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РЕКЛАМА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ !
• Бердянськ • Енергодар • Запоріжжя •
• Кропивницький • Київ • Луцьк • Мелітополь •
• Миколаїв • Первомайськ • Рівне • Стрий •
• Токмак • Ужгород • Харків • Черкаси •
• Чернівці •
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розміщення

20 тыс. грн.

оголошень, прайс-рядків, реклами

Те л . : ( 044) 482-08- 62

(044) 482-08-62

Читайте електронну версію газети
«ЕКСПРЕС-ОБ’ЯВА» на сайті

eo.kiev.ua
книги,
открытки,
фото,
награды,
значки,
хрусталь,
сервизы,
фигурки,
серебро,

ВИДАВНИЦТВО
ПРОПОНУЄ:

. набір,

. коректура,

. редагування,
. верстка,
. друк

Победа, Волга,
Москвич,
Запорожець,
ЗІМ, ЗІС, ВАЗ
а також старі
мотоцикли:
УРАЛ, ДНІПРО,
ІЖ, ЯВА, ХАРЛЕЙ

іншої друкованої продукції

на власному обладнанні, без посередників

(044) 482-08-62
(050) 312-14-91
«гаряча лінія» для підприємців
Зателефонувавши за номером 0 800 503 045,
підприємці можуть подати скарги щодо зловживань чи корупційних дій органів державної влади, а також пропозиції щодо заходів Уряду для
покращення умов ведення бізнесу.
Дзвінки на «гарячу лінію» приймаються фахівцями Урядового контактного центру у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45). У вихідні,
святкові дні та з 18.00 до 9.00 дзвінки переадресовуються фахівцям основної урядової «гарячої
лінії» (0 800 507 309). Усі звернення реєструються та направляються для реагування органам виконавчої влади відповідно до компетенції Крім
того, інформація про звернення та результати
їх розгляду доповідається Прем’єр-міністрові
України.

ю
л
п

Выезд. Тел.: 223-51-49

календарів, журналів,
листівок, буклетів, книг

0 800 503 045

ку

бижутерию,
коралл,
часы,
картины,
самовары,
шкатулки,
игрушки,
иконы,
парфюмерию.

РЕМОНТ

Тел.: (044) 237-39-30, (050) 169-5773, (096) 533-23-52, (063) 237-39-30.

Малогабаритные перевозки
по Киеву и области
(дешево)
ФОРД ТРАНЗИТ.

МОРОЗИЛЬНИКОВ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Все виды. Включая пригород.
Без выходных. Гарантия.
Тел.: 223-78-63,
(050) 462-83-68, (068) 304-16-40

прийом платних оголошень

РЕМОНТ

компьютеров

на дому . гарантия . без выходных
(067)
(093)
(044)
(066)

493-45-01,
008-79-78,
229-15-20,
522-11-68.

за тел.: 482-08-62,

КУПЛЮ:

Тел.: (063) 711-99-41 (Олег)
КУПЛЮ АВТОМОДЕЛИ

масштабные, металлические, пластмассовые,
в любом виде и состоянии. Сделанные в
СССР, а также зарубежных производителей.

Куплю журналы «За рулем» до 1970 г.в.
237-39-30 (050) 169-57-73
(063) 237-39-30 (096) 533-23-52

482086@ukr.net

он-лайн: g.eo.kiev.ua
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482-01-13, 482-08-62

БЕЗПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

1. Безплатно друкуються оголошення приватного характеру, які не пов’язані з комерційною діяльністю.
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'єту або предмету, про який йдеться у оголошенні,
основні його характеристики та вартість.
6. Від одного замовника на один номер телефону приймається 5-ть оголошень в різні рубрики.
7. У рубрику «Знайомства» приймаються оголошення на номер абонентської скриньки або
на адресу поштового відділення з позначкою адресата. На номер телефона приймаються
оголошення тільки платні, з перевіркою номера телефона.
8. У контактній інформації, що подана на купонах із газети та надіслана електронною поштою, допускається один номер телефона та електронна адреса. У оголошеннях, прийнятих по телефону, вказується один номер телефона.
9. Оголошення на бланку із газети публікується у одному номері.
ПРИЙОМ БЕЗПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ
• за багатоканальним телефоном 482-01-13 з 9.30 до 18.00; 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 комерційною діяльністю та ті, що не відповідають вимогам щодо безплатних оголошень.
2. Платними вважаються оголошення з купівлі-продажу об'єктів, товарів (більше одного 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 документу.
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 «Торговельне обладнання», 7.5 «Офісні меблі», 8.9 «Продукти харчування, напої, тютюн», 9.1
«Лікарські препарати, вітаміни», 10.1 «Ділове співробітництво», 10.2 «Пропоную роботу»,
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 (1-й поверх, з 9.30 до
18.00, обід – 13.00–13.30), тел./факс: 482-08-62, e-mail: 482086@ukr.net;
• на пунктах прийому оголошень та реклами (адреси у розділі «пункти прийому»);
• по факсу, надіславши попередньо заявку на публікацію, тел./факс: 482-08-62;
• 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, нагород, секспослугами; які суперечать закону України «Про рекламу»; оголошення політичного та релігійного характеру; дискридитуючих фізичних і юридичних осіб і т.ін.
5. У відповідності до Закону України «Про рекламу» (ст.8), рекламодавець повинен надати
розповсюджувачу реклами для розміщення реклами та оголошень на види діяльності або
товари, 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,
засвідчена 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. Претензії щодо помилок у публікаціях приймаються протягом семи днів, починаючи з
першого виходу оголошення.
8. Термін зберігання оригіналів платних оголошень 14 днів з дня першої публікації.

РОЗЦІНКИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
• звичайне оголошення до 20-ти слів – 16 грн/публікація
• мінімальний рекламний блок – 125 грн/публікація
• мінімальне оголошення блоком у рубриці «Оповіщення» – 140 грн/публ.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

за телефонами (044) 482-08-62, (050) 312-14-91,
(067) 527-58-28 та на сайті eo.kiev.ua

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ ТА РЕКЛАМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.eo.kiev.ua
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Нерухомість 1

1.1. Агенції, брокери

· Агентство недвижимости «Воскресенье» поможет Вам сдать недвижимость в кратчайшие сроки и по максимальной рыночной цене. Консультация специалиста и качественная
презентация объекта бесплатно!
Большая база клиентов. Индивидуальный подход к каждому. Наше
кредо: довольный клиент - постоянный клиент! Звоните или присылайте информацию на электронный
адрес pogorelayav@mail.ru. Тел.:
(098) 717-14-44, (063) 952-79-99.
· Агентство недвижимости поможет
Вам быстро и выгодно сдать-снять:
квартиру, дом, дачу, офис, а также
купить или продать. Ждем Вашего
звонка. Тел.: 331-04-36, (073) 23310-10, (099) 532-60-04.

1.2. Квартири

Київ

куплю

кімнати

·Академмістечко, Борщагівка, Виноградар,
Нивки, у власника. Тел.: 599-53-91.

·Кімнату або частину кв-ри (Дніпровський,

Деснянський, Дарницький, для себе, бажано
порядні співвласники), у господаря. Без посередників. Тел.: (095) 111-93-18.
·Правий берег, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
·Правий берег, у власника. Тел.: 599-53-91.

1-кімнатні, гостинки

·Або 2-кімн. (Оболонь), до 40 тис. у.о. Тел.:
(099) 220-32-47.
·Або 2-кімн. (правий берег, будь-який стан), у
господаря. Терміново. Тел.: (098) 152-62-24.
·Або 2-кімн. (Троєщина, Воскресенка, не
хрущовка). Тел.: (096) 964-25-51.
·Або 2-кімн. (Троєщина, Воскресенка, Райдужний), у господаря. Тел.: (098) 721-48-90.
·Або готельну (Виноградар, Мінський, Куренівка, Нивки), у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
·Або готельну (Воскресенка, Дарниця, Дорогожичі), до 20 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
·Або готельну (Дарницький, Дніпровський).
Тел.: (095) 012-62-91.
·Або готельну (Дарницький). Тел.: (068)
898-37-53.
·Або готельну (Дніпровський, Деснянський, Дарницький, гарний транспортний
розв’язок), у господаря. Тел.: (067) 597-34-74.
·Або готельну (правий берег). Тел.: (067)
492-33-83.
·Академмістечко (біля метро, до 5-го поверху). Тел.: (097) 820-86-10.
·Академмістечко, Борщагівка, Нивки, Сирець, Оболонь. Тел.: 337-07-05.
·Академмістечко, Борщагівка, Святошин,
Нивки, у власника. Тел.: 599-53-91.
·Березняки, Русанівка, Осокорки, Позняки,
у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
·Борщагівка (бажано чеський проект). Тел.:
(050) 819-66-56.
·Борщагівка. Тел.: (097) 269-18-30.
·Борщагівка. Тел.: (097) 432-04-65.
·Борщагівка. Тел.: 257-41-07.
·Воскресенка, Дарниця, Сирець, Нивки
(можна перший поверх). Тел.: (067) 777-36-56.
·Воскресенка (перший поверх, без ремонту), до 18 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
·Воскресенка, Сирець, Дарниця (можна
перший поверх, можна в поганому стані),
до 20 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·Лівий берег (вторинний ринок, для себе),
до 480 тис.грн, у власника. Без посередників. Тел.: (099) 537-22-96.
·Лівий берег, до 20 тис. у.о. Тел.: (099) 222-99-10.
·Лівий берег, до 25 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
·Лівий берег, до 28 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·Лівий берег, Сирець, до 20 тис. у.о. Тел.:
(099) 355-03-43.
·Лівий берег, у господаря. Тел.: (063) 263-86-37.
·м. «Дарниця», «Чернігівська», «Лісова».
Тел.: (050) 950-81-02.
·Микільська Борщагівка. Тел.: 257-41-07.
·Оболонський, Подільський. Тел.: (097)
279-32-06.
·Оболонський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський, Голосіївський
(будь-який поверх та стан, магазини, транспорт), у господаря. Тел.: (096) 411-28-60.
·Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
·Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-53-91.
·Солом’янський, Відрадний, Солом’янка,
Чоколівка, Шулявка, пл.Севастопольська
(будь-який поверх та стан, гарний транспорт), у господаря. Без посередників. Тел.:
(093) 870-64-92.
·Троєщина. Тел.: (067) 505-17-83.
·Центр. Тел.: (095) 553-40-86.
·Центр. Тел.: (097) 332-04-65.
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·Кімнату в гуртожитку. Автовокзал (пр. Науки,
2/5, 18,5 кв.м) - 7 тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
·Кімнату в гуртожитку. Корчувате (вул.
Плещєєва, 4/9, 12,3 кв.м) - 7,8 тис. у.о. Тел.:
(050) 924-22-25.
·Кімнату в гуртожитку. Центр (вул. Жилянська, м. «Площа Льва Толстого», 4/9, 18
кв.м) - 10,5 тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.

.
.

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Кімнату в гуртожитку. Нова Дарниця (вул.

Сімферопольська,11/1, 4/5, 18,5 кв.м, гарний
стан, приват., склопакети, бронедвері, домофон, Дарницький вокзал, ринок) - 9,8 тис.
у.о., торг. Тел.: (067) 597-34-74.

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (б. Верховної

Ради,25, 3/5, 50 % площі 2-кімн. кв-ри, 15,5
кв.м, кухня 8 кв.м, гарний стан, паркет,
склопакети, нов. двері, меблі, одна сусідка,
м. «Дарниця», вільна) - 12,5 тис. у.о. Тел.:
(067) 597-34-74.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
Міста Шалетт,10, 5/5, 11 кв.м, кухня 10 кв.м,
с/в окр., м. «Чернігівська», ринок «Юність»,
чистий продаж, вільна) - 8 тис. у.о., торг.
Тел.: (095) 111-93-18.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Хорольська,10, 9/9 цегл., 12 кв.м, з балконом,
кухня 9 кв.м, гарний стан, балкон заскл.,
склопакети, сусіди - 3 людини, чистий
продаж, без опікунської, вільна) - 11,9 тис.
у.о., торг. Тел.: (067) 597-34-74.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Хорольська,10, 9/9 цегл., 13 кв.м, з балконом,
кухня 9 кв.м, гарний стан, балкон заскл.,
склопакети, паркет, нов. двері, чистий
продаж, без опікунської, вільна) - 10 тис.
у.о., торг або обміняю на готельну з доплатою. Тел.: (095) 111-93-18.
·Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, 9/17, 10/11 кв.м, склопакети, ламінат, гарний стан) - 12 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 819-66-56.
·Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, 9/17, 10 кв.м, кухня 12
кв.м, хол 17 кв.м, охайна) - 10,5 тис. у.о.
Тел.: 257-41-07.
·Кімнату в комунальній. Соцмісто (вул. Міста
Шалетт,10, 5/5, 11 кв.м, гарний стан, приват.,
загальні кухня та с/в на 3 кімнати, гарні сусіди,
м. «Чернігівська», ринок «Юність») - 7,5 тис.
у.о. Тел.: (068) 358-01-03.

.
.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Кімнату в 3-кімн. Мінський (вул. Північна,

5 хв. до метро, 6/9, 18 кв.м, лоджія, гарний
стан, документи готові) - 17 тис. у.о. Тел.:
(096) 224-78-91.

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

·Кімнату

в 3-кімн. Борщагівка (вул. Картвелішвілі, 8/9, 20 кв.м, сусід один чоловік)
- 13 тис. у.о. Тел.: (097) 815-68-40.
·Кімнату в 4-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана,
5/9, 10,5 кв.м, з балконом, власна) - 11 тис.
у.о., торг. Тел.: (066) 291-57-97.

.

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

.

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

1-кімнатні, гостинки

·Голосіїв

(вул. Луценка,14, 7/9, 48/20/15
кв.м, с/в сум., євроремонт, «Британський
квартал») - 40 тис. у.о. Тел.: (096) 416-56-05.
·Голосіїв (Стратегічне шосе,39-А, 1/5 цегл.,
37/20/9 кв.м, сталінка, с/в окр., гарний стан,
склопакети, висота 3 м, підвал 37 кв.м, висота 2,5 м, єврорадіатори, власна) - 36 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 375-93-79.

·Готельну.

Нова Дарниця (вул. Бориспільська,47, 8/9 цегл., 22/12,5/4 кв.м, еркер,
балкон, ванна сидяча, бронедвері, гарний
стан) - 17 тис. у.о. Тел.: (063) 044-98-90.
·Нова Дарниця (вул. Привокзальна, 2/5
цегл., 32/16/7 кв.м, гарний стан, меблі, побутова техніка, м. «Харківська») - 27 тис. у.о.
Тел.: 229-70-91.
·Осокорки (вул. Ващенка, 16/22, 39/18/12 кв.м,
поступлення прав власності, без комісійних) за домовленістю. Тел.: (099) 611-02-45.
·Позняки (вул. Драгоманова,2, 10/25,
49,7/21/15 кв.м, якісний ремонт, кухон.
меблі, побутова техніка) - 54 тис. у.о. Тел.:
(097) 227-93-51.
·Позняки (вул. Драгоманова,2-Б, 12/25 пан.,
50/20/11 кв.м, с/в окр., лічильники, радіатори, бронедвері, після будівельників, документи готові) - 34,5 тис. у.о., торг. Тел.: (063)
826-44-98.
·Позняки (вул. Мишуги, 8/16, 38/17/8 кв.м,
євроремонт, нов. меблі, сучасна техніка, м.
«Позняки») - 41 тис. у.о. Тел.: (068) 574-49-60.
·Позняки (вул. О.Пчілки, 6/14, 52/26/12 кв.м,
новобудова, супермаркет, магазини, м. «Позняки») - 42 тис. у.о. Тел.: (067) 960-55-83.
·Позняки (пр. П.Григоренка, 9/10, 35/19/7 кв.м,
євроремонт, меблі, побутова техніка, м. «Позняки») - 34 тис. у.о. Тел.: (098) 897-49-94.
·Харківський (вул. Ревуцького, 13/16,
42/18/9 кв.м, с/в окр., паркет, склопакети,
балкон заскл., м. «Позняки» - 10 хв., норм.
стан) - 33,5 тис. у.о. Тел.: (050) 924-22-25.
·Харківський (Харківське шосе, 19, 24/36
цегл., 52/25/12 кв.м, під чистове оздоблення,
супермаркет, спортклуб, фітнес-центр, м.
«Харківська») - 26,5 тис. у.о. Тел.: 592-47-86.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПУНКТ, Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26 (р-н площі Перемоги). 482-08-62
ВОСКРЕСЕНКА, Кибальчича, 11-А (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 517-40-55
ЛІВОБЕРЕЖНИЙ м-в, Раскової М., 23, 10-й поверх, оф.1015. 517-40-55, 517-55-88
НИВКИ, Д. Щербаківського (Щербакова), 4, (1-й поверх М.Нивки – 100 м). 501-35-71
ПОДІЛ, Оленівська, 10, оф.15. 531-40-70(71)
СОЦМІСТО, Червоноткацька, 20, кв.6. (067) 491-79-41, 558-58-61
ТРОЄЩИНА, Кибальчича, 11-А, (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 517-55-88
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
ЦЕНТР, Леонтовича, 6-А, оф.29 (домофон 29). (044) 278-49-83
·Биківня (Військове містечко, 4/5 пан.,
55/31/9,5 кв.м, будинок 2002 р. забудови,
ЦЕНТР, Саксаганського, 125, оф.3 (вхід з двору). 536-11-59
утеплений, все окр., автономне газове опа2-кімнатні
лення, 2-контурний котел, бойлер, лічильШУЛЯВКА, Виборзька, 32. 277-80-88
·Борщагівка. Тел.: (067) 446-66-32.
ники води, газу, тепла, лоджія заскл., житлова, м. «Лісова» - 7 хв.) - 30 тис. у.о., торг.
ІРПІНЬ, Северинівська, 9 (вхід з вулиці, Агентство нерухомості). (050) 931-72-68
·Борщагівка. Тел.: 533-55-01.
(068) 322-55-02.
·Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, ·Тел.:
Готельну. Лісовий (вул. Матеюка, 9/9,
Нивки, у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
кв.м, під ремонт) - 21 тис. у.о. Тел.:
·Воскресенка (1-3 пов.), до 26 тис. у.о. Тел.: 28/15/7
362-27-97.
(099) 911-94-80.
·
Готельну. Лісовий (пр. Лісовий, 9/9,
·Воскресенка, Дарниця, Лісовий (1-2 пов.,
для себе). Тел.: (096) 964-25-51.

.

27/17,5/6 кв.м, під ремонт) - 21 тис. у.о. Тел.:
(099) 355-03-43.

·Голосіїв (хрущовка), у господаря. Без посе- ·Готельну. Лісовий (пр. Лісовий, 9/9 пан.,
редників. Тел.: (066) 887-99-40.
30/15/6,8 кв.м, балкон заскл., під ремонт,
·Лівий берег, Березняки, Воскресенка, чистий продаж) - 20,5 тис. у.о. Тел.: (067)

Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Райдужний, Харківський, Позняки, Осокорки
(будь-який поверх та стан), у господаря.
Тел.: (068) 400-44-11.
·Нивки, Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
·Святошинський (вул. М.Котельникова, 2-3
пов.). Тел.: (098) 042-00-29.
·Солом’янський, Відрадний, Солом’янка,
Чоколівка, Шулявка, пл.Севастопольська
(будь-який поверх та стан, гарний транспорт), у господаря. Без посередників. Тел.:
(097) 601-36-88.

·Або

3-кімнатні

777-36-56.

·Готельну.

Троєщина (вул. М.   Закревського, 2/9 пан., 37/19/7,5 кв.м, с/в окр., лоджія
заскл., ламінат, плитка, роб. стінка, бронедвері) - 26 тис. у.о. Тел.: (063) 336-43-66.
·Готельну. Троєщина (вул. О.Сабурова,17А, 7/9 цегл., 36/18/7 кв.м, охайна, склопакети, кахель, бронедвері, балкон заскл.,
первичний чистий продаж, відм. місце) - за
домовленістю. Тел.: (050) 515-51-66.
·Лісовий (вул. Братиславська, початок, 6/9
пан., 30/15/7 кв.м, потребує ремонту, вікна у
двір, 10 хв. до м. «Чернігівська») - 27,5 тис.
у.о. Тел.: (099) 220-32-47.
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 11/16, 41
кв.м, новобудова) - за домовленістю. Тел.:
544-14-76.
·Троєщина (вул. М.   Закревського,42-А,
11/16, 41 кв.м, власна) - за домовленістю або
обміняю. Тел.: (099) 486-74-64.

4-кімн. (Райдужний, Троєщина, до
«Фестивального»), до 45 тис. у.о. Тел.: (067)
777-36-56.
·Дарницький, Дніпровський, Харківський,
Позняки, Осокорки, Стара та Нова Дарниця.
Без посередників. Тел.: (063) 342-68-24.
·Правий берег, у господаря. Тел.: (098) 681-85-86.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Центр, Печерськ (до 120 кв.м), 950 у.о./ ·ДВРЗ (вул. Алма-атинська, 4/5, 35/18/8
кв.м. Тел.: (097) 555-49-99.
кв.м, гарний стан) - 22 тис. у.о. Тел.: (066)
·Центр. Тел.: (095) 753-40-86.
190-02-27.

.

·Комсомольський (б. Дарницький, 7/25, 60

кв.м, новобудова, ЖК «Артеміда», документи готові, чистий продаж, парк, ринок,
метро, незвичайне планування) - 51 тис. у.о.,
торг. Тел.: (093) 564-22-50.
·Райдужний (вул. П. Вершигори, 10/16,
44/28/8,5 кв.м, БПС, все окр., житловий
стан, чистий продаж) - 48 тис. у.о. Тел.: (050)
950-81-02.
·Соцмісто (вул. Червоноткацька,18-Б, 1/16,
57/18/12 кв.м, євроремонт, новобудова,
склопакети, кахель, ламінат, столярка, бронедвері, 7 хв. до м. «Дарниця») - за домовленістю. Тел.: (098) 048-25-12.
·Соцмісто (пр. Соборності, 4/5 цегл., 31/17/6
кв.м, с/в сум., паркет, нов. сантехніка, нов.
проводка, косметичний ремонт, вбуд. шафа)
- 26 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 285-43-64.

.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Оболонь (вул. Героїв Дніпра, 9/9, 70/46/8

кв.м, все окр., плитка, паркет, хол 12 кв.м,
гарний ремонт) - 62 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
923-41-02.
·Оболонь (пр. Оболонський,37, 32/15/7
кв.м, балкон заскл., обшитий, грати, дизайнерський ремонт, гардеробна, вбуд. Кухня,
побутова техніка, вікна у двір, 50 м - «Дрім
Таун», паркування, м. «Героїв Дніпра», чистий продаж) - 37 тис. у.о., торг. Тел.: (066)
621-45-45.
·Оболонь (пр. Оболонський,37, 32/15/7
кв.м, балкон заскл., обшитий, грати, дизайнерський ремонт, гардеробна, вбуд. Кухня,
побутова техніка, вікна у двір, 50 м - «Дрім
Таун», паркування, м. «Героїв Дніпра», чистий продаж) - 37 тис. у.о., торг. Тел.: (067)
402-34-54.
·Пуща-Водиця (вул. Червонофлотська,4А, перша лінія, 3/9, 50/30/8,5 кв.м, балкон
7 кв.м заскл., вікна металопластик, нов.
труби, сантехніка, кутова ванна, домофон,
ремонт парадного) - 48,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 505-12-64.

.
.

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

·Готельну.

Печерськ (вул. Бастіонна, 2/9
пан., 38/15/5 кв.м, тел., паркет, с/в сум.,
балкон незаскл., бронедвері) - 40 тис. у.о.,
торг. Тел.: (067) 446-66-32.

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

·Виноградар

(вул. Світлицького, 9/9,
29,5/14,4/6,5 кв.м, балкон, с/в сум., комора)
- 27 тис. у.о. Тел.: 442-58-28.
·Готельну. Куренівка (вул. Новомостицька,
6/9 цегл., 29/14/6 кв.м, ванна норм., с/в сум.)
- за домовленістю. Тел.: (097) 279-32-06.

.

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

.

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

·Академмістечко

(вул. Клавдіївська,40, 7/9
моноліт., 50 кв.м, їдальня, студіо, спальня,
гардеробна, вбуд. меблі, побутова техніка, дизайнерський ремонт, метро, розвинута інфраструктура) - 90 тис. у.о. Тел.: (066) 387-84-37.
·Академмістечко (вул. Краснова,19, 8/17,
57,8/28,2/22 кв.м, нов. будинок, зданий у
2015 р., цегла, після будівельників, вікна у
двір, паркування, облаштований двір) - 52
тис. у.о., торг. Тел.: (096) 274-44-55.
·Біличі (пров. Приладний,4, 3/5, 19/13/4
кв.м, с/в сум., гарний стан, кахель, бронедвері, коридор під ключ на 4 кв-ри, м. «Академмістечко», вільна) - 16,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (067) 597-34-74.
·Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 9/9 цегл.,
27/14/6 кв.м, с/в сум., балкон заскл., гарний
стан) - 22,5 тис. у.о. Тел.: (097) 815-68-40.
·Борщагівка (вул. М.Буглакова, 4/4, 24 кв.м,
студіо, вбуд. кухня, с/в сум., без балкона, новобудова) - 23 тис. у.о. Тел.: (050) 950-81-02.
·Борщагівка (пр. Л. Курбаса,16, 5/16, 35/17/9
кв.м, с/в окр., євроремонт, бойлер, кондиціонер, пральна-автомат, телевізор, холодильник, газплита, вбуд. кухня, 2-спальне
ліжко, меблі, балкон заскл.) - 35 тис. у.о.,
торг. Тел.: (068) 322-55-02.
·Нивки (вул. Щербакова, 4/5, 32/17/7 кв.м,
с/в сум., євроремонт, плитка, балкон заскл.,
сантехніка, проводка нов., чистий продаж) 25 тис. у.о. Тел.: (093) 923-41-02.

·Відрадний (вул. Гарматна, 17/24, 52/21/14 кв.м,
новобудова, під чистове оздоблення, м. «Шулявська») - 48 тис. у.о. Тел.: (098) 897-49-94.
·Готельну. Відрадний (вул. Васильченка, 4/9
цегл., 24/15/5 кв.м, без балкона) - за домовленістю. Можлива розстрочка. Тел.: (063)
445-76-34.
·Соломянський Готельну. Солом’янка (вул.
Ушинського,23, 8/9 цегл., 21 кв.м) - за домовленістю. Тел.: (067) 895-43-74.
·Готельну. Солом’янка (вул. Ушинського,23,
8/9 цегл., 21 кв.м) - за домовленістю. Тел.:
560-18-91.
· Шулявка (вул. Борщагівська,46/2,
6/9, заг. 44 кв.м, житлова 18 кв.м,
кухня 8 кв.м, балкон 11 м, с/в
окремий, до метро 5 хв., до трамвая
3 хв., потребує ремонту). Терміново. Тел.: (044) 405-09-68, (063)
610-39-36.

·Шулявка (вул. Генерала Тупикова,8, 6/9
цегл., 35/19/7 кв.м, с/в сум., тел., паркет,
кахель, балкон заскл., гарний стан, чистий
продаж, вільна) - за домовленістю. Тел.:
(068) 240-11-01.

.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

·Готельну. Лук’янівка (вул. Мельникова,85,

7/9 цегл., 32,1/20,6/4,4 кв.м, кахель, паркет,
бойлер, інфраструктура, транспорт, охайна,
вільна) - 32 тис. у.о. Тел.: (050) 160-09-14.
·Готельну. Сирець (вул. Теліги, м. «Дорогожичі», 4/5 цегл., 26,3 кв.м, паркет, с/в та умивальник власні, власна плита, парк, 7 хв. до
метро) - 18 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 019-61-71.
·Лук’янівка (вул. Лук’янівська, 4/9, 26/13/5
кв.м, ванна 3,5 кв.м) - 30 тис. у.о. Тел.: (068)
837-10-60.
·Лук’янівка (вул. Чорновола, 14/15, 39/19/9
кв.м, новобудова, гарний стан, 2 лоджії,
паркет, меблі, м. «Лук’янівська») - 37,5 тис.
у.о. Тел.: 574-85-70.
·Сирець (вул. О.Теліги, 1/5, 52 кв.м, євроремонт, меблі, побутова техніка) - 7 тис.грн.
Тел.: 229-70-91.
·Сирець (вул. О.Теліги, 3/9 цегл., 45/30/7 кв.м,
гарний стан, меблі, побутова техніка, м. «Дорогожичі») - 37 тис. у.о. Тел.: 574-85-70.
·Центр (вул. Б.Хмельницького, м. «Університет», 4/25 цегл., 109/58/20 кв.м, коридор
15 кв.м, 2 лоджії) - 185 тис. у.о. Тел.: (050)
381-48-48.
·Центр (вул. Дегтярівська,43/6, 1/5 цегл.,
38/17/12 кв.м, різнобічна, гарний стан, вбуд.
кухня, тихий двір) - 34,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(063) 263-86-37.
·Шулявка (вул. В.Василевської, м. «Політехнічний ін-т», 5/5, 36 кв.м, власна) - за
домовленістю. Тел.: (096) 976-80-81.
·Шулявка (пр. Перемоги, 3/9 цегл., 50/20/15
кв.м, новобудова, документи готові, цегла до
стелі) - 60 тис. у.о. Тел.: (050) 381-48-48.

.

2-кімнатні

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·Автовокзал (пр. Науки,88, 6/9 цегл., 70/31/8
кв.м, спецпроект, відомчий будинок, все
окр., хол, гарний стан, гарнітурні меблі,
супутникове тьелебачення, 10 хв. до метро,
охорона, чистий продаж, вільна) - 49 тис.
у.о., торг. Тел.: (099) 757-68-48.

Позиція та думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Відповідальність за
достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших повідомлень несуть автори публікацій. При передрукуванні матеріалів посилання на газету обов’язкове.
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·Голосіїв (пр. Голосіївський,116-А, 8/9, ·Центр (вул. Л.Толстого, 3/4 цегл., 64/42/9
56/34/10 кв.м, гараж у дворі) - 65 тис. у.о., кв.м, 2 балкони, паркет, сучасний якісний
гараж (на 2 авто) - 12 тис. у.о. Тел.: (098) ремонт, меблі) - 150 тис. у.о., торг. Тел.: (095)
753-40-86.
274-94-15.
·Центр (вул. Антоновича (Горького),138,
3-кімнатні
1/4 цегл., 69/36/12 кв.м, сум., балкон заскл.,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
металопластикові вікна) - 100 тис. у.о. Тел.:
(066) 706-06-25.
·Голосіїв (пр. Голосіївський,19, 7/16, 71,2/46/8,2
кв.м, чиста, гарний косметичний ремонт, кімДАРНИЦЬКИЙ р-н
нати окр., лічильники, чистий продаж) - 64 тис.
·Нова Дарниця (вул. Російська,44, 5/5 цегл., у.о., торг. Тел.: (067) 712-59-05.
44/30/6 кв.м, ремонт, балкон заскл., бронед- ·Центр (вул. Антоновича, 3/16, 76/44/9,5 кв.м,
вері, меблі) - 28 тис. у.о. Тел.: 566-65-39.
ремонт) - 72 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
·Нова Дарниця (вул. Східна, ЖК «Східна ·Центр (вул. Антоновича, м. «Либідська»
брама», 13/24, 54/29/11 кв.м, євроремонт, - 5 хв., «шоколадка», 3/16, 74/44/9 кв.м,
нов. меблі, побутова техніка, м. «Бори- житловий стан, потребує косметичного респільська») - 62 тис. у.о. Тел.: 592-47-86.
монту) - 70 тис. у.о. Тел.: (099) 220-32-47.
·Позняки (вул. Б.Гмирі, 7/24, 62/38/10 кв.м,
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
новобудова, під чистове оздоблення, м. «Позняки») - 67 тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
·Нова Дарниця (вул. Поліська,28-Б, 5/22,
74/44/12
кв.м, м. «Червоний хутір», новобу·Харківський (вул. Тростянецька,6-Ж, дова, ремонт,
кахель, парк, школа, дитсадок,
2/9, 50/30/8 кв.м, бронедвері, склопакети,
магазини,
чистий продаж) - 56 тис. у.о. Тел.:
балкон заскл., ремонт) - 35 тис. у.о. Тел.:
(095) 091-49-65.
(095) 946-15-09.
Нова Дарниця (вул. Російська, 5/9 цегл.,
·Харківський (Харківське шосе,146, 18/18 ·68/42/9
кв.м, все окр., 2 балкони, один
керамзит., 52/36/8 кв.м, тел., ламінат, с/в сум.,
заскл.,
паркет, кахель, житловий стан) - 45
кахель, 2 лоджії заскл., сучасний ремонт) - за
тис. у.о. Тел.: (067) 444-70-41.
домовленістю. Тел.: (097) 432-04-65.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,12, 4/5 цегл.,
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
50/14+12+8/6 кв.м, сум.-окр., поряд парк
·Троєщина (вул. Лаврухіна,12, 16/22 моноліт., Партизанської слави, Дарницький вокзал,
65/40/20 кв.м, кухня-студіо, шикарний ремонт) Дарницький ринок). Тел.: (063) 237-10-72,
- 65 тис. у.о. Тел.: (095) 339-26-40.
(095) 167-41-04.
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 7/10 пан., ·Осокорки (вул. С.Олійника, 3/16, 72/50/8 кв.м,
53/29/8 кв.м, тел., лінолеум, с/в окр., балкон гарний стан, все окр., супермаркет, м. «Поззаскл., вид на озеро) - 38 тис. у.о., торг. Тел.: няки») - 47 тис. у.о. Тел.: (050) 410-84-30.
(097) 269-18-30.
·Позняки (вул. А.Ахматової, 1/18, 82/51/9
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 8/9 пан., кв.м, гарний стан, супермаркет, гарна ін53/29/8 кв.м, с/в окр., балкон заскл., ліно- фраструктура, м. «Позняки») - 46,5 тис. у.о.,
леум, вид на озеро) - 38 тис. у.о., торг. Тел.: торг. Тел.: (068) 574-49-60.
599-12-88.
·Позняки (вул. А.Ахматової, 3/16, 105/58/12
·Троєщина (вул. О.Бальзака,18, 14/16, кв.м, хол 12 кв.м, 2 с/в, кахель, кутова ванна,
56/34/9 кв.м, 2 лоджії заскл.) або обміняю вбуд. кухня, шафа-купе, склопакети, 3 бална 1-кімн. (Деміївка, м. «Голосіївська», не кони заскл., гарний ремонт) - 92 тис. у.о.
перший поверх). Тел.: (095) 354-89-04.
Тел.: (095) 285-43-64.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 2/9, ·Позняки (вул. Драгоманова, 7/16, 96/47/12
51/30/7,8 кв.м, 2 балкони заскл., житловий кв.м, євроремонт, супермаркет, м. «Позстан) - 35 тис. у.о. Тел.: (066) 153-28-83.
няки») - 73 тис. у.о. Тел.: 574-85-70.
·Позняки (вул. Урлівська, 17/22, 91 кв.м, ноДНІПРОВСЬКИЙ р-н
м. «Позняки», «Осокорки» - 10 хв.
·Березняки (вул. Березняківська,10, 5/9, вобудова,
меблі, якісний ремонт, лічильники
46,9/29,5/7,5 кв.м, поряд школа, зупинка, пішки,
води,
опалення,
озеро, дитсадки, школи, су150 м до поліклініки та магазину) - 36 тис. пермаркети) - 105
тис. у.о., торг. Тел.: (067)
у.о., торг. Тел.: (068) 126-10-05.
169-17-54 (Вікторія).

.

.

.

.

.

· Воскресенка (б. Перова, 1/5, 48/30/ ·Харківський (вул. Архітектора Вербиць8 кв.м) - 28,5 тис. у.о., торг. Хазяїн. кого,10-А, 5/10, серія 96) - за домовленістю.
Тел.: (067) 580-62-95.
Терміново. Тел.: (096) 945-65-28.

·Харківський (Харківське шосе,166, 8/12,
·Воскресенка (б. Перова, м. «Лівобережна», 72/46/9
кв.м, КТ, хол 10 кв.м, окр., ремонт,

1/5, 48,5/30/8 кв.м, житловий стан) - 26 тис.
у.о. Тел.: 525-47-18.
·Воскресенка (вул. Курнатовського,5-Б, 3/5
цегл., 45/30/7 кв.м, кімнати окр., без опікунської, балкон заскл., вагонка) - 30 тис. у.о.
Тел.: (063) 347-83-15.
·Воскресенка (пр. Генерала Ватутіна,30, 1/9
цегл., 52/30/7,2 кв.м, ходи окр., с/в окр., високий бельетаж, кімнати та кухня квадратні,
ламінат, кахель, потребує косметичного ремонту, вікна у двір, тихо, чистий продаж) 35,5 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 505-12-64.
·Комсомольський (вул. О.Бойченка, 4/5
керамзит., 46/30/8 кв.м, надійна хрущовка,
капремонт 2005 р., балкон заскл., паркет, кахель, бювет, поряд м. «Чернігівська», тихий,
зелений, престижний центр лівоберіжжя,
первинний продаж) - 33 тис. у.о. Тел.: (066)
712-81-07.
·Соцмісто (вул. Празька, 2/5, 45/30/7 кв.м,
все окр., косметичний ремонт, можна з меблями) - 30,5 тис. у.о. Тел.: (095) 613-78-63.
·Соцмісто (вул. Празька, 2/5, 45/30/7 кв.м,
все окр., після ремонту, можна з меблями)
- 30,5 тис. у.о. Тел.: (099) 276-49-60.
·Соцмісто (пр. Миру, 1/5 цегл., 43/30/6,5
кв.м, можлива прибудова окр. входу) - за
домовленістю. Тел.: (066) 227-25-49.
·Соцмісто (пр. Миру, 1/5 цегл., 43/30/6,5
кв.м, можлива прибудова окр. входу) - за
домовленістю. Тел.: (067) 751-70-97.

склопакети, 2 лоджії заскл., поряд «Сільпо»,
італ. кухня, імп. кахель, бойлер, парк, первинний продаж) - 45 тис. у.о., торг. Тел.:
(093) 230-01-21.
·Харківський (Харківське шосе, 5/9, 72/44/8
кв.м, 96 серія, гарний стан) - 48 тис. у.о.
Тел.: (093) 920-35-86.

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·Лісовий

(вул. Милютенка,28-А, 2/9 цегл.,
62/45/7 кв.м, паркет, склопакети, кондиціонер, сауна, балкон, меблі, пральна-автомат, піаніно, супутник. телебачення, телевізор, інтернет, поряд маркети, кінотеатр,
спортмайданчики) - 43 тис. у.о. Хазяїн. Тел.:
(066) 766-10-00.
·Троєзщина (вул. М.Цвєтаєвої,8, 7/10,
70/43/9 кв.м, охайна, серія 96, звичайний
стан, без опікунської, первинний продаж,
«Білла») - 40 тис. у.о. Тел.: (093) 870-60-27.
·Троєщина (вул. К.Данькевича,1/79, 4/10
цегл., 72/40/7 кв.м, кондиціонер, комора 6
кв.м, потребує ремонту) - за домовленістю.
Тел.: (067) 712-26-27.
·Троєщина (вул. О.Сабурова, 9-10/10 цегл.,
82,65/42,4/9 кв.м, 2-стороння, 3 лоджії заскл.,
металопластикові вікна, 2 с/в, 2 комори) - за
домовленістю. Тел.: (096) 852-75-17.
·Троєщина (вул. О.Сабурова, 9-10/10 цегл.,
82,65/42,4/9 кв.м, 2-стороння, 3 лоджії заскл.,
металопластикові вікна, 2 с/в, 2 комори) - за
домовленістю. Тел.: (098) 308-60-12.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9,
·Оболонь (вул. Л.Гавро,2-А, 1/9, 50 кв.м, м. 70/45/8 кв.м, серія 96, житловий стан) - 39
«Петрівка») - за домовленістю. Тел.: (050) тис. у.о. Тел.: (099) 911-94-80.
611-74-42.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Оболонь (пр. Героїв Сталінграда, 6/9 пан., ·Воскресенка (вул. Курнатовського, по50/30/7 кв.м, поряд Дніпро) недорого. Тел.:
чаток,
1/9, 68 кв.м, власна) недорого. Тел.:
(067) 968-62-04.
(050) 241-43-01.
·Оболонь (пр. Оболонський,37-А, 1/9 пан., ·Комсомольський (вул. А.Малишка, 9/9,
52/30/7 кв.м, все окр., тел., паркет, кахель,
балкон заскл., гарний стан, м. «Героїв Дніпра») 61/42/7,5 кв.м, с/в окр., лоджія заскл., склопакети, домофон, метро, розв. інфраструк- за домовленістю. Тел.: (098) 684-72-33.
тура, будинок у дворі) - за домовленістю.
Тел.: (050) 686-71-00.
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·Печерськ (вул. Приймаченка, 4/5 цегл., ·Райдужний (вул. Райдужна,21-А, 3/9,
46/30/7 кв.м, ремонт, сум., с/в окр.) - 50 тис. 66/42/7,4 кв.м, 2 лоджії, все окр., гарний стан)
- 51 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 443-24-02.
у.о. Тел.: 362-27-97.
·Печерськ (пров. Щорса, м. «Печерська», 7/9,
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
52/35/8 кв.м, кімнати окр., с/в окр., балкон
заскл., житловий стан, чистий продаж) - за до- ·Куренівка (вул. Мукачівська, 4/9, 70/40/8
кв.м, охайна, серія 96, окр., бронедвері, без
мовленістю. Тел.: (099) 012-09-81.
опікунської, первинний продаж) - 45 тис.
у.о. Тел.: (099) 667-60-11.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Куренівка (вул. Фрунзе, 1/4, 36 кв.м, хру- ·Оболонь (вул. З.Гайдаї,7, 4/9, 71 кв.м, в
стадії ремонту, нов. металопластикові вікна,
щовка) - 29 тис. у.о. Тел.: (095) 001-74-41.
балкони, ОСББ, 10 хв. до м. «Мінська») - 60
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
тис. у.о. Тел.: (096) 085-77-31.
·Біличі (вул. Генерала Наумова,33-А, 1/5, ·Оболонь (вул. З.Гайдай,7, 4/9, 75/52/10
46 кв.м, кухня 10 кв.м, ремонт, меблі, нов. кв.м, в стадії ремонту, гарне місце розташукухня, холодильник, склопакети, броне- вання, склопакети, 7 хв. до м. «Мінська») двері) - 38 тис. у.о. Терміново. Тел.: (068) 55 тис. у.о. Тел.: (066) 894-95-41.
005-21-83.
·Оболонь (вул. Маршала Тимошенка, 2/9, 80
·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут,1, кв.м,
кухня 9 кв.м, кахель, ремонт, с/в окр., 2
4/5 цегл., 46/30/7 кв.м, все окр., балкон лоджії) - 45 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 537-97-67.
заскл., обшитий, житловий стан, паркет,
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
бронедвері, капремонт будинку, власна,
2-стороння) - 30 тис. у.о., торг. Тел.: (050) ·Печерськ (вул. А.Барбюса,11/3, 3/5, 65/45/8
375-93-79.
кв.м, тихий двір, перепланована, євроре·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут,1, монт, власна) - 85 тис. у.о., торг. Без посе4/5 цегл., 46/30/7 кв.м, все окр., балкон редників. Тел.: (067) 736-70-97.
заскл., обшитий, житловий стан, паркет, ·Печерськ (вул. Немировича-Данченка, 3/5
бронедвері, капремонт будинку, власна) - цегл., 57/43/7 кв.м, м. «Печерська» - 7 хв.,
33,5 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 459-06-98.
с/в окр., балкон незаскл., косметичний ре·Борщагівка (вул. Я.Коласа, 4/9, 48/30/6 монт, склопакети, кахель) - 70 тис. у.о., торг.
кв.м, після косметичного ремонту, чиста, Тел.: 229-87-43.
охайна, гарний транспортний розв’язок) - за
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
домовленістю. Тел.: (067) 293-13-90.
·Виноградар (пр. В.Порика,15, 7/9, 62/42/8
·Борщагівка (вул. Я.Коласа, 8/24 цегл., кв.м,
євроремонт, вбуд. кухня, посудомийна
75/42/14 кв.м, новобудова, документи го- машина,
стелі, відеофон) - 50 тис.
тові, гарне планування, м. «Святошин»). у.о., торг. натяжні
Тел.: (096) 224-78-91.
Тел.: (050) 381-48-48.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Нивки (вул. Щербакова, 4/5, 46/32/7 кв.м,
сум., балкон заскл., с/в сум., кахель, плитка, ·Біличі (вул. Ф.Пушиної, м. «Житомирпаркет, гарний ремонт) - 32 тис. у.о., торг. ська», 6/16, 72/50 кв.м, 2 лоджії заскл., склоТел.: (068) 350-24-65.
пакети, кімнати окр.) - 64 тис. у.о., торг. Тел.:
(050) 545-85-77.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·Борщагівка (вул. Зодчих, 8/9 пан., 60/42/7
·Солом’янка (вул. Солом’янська, 2/9, 48 кв.м,
окр., сум.-окр., 2 балкони заскл.,
кв.м, ходи окр., ґрати, лічильники, бойлер) паркет,с/впотребує
ремонту, чистий продаж) - за домовленістю. Тел.: (098) 034-42-23.
43,5 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 521-15-66.
·Чоколівка (вул. Богданівська,7, ЖК «Ма- ·Святошин (вул. М.Котельникова, 5 хв. до
лахіт», 8/25, 75/38/13 кв.м, 2 с/в, все окр., метро, 6/9, 73/42/9 кв.м, 2 лоджії заскл., хол,
під оздоблення, будинок зданий, тихе місце, добротна, житловий стан) - 56 тис. у.о., торг.
5 хв. до м. «Вокзальна») - за домовленістю. Тел.: (066) 280-32-53.
Тел.: (050) 548-88-76.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

·Лук’янівка

(вул. Білоруська,15-А, 1/5, 41
кв.м, ходи окр., вікна - на вулицю) - за домовленістю. Тел.: (095) 135-44-93.
·Лук’янівка (вул. Сім’ї Хохлових,6, 5/5
цегл., 57/35/9 кв.м, сталінка, без ліфта, євроремонт, будинок у дворі, зелена зона) - 70,5
тис. у.о., торг. Тел.: (067) 405-12-95.
·Нивки (вул. Щербакова,60, 3/5, 32/17/6
кв.м, с/в сум., кахель, євроремонт, проводка,
комунікації нов., плитка, ламінат, склопакети, балкон заскл., чистий продаж) - 25,5
тис. у.о. Тел.: (095) 285-43-64.
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СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

·Солом’янка

(вул. Леваневського, 4/23,
120/65/20 кв.м, євроремонт, вільна, м.
«Політехнічний ін-т») - 120 тис. у.о. Тел.:
(067) 960-55-83.
·Чоколівка (б. Чоколівський, 3/5 цегл.,
56,2/49/6,5 кв.м, хрущовка, без ремонту, гарне
місце) - 42 тис. у.о., торг. Тел.: 414-76-92.

·Центр (вул. Б.Хмельницького, м. «Універ-

ситет», 7/25 цегл., 109/60/20 кв.м, висота 3
м, вид на собор, новобудова, документи готові) - 170 тис. у.о. Тел.: (097) 372-87-67.

·Центр (вул. О.Гончара, 6/9 цегл., 70/42/8 кв.м, ·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Росій- ·Кімнату
тел., ламінат, с/в окр., кахель, балкон заскл.,
меблі) - 95 тис. у.о. Тел.: (095) 753-40-86.
·Центр (вул. Тарасівська,3, 2-рівневий пентхауз, 5/5, 100 кв.м, студіо, три спальні,
якісний ремонт, документи готові) - 147 тис.
у.о., торг. Тел.: 248-44-33.
·Центр (вул. Тарасівська,3, 2-рівневий пентхауз, 5/5, 100 кв.м, студіо, три спальні,
якісний ремонт, документи готові) - 147 тис.
у.о., торг. Тел.: (067) 985-49-24.

.
.
.

4-кімнатні і більше

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·Центр (вул. Горького,48-Б, 3/4 цегл.,
108/57/23 кв.м, кухня-їдальня, реконструкція будинку, 3-стороння, світла, сучасний ремонт, паркомісце, закритий двір)
- 160 тис. у.о. Тел.: (097) 269-18-30.
ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Нова

Дарниця (вул. Тростянецька,49,
10/18, 140 кв.м, кухня-студіо, 4 балкони,
бронедвері, гарний стан) - 90 тис. у.о. Тел.:
(095) 946-15-09.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·5-кімн. Троєщина (вул. К.Данькевича,1/79,

4/10 цегл., 112/60/7 кв.м, металопластикові
вікна, кондиціонер, домофон, ремонт) - за
домовленістю. Тел.: (067) 758-98-98.
·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.

.

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

·Святошин

(вул. Ушакова, 2-рівнева, 1011/16, 130/80/15 кв.м, ремонт, вбуд. кухня,
побутова техніка, 4 лоджії обшиті, 2 с/в,
ванна, кахель, 3 кондиціонери, сауна, гардеробна, натяжні стелі) - 135 тис. у.о. Тел.:
(093) 030-74-26.

обміняю
·1 = 2(3). 1-кімн. (Соцмісто, вул. Празька,

євроремонт). Тел.: (066) 984-84-15.
·1 + ділянка = 2(3). 1-кімн. (Троєщина) +
ділянку в Мостище (К.-Святошинський р-н,
12 сот.). Тел.: (099) 486-74-70.
·2 = 2. 2-кімн. (Подільський, пр.В.Порика,
6/9) на 2-кімн. (по лінії метро). Тел.: (093)
166-38-29.
·3 = 1 + 1. 3-кімн. (Дарницький, 9/16, 75/42/8
кв.м, все окр., лінолеум, 2 балкони заскл.) на
дві 1-кімн. (бажано Дарниця, Харківський).
Тел.: (050) 986-73-79.
·3 = 1 + 1. 3-кімн. (Русанівка, 72 кв.м, ходи
окр.) + гараж (Печерськ) на дві окремі житлові площі. Варіанти. Тел.: (067) 479-16-77.
·3 = 2 + житло. 3-кімн. (Солом’янський)
на кв-ру в Києві та житло (Київська обл.).
Варіанти. Тел.: (066) 061-12-10.
·К = К. Кімнату в комунальній (Борщагівка,
м. «Академмістечко» - 15 хв., 2-й пов., 13
кв.м, кондиціонер) на кімнату (9 кв.м) або в
передмісті. Тел.: (099) 904-58-02.

здам в оренду
кімнати

.

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

.

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Дві

кімнати в 3-кімн. Теремки (вул. Луценка, 7/9, 12 + 18 кв.м, кухня 8 кв.м, без
хазяїв) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (068)
837-10-60.
·Кімнату в 2-кімн. Автовокзал (пр. Науки,
12/12, 13 кв.м, для однієї людини) в обмін за
допомогу по господарству. Тел.: 525-49-25.
·Кімнату в 2-кімн. Голосіїв (вул. Стельмаха,
7/7 цегл., 14/8 кв.м, с/в 6 кв.м, гарний стан,
побутова техніка, бойлер, інтернет, одна
хазяйка, для дівчини або жінки, м. «Голосіївська» - 7 хв. пішки) - 3 тис.грн. Тел.:
(050) 819-66-56.
·Кімнату в 2-кімн. Голосіїв (вул. Стельмаха,
7/7 цегл., 15/8 кв.м, ванна 6 кв.м, гарний
стан, шафи-купе, інтернет, одна хазяйка, яка
працює, м. «Голосіївська» - 7 хв. пішки, для
однієї дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: 257-41-07.
·Кімнату в 2-кімн. Голосіїв (пров. Голосіївський, 1/2, 15 кв.м, кухня-студіо) - 600
грн/доба. Тел.: (050) 924-22-25.
·Кімнату в 3-кімн. Теремки (вул. Теремківська, 5/5, 12 кв.м, для хлопця, 150 м до
м. «Теремки», пральна, телевізор, інтернет)
- 3,2 тис.грн. Тел.: (068) 837-10-60.

·Дві кімнати в 3-кімн. Нова Дарниця (Хар-

ківське шосе, м. «Харківська» - 5 хв., 3/9,
15+17 кв.м, для трьох хлопців, холодильник,
телевізор, гарний стан, під ключ) по 1,6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 030-74-26.
·Кімнату 3-кімн. в Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 7/9, 14 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, меблі, для сім’ї)
- 3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 10/16, 14 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна-автомат, для однієї
людини) - 2,2 тис.грн, для двох людей - 3,3
тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Бориспільська,32-А, 10/16, 14 кв.м, меблі,
телевізор, холодильник, НВЧ-піч, пральна,
для однієї людини) - 2,5 тис.грн, для двох
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: 587-83-83.
·Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Бориспільська,37, м. «Червоний хутір», 5/9,
18 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
пральна, для двох людей) - 3 тис.грн. Тел.:
(095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Бориспільська, м. «Червоний хутір», 2/5, 18
кв.м, меблі, холодильник, пральна, для двох
людей) - 3 тис.грн, для однієї людини - 2,5
тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Бориспільська, м. «Червоний хутір», 2/5, 18
кв.м, меблі, холодильник, пральна, для двох
людей) - 3 тис.грн, для однієї людини - 2,5
тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бориспільська, м. «Червоний хутір», 5/9, 14 кв.м,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для
однієї людини) - 2 тис.грн, для двох людей 3 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Вереснева,26, 3/9, 15 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, кахель, пральна, для однієї
людини) - 2,5 тис.грн, для двох людей - 3,5
тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Волго-Донська, 7/9, 15 кв.м, телевізор, холодильник, диван, меблі, одна хазяйка, для
дівчини) - 2,8 тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
К.Заслонова,2, 4/5, 15 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна-автомат, для однієї
людини) - 2 тис.грн, для двох людей - 3 тис.
грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Новодарницька, 1/5, 18 кв.м, склопакети,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для
двох людей) - 3,5 тис.грн, для однієї людини
- 2,6 тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Поліська,4, м. «Червоний хутір», 12/16, 16
кв.м, з балконом, телевізор, холодильник,
пральна-автомат, для двох людей) - 3,5 тис.
грн, для однієї людини - 3 тис.грн. Тел.:
(096) 995-26-38.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Російська, 2/4, 16 кв.м, холодильник, диван,
для одного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.: (096)
858-42-53.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

3

482-01-13, 482-08-62
ська,39/14, м. «Червоний хутір», 1/4, 18 кв.м,
меблі, склопакети, холодильник, пральна-автомат) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Тростянецька,3, 5/10, 13 кв.м, меблі, бажано для
хлопців без шкідливих звичок) - 3 тис.грн +
комунальні. Тел.: 563-53-48.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Тростянецька,5, м. «Позняки», 8/9, 14 кв.м,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для
двох людей) - 3 тис.грн, для одного чоловіка
- 2 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Тростянецька, 6/9, 14 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, меблі, гарний ремонт, для однієї дівчини) - 2,8 тис.грн. Тел.:
(066) 573-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Тростянецька,6, м. «Позняки», 7/9, 15 кв.м,
меблі, холодильник, телевізор, пральна-автомат) - 3 тис.грн. Тел.: 587-83-83.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Ялтинська, 2/5, 14 кв.м, телевізор, холодильник, диван, для однієї дівчини) - 2,8 тис.
грн. Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Ялтинська, 4/5, 16 кв.м, без хазяїв, під ключ,
склопакети, меблі, кахель, пральна-автомат)
- 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе,21, 9/9, 15 кв.м, меблі, холодильник, бойлер, пральна) - 3 тис.грн, для
двох людей - 3,1 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе, 2/5, 18 кв.м, балкон, євроремонт, побутова техніка, для однієї людини)
- 2,2 тис.грн. Тел.: (093) 461-56-99.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе,8, 3/5, 18 кв.м, балкон, меблі,
телевізор, холодильник, НВЧ-піч, пральна,
для однієї людини) - 2,5 тис.грн, для двох
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Драгоманова, 5/9, 14 кв.м, холодильник, пральна, два
дивани, для двох хлопців) - 3,2 тис.грн. Тел.:
(095) 285-43-64.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Драгоманова, 6/9, 17 кв.м, для двох хлопців) - 3,2
тис.грн. Тел.: (050) 986-73-79.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Драгоманова, 7/9, 14 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, крісло-ліжко) - 3,5 тис.грн,
для одного хлопця - 3 тис.грн. Тел.: (068)
350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Л.Руденко,
7/18, 12 кв.м, холодильник, пральна, інтернет, диван, для одного хлопця) - 3,2 тис.
грн. Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Мишуги,
7/9, 16 кв.м, балкон, телевізор, холодильник,
пральна, диван, меблі, для однієї людини) 3,5 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. М. Мишуги, 6/16, 16 кв.м, балкон, телевізор, холодильник, пральна, диван, меблі, для однієї
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Срібнокільська,18, 4/9, 14 кв.м, ремонт, склопакети, меблі, холодильник, НВЧ-піч,
пральна-автомат, для двох людей) - 3,3 тис.
грн. Тел.: (095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Срібнокільська, 8/16, 18 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для одного
хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Урлівська,
м. «Позняки» - 10 хв. пішки, 5/16, 22 кв.м,
балкон заскл., гарнітурні меблі, побутова
техніка, для однієї людини) - за домовленістю. Тел.: (097) 467-12-69.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Архітектора Вербицького, 5/16, 14 кв.м,
телевізор, холодильник, пральна, диван,
меблі) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Архітектора Вербицького,8, 4/9, 15 кв.м, меблі,
телевізор, холодильник, пральна-автомат,
для однієї людини) - 2,8 тис.грн, для двох
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 498-41-54.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 4/10, 16,5 кв.м, для одного чоловіка) - 2,3
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 030-74-26.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 5/9, 15/7 кв.м, побутова техніка, для одного хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: 276-06-61.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 7/9, 16,6 кв.м, з балконом, тел.,
телевізор, холодильник, пральна, для двох
хлопців) - 4 тис.грн. Тел.: (050) 986-73-79.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, м. «Харківська» - 5 хв., 7/16, 15 кв.м,
з балконом, тел., телевізор, холодильник,
пральна, для одного хлопця) - 2,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (066) 418-55-82.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Тростянецька,3, 5/9, 14 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, кахель, пральна, для двох
людей) - 3,1 тис.грн. Тел.: 587-83-83.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (пр.
М.Бажана,7, 5/9, 15 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна, балкон заскл., бронедвері, для двох людей) - 3,5 тис.грн, для однієї людини - 3 тис.грн + лічильники. Тел.:
(097) 438-73-16.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (пр.
М.Бажана,9, м. «Харківська», 5/9, 18 кв.м,
балкон, ремонт, меблі, телевізор, холодальник, пральна-автомат, для однієї людини) - 3,3 тис.грн, для двох людей - 4 тис.
грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське шосе,168-Г, 10/16, 15 кв.м, склопакети, меблі, холодильник, пральна-автомат,
балкон, бронедвері, для однієї людини) - 3
тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.:
(067) 884-57-17.
·Кімнату в 2-кімн Харківський (Харківське
шосе, 168-Г, 12/16, 16 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна, бронедвері, для однієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей 3,5 тис.грн. Тел.: (095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 9/16, 16,5 кв.м, з балконом, меблі, тел.,
телевізор, холодильник, пральна, для двох
хлопців) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 418-55-82.
·Кімнату в 2-кімн Харківський (Харківське
шосе, м. «Харківська», 5/6, 15 кв.м, ремонт,
меблі, холодильник, пральна-автомат) - 3,2
тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Кімнату в 3-кімн Нова Дарниця (вул. Санаторна, 4/5, 17 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, стінка, для однієї дівчини) 3 тис.грн, для двох дівчат - 3,5 тис.грн. Тел.:
(066) 573-40-03.
·Кімнату в 3-кімн Нова Дарниця (вул. Ялтинська,8, 3/5, 16 кв.м, без хазяїв, під ключ,
меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 3,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: 362-84-43.
·Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (пров.
Волго-Донський, 7/9, 16 кв.м, телевізор,
диван, пральна, для однієї дівчини) - 2,8 тис.
грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (пров.
Волго-Донський, 7/9, 16 кв.м, телевізор,
диван, пральна, для однієї дівчини) - 2,8 тис.
грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахматової, 5/1, 18 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, стінка, ремонт, для однієї
дівчини) - 2,7 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Декбристів, 4/10, 15 кв.м, с/в окр., меблі, тел.,
телевізор, холодильник, пральна, для одного
чоловіка, без шкідливих звичок) - 3,2 тис.
грн з комунальними. Тел.: (050) 986-73-79.

в 3-кімн. Позняки (вул. Здолбунівська, 9/16, 15 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, меблі, для одного
хлопця) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Кошиця,
7/16, 16 кв.м, балкон, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для дівчини або жінки) - 2,5 тис.грн. Тел.: (068)
350-24-65.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Л.Руденко,
7/16, 16 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, для двох хлопців) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Срібнокільська, 11/16, 16 кв.м, тел., холодильник,
пральна, диван, стінка, для однієї дівчини)
- 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Срібнокільська, 11/16, 16 кв.м, тел., холодильник,
пральна, диван, стінка, для однієї дівчини)
- 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (пр.
П.Григоренка, 6/12, 28 кв.м, для дівчини та
хлопця) - за домовленістю. Тел.: 575-59-61.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 6/9, 18 кв.м, для одного хлопця, побутова техніка, інтернет) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(050) 081-65-54.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 7/16, 16 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для однієї
дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 3/9, 15 кв.м, для одного хлопця) - 3
тис.грн. Тел.: (099) 222-99-10.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 4/5, 16 кв.м, все є, для одного) - 2,5
тис.грн, для двох людей - 3 тис.грн. Тел.:
(099) 220-62-47.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 6/16, 14 кв.м, телевізор, холодильник,
меблі, для однієї дівчини) - 2,8 тис.грн. Тел.:
(066) 673-40-03.
·Частину кімнати в 2-кімн. Харківський (пр.
М.Бажана, 5/9, 15/10 кв.м, підселення для
дівчини або жінки) - 500 грн/місяць. Тел.:
(066) 224-21-46.

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Маршала

Жукова,25, 4/9, 15 кв.м, для однієї людини,
меблі, побутова техніка) - 2,5 тис.грн, підселення - 1,5 тис.грн, підселення - 900 грн.
Тел.: (099) 435-64-48.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Мілютенка, 7/9, 18/8 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї дівчини, одна хазяйка) - 3,2 тис.грн. Тел.: (066)
326-01-47.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (пр. Лісовий,4,
м. «Лісова», 1/9, 16 кв.м, меблі, інтернет,
пральна-автомат, холодильник) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (063) 347-83-15.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. М. Закревського,95-Г, 10/22, 15 кв.м, для однієї людини) - 2,5 тис.грн з комунальними, підселення
- 900 грн. Тел.: (096) 419-56-05.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Милославська,5, 2/10, 14 кв.м, меблі, телевізор,
інтернет, пральна-автомат, для однієї людини) - 2,5 тис.грн, для двох людей - 3 тис.
грн. Тел.: (067) 288-57-80.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, кінець, 4/16, 13,8 кв.м, для однієї людини) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 592-54-91.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 3/9, 18/9 кв.м, меблі, холодильник, телевізор, пральна, закривається
на ключ, для сім’ї) - 4 тис.грн. Тел.: (066)
603-99-70.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 3/9, 18 кв.м, для самотній жінкіпенсіонерки, в обмін на спілкування та
догляд за ходячим літнім чоловіком). Тел.:
(067) 662-10-52.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 18/9 кв.м, без хазяїв, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, для сім’ї
або однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093)
091-88-75.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 5/9, 16/9 кв.м, меблі, пральна,
інтернет, для двох людей) - 3 тис.грн, для
одного - 2 тис.грн, підселення - 1 тис.грн.
Тел.: (098) 692-20-56.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Мілютенка,
4/9, 15/8 кв.м, меблі 90 р., холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для одного
хлопця) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: (066)
740-08-60.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. ШоломАлейхема,13, 6/9, 17 кв.м, з балконом, для
одного чоловіка, пральна-автомат, меблі, холодильник) - 2,5 тис.грн, підселення - 1 тис.
грн. Тел.: (099) 435-64-48.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (пр. Лісовий, 4/9,
12 кв.м, без хазяїв, закривається на ключ,
меблі, холодильник, телевізор, пральна,
бойлер, для однієї дівчини або жінки) - 3,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (пр. Лісовий,
6/9, 16 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, меблі, для двох дівчат) - 3,5
тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул.
Лісківська,2/71, 2/16, 12 кв.м, з балконом,
для дівчат) - 2 тис.грн. Тел.: (093) 140-86-39.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Милославська, 4/16, 17/9 кв.м, меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, під
ключ, для двох людей) - 4,2 тис.грн. Тел.:
(098) 568-45-59.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, 5/16, 17/9 кв.м, меблі, побутова техніка,
для однієї дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: (098)
568-45-59.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, 7/9, 16,5 кв.м, 2 ліжка, гарнітурні меблі,
інтернет, холодильник, телевізор, пральна,
домофон, для сім’ї або двоїх дівчат) - 3 тис.
грн + комунальні. Тел.: (050) 986-73-79.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул.
О.Бальзака,86, 10/16, 18 кв.м, меблі, побутова техніка, одна хазяйка) - 2,5 тис.грн.
Тел.: (093) 568-88-64.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул.
О.Бальзака,8-В, 5/16, 15 кв.м, меблі, побутова техніка, для однієї людини, одна хазяйка) - 3 тис.грн, підселення - 900 грн. Тел.:
(099) 435-64-48.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Т. Драйзера, 6/9, 17 кв.м, балкон, меблі, тел., телевізор, холодильник, пральна-автомат,
гарний стан, для одного хлопця) - 2,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (050) 986-73-79.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 10/16, 22 кв.м, без хазяїв, для
двох жінок, гарний ремонт) - 3,7 тис.грн +
комунальні. Тел.: (099) 355-03-43.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 8/16, 18 кв.м, один господар, для
однієї людини) - 2,5 тис.грн, торг. Тел.: (068)
862-09-67.
·Кімнату в гуртожитку. Лісовий (вул.
Маршла Жукова, 5/9, 14/12 кв.м, коридорна
система, після косметичного ремонту,
сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, НВЧ-піч, євровікна) - 4
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.

·Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (вул.
Маршала Жукова, 2/5, 15 кв.м, телевізор,
для двох осіб, власна, 5 хв. до метро) - за
домовленістю. Тел.: (096) 733-82-17.
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·Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул. А.Бучми,
16 кв.м, для двох людей) - за домовленістю.
Тел.: (093) 506-52-83.
· Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул.
А.Бучми, 5/9, 16 кв.м, для двох
людей) - за домовленістю. Тел.:
(067) 106-89-13.
· Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул.
А.Бучми, 5/9,16 кв.м, для двох
людей) - за домовленістю. Тел.:
(093) 506-52-83.

·Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул. А.Бучми,
6/9, 16 кв.м, гарний стан) - за домовленістю.
Тел.: (063) 506-52-83.
·Кімнату в 2-кімн. Березняки (Дніпровська
набережна, 5/9, 17 кв.м, видова, для двох
людей) - 2,8 тис.грн. Тел.: (099) 101-04-11.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (б. Перова,
2/5 цегл., 16 кв.м, з балконом, охайна, меблі,
пральна-автомат, для однієї людини) - 2 тис.
грн з комунальними. Тел.: (067) 995-05-04.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Генерала Карбишева, 2/9, 14/7 кв.м, для однієї
людини, меблі, пральна, інтернет) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (067) 162-68-10.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 1/5, 16 кв.м, для дівчини) - за
домовленістю. Тел.: 510-99-70.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 2/5, 16/7 кв.м, сучасні меблі,
холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
для 1-2 жінок від 35 років) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (066) 603-99-70.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 2/5, 16 кв.м, ходи окр., сучасні
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, для 1-2 жінок від 40 років) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
Сєрова, 3/5, 15/8 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї дівчини або жінки) - 2,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 026-63-55.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
Сєрова, 3/5, 15 кв.м, одна хазяйка, меблі,
євровікна, холодильник, телевізор, пральна,
для однієї дівчини або жінки) - 2,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
С. Стальського, 2/5, 15 кв.м, для однієї
жінки, прохідна, одна хазяйка) - 2 тис.грн.
Тел.: (093) 920-35-86.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
С. Стальського, 2/5, 15 кв.м, прохідна, для
жінки) - 2 тис.грн. Тел.: (096) 964-25-51.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
С. Стальського, 3/5, 15 кв.м, прохідна, побутова техніка, для однієї жінки) - 2 тис.грн,
для двох жінок - 3 тис.грн з комунальними.
Тел.: (067) 777-36-56.
·Кімнату в 2-кімн. ДВРЗ (вул. Алма-атинська, 1/5, 16 кв.м, під ключ, меблі, телевізор,
холодильник, кахель, балкон заскл.) - 3 тис.
грн. Тел.: (095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Челябінська, 1/16, 10 кв.м) - за домовленістю.
Тел.: (099) 361-77-80.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське
шосе,18, 1/5, 15 кв.м, телевізор, меблі, холодильник, пральна, бронедвері, м. «Харківська») - 2,6 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське
шосе,18, 1/5, 15 кв.м, телевізор, меблі, холодильник, пральна, бронедвері, м. «Харківська») - 2,6 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (впр.Генерала
Ватутіна, 4/9, 18/8 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: (098) 568-45-59.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (вул. П. Вершигори, 8/9, 12/7 кв.м, без хазяїв, меблі,
балкон заскл., холодильник, пральна, інтернет, для сім’ї без дітей) - 4 тис.грн. Тел.:
(066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала
Ватутіна, 4/9, 18 кв.м, з балконом, сучасні
меблі, холодильник, телевізор, пральна,
інтернет) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(093) 091-88-75.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала
Ватутіна,6, 3/9, 14 кв.м, меблі, інтернет, телевізор, пральна-автомат) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(098) 721-48-90.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала
Ватутіна, 8/9, 18 кв.м, з балконом, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, кахель,
балкон заскл.) - 3,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Русанівка (вул. Ентузіастів, 9/9, 16/8,5 кв.м) - за домовленістю.
Тел.: (096) 875-79-73.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (б. Верховної
Ради, 4/5, 15 кв.м, спальний гарнітур, холодильник, пральна) - за домовленістю. Тел.:
(097) 180-09-60.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (б. Верховної
Ради, 5/5, 16/7 кв.м) - за домовленістю. Тел.:
(097) 279-75-57.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Бажова,
м. «Дарниця», 2/5, 16/7 кв.м, всі вигоди) - за
домовленістю. Тел.: (093) 051-61-17.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Каунаська, 4/5, 14 кв.м, для одного хлопця, хазяйка) - за домовленістю. Без посередників.
Тел.: (096) 553-24-07.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Пожарського, 2/5, 16/7 кв.м) - за домовленістю. Тел.:
(067) 988-57-96.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Празька,
2/10, 16 кв.м, для однієї дівчини) - 2 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (066) 418-55-82.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Празька,
3/5, 16 кв.м, ходи окр., з балконом, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
одна хазяйка, для сім’ї або двох дівчат) - 3,5
тис.грн. Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Празька,
9/16, 16,5 кв.м, тел., телевізор, холодильник,
для одного хлопця або чоловіка) - 2 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (050) 986-73-79.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Хорольська,10, м. «Чернігівська», 8/9, 15
кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна) - 3 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, 3/5, 15 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, для однієї
людини) - 2 тис.грн, для двох людей - 3 тис.
грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Кімнату в 3-кімн. Березняки (вул. Серафимовича, 6/9, 12 кв.м, телевізор, холодильник, пральна-автомат, для дівчини) - 3
тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.
·Кімнату в 3-кімн Воскресенка (б. Перова,
6/9, 18 кв.м, телевізор, холодильник, пральна,
балкон, спаотний гарнітур, для двох людей) 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова,
початок, 1/5, 15 кв.м, побутова техніка, для
одного чоловіка) - 3,3 тис.грн. Тел.: (099)
911-94-80.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. Кибальчича, 7/9, 17 кв.м, з балконом заскл.,
євровікна, сучасні меблі, холодильник,
пральна, інтернет, для однієї дівчини або
жінки) - 3 тис.грн. Тел.: (098) 568-45-59.
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·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. Микитенка, 5/9, 10,7 кв.м, без хазяїв, для двох
людей, євроремонт) - 2,2 тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 777-36-56.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
А.Малишка,13, 3/16, 18 кв.м, євроремонт, італ.
меблі, паркет, 2 балкони, побутова техніка,
одна хазяйка, для одного чоловіка) - 3,5 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (095) 536-50-69.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
Братиславська, 14 кв.м, 8/9, телевізор, холодильник, пральна, диван, для одного
хлопця) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
О.Бойченка, 3/9, 15 кв.м, балкон заскл., закривається на ключ, меблі, холодильник,
інтернет, пральна, м. «Чернігівська», для
одного хлопця) - 3,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 568-45-59.
·Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. М. Раскової, 5/9, 10 кв.м, для жінки 50-60 років). Без
посередників. Тел.: (097) 403-17-22.
·Кімнату в 3-кімн. Райдужний (вул. Райдужна, 4/9, 18/9 кв.м, меблі, холодильник,
пральна, інтернет, балкон заскл., закривається на ключ, для однієї дівчини) - 3,2
тис.грн. Тел.: (066) 326-01-47.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (б. Верховної
Ради, 4/5, 20 кв.м) - за домовленістю. Тел.:
(099) 630-72-11.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Міста Шалетт,5, 2/5, 15 кв.м, без хазяїв, для 1-2 людей,
меблі, пральна-автомат, холодильник, телевізор) - 3 тис.грн. Тел.: 383-70-06.
·Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, 9/17, 10,5/12 кв.м, хол 17
кв.м, після ремонту) - 3 тис.грн. Тел.: (050)
819-66-56.
·Кімнату в гуртожитку (вул. Кибальчича,
4/9, 10/15 кв.м, блочна система, меблі, холодильник, пральна, інтернет, для двох людей)
- 2,5 тис.грн. Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в гуртожитку. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, м. «Чернігівська» - 5
хв., 5/10, 15 кв.м, телевізор, пральна, холодильник, побутова техніка, меблі, тільки для
жінки). Оплата - тільки комунальні платежі.
Тел.: (099) 160-89-17.
·Частину кімнати в 2-кімн. Воскресенка (б.
Перова, 5/9, 14/7 кв.м, меблі, холодильник,
пральна, інтернет, для однієї дівчини) - 1,5
тис.грн. Тел.: (095) 630-80-87.
·Частину кімнати в 2-кімн. Воскресенка
(б. Перова, 5/9, 15/8 кв.м, холодильник, телевізор, пральна, меблі, інтернет, для дівчини) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 300-94-63.
·Частину кімнати в 2-кімн. Соцмісто (вул.
Празька, 15/16, 16,5 кв.м, с/в окр., пральна,
тел., телевізор, холодильник, підселення
для хлопця) - 1,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(095) 613-78-63.
·Частину кімнати в 2-кімн. Соцмісто (вул.
Празька, 4/10, 17 кв.м, підселення для одного
хлопця) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 418-55-82.
·Частину кімнати в 2-кімн. Соцмісто (вул.
Празька, 7/16, 16,5 кв.м, для одного хлопця,
меблі, тел., телевізор, холодильник, пральна,
підселення) - 1,6 тис.грн. Тел.: (050) 986-73-79.

.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Кімнату

в 2-кімн. Куренівка (вул. Івашкевича, 6/9, 70/18/8 кв.м, меблі, телевізор,
інтернет, пральна-автомат, для хлопців, підселення) - 1,5 тис.грн. Тел.: (098) 692-20-56.
·Кімнату в 2-кімн. Мінський (вул. Калнишевського, 5/9, 18 кв.м, бронедвері, металопластикові вікна, паркет, меблі, гарний стан,
для дівчат або для сім’ї без дітей та тварин,
комунальні за домовленістю) - 3 тис.грн,
торг. Тел.: (066) 260-77-54.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Героїв
Дніпра, 8/9, 16 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, меблі, для однієї дівчини) - 3 тис.
грн. Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Л.Гавро,
4/16, 13 кв.м, ліфт, телевізор плазма,
пральна, бойлер, лічильники, вбуд. кухня,
2-камерний холодильник, НВЧ-піч, мультиварка, м. «Оболонь», «Петрівка», для однієї
людини, один господар) - 3 тис.грн. Тел.:
(067) 501-59-08.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Л.Гавро
(Їорданська), 5/9, 14 кв.м, два ліжка, шафа,
пральна-автомат, підселення для дівчини,
одна хазяйка) - 2 тис.грн з комунальними.
Тел.: (095) 629-80-48.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Маршала
Малиновського, 5/16, 11 кв.м, для однієї людини, яка не палить, хазяйка). Без посередників. Тел.: (066) 247-41-84 (з 10.00 до 20.00).
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Маршала
Тимошенка, 12 кв.м, 3/16, побутова техніка,
для двох людей) - 3 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 911-94-80.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Маршала
Тимошенка, 3/16, 17 кв.м, всі вигоди, для
одного чоловіка) - 3,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 222-99-10.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (вул. Маршала
Малиновського,11, 7/9, 17 кв.м, два ліжка,
стіл, норм. стан, підселення для дівчини або
жінки) - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 918-24-02.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (вул. Маршала
Малиновського,11, м. «Оболонь» - 5 хв.,
5/9, 18 кв.м, 2 ліжка, шафа 3-стулкова, стіл,
інтернет, чисто, затишно, підселення для
дівчини) - 1,5 тис.грн. Тел.: (095) 629-80-48.
·Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв Сталінграда, 5/9, 12 кв.м, для хлопця)
- 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 896-14-31.

.

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

·Кімнату

в 2-кімн. Печерськ (вул. Професора Підвисоцького, 3/5, 17/7 кв.м, окр.,
меблі, холодильник, телевізор, без пральної
машини, балкон заскл., для 1-2 хлопців, м.
«Дружби народів») - 4 тис.грн. Тел.: (066)
300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Центр (вул. Предславинська, 3/5 цегл., 18 кв.м, з балконом, житловий
стан, пральна-автомат, інтернет, бронедвері,
домофон, для 2-3 людей, власна) - 3,8 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (063) 854-58-95.
·Кімнату в 3-кімн. Печерськ (б. Л.Українки,
5/5, 18/7 кв.м, без хазяїв, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, євровікна,
балкон заскл., для одного хлопця) - 4,35 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 3-кімн. Печерськ (вул. О.Вишні,
5/5, 12 кв.м) - 2 тис.грн. Тел.: 525-47-18.
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·Частину кімнати в 3-кімн. Центр (вул. Чер- ·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Сім’ї
воноармійська,81, 3/4 цегл., 18/14 кв.м, з Сосніних, 2/9, 16 кв.м, побутова техніка,
балконом, бойлер, пральна, кодовий замок, меблі, для одного хлопця або дівчини) - 2,5
для дівчини, власна) - 1,2 тис.грн. Тел.: (050) тис.грн. Тел.: (050) 724-22-56.
261-45-22.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Тулузи,
3/5, 14/7 кв.м, одна хазяйка, з балконом,
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
ремонту, побутова техніка, інтернет,
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пров. Ме- після
під ключ, хазяйка влітку на дачі, для одного
жовий, 9/9, 12 кв.м, холодильник, телевізор, хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
інтернет, диван, чиста, охайна, після ре·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Тулузи,
монту) дешево. Тел.: (099) 143-86-77.
3/5, 15 кв.м, з балконом, одна хазяйка, побу·Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Їжаке- това
техніка, чиста, для одного хлопця) - 2,5
вича, 5/5, 16 кв.м, металопластикові вікна, тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
одна хазяйка, ремонт, побутова техніка, для
·
Кімнату
в 2-кімн. Новобіличі (вул. Генеоднієї дівчини, с/в окр., довгостроково) - 3
рала Наумова, 3/9, 14/7 кв.м, одна хазяйка,
тис.грн. Тел.: (098) 274-20-20.
побутова техніка, 20 хв. до м. «Академ·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон- містечко», для дівчини) - 2,5 тис.грн. Тел.:
гадзе, 2/9, 15 кв.м, пральна машина, те- 276-06-61.
левізор, необхідні меблі, без хазяїв) - 2 тис.
·Кімнату в 2-кімн. Новобіличі (вул. Генегрн. Тел.: (094) 899-53-91.
Наумова, 6/9, 9 кв.м, для жінки без
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон- рала
шкідливих звичок) - за домовленістю. Тел.:
гадзе,32, 7/9, 14/8 кв.м, окрема, з балкон, меблі, (099) 421-60-95.
пральна-автомат, для двох хлопців або для
·Кімнату в 2-кімн. Шулявка (пр. Перемоги,
сім’ї) - 2,6 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
3/9, 15/7 кв.м, одна хазяйка, для одного
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пров. Квіт- хлопця, побутова техніка, інтернет, м. «Свяневий,1, 8/16, 15 кв.м, паркет, ремонт, побу- тошин») - 3 тис.грн. Тел.: 276-06-61.
това техніка, для дівчини або жінки) - 3 тис.
·Кімнату в 3-кімн. Біличі (вул. Чорногрн. Тел.: (099) 407-89-10.
бильська, 5/10 керамзит., 18/10 кв.м, гарний
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пров. Квит- стан, кондиціонер, склопакети, нов. стоневий,1, 8/16, 15 кв.м, ремонт, побутова тех- лярка, бронедвері, все необхідне, вільна) - за
ніка, пральна, с/в окр., дубов. паркет, мета- домовленістю. Тел.: (050) 444-04-09.
лопластикові вікна) - 3,8 тис.грн. Тел.: (097)
·Кімнату в 3-кімн. Біличі (вул. Чорно997-68-33.
бильська, 6/9, 15 кв.м) - 1,5 тис.грн. Тел.:
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пров. (067) 921-30-22.
Квитневий,1, 8/22, 20 кв.м, ремонт, меблі, ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана,
пральна, НВЧ-піч) - 4 тис.грн. Тел.: (097) 2/9, 14/7 кв.м, побутова техніка, інтернет, для
213-40-24.
дівчини) - 1,3 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. «Прав- ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жмеди»,19-А, на розі вул. Н.Ужвій, 14/15 кв.м, ринська, 3/9, 18/7 кв.м, балкон заскл., побубалкон 6 кв.м, пральна, НВЧ-піч, склопатехніка, інтернет, для одного хлопця)
кети, 2 с/в по 6 кв.м, телевізор, охорона, 2 това
ліфта, власна, бронедвері, для 1-2 людей, ін- - 2,5 тис.грн. Тел.: (066) 927-88-67.
тернет, під ключ, власна) - 3,2 тис.грн. Тел.: ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жолудєва, 5/9 цегл., 12 кв.м, тел., лінолеум, с/в
(093) 576-85-01.
кахель, меблі, побутова техніка) - 2 тис.
·Кімнату в 3-кімн. Куренівка (вул. Петропав- окр.,
грн. Тел.: (097) 432-04-65.
лівська, 7/9, 14 кв.м, з балконом, поряд парк,
·
Кімнату
в 3-кімн. Борщагівка (вул. Зодчих,
диван, шафа, для однієї людини) - 3 тис.грн з
3/9, 12 кв.м, кухня 6 кв.м, с/в окр., меблі, техкомунальними. Тел.: (096) 918-24-02.
ніка, житловий стан, без хазяїв, для однієї дів·Кімнату в 3-кімн. Поділ (вул. Констан- чини) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 537-93-89.
тинівська,23, м. «Контрактова площа»,
район кінотеатра «Жовтень», 3/3, 18/12 кв.м, ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Л. Кур2-спальний диван, стінка, телевізор, кухня, баса, 5/16, 18 кв.м, балкон заскл., побутова
холодильник, пральна, НВЧ-піч, інтернет, техніка, інтернет, євроремонт, для одного
ремонт, для двох дівчат) - 4 тис.грн. Тел.: хлопця) - 2,3 тис.грн. Тел.: 276-06-61.
(050) 630-51-63.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Л. Кур5/9, 18 кв.м, для двох хлопців, побу·Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала баса,
Гречка, 4/9, 10 кв.м, все необхідне, балкон това техніка, швидкісний трамвай) по 1,8
тис.грн.
Тел.: (067) 589-17-73.
великий заскл., пральна, холодильник,
меблі, паркет, для однієї людини) - 500 грн/ ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Курбаса,
тиждень. Тел.: (050) 663-86-20.
5/9, 18 кв.м. побутова техніка, інтернет, для одхлопця) - 2 тис.грн, для двох людей - 3,5
·Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала ного
Гречка, 4/9, 10 кв.м, все необхідне, балкон тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
великий заскл., пральна, холодильник, ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Курмеблі, паркет, для однієї людини) - 2,2 тис. баса, 5/9, 18 кв.м. побутова техніка, інгрн. Тел.: (050) 663-86-20.
тернет, для одного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.:
·Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала (096) 435-44-87.
Гречка, 5/9, 10 кв.м, балкон заскл., під ключ, ·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Курвсе необхідне, для однієї людини) - 2,6 тис. баса, 8/9, 15 кв.м, меблі, побутова техніка,
для дівчини або хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.:
грн. Тел.: (095) 044-64-78.
·Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала (098) 590-26-45.
Гречка, 5/9, 10 кв.м, балкон заскл., під ключ, ·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Депувсе необхідне, для однієї людини) - 2,6 тис. татська,14, 2/2, 21 кв.м, сталінка, холодильник, телевізор, пральна-автомат, для
грн. Тел.: (095) 044-54-78.
людини) - 2,5 тис.грн. Тел.: 450-55-57
·Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала однієї
Гречка, 7/9, 12 кв.м, меблі, телевізор, холо- (Євген Володимирович).
дильник, пральна, для однієї людини) - під- ·Кімнату в 3-кімн. Святошин (вул. М. Ушаселення - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 903-79-44. кова, 9/16, 16 кв.м, з балконом, меблі, техолодильник, вбуд. кухня, пральна,
·Кімнату в 5-кімн. Куренівка (вул. Фрунзе, 5/5, левізор,
11/9 кв.м, сталінка, меблі, холодильник, те- тільки для сім’ї без дітей та тварин) - 4 тис.
грн
+
комунальні.
Тел.: (050) 986-73-79.
левізор, пральна, інтернет, євровікна, для однієї
·Кімнату в 4-кімн. Академмістечко (вул.
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 568-45-59.
1/16, 12 кв.м, для однієї людини, м.
·Частину кімнати в 2-кімн. Виноградар В.Стуса,
- 3 тис.грн + комунальні.
(пр. «Правди»,19/3, 10/16, 18/8 кв.м, окрема «Академмістечко»)
Тел.:
(097)
820-86-10.
кімната, меблі, телевізор, балкон, пральнаавтомат, підселення для жінки) - 1,5 тис.грн. ·Частину кімнати в 1-кімн. Борщагівка (б.
І.Лепсе, 3/5, 18/7 кв.м, побутова техніка,
Тел.: (093) 364-83-06.
·Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар (вул. швидкісний трамвай, для однієї дівчини) Світлицького,28, 5/9, 14/7 кв.м, окрема кім- 1,5 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
ната, меблі, пральна-автомат, підселення для ·Частину кімнати в 1-кімн. Борщагівка (б.
І.Лепсе, 3/5, 18/7 кв.м, побутова техніка,
дівчини) - 1,5 тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.
трамвай, для однієї дівчини) ·Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар (пр. швидкісний
1,5 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
«Правди»,33, 6/9, 20/8 кв.м, окрема кімната,
·
Частину
кімнати
в 1-кімн. Борщагівка (б.
меблі, телевізор, пральна-автомат, інтернет,
підселення для хлопця) - 1,5 тис.грн. Тел.: Р.Роллана, 3/9, 19,5 кв.м, після ремонту,
балкон
заскл.,
побутова
техніка, інтернет,
(099) 319-23-34.
підселення для дівчини) - 1,3 тис.грн. Тел.:
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
(066) 927-88-67.
·Кімнату в 2-кімн. Академмістечко (вул. ·Частину кімнати в 2-кімн. Біличі (вул.
Академіка Булаховського, 3/5, 14/7 кв.м, Синьоозерна, 4/5, 12,5 кв.м, євроремонт,
окр. телевізор, побутова техніка, хазяйка меблі, посуд, холодильник, пральна, підсевлітку на дачі, для дівчини) - 2,5 тис.грн. лення тільки для однієї жінки) - 2 тис.грн.
Тел.: (050) 081-65-54.
Тел.: (068) 272-45-22.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Кольцова, ·Частину кімнати в 2-кімн. Борщагівка (б.
3/9, 14/7 кв.м, одна хазяйка, побутова тех- Кольцова, 8/9, 16 кв.м, для дівчини, без ханіка, інтернет, швидкісний трамвоай, ринок зяїв, меблі, побутова техніка) - 1,5 тис.грн +
«Дніпро», для однієї дівчини) - 2,5 тис.грн. комунальні. Тел.: (098) 590-26-45.
Тел.: (050) 014-34-41.
·Частину кімнати в 3-кімн. Біличі (вул. Ге·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана, нерала Наумова, 3/9, 16 кв.м, балкон заскл.,
8/9, 14 кв.м, після ремонту, побутова тех- побутова техніка, інтернет, бойлер, для однієї
ніка, швидкісний трамвай, для двох людей дівчини) - 1,25 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
або для сім’ї) - 3 тис.грн з комунальними. ·Частину кімнати в 3-кімн. Біличі (вул. ГеТел.: (067) 589-17-73.
нерала Наумова, 3/9, 16 кв.м, балкон заскл.,
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. побутова техніка, інтернет, бойлер, для однієї
В.Кучера, 3/9, 16 кв.м, кухня 17 кв.м, меблі, дівчини) - 1,25 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
побутова техніка, НВЧ-піч, пральна, для ·Частину кімнати в 3-кімн. Біличі (вул. Геодного хлопця, після ремонту) - 3,2 тис.грн. нерала Наумова, 8/9, 15 кв.м, балкон заскл.,
Тел.: (050) 014-34-41.
побутова техніка, підселення для дівчини) ·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Жме- 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
ринська, 3/9, 15/7 кв.м, євроремонт, побутова ·Частину кімнати в 3-кімн. Борщагівка (б.
техніка, інтернет, для однієї людини, м. «Свя- Р.Роллана, 2/9, 15 кв.м, з балконом, побутова
тошин») - 2,5 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
техніка, для одного хлопця) - 1,5 тис.грн.
·Кімнату в 2-кімн Борщагівка (вул. Жме- Тел.: (050) 081-65-54.
ринська, 3/9, 18/7 кв.м, євроремонт, одна ха- ·Частину кімнати в 3-кімн. Борщагівка (вул.
зяйка, побутова техніка, інтернет, для однієї Жмеринська, 2/9, 18/7 кв.м, побутова техніка,
людини) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73. бойлер, душова кабіна, холодильник, для од·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Жмерин- ного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.: 276-06-61.
ська, 5/9, 12 кв,м, для будівельників). Оплата ·Частину кімнати в 3-кімн. Борщагівка (вул.
- ремонт квартири. Тел.: (063) 072-11-89.
Жмеринська, 2/9, 18 кв.м, для одного хлопця,
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Зодчих, бойлер, пральна, інтернет, після гарного ре3/5, 16 кв.м, побутова техніка, для одного монту) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Зодчих, ·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Героїв
5/9, 14/7 кв.м, одна хазяйка, меблі, побутова Севастополя,
район НАУ, 3/5, 14/7 кв.м,
техніка, інтернет, для одного хлопця) - 2,5 одна хазяйка, побутова
техніка, швидкісний
тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
трамвай, для одного хлопця) - 3 тис.грн.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Са- Тел.: (096) 435-44-87.
лютна, 3/5, 16 кв.м, під ключ, одна хазяйка, ·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул.
телевізор, інтернет) - 2,3 тис.грн. Тел.: (050) Солом’янська, 4/5, 18 кв.м, з балконом, те014-34-41.
левізор, холодильник, пральна МАЛЮТКА,
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Сими- для двох хлопців) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095)
ренка, 3/9, 16 кв.м, для однієї людини, ха- 285-43-64.
зяйка живе на дачі) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) ·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул.
589-17-73.
Солом’янська, 4/5, 18 кв.м, з балконом, те·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Сими- левізор, холодильник, пральна МАЛЮТКА,
ренка, 4/9, 15 кв.м, для дівчини, хазяйка) - для двох хлопців) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095)
285-43-64.
1,8 тис.грн. Тел.: 276-06-61.
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·Кімнату в 2-кімн. Чоколівка (вул. Мартиро- ·Осокорки (вул. Центральна,120, 1/1, 40
сяна, 5/9, 11 кв.м, все необхідне) - 1,8 тис. кв.м, пральна, холодильник, телевізор,
грн. Тел.: (067) 647-65-94.
2-спальне ліжко, диван, необхідні меблі) 5,5 тис.грн. Тел.: (067) 495-24-06.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·
Позняки (вул. А.Ахматової, 9/22 цегл., 45
·Дві кімнати в 4-кімн. Центр (вул. Зооло- кв.м,
новобудова, студіо, євроремонт, кондигічна, 3/7, 30/15 кв.м, без хазяїв, меблі, хо- ціонери,
меблі, побутова техніка, парлодильник, пральна, інтернет, телевізор, для кування, нов.
м. «Осокорки») - 10 тис.грн. Тел.:
двох людей) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 230-41-00.
(063) 362-64-11.
Позняки (вул. С.Крушельницької,13, 9/26,
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Салютна, 3/5, ·47/19/14
кв.м, ремонт, нов. меблі, телевізор,
16/7 кв.м, для двох дівчат, інтернет, телевізор, холодильник,
кахель, пральна-автомат,
меблі) - 2,5 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
балкон заскл., бронедвері) - за домов·Кімнату в 2-кімн. Сирець (вул. Щусєва, 2/3, леністю. Тел.: (063) 242-11-55.
20 кв.м, холодильник, телевізор, інтернет,
газколонка) - за домовленістю. Тел.: (097) ·Позняки (вул. Урлівська, 9/16, 51 кв.м,
гарний ремонт, побутова техніка, гарнітурні
754-24-08.
меблі) - 7 тис.грн. Тел.: (067) 921-30-22.
·Кімнату в 2-кімн. Шулявка (пр. Перемоги, ·Позняки (вул. Урлівська, м. «Позняки»,
3/9, 15/7 кв.м, одна хазяйка, м. «Святошин»,
для однієї людини) - 3 тис.грн з комуналь- 8/22, 41/19/14 кв.м, ремонт, нов. меблі, телевізор, холодальник, кахель, кондиціонер,
ними. Тел.: (050) 014-34-41.
НВЧ-піч, пральна-автомат, балкон
·Кімнату в 2-кімн. Шулявка (пр. Перемоги, бойлер,
заскл., бронедвері) - за домовленістю. Тел.:
3/9, 15/7 кв.м, одна хазяйка, побутова тех- (063) 242-11-55.
ніка, інтернет, м. «Святошин») - 3 тис.грн.
·Позняки (пр. П.Григоренка,18, 9/22,
Тел.: (066) 927-88-67.
кв.м, ремонт, меблі, холодильник,
·Кімнату в 2-кімн. Шулявка (пр. Перемоги, м. 52/21/14
кахель, пральна, балкон заскл.) - 6 тис.грн.
«Політехнічний ін-т», 3/9, 12 кв.м, для жінки) Тел.: (097) 438-73-16.
- за домовленістю. Тел.: (098) 420-69-22.
Харківський (вул. Архітектора Вербиць·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Академіка Ту- ·кого,6,
2/9, 33/17/9 кв.м, склопакети, меблі,
полєва, 3/5, 15 кв.м, меблі, інтернет, телевізор, телевізор, холодильник, кахель, пральна,
для дівчини) - 3,3 тис.грн. Тел.: 400-75-64.
балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.:
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Маршала (095) 756-15-63.
Гречка, 4/9, 12 кв.м, з балконом заскл., ·Харківський (вул. Архітектора Вербицьмеблі, все необхідне, холодильник, чиста, кого,6, 5/9, 37/18/8 кв.м, ремонт, меблі 2010
одна хазяйка, для однієї людини) - 2 тис.грн, р., телевізор, холодильник, пральна, кахель,
для двох людей по 1,5 тис.грн. Тел.: (050) балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.:
663-86-20.
(098) 805-98-37.
·Кімнату в 3-кімн. Сирець (вул. О.Теліги, ·Харківський (вул. Ревуцького,36/2, м.
4/5, 12 кв.м, меблі. побутова техніка, для од- «Харківська», 5/16, 37/18/9 кв.м, ремонт,
ного хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: 331-12-26. меблі, телевізор, холодильник, кахель,
·Кімнату в 3-кімн. Центр (вул. Саксаган- пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері)
ського, 3/5, 20/10 кв.м, без хазяїв, меблі 90 - 6 тис.грн. Тел.: (093) 498-41-54.
р., холодильник, телевізор, пральна, закри- ·Харківський (пр. М.Бажана,7, 3/9, 32/14/7
вається на ключ, для сім’ї або двох людей) кв.м,
телевізор, холодильник, пральна,
- 4 тис.грн. Тел.: (066) 300-94-63.
ліжко, стінка, гарнітурна кухня, косме·Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пров. Політех- тичний ремонт) - 5,5 тис.грн. Тел.: (096)
нічний, м. «Політехнічний ін-т», 3/9, 15 кв.м, 858-42-53.
необхідні меблі, побутова техніка, для однієї ·Харківський (пр. М.Бажана,9, 5/9, 39/18/9
людини) - 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 912-51-81.
кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.
здам в оренду грн. Тел.: (095) 091-49-65.
1 кімнатні
·Харківський (Харківське шосе,168, 4/10,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
68/45/8 кв.м, ремонт, склопакети, меблі,
·Голосіїв (пров. Задоріжний, м. «Го- телевізор, холодильник, пральна, балкон
лосіївська» - 7 хв. пішки, 3/5 цегл., 37/17/7 заскл., бронедвері) - 7,5 тис.грн. Тел.: (097)
кв.м, балкон заскл., склопакети, капремонт, 438-73-16.
меблі, побутова техніка) - 7 тис.грн. Тел.: ·Харківський (Харківське шосе, 51, 3/5,
257-41-07.
28/14/7 кв.м, склопакети, ремонт, меблі,
·Деміївка (вул. Деміївська, м. «Го- телевізор, холодильник, пральна, кахель,
лосіївська», готель «Мир», 4/9, 29/16/5 кв.м, балкон заскл., бронедвері) - 5,5 тис.грн.
все необхідне) - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 242-11-55.
Тел.: (050) 924-22-25.

.
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ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Бортничі (вул. Леніна, 2/5, 37/19/9 кв.м, с/в

окр., телевізор, тел., холодильник, пральна,
можна для сім’ї) - 4,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (093) 030-74-26.
·Готельну. Харківський (Харківське шосе,
2/9, 33/18/6 кв.м, с/в сум., холодильник,
пральна, телевізор, ліжко, стіл, балкон
заскл., для сім’ї, можна з дитиною, після
косметичного ремонту) - 6 тис.грн. Тел.:
(050) 986-73-79.
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська,49, м.
«Червоний хутір», 4/9, 37/19/9 кв.м, ремонт,
склопакети, кондиціонер, бойлер, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, кахель,
балкон заскл., бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.:
(095) 091-49-65.
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 5/9, 15
кв.м, меблі, тел., холодильник, телевізор) 4,5 тис.грн. Тел.: (093) 030-74-26.
·Нова Дарниця (вул. Вереснева,14/39, м.
«Червоний хутір», 3/4, 32/18/7 кв.м, ремонт,
склопакети, меблі, телевізор, холодильник,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.
грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Нова Дарниця (вул. Вереснева,5, м. «Червоний хутір», 7/9, 27/14/6 кв.м, ремонт, євровікна, меблі, телевізор, пральна-автомат, бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.: (067) 884-57-17.
·Нова Дарниця (вул. Вереснева,5, м. «Червоний хутір», 7/9, 37/19/7 кв.м, ремонт,
склопакети, меблі, телевізор, холодильник,
пральна, балкон, бронедвері) - 5,5 тис.грн,
торг. Тел.: 587-83-83.
·Нова Дарниця (вул. Вереснева, 8/9, 19/6
кв.м, телевізор, холодильник, пральна,
диван, стінка, гарнітурна кухня, косметичний ремонт) - 5,5 тис.грн. Тел.: (093)
923-41-02.
·Нова Дарниця (вул. Волго-Донська,75, 3/5,
31/19/6 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
кахель, пральна, балкон заскл., бронедвері)
- 4,8 тис.грн. Тел.: (067) 884-37-17.
·Нова Дарниця (вул. Здолбунівська, 7/23,
55/20/12 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, лоджія заскл., диван, шафа-купе,
вбуд. кухня, бойлер, новобудова, ремонт) 7,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
·Нова Дарниця (вул. Поліська, 5/9, 32/18/6
кв.м, свіжий ремонт, телевізор, холодильник, пральна-автомат, кахель, балкон
незаскл.) - 5,5 тис.грн. Тел.: 362-84-43.
·Нова Дарниця (вул. Поліська, 9/9, 14/6
кв.м, телевізор, холодильник, пральна-автомат, диван, гарний ремонт) - 4,5 тис.грн.
Тел.: (095) 285-43-64.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, м. «Позняки», 8/16, 33/18/9 кв.м, ремонт, склопакети, меблі, телевізор, кондиціонер, холодильник, пральна, НВЧ-піч, кахель, балкон
заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.: (095)
756-15-63.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,5, м. «Червоний хутір», 5/5, 32/18/7 кв.м, ремонт,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, кахель, балкон, бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.:
(063) 242-11-55.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,7, м. «Червоний хутір», 5/5, 32/18/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, пральна-автомат,
кахель, балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.
грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,8-А, 5/16,
34/18/8 кв.м, меблі, холодильник, без ремонту, балкон заскл., бронедвері) - 4 тис.
грн. Тел.: 383-06-22.
·Нова Дарниця (вул. Тростянецька,6, м.
«Позняки», 5/9, 34/18/8 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - за домовленістю. Тел.: (095) 091-49-65.
·Осокорки (вул. Завальна,10, 10/22, 48/22/12
кв.м, ремонт, нов. меблі, кондиціонер, телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 8,5 тис.грн. Тел.: (096)
995-26-38.

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·Лісовий (вул. Шолом-Алейхема, 2/9, 17/8
кв.м, меблі, холодильник, пральна, металопластикові вікна, балкон заскл., 7 хв. до
м. «Лісова») - 6 тис.грн + комунальні. Тел.:
(068) 306-72-54.
·Лісовий (пр. Лісовий,45, 3/9 пан., 35/18/7
кв.м, телевізор, холодильник, меблі,
пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері)
- 5 тис.грн. Тел.: (050) 105-70-73.
·Троєщина (б. В. Висоцького, 7/9 пан.,
35/20/8 кв.м, телевізор, холодильник, гарнітурні меблі, пральна, кахель, бронедвері,
балкон заскл., хор. стан) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (097) 155-20-25.
·Троєщина (ву.Лісківська, 7/22, 19/12 кв.м,
новобудова, сучасні меблі, імп. кахель,
балкон заскл., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, для сім’ї без дітей та
тварин, які в офіційному шлюбі) - 6,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 306-72-54.
·Троєщина (вул. К.Данькевича, 9/10, 19/10
кв.м, побутова техніка, без пральної, для
сім’ї або однієї людини) - 4,5 тис.грн. Тел.:
(096) 435-44-87.
·Троєщина (вул. Лісківська, 4/22, 19/12 кв.м,
сучасні меблі, вбуд. кухня, холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (095) 630-78-32.
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/10, 18/9
кв.м, після ремонту, без меблів, металопластикові вікна, балкон заскл.) - 4,7 тис.грн +
комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·Троєщина (вул. М.   Закревського, 7/16,
18/8 кв.м, меблі 90 р., балкон заскл., холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 5
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 606-09-12.
·Троєщина (вул. О.Бальзака, 5/10, 34/17/7,8
кв.м, житловий стан, меблі, побутова техніка) - 5,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (093)
920-35-86.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера, 5/9, 18/8 кв.им,
сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, металопластикові вікна,
імп. кахель, балкон заскл., гарний стан) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 026-63-55.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера, 6/10, 18/7
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, кондиціонер, пилосос, євроремонт,
балкон заскл.) - 6,8 тис.грн + комунальні.
Тел.: (063) 362-64-11.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 10/12,
43/19/11 кв.м, с/в сум., балкон заскл., все необхідне, побутова техніка, меблі) - 4,5 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (095) 658-04-79.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 1/9,
18/9 кв.м, сучасні меблі, вбуд. кухня, холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
балкон заскл., металопластикові вікна, кахель, бронедвері) - 5,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (096) 075-36-41.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 6/9,
17/8 кв.м, меблі, холодильник, телевізор,
пральна, євровікна, інтернет) - 6 тис.грн +
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.

.

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

·Березняки

(вул. Березняківська, 9/9, 17
кв.м, балкон заскл., склопакети, побутова
техніка, після ремонту, плитка, меблі) - 5
тис.грн. Тел.: (099) 160-89-17.
·Воскресенка (б. Перова, 1/5, 30/15/7 кв.м,
побутова техніка) - 5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 911-94-80.
·Воскресенка (б. Перова, 3/5, 16/7 кв.м, меблі
90-х років, холодильник, телевізор, пральна,
інтернет, євровікна, балкон заскл.) - 6 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Воскресенка (б. Перова, 3/5, 16/7 кв.м,
сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, кахель, євровікна, балкон
заскл.) - 5,8 тис.грн + комунальні. Тел.: (099)
026-63-55.
·Воскресенка (б. Перова, 5/5, 30/15/7 кв.м,
ремонт, меблі, побутова техніка) - 6,5 тис.
грн. Тел.: (093) 920-35-86.

·Воскресенка (б. Перова, 5/5, 30/15/7 кв.м,
свіжий ремонт, побутова техніка) - 6 тис.
грн. Тел.: (099) 355-03-43.
·Воскресенка (вул. Вільде, 6/9, 33/20/4,5
кв.м, після капремонту, меблі, побутова
техніка нов.) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.:
(063) 336-43-66.
·Воскресенка (вул. Воскресенська,11, м.
«Дарниця», 6/9, 28/14/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.
грн. Тел.: (097) 438-73-16.
·Воскресенка (вул. Кибальчича, 1/5, 15/7
кв.м, холодильник, телевізор, пральна,
меблі) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (095)
632-04-22.
·Воскресенка (вул. Кибальчича, 2/9, 30/15/7
кв.м, все необхідне, побутова техніка) - 5,5
тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80.
·Воскресенка (вул. П.Запорожця, 3/5,
26,5/15/5 кв.м, все необхідне, пральна-автомат, гарний житловий стан) - 4,7 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (067) 647-65-94.
·Готельну. Березняки (вул. Березняківська,
5/9, 13/5 кв.м, без меблів, чиста, після ремонту) - 3,5 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
·Готельну. Райдужний (вул. Райдужна, 9/9,
14/7 кв.м, меблі 90 р., холодильник, пральна,
інтернет, кондиціонер, балкон заскл., для
сім’ї без дітей) - 4 тис.грн + комунальні.
Тел.: (093) 091-88-75.
·ДВРЗ (вул. Алма-атинська, 2/5, 16/7 кв.м,
після косметичного ремонту, сучасні меблі,
побутова техніка, на 3 міс.) - 4,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·ДВРЗ (вул. О.Дундича, 4/4, 16/7 кв.м, нов.
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (066)
300-94-63.
·Комсомольський (вул. А.Малишка,27, 3/9,
26/14/6 кв.м, балкон, необхідні меблі, холодильник, телевізор, пральна-автомат, вікна у
двір, 5 хв. пішки до м. «Дарниця») - 5 тис.
грн. Тел.: (067) 594-37-13.
·Комсомольський (вул. А.Малишка,27, 3 хв.
до м. «Дарниця», 5/5, 29/17/5 кв.м, балкон, металопластикові вікна, меблі, побутова техніка,
парк) - 5 тис.грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·Комсомольський (вул. Г.Хоткевича, 4/22,
22/14 кв.м, новобудова, сучасні меблі, побутова техніка, кахель, балкон заскл.) - 7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 740-08-60.
·Лівобережний (вул. Микільсько-Слобідська, 7/9, 32/18/7,5 кв.м, пральна, дизайнерський євроремонт) - 8,5 тис.грн. Тел.:
(067) 777-36-56.
·Микільська слобідка (вул. Луначарського,
8/9, 18/7,5 кв.м, гарний ремонт, все нов.) 8,5 тис.грн. Тел.: 362-27-97.
·Микільська слобідка (вул. МикільськоСлобідська, 7/9, 34/18/7 кв.м, дизайнерський ремонт) - 8,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 911-94-80.
·Микільська слобідка (вул. МикільськоСлобідська, 7/9, 34/18/7 кв.м, дизайнерський ремонт) - 8,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 911-94-80.
· м. «Левобережная». Посуточно,
почасово. Ул.Плеханова, 5 мин. до
метро. 1-3 комнатные, недорого.
Тел.: (063) 233-10-16.

·Райдужний

(вул. П. Вершигори, 8/9, 12/7
кв.м, без хазяїв, меблі, балкон заскл., холодильник, пральна, інтернет, для сім’ї без
дітей) - 4,5 тис.грн. Тел.: (066) 300-94-63.
·Райдужний (вул. Райдужна, 4/9, 15/9 кв.м,
гарнітурні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет) - 6 тис.грн + комунальні.
Тел.: (066) 740-08-60.
·Райдужний (вул. Райдужна, 8/9, 32/18/7,8
кв.м, все необхідне, побутова техніка) - 5
тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 911-94-80.
·Соцмісто (вул. Тампере, м. «Лівобережна»,
1/5, 53/20/15 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон
заскл., грати, бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.:
(067) 884-57-17.
·Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, м. «Чернігівська», 4/5, 32/18/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, балкон заскл.,
бронедвері) - 5,5 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Стара Дарниця (вул. Алма-атинська, 7/16,
75/52/10 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, нов. меблі, вбуд. кухня, гарний ремонт) - 8 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Стара Дарниця (вул. Хорольська,8, 3/9,
33/19/8 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, кахель,
пральна, кондиціонер, балкон заскл., бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.

.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Куренівка (вул. Вишгородська, ЖК «Пар-

кове місто», 4/16 цегл., 50/17/10 кв.м, новобудова, євроремонт, меблі, побутова техніка,
лічильник тепла, довгостроково) - 6,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 519-63-71.
·Мінський (вул. Полярна, 1/9, 18 кв.м, без
пральної машини, гарний стан, балкон, побутова техніка) - 5,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Мінський (пр. Маршала Рокоссовського,
4/9, 28/15/7 кв.м, меблі) - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 355-03-43.
·Оболонь (вул. Героїв Дніпра, м. «Героїв
Дніпра», 2/9, 35/18/6 кв.м, меблі, побутова
техніка, інтернет) - 5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (050) 581-69-54.
·Оболонь (вул. Маршала Тимошнка, м.
«Мінська» - 7 хв., 2/9, 35/18/9 кв.м, ремонт,
телевізор, холодильник, кондиціонер, бойлер,
склопакети, пральна, меблі 2013 р., кахель,
балкон заскл., бронедвері, можна для сім’ї) 8,5 тис.грн, торг. Тел.: (050) 986-73-79.
·Оболонь (вул. Приозерна,10, 5/9, 35/18/8
кв.м, 2 ліжка, шафа, телевізор, для дівчини,
бажано з офісним режимом роботи, з хазяйкою) - 1 тис.грн + лічильники. Тел.: (095)
629-80-48.

.

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

·Виноградар

(вул. Їжакевича,24, 1/3 цегл.,
15/6 кв.м, с/в сум., без балкона, грати, меблі,
холодильник, телевізор, пральна-автомат,
косметичний ремонт, довгостроково) - 4,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 364-83-06.
·Виноградар (вул. Н.Ужвій,12, 11/24, 41
кв.м, євроремонт, нов. побутова техніка,
вбудована кухня, новобудова) - за домовленістю. Тел.: (095) 620-65-99.
·Виноградар (вул. Осиповського, 4/9,
33/18/6 кв.м, диван, 2 спальних місця, шафа,
телевізор, без холодильника та пральної) 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·Виноградар (вул. Світлицького,4, 2/9,
28/14/6 кв.м, холодильник, пральна) - 4,5
тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Куренівка (вул. Кирилівська, 4/6, 32/17/6
кв.м). Тел.: (093) 975-18-92.
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·Куренівка (вул. Сирецька,40, 8/9, 18/5 кв.м, ·Позняки (вул. Драгоманова,42, 5/9, 54/32/9
с/в сум., балкон заскл., бронедвері, меблі, хо- кв.м, меблі, склопакети, телевізор, хололодильник, телевізор, пральна, інтернет, після дильник, кахель, пральна, балкон заскл., бронедвері) - 8 тис.грн. Тел.: (097) 438-73-16.
ремонту) - 5 тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.
·Позняки (вул. Кошиця, 7/16, 72 кв.м,
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
після ремонту, меблі, тел., телевізор, холо·Борщагівка (б. Р.Роллана, 3/9, 16/7 кв.м, дильник,
пральна, гарний стан, для сім’ї,
балкон заскл., необхідні меблі, можна для можна з дитиною) - 12 тис.грн, торг. Тел.:
сім’ї) - 5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
(050) 986-73-79.
·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут, ·Позняки (вул. Тростянецька,6, 1/9, 54/32/9
3/9, 18/8 кв.м, побутова техніка, чиста, для кв.м, меблі 2000 р., склопакети, телевізор,
сім’ї або 1-2 людей) - 5 тис.грн. Тел.: (067) холодильник, кахель, пральна-автомат) - 7,5
589-17-73.
тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут, ·Позняки (вул. Урлівська, 3/16, 55/32/9 кв.м,
8/9, 26/13/2 кв.м, ліжко, холодильник, с/в сум., телевізор, холодильник, пральна, диван,
піддон, лоджія, пральна машина, меблі) - 4,6 стінка, шафа-купе, вбуд. кухня, ремонт) - 10
тис.грн, торг. Тел.: (068) 809-55-22.
тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут, 8/9, ·Позняки (вул. Урлівська,3, м. «Позняки»,
26/13,5/5 кв.м, ліжко, холодильник, с/в сум., 14/16, 66/36/10 кв.м, ремонт, меблі, тепіддон, лоджія, пральна машина, меблі) - 4,5 левізор, холодильник, пральна, кахель) - 8
тис.грн, торг. Тел.: (097) 724-41-47.
тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Борщагівка (вул. Я.Коласа, 10/16 пан., 35/16/8 ·Харківский (Харківське шосе, 2/9,
кв.м, тел., паркет, с/в окр., кахель, балкон з 55/30/8,5 кв.м, побутова техніка) - 6,5 тис.
кухні заскл., необхідні меблі, побутова техніка) грн. Тел.: (068) 592-54-91.
- 6 тис.грн. Тел.: (097) 432-04-65.
·Харківський (пр. М.Бажана, 6/10, 20+14/9
·Нивки (пр. Перемоги, 13/16, 40/18/12 кв.м, кв.м,
телевізор, холодильник, пральна,
новобудова, здається вперше, гарний ремонт, диван, стінка, гарнітур, вбуд. кухня) - 8 тис.
нов. меблі, побутова техніка, нов. диван з орто- грн. Тел.: (066) 673-40-03.
педичним матрацем, вбуд. кухня, шафа-купе,
телевізор, пральна-автомат) - 8 тис.грн + кому- ·Харківський (пр. М.Бажана,9-А, 5/9,
51/30/8 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
нальні. Тел.: (096) 910-10-53.
заскл., бронедвері) - за домов·Новобіличі (вул. Академіка Булаховського, балкон
леністю. Тел.: (096) 995-26-38.
10/14, 48 кв.м, меблі, побутова техніка, для
сім’ї без дітей та тварин) - за домовленістю. ·Харківський (Харківське шосе, 3/14,
55/30/8,5 кв.м, побутова техніка, меблі) - 6,5
Тел.: (095) 807-04-44.
тис.грн. Тел.: (099) 222-99-10.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·Харківський (Харківське шосе, 3/16,
·Відрадний (вул. Генерала Тупикова,14-В, 55/32/8 кв.м, телевізор, холодильник,
8/16, 35/17/8 кв.м, с/в окр., балкон з кухні, пральна, диван, стінка, ліжко, шафа, вбуд.
гарний стан, гарнітурні меблі, розвинута ін- кухня) - 8 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
фраструктура, 5 хв. до м. «Шулявська») - 7,9 ·Харківський (Харківське шосе,62, 2/14,
тис.грн, торг. Без посередників. Тел.: (067) 55/30/8 кв.м, меблі, побутова техніка) - 6,5
402-34-54.
тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80.
·Готельну. Чоколівка (б. Чоколівський, 6/9,
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
32/19/7 кв.м, меблі 2000 р., холодильник,
телевізор, інтернет, пральна-напівавтомат, ·Лісовий (вул. Космонавта Волкова, 3/5,
ванна сидяча, балкон заскл., євровікна, для 30/7 кв.м, окр., без пральної машини, холосім’ї) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (066) дильник, меблі 90 р., середній стан) - 5 тис.
300-94-63.
грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·Олександрівська слобідка (вул. Червоно- ·Лісовий (вул. Космонавта Волкова, 4/9,
партизанська, 3/5 цегл., 32/18/6,5 кв.м, необ- 30/7 кв.м, ходи окр., меблі 80 р., без пральної
хідні меблі, побутова техніка, гарний стан, машини, холодильник, телевізор) - 5 тис.грн
кодовий замок, склопакети, кахель, бронед- + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
вері) - 4,5 тис.грн. Тел.: (098) 635-47-53.
·Лісовий (вул. Маршала Жукова, 3/9, 47/30/7,5
·Солом’янка (вул. Західна, 13/24, 52/28/8 кв.м, кімнати окр., с/в окр., меблі, побутова
кв.м, під чистове оздоблення, торговий техніка) - 7 тис.грн. Тел.: (067) 444-70-41.
центр, м. «Шулявська») - 48 тис. у.о. Тел.: ·Лісовий (вул. Маршала Жукова, 5/9, 30/7
(068) 574-49-60.
кв.м, окр., сучасні меблі, холодильник, те·Солом’янка (вул. Ніщінського,6, м. «Во- левізор, пральна, інтернет, металопластикзальна», 7/9, 38/18/7 кв.м, дизайнерський кові вікна, бронедвері) - 5,8 тис.грн. Тел.:
євроремонт, нов. меблі, сучасна, бойлер, (066) 740-08-60.
кондиціонер, пральна-автомат) - 12 тис.грн. ·Лісовий (вул. М.Жукова,30, 3/9, 60/30/7
Тел.: (098) 692-20-56.
кв.м, меблі, побутова техніка) - 6 тис.грн.
Тел.: (099) 435-64-48.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Нивки (вул. Академіка Туполєва,27, на- ·Троєщина (вул. Лісківська, 5/10, 75/36/14
впроти ДАІ, м. «Нивки», «Дорогожичі», кв.м, сучасні меблі, два телевізори, холо5/5, 35/17/7 кв.м, охайна, стінка, телевізор, дильник, пральна, інтернет, балкон заскл.) - 8
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн. тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
Тел.: (097) 557-51-09.
·Троєщина (вул. Лісківська, 5/16, 19/14
·Нивки (вул. Д.Джабаєва, м. «Бере- кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
стейська», «Сирець», 10/10 цегл., 44/22 кв.м, пральна, інтернет) - 8,5 тис.грн + комукухня-студіо, кімната 14 кв.м, після капре- нальні. Тел.: (063) 362-64-47.
монта, новобудова, сучасні меблі, побутова ·Троєщина (вул. Лісківська, 5/16, 74/52/15
техніка, бойлер, кондиціонери, паркова кв.м, сучасні меблі, нов. побутова техніка,
зона, американське посольство) - 10 тис. у.о. холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
Тел.: (050) 819-66-56.
кондиціонер, пилосос, 2 балкони заскл.,
·Центр (вул. Володимирська, 6/9, 30/14 кв.м, гарний стан, вільна) - 7,5 тис.грн + комус/в сум., бойлер, холодильник, пральна, нальні. Тел.: (093) 587-74-01.
телевізор, євроремонт) - за домовленістю. ·Троєщина (вул. Лісківська, 5/16, 75/36/14
Тел.: (068) 809-55-22.
кв.м, меблі 2000 р., два телевізори, холо·Центр (вул. Воровського, 3/6 цегл., 38 кв.м, дильник, пральна, інтернет, імп. кахель,
ліфт, висота 3,6 м, балкон, після ремонту, балкон заскл., гарний стан) - 8 тис.грн + копобутова техніка) - за домовленістю. Тел.: мунальні. Тел.: (095) 632-04-22.
(067) 812-21-22.
·Троєщина (вул. Лісківська, 5/22, 34/10
·Центр (вул. Златоустівська, 4/9, 43 кв.м, кв.м, новобудова, меблі, побутова техніка,
гарний стан, меблі радянських часів, без бойлер, кондиціонер, пилосос, лоджія 10
пральної та ліжка) - 6 тис.грн. Тел.: (097) кв.м заскл., кахель, ламінат) - 8,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (068) 525-25-59.
180-09-60.
·Троєщина (вул. Лісківська, 7/22, 66/36/12
здам в оренду кв.м, новобудова, сучасні гарнітурні меблі,
2 кімнатні
балкон, лоджія заскл., кахель, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет) - 7 тис.грн +
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
комунальні. Тел.: (063) 606-09-12.
·Голосіїв (вул. Кустанайська, 6/5, 32/8 кв.м, ·Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/9, 32/8
10 хв. до м. «Деміївська», сум.) - 7 тис.грн +
кв.м, ходи окр., сучасні меблі, холодильник,
комунальні. Тел.: 525-47-18.
телевізор, пральна, інтернет, бойлер, конди·Теремки (вул. Академіка Заболотного, 1/18, ціонер,
імп. кахель, балкон заскл.) - 8 тис.
57 кв.м, до центрального стадліону їхати 8 грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
хв., для вболювальників). Подобово. Тел.:
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/9, 34/8
522-55-61.
кв.м, окр., без меблів, холодильник, вбуд.
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
кухня, стіл, стільці, після ремонту) - 7 тис.
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська,12-Б, м. грн + комунальні. Тел.: (050) 086-30-05.
«Червоний хутір», 5/9, 51/32/8 кв.м, меблі, ·Троєщина (вул. М.  Закревського, 5/16, 32/8
телевізор, холодильник, кахель, пральна-ав- кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
томат, балкон заскл., бронедвері) - 5 тис.грн. пральна, інтернет, балкон заскл.) - 7 тис.грн
Тел.: (067) 884-57-17.
+ комунальні. Тел.: (068) 717-10-62.
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська, м. ·Троєщина (вул. М.  Закревського, 5/9, 30/8
«Червоний хутір», 3/5, 45/32/7 кв.м, ремонт, кв.м, гарнітур, побутова техніка) - 6 тис.грн.
склопакети, меблі, телевізор, холодильник, Тел.: (099) 911-94-80.
кахель, пральна, балкон заскл., бронедвері) ·Троєщина (вул. М.  Закревського, 5/9, 32/8
- 5 тис.грн. Тел.: (095) 091-49-65.
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
·Нова Дарниця (вул. Вереснева,14/39, м. пральна, інтернет, НВЧ-піч, балкон заскл.,
«Червоний хутір», 3/4, 39/28/6 кв.м, ремонт, євровікна, кахель, для сім’ї з дитиною від 5
склопакети, меблі, телевізор, пральна, НВЧ- років) - 6,5 тис.грн. Тел.: (098) 568-45-59.
піч, кахель, бронедвері, балкон заскл.) - 6 ·Троєщина (вул. Милославська, 4/25,
тис.грн. Тел.: (093) 498-41-54.
45/19/10 кв.м, новобудова, суасні меблі,
·Нова Дарниця (вул. К.Заслонова, 5/5, холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
44/30/7 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, холо- бойлер, балкон заскл.) - 8,5 тис.грн + комудильник, кахель, пральна, балкон заскл.) - 7 нальні. Тел.: (098) 568-45-59.
тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Троєщина (вул. О.Бальзака, 5/9, 34/9 кв.м,
·Нова Дарниця (вул. Санаторна, 3/5, 45/32/7 сучасні меблі, холодильник, телевізор,
кв.м, ремонт, склопакети, меблі, телевізор, пральна машина, інтернет) - 8,5 тис.грн,
холодильник,
кондиціонер,
НВЧ-піч, торг. Тел.: (098) 568-45-59.
пральна-автомат, кахель, балкон заскл., бро- ·Троєщина (вул. О.Бальзака, 6/16, 36/10
недвері) - 9 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
·Нова Дарниця (вул. Тростянецька,8, пральна, бойлер, інтернет, балкон-лоджія
м. «Позняки», 5/9, 51/30/8 кв.м, меблі, заскл., кахель) - 8,5 тис.грн + комунальні.
телевізор,
холодальник,
кондиціонер, Тел.: (068) 306-72-54.
пральна-автомат, кахель, балкон заскл., єв- ·Троєщина (вул. О.Бальзака, 9/16, 32/9 кв.м,
ровікна, бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (096) гарнітурні
меблі, холодильник, телевізор,
995-26-38.
пральна, інтернет, 2 балкони заскл., кахель,
·Нова Дарниця (Харківське шосе,61-А, 6/9, бронедвері) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.:
51/30/9 кв.м, м. «Позняки», ремонт, меблі, (093) 091-88-75.
склопакети, телевізор, холодильник, кахель, ·Троєщина (вул. О.Сабурова, 5/9, 32/7 кв.м,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6,6 тис. сучасні меблі, холодильник, телевізор, конгрн. Тел.: (093) 498-41-54.
диціонер, пральна машина, для сім’ї) - 7 тис.
·Осокорки (вул. Олейника, м. «Харківська», грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
10/16, 53/32/9 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, ·Троєщина (вул. Радунська, 11/16, 74/38/14
холодильник, кахель, пральна, балкон кв.м, новобудова, сучасні меблі, побутова
заскл., бронедвері) - за домовленістю. Тел.: техніка, холодильник, телевізор, пральна,
(098) 805-98-37.
бойлер, інтернет, 2 балкони заскл., євро·Осокорки (вул. Садова, 1/1, 70 кв.м. два ди- вікна) - 8,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (098)
вани, бойлер 100 л, пральна-автомат, холо- 568-45-59.
дильник, телевізор, паркування, м. «Славутич», ·Троєщина (вул. Радунська,16, 6/10, 54/31/10
погріб) - 8 тис.грн. Тел.: (067) 403-03-15.
кв.м, окр., 2 балкони заскл., євроремонт, меблі
·Осокорки (вул. Садова, 1/1, 70 кв.м. два ди- сучасні, бойлер, пральна-автомат) - 7,5 тис.грн,
вани, бойлер 100 л, пральна-автомат, холо- торг. Тел.: (067) 162-68-10.
дильник, телевізор, паркування, м. «Славутич», ·Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 32/9
погріб) - 6 тис.грн. Тел.: (067) 495-24-06.
кв.м, без меблів) - 6,2 тис.грн + комунальні.
·Позняки (вул. А.Ахматової,14-Б, 5/16, Тел.: (098) 647-26-38.
53/32/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - за
домовленістю. Тел.: (067) 884-57-17.
·Березняки (вул. Березняківська,30, 6/9,
54/31/8
кв.м, меблі, телевізор, інтернет,
·Позняки (вул. А.Ахматової,16-В, м. «По- пральна-автомат,
холодильник) - 7 тис.грн.
зняки», 5/16, 51/30/9 кв.м, ремонт космеТел.:
(067)
162-68-10.
тичний, меблі, телевізор, холодильник,
кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бро- ·Воскресенка (б. Перова, 3/5, 30/7 кв.м,
недвері) - 7 тис.грн. Тел.: (095) 091-49-65.
сум., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет) - 6 тис.грн + комунальні.
·Позняки (вул. А.Ахматової, 4/16, 42/12 кв.м, Тел.:
(066) 300-94-63.
хол 12 кв.м, все окр., 2 с/ву, гарний стан, холодильник, пральна, кахель, кутовий диван, два ·Воскресенка (б. Перова, 7/9, 30/8 кв.м,
крісла-ліжка, гарнітурна кухня, шафа-купе) - окр., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
10 тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
пральна) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.:
·Позняки (вул. Драгоманова, 12/18, 55/30/8 (063) 606-09-12.
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, ка- ·Воскресенка (вул. Курнатовського, 3/5,
хель, спальний гарнітур, диван, стінка, вбуд. 30/7 кв.м, сум., меблі 90 р., холодильник, текухня, гарний ремонт) - 9 тис.грн. Тел.: левізор, пральна, інтернет) - 5 тис.грн. Тел.:
(068) 350-24-65.
(066) 740-08-60.

.

.

.

.

.
.

.
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·Воскресенка (вул. Миропольська, 3/5, 30/7
кв.м, ходи окр., меблі частково, гарний стан) 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (095) 630-78-32.
·Воскресенка (вул. П.Запорожця, 1/5, 30/7
кв.м, грати, металопластикові вікна, після
ремонту, меблі 2000 р., холодильник, телевізор, пральна) - 6,9 тис.грн + комунальні.
Тел.: (093) 091-88-75.
·Воскресенка (пр. А.Навої, 1/5, 30/7 кв.м,
меблі 90 р., сум., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, євровікна, грати) - 7,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·Воскресенка (пр. А.Навої, 1/5, 30/7 кв.м,
сум., меблі 2000 р., металопластикові вікна,
грати, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, після ремонту) - 7,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 389-90-72.
·Воскресенка (пр. А.Навої, 1/5, 30/7
кв.м, сум., меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, грати, євровікна) - 7,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 362-64-11.
·Воскресенка (пр. А.Навої, 5/5, 30 кв.м,
сум., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
пральна, балкон заскл., середній стан) - 5,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·ДВРЗ (вул. Алма-атинська, м. «Чернігівська», 1/5, 52/32/10 кв.м, ремонт, меблі,
телевізор, холодильник, пральна-автомат, 2
балкони заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.:
(063) 242-11-55.
·ДВРЗ (вул. Макаренка, 3/5, 54/40/9 кв.м,
окр., с/в окр., кахель, необхідні меблі, побутова техніка) - 7,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (067) 751-70-97.
·Комсомольський (б. Верховної Ради,24,
4/5, 44/32/7 кв.м, ремонт, євіровікна, меблі,
телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 5 тис.грн,
торг. Тел.: (093) 498-41-54.
·Нова Дарниця (Харківське шосе,3, м. «Дарниця», 3/5, 45/32/7 кв.м, свіжий ремонт, склопакети, нов. меблі, телевізор, холодильник,
пральна, НВЧ-піч, балкон заскл., бронедвері)
- 7 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
·Райдужний (вул. Райдужна, 5/16, 56/30/8
кв.м, все необхідне, гарнітур, побутова техніка) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (099)
911-94-80.
·Райдужний (вул. Райдужна, 5/9, 18/7
кв.м, меблі 90 р., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, металопластикові вікна,
балкон заскл., кахель) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·Соцмісто (б. Верховної Ради,24, 3/5,
44/32/7 кв.м, ремонт, склопакети, телевізор,
холодильник, пральна, балкон заскл.) - 6
тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Соцмісто (б. Верховної Ради, м. «Чернігівська» - 10 хв., 3/5, 30/8 кв.м, металопластикові вікна, меблі, телевізор, холодильник,
пральна, балкон заскл., паркет, кахель, бронедвері, інтернет, можна для сім’ї) - 7,3 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 986-73-79.
·Соцмісто (б. Я.Гашека, 3/5, 30/7 кв.м, ходи
окр., холодильник, шафа, балкон заскл.) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·Соцмісто (б. Я.Гашека, 4/9, 30 кв.м, сум.,
сучасні меблі, холодильник, меблі, пральна
за домовленістю, балкон заскл.) - 6,6 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (093) 587-74-01.
·Соцмісто (вул. Червоноткацька, м. «Дарниця», 3/5, 65/45/8 кв.м, ремонт, висока
стеля, меблі, побутова техніка) - 10,6 тис.
грн. Тел.: 592-47-86.

.
.
.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Оболонь

(вул. Іорданська,18, 5/9, 30/7,5
кв.м, окр., с/в окр., 2 балкони, 2-бічна, меблі,
холодильник, довгостроково, м. «Оболонь»
- 7 хв., середній стан) - 7 тис.грн. Тел.: (063)
752-17-99.

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

·Печерськ

(вул. Звіринецька, м. «Печерська» - 10 хв., 5/9, 48/28/7,5 кв.м, меблі,
пральна) - 8 тис.грн. Тел.: (097) 557-51-09.

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

·Виноградар (пр. Свободи, 1/16, 17+10 кв.м,
балкон, пральна, с/в окр., 2 спальних місця,
телевізор) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.:
(066) 501-38-84.
·Виноградар (пр. Свободи, 6/9, 50/30/8
кв.м, окр., телевізор, холодильник, пральна,
диван, стінка, ліжко, шафа, гарнітурна
кухня, косметичний ремонт) - 7 тис.грн.
Тел.: (096) 858-42-53.

.

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

.

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

·Троєщина (вул. Милославська, 6/16,
110/54/14 кв.м, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, бойлер, імп. кахель, дві
кімнати без меблів) - 8,6 тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 604-10-73.
·Троєщина (вул. Милославська, 9/16,
82/43/12 кв.м, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, дві кімнати без
меблів, балкон заскл.) - 8,6 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Троєщина (пр. В. Маяковського,17, 7/16,
70/42/10 кв.м, ремонт, сучасні меблі,
пральна-автомат, інтернет) - за домовленістю. Тел.: (067) 288-57-80.

.

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

·Березняки (вул. Серафимовича, 5/9, 64/41/7

кв.м, телевізор, холодильник, пральна,
диван, стінка, спальний гарнітур, гарнітурна
кухня) - 8 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
·Воскресенка (вул. Миропільська, м. «Чернігівська», 8/9, 74/45/8 кв.м, окр., меблі, євроремонт, холодильник, телевізор, пральна,
інтернет, балкон заскл.) - 9 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 026-63-55.
·Соцмісто (вул. Будівельників, 2/5, 42/7
кв.м, сум.-окр., меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 026-63-55.
·Соцмісто (вул. Червоноткацька, м. «Дарниця», 3/5, 65/45/8 кв.м, ремонт, висока
стеля, меблі, побутова техніка) - 10,6 тис.
грн. Тел.: 592-47-86.
·Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, м. «Чернігівська»,
3/5, 74/45/7 кв.м, студіо, меблі, балкон заскл.,
холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
метро поряд, євроремонт) - 10,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.

.
.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,18-А,
3/12, 98/60/15 кв.м, гарний ремонт, вбуд.
кухня, меблі, м. «Мінська» - 10 хв. пішки)
- 12,5 тис.грн. Тел.: (097) 557-51-09.
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

·Печерськ (пров. Лабораторний, 7/9, 80/60/9
кв.м, окр., сучасна, побутова техніка,
балкон, лоджія 12 кв.м заскл., м. «Палац
«Україна» - 5 хв. пішки, паркування, тихий
двір, дитячий майданчик, довгостроково) за домовленістю. Тел.: (067) 736-70-97.

.

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

·Академмістечко

(вул. Чорнобильська, м.
«Академмістечко», 5/10, 65/42/10 кв.м, тел.,
паркет, кахель, 3 лоджії заскл., нов. дерев.
столярка, кондиціонер, все окр., склопакети,
бронедвері, меблі, гарний стан) - 12 тис.грн.
Тел.: (050) 381-48-48.
·Борщагівка (вул. Г.Юри,2, 6/9 пан., 67/42/8
кв.м, тел., дубов. паркет, кахель, ремонт,
імп. меблі, побутова техніка) - 8 тис.грн.
Тел.: (097) 432-04-65.
·Борщагівка (вул. Г.Юри, 5/9 пан., 68/42/8 кв.м,
сучасний якісний ремонт, імп. меблі, побутова
техніка) - 8,5 тис.грн. Тел.: 599-12-88.
·Борщагівка (вул. Жмеринська, 7/9 пан.,
60/40/7 кв.м, лінолеум, с/в окр., балкон
великий за периметром, холодильник,
пральна, гарний стан, для сім’ї або для
дівчат) - 6,5 тис.грн. Тел.: (097) 432-04-55.
·Борщагівка (вул. Зодчих,6-А, 4/5, 65/44/8
кв.м, євроремонт, с/в сум., кахель, нов. сантехніка, пральна, холодильник, вбуд. кухня,
шафи-купе, 2-спальне ліжко, дивани) - 10
тис.грн. Тел.: (097) 490-31-40.
·Борщагівка (пр. Академіка Корольова, 4/9,
58/44/7 кв.м, гарний стан, все необхідне,
побутова техніка) - за домовленістю. Тел.:
(067) 293-13-90.
·Нивки (вул. Академіка Туполєва, 3/5,
16+14+10/7 кв.м, окр., телевізори, холодильник, пральна-автомат, диван, стінка,
гарнітур, вбуд. кухня, ремонт, склопакети)
- 6 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.

.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Сдам в аренду квартиру под
офис, ул.Б.Хмельницкого, 60
кв.м. Цена договорная. 1 этаж,
сталинка, 3 комнаты. Тел.: (067)
407-66-78.

.
.
.

здам в оренду 4 кімнатні і більші

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

·Березняки (вул. Серафимовича, 6/9, 60/40/7

кв.м, після капремонту, побутова техніка,
меблі, гарний транспортний розв’язок, розвинена інфраструктура) - 8,5 тис.грн + комукв.м, окр., грати, балкон, меблі, побутова нальні. Тел.: (095) 443-24-02.
техніка) - 6 тис.грн. Тел.: (050) 724-22-56.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Святошин (вул. Хмельницька,10, 2/10 цегл.,
56 кв.м, кухня-студіо, сучасний ремонт, меблі, ·Борщагівка (вул. Зодчих, 8/9, 74/62/8,5
побутова техніка, з 15 липня на 1,5 міс.) - 7 тис. кв.м, вбуд. кухня, бойлер, два дивани, шафакупе, євроремонт, без меблів) - 5,5 тис.грн.
грн, торг. Тел.: (095) 753-40-86.
Тел.: (066) 673-40-03.

·Борщагівка (вул. Симиренка, 1/9, 19+12/9

·Відрадний (б. І.Лепсе, 2/5, 44/30/6 кв.м, після

ремонту, все необхідне, побутова техніка) - за
домовленістю. Тел.: (067) 647-65-94.
·Солом’янка (вул. М.Василенка, 2/5, 48 кв.м) за домовленістю. Тел.: (098) 437-70-89.
·Солом’янка (пр. Космонавта Комарова,
2/5, 46 кв.м, з 10 вересня) - за домовленістю.
Тел.: (096) 561-88-48.
·Шулявка (вул. Борщагівська,152-А, 5/16,
80 кв.м, новобудова) - 12 тис.грн. Тел.: (067)
403-03-15.

.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

·Центр (вул. Б.Хмельницького, біля оперного
театру, 5/7 цегл., 66,2 кв.м, престижний будинок, відеоспостереження, висота 3,5 м, без
ремонту, нова побутова техніка, спальне місце,
газколонка, власна). Хазяїн. Тел.: 400-01-38.
·Центр (пл.Перемоги, 2/5, 45/30/6 кв.м, с/в
сум., сум., балкон незаскл., без ремонту,
меблі частково, без спальних місць) - 6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 576-59-00.
·Шулявка (вул. Старокиївська,9, 9/10,
52/31/8 кв.м, євроремонт, вся побутова
техніка, меблі, 2-спальне ліжко, диван, холодильник, пральна, кахель, м. «Політехнічний ін-т» - 5 хв.) - 9 тис.грн. Тел.: (098)
322-55-02.
·Шулявка (пров. Тбіліський, 18/20, 68 кв.м,
меблі, джакузі, посудомийна машина, євроремонт) - 570 у.о. Тел.: (068) 837-10-60.

здам в оренду 3 кімнатні

.

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

.

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·Голосіїв

(пр. Червонозоряний, 4/5, 130
кв.м, кухня 10 кв.м, 2 с/в, телевізор, холодильник, пральна, диван, шафа-купе, м’який
куточок, стінка, ліжко, шафа, гарнітурна
кухня, паркет, плитка, кахель, гарний ремонт) - 9 тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.

·Нова

Дарниця (вул. Російська, м. «Харківська», 3/5, 68/42/8 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна, кахель, балкон
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (067)
884-57-17.
·Позняки (вул. А.Ахматової, 12/28,
125/77/14 кв.м, кімната-студіо з кухнею,
меблі нов., вбуд. кухня, холодильник,
пральна-автомат, телевізор, посудомийна,
ремонт, с/в 11 кв.м, душова кабіна, ванна) 16 тис.грн. Тел.: 572-61-23.

·Троєщина

(б. Л.Бикова, 5/9, 19/10 кв.м,
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, кахель, 2 балкони заскл.) - 7 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 647-26-38.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

·Лук’янівка

(вул. Некрасовська, 1/9, 115
кв.м, євроремонт, все окр., власник) - за домовленістю. Тел.: (068) 322-59-52.
·Центр (вул. Некрасовська, 1/5, 115 кв.м,
євроремонт, все окр., власна) - за домовленістю. Тел.: (093) 379-42-65.

візьму в оренду
кімнати

·Або 1-кімн. (Воскресенка, Дарниця, Троє-

щина). Тел.: (067) 777-36-56.
·Або 1-кімн. (Дарницький, Дніпровський,
Троєщина, Райдужний), у господаря. Тел.:
(095) 613-78-63.
·Або 1-кімн. (Куренівка, Виноградар, Оболонь, Сирець). Тел.: 229-87-43.
·Або 1-кімн. (лівий берег), від 6 тис.грн до 7
тис.грн, у господаря. Тел.: (050) 086-30-05.
·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (067) 777-36-56.
·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: 362-27-97.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (063) 362-64-11.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (063) 362-64-47.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (063) 389-90-72.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (093) 030-74-26.
·Або 1-кімн. (Святошинський). Тел.: (095)
357-64-39.
·Або 1-кімн. (Троєщина). Тел.: (099) 355-03-43.
·Або підселення (киянин). Тел.: (073) 182-65-33.
·Воскресенка, Дарниця (жінка з дитиною).
Тел.: (093) 920-35-86.
·Воскресенка (для сім’ї), до 3,5 тис.грн.
Тел.: (066) 604-10-73.
·Голосіївський (підселення для жінки). Тел.:
(050) 165-12-57.
·Голосіївський (р-н фабрики «Рошен», дві
жінки, порядні, віруючі). Тел.: (050) 065-12-57.
·Кімнату в гуртожитку (лівий берег) недорого. Тел.: (093) 701-31-51.
·Кімнату в комунальній (Виноградар, Куренівка, Нивки, Сирець), у власника. Тел.:
(094) 899-06-12.
·Лівий берег (для себе), у господаря. Терміново. Тел.: 599-61-60.
·Лівий берег (жінка, 70 років, спокійна, доброзичлива), у хазяйки такого ж віку, щоб
спілкуватися та допомагати одна одній. Без
посередників. Тел.: (068) 351-38-12.
·Лівий берег. Тел.: (063) 606-09-12.
·Лівий берег. Тел.: (093) 091-88-75.
·Лівий берег, у господаря. Тел.: (063) 362-64-11.

·Лівий берег, у господаря. Тел.: (095) 632-04-22.
·Оболонь (меблі, для одного чоловіка, бажано
інтернет, балкон). Тел.: (099) 681-52-81.
·Правий берег. Тел.: (098) 568-45-59.
·Правий берег, у власника. Тел.: (094) 899-53-91.
·Правий берег, Шевченківський, Солом’янський, біля метро, у господаря. Тел.: (066)
239-26-12.
·Солом’янка (для одного хлопця), до 4 тис.
грн. Тел.: (099) 222-99-10.

візьму в оренду 1 кімнатні

5
·Троєщина, Березняки, Воскресенка,
Дарниця, ДВРЗ, Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
(096) 411-28-60.
·Шевченківський, до 8,5 тис.грн. Терміново.
Тел.: (093) 091-88-75.

візьму в оренду 3 кімнатні

·Або 4-кімн. (лівий берег). Тел.: 360-59-70.
·Голосіївський, Печерський, Шевчен-

ківський (біля метро), у господаря. Тел.:
(067) 231-41-69.
Лівий берег (бажано до 3-го поверху) до 5
·Або 2-кімн. (Дарницький, Дніпровський). ·тис.грн.
Тел.: (068) 980-40-48.
Тел.: (095) 012-62-91.
Троєщина (ремонт), до 7 тис.грн. Тел.:
·Або 2-кімн. (Деснянський, Дніпровський). ·(099)
222-99-10.
Тел.: (093) 920-35-86.
·Або 2-кімн. (лівий берег, для сім’ї) до 6,5
тис.грн. Тел.: (095) 632-04-22.
куплю
·Або 2-кімн. (лівий берег, метро), до 7 тис. ·БРОВАРИ. 1(2)-кімн.
(для себе). Тел.: (063)
грн. Тел.: (099) 911-97-80.
·Або 2-кімн. (лівий берег). Тел.: (099) 630-72-11. 267-67-82.
продам
·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря.
·БІЛА ЦЕРКВА. 1-кімн. (4/5, блочна сисТел.: (050) 986-73-79.
кімната 15 кв.м, с/в, ремонт) - 8 тис.
·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. тема,
у.о., торг. Тел.: (096) 225-48-27.
Тел.: (068) 306-72-54.
·
БІЛА
ЦЕРКВА. 3-кімн. (9/9, 69,3/42/8,2
·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. кв.м, некутова,
два металопластикові вікна,
Тел.: (095) 630-80-87.
базар, магазини, неподалік р.Рось, у місті
·Або 2-кімн. (Оболонь, Печерський, Поділь- великий дендропарк, пляж) - 32 тис. у.о.
ський, для сім’ї). Тел.: (067) 777-36-56.
Тел.: (04571) 9-20-93.
·Або 2-кімн. (Оболонь, Троєщина, Рай- ·БОРОДЯНКА. 2-кімн. (3/5 цегл., 50 кв.м,
дужний, Воскресенка, довгостроково), у сум., с/в окр., балкон незаскл., звичайний
господаря. Тел.: (095) 584-30-60.
стан, зупинка маршруток) - 16 тис. у.о. Тел.:
·Або 2-кімн. (правий берег, сімейна пара без (098) 279-74-05.
дітей та тварин) у хазяїна. Без посередників. ·БОЯРКА. 1-кімн. (вул. Радгоспна, 8/9,
Тел.: (095) 462-06-63.
39/20/9 кв.м, новобудова, ОСББ, ремонт,
·Або 2-кімн. (правий берег). Тел.: (067) 790-99-80. балкон заскл., с/в сум., кахель, бойлер,
школа, електричка, маршрутка) - 25
·Або 2-кімн. (правий берег), у господаря. поряд
тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
Тел.: (050) 081-65-54.
·
БОЯРКА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Або 2-кімн. (Святошин, Академмістечко, вул. Білогородська,25, центр, 9/9, 39/20/8
Нивки). Тел.: 276-06-61.
кв.м, паркет, гарний стан, металопластикові
·Або 2-кімн. (Святошинський, Солом’ян- вікна, балкон заскл., с/в сум., кахель, вбуд.
ський, Шевченківський, Голосіївський), у кухня, шафа-купе, гімназія, маршрутки до
господаря. Тел.: (050) 331-97-28.
метро) - 18 тис. у.о. Тел.: (098) 876-65-17.
·Або 2-кімн. (Святошинський). Тел.: 276-50-45. ·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
12 км від Києва, вул. Незалежності, 2/2,
·Або готельну (Березняки, Голосіїв, Дарни- 44/29/7
кв.м, без ремонту, електроопалення,
цький, Дніпровський, Печерський, Шевченпоряд
школа, стадіон, електричка, маршрківський, меблі, побутова техніка), у госпоктки) - 17,5 тис. у.о. Тел.: (067) 704-00-76.
даря. Тел.: 227-53-26.
·Автовокзал, Печерський, Голосіївський, ·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
Шевченківський, у господаря. Тел.: (050) 3/10, 79/40/15 кв.м, гарний стан) - за домовленістю. Тел.: 587-57-88.
331-97-28.
БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Академмістечко, Автовокзал, Голосіїв, Де- ·3/10
цегл., 79/40/15 кв.м, житловий стан,
міївка, Борщагівка, Відрадний, Чоколівка,
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та коридор 13 кв.м, плитка, ламінат, автономне
опалення, кухня БОШ, 2 лоджії заскл.) - за
стан), у господаря. Тел.: (098) 048-25-12.
Тел.: (098) 975-20-46.
·Академмістечко, Борщагівка, Відрадний, домовленістю.
·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
Нивки, у власника. Тел.: (067) 444-70-41.
вул. Незалежності, 2/2, 44/30/7 кв.м, про·Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, хідна,
без ремонту, документи на автономне
Троєщина, Лісовий, Русанівка, Соцмісто, опалення, можливе перепланування, с/в
Позняки, Осокорки, Автовокзал, Голосіїв, сум., школа, електричка, маршрутки) - 17,5
Куренівка, Сирець (будь-який поверх та тис. у.о., торг. Тел.: (093) 403-01-14.
стан, дитсадок, школа), у господаря. Без по·БОЯРКА. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н, 12
середників. Тел.: (096) 411-28-60.
від Києва, 1/3, 45/30/6 кв.м, сум.-окр., гарний
·Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, км
стан, документи на автономне опалення, с/в
Троєщина, Позняки, Осокорки, Харківський сум., школа, електричка, маршруктки) - 21 тис.
(будь-який стан), у господаря. Тел.: (068) у.о., торг. Тел.: (063) 232-53-56.
400-44-11.
БОЯРКА. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Борщагівка, Виноградар, Нивки, у влас- ·вул.
Б.Хмельницького, 3/5, 60/39/8 кв.м,
ника. Тел.: (094) 899-06-12.
окр., гарний стан, паркет, металопластикові
·Відрадний, Академмістечко, Автовокзал, вікна, 2 балкони, нов. столярка, с/в окр., каГолосіїв, Деміївка, Борщагівка, Чоколівка, хель, школа, маршрутки, електричка) - 30,5
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та тис. у.о. Тел.: 232-53-56.
стан), у господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
·БОЯРКА. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Воскресенка, Дарниця, Троєщина, Лісовий, вул. Незалежності,10, 5/5, 68/44/7 кв.м, авРайдужний, Позняки, Осокорки, Харківський тономне опалення, ламінат, металопласти(будь-який поверх та стан, довгостроково), у кові вікна, балкон, вбуд. кухня, шафи-купе,
господаря. Тел.: (098) 676-67-88.
с/в окр., кахель) - 28 тис. у.о. або обміняю на
·Голосіївський (біля метро, для сім’ї), до 7 1-кімн. в Києві. Тел.: (095) 380-47-62.
тис.грн, у господаря,. Тел.: (099) 276-49-60. ·БРІВКИ. 2-кімн. (Житомирська обл., окр.,
туалет, ванна, газ, госпбудівлі, підвал, біля во·Дарницький, Дніпровський (необхідні кзалу)
- за домовленістю. Тел.: (068) 925-69-10.
меблі), у господаря. Тел.: (093) 936-24-87.
·
БРОВАРИ. 1-кімн. (вул. Красовського, 5/5,
·Деснянський, Дніпровський, у господаря. 30/17/6
кв.м, балкон, без ремонту, без опікунБез посередників. Тел.: 592-28-77.
ської) - 25 тис. у.о. Тел.: (066) 725-67-99.
·Лівий берег. Тел.: (063) 267-67-82.
·
БРОВАРИ. 2-кімн. (вул. Олімпійська,8-А
·Лівий берег, у господаря. Тел.: 553-48-19. - 89, 5/10 пан., 51,2/30,8/8 кв.м) - за домов·Лісовий, Березняки, Воскресенка, Дар- леністю. Тел.: (066) 596-73-37.
ниця, ДВРЗ, Троєщина, Позняки, Осокорки, ·БУЧА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
Харківський (будь-який стан), у господаря. 37/10/16,3 кв.м). Тел.: (095) 377-71-96.
Тел.: (096) 688-96-88.
БУЧА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, вул.
·Лісовий, Воскресенка, Дарниця, до 6,5 тис. ·Тарасівська,
8/9 цегл., 50 кв.м, кімнати окр.,
грн. Тел.: (067) 777-36-56.
с/в окр., ремонт частково) - 26 тис. у.о. Тел.:
·Лісовий, до 6,5 тис.грн. Тел.: (093) 920-35-86. (063) 593-04-87.
·Мишоловка, Голосіївський. Терміново. ·ВІЛЬХОВЕЦЬ. 1-кімн. (Богуславський
р-н, 80 км від Києва, 2/3 цегл., 38/25/8 кв.м,
Тел.: (063) 877-86-18 (Алік).
вода, опалення, батареї, лоджія заскл.,
·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал, газ,
сарай,
гарний транспортний розв’язок) - 3,7
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний,
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
·ВІЛЬШАНИЦЯ. 3-кімн. (Рокитнянський
стан), у господаря. Тел.: (098) 722-50-80.
2/2, 48/15+10+12 кв.м, газ, пічка, зала,
·Позняки, Березняки, Воскресенка, Дар- р-н,
ниця, ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Хар- 2 спальні, місце під с/в, сарай, город, колодязь,
електричка - 10 хв.) - 5,5 тис. у.о., торг.
ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
Тел.: (097) 104-85-78.
(050) 8133188.
ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Дніпровська,4, 5/5
·Троєщина, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, ·цегл.,
48/33/6 кв.м, хрущовка, все окр., ліноПозняки, Осокорки, Харківський (будь-який
леум, склопакети, балкон заскл., кондиціонер,
стан), у господаря. Тел.: (050) 400-44-11.
бойлер, гарний стан, чистий продаж, вільна) ·Троєщина, Воскресенка, Лісовий, Рай- за домовленістю. Тел.: (098) 695-39-38.
дужний, Комсомольський, Соцмісто, Русанівка, Березняки, Позняки, Харківський, ·ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Набережна,22,
8/10 цегл., 70/39/10 кв.м, кімнати окр., с/в
у господаря. Тел.: (068) 379-93-73.
окр., вбуд. кухня, лоджія заскл., обшита де·Троєщина, Оболонь, до 7 тис.грн. Тел.: ревом,
металопластикові вікна, комора) - 50
(099) 911-94-80.
тис. у.о. Тел.: (098) 514-52-05.
·Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Солом’ян- ·ВИШНЕВЕ. 2-кімн. (К.-Святошинський
ка, Караваєві Дачі, Сирець, Нивки, Лук’янів- р-н, вул. Першотравнева,10, 3/5 цегл.,
ка, Виноградар (будь-який поверх та стан, 47/30/6 кв.м, с/в сум., кахель, колонка,
гарне транспортне сполучення), у господаря. балкон незаскл., бронедвері) - 24 тис. у.о.,
Без посередників. Тел.: (097) 601-36-88.
торг. Тел.: (050) 282-35-59.
візьму в оренду ·ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (меблі, євроремонт,
центр міста) - 35 тис. у.о., торг. Тел.: (066)
2 кімнатні
·Або 3-кімн. (Виноградар, Нивки), у влас- 646-87-48.
·
ВОРЗЕЛЬ. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н,
ника. Тел.: (094) 899-06-12.
кв.м, все окр., автономне опалення,
·Автовокзал, Печерський, Голосіївський, 88/56/10
всі вигоди, госпбудівлі, 6 сот.) або обміняю
Солом’янський, правий берег, у господаря. на 1-кімн. в Києві. Тел.: (099) 465-61-79.
Тел.: (067) 231-41-69.
·ГАТНЕ. 1-кімн. (5 хв. від м. «Теремки»,
·Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, вул.
Тополева, новобудова, 43 кв.м) - 23,5
Троєщина, Позняки, Осокорки, Харківський тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
(будь-який стан), у господаря. Тел.: (095)
·ГРЕБІНКА. 4-кімн. (1-й пов., 78/47,4/10,9
807-73-05.
металопластикові вікна, автономне
·Виноградар, Куренівка, Нивки, Сирець, у кв.м,
опалення, ремонт, с/в окр., 2 лоджії, погріб)
власника. Тел.: (067) 444-70-41.
- 20 тис. у.о. Тел.: (050) 380-06-59.
·Виноградар, Куренівка, Нивки, Сирець, у ·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н,
власника. Тел.: 599-06-12.
1/2, 42 кв.м, нові сантехніка та столярка,
·Виноградар, Мінський, Куренівка, Нивки, кімнати суміжні, с/в сум., індивідуальне
Печерський. Тел.: (099) 101-45-49.
опалення, 2 сараї, погріб) - 18 тис. у.о. Тел.:
·Виноградар, Сирець, Нивки, у власника. (093) 050-59-36.
Тел.: (067) 444-70-41.
·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н,
·Дарницький, Дніпровський, Деснянський 2/3, 49,1/26,6/9,6 кв.м, все розд., метало(правий берег, біля метро), у господаря. пластикові вікна (крім одного), автономне
опалення) - 15 тис. у.о. Тел.: (050) 334-76-79.
Тел.: (063) 233-69-66.
·ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (Васильківський р-н,
·Деснянський, Дніпровський, у власника. 2/2,
46/35/6 кв.м, автономне опалення,
Тел.: 599-53-91.
2-контурний імп. котел, підлога дерев., шпа·Лівий берег, Березняки, Воскресенка, лери, потребує косметичного ремонту, гарні
Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Рай- двері, погріб, сарай, грядка) - 15 тис. у.о.,
дужний, Харківський, Позняки, Осокорки торг. Тел.: (098) 328-19-90.
(гарне транспортне сполучення), у влас·ДЕМИДІВ. 2-кімн. (Вишгородський р-н,
ника. Тел.: (050) 813-31-88.
25 км від Києва, 3/3 цегл., 46/26/6 кв.м, с/в
·Лівий берег, у господаря. Тел.: (068) 122-83-02. сум.,
балкон заскл., кап. гараж, погріб) - 18
·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал, тис. у.о., торг. Тел.: (63) 593-04-87.
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний, ·ДЕМИДІВ. 2-кімн. (Вишгородський р-н, 25
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та км від Києва, 3/3 цегл., 46/26/6 кв.м, с/в сум.,
стан), у господаря. Тел.: (099) 667-60-11.
балкон заскл., без ремонту, кап. гараж, погріб)
·Позняки, Березняки, Воскресенка, Дарниця, - 18 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 581-69-54.
ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Харківський ·ДИМЕР. 3-кімн. (Вишгородський р-н, вул.
(будь-який стан), у. Тел.: (093) 870-60-27.
Шевченка,25-А, 1/5, 64/53/9 кв.м, с/в окр.,
·Соцмісто, Стара та Нова Дарниця (для автономне опалення, склопакети, ламінат) 43 тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
сім’ї). Тел.: (050) 986-73-79.

Київська область
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6
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ.

2-кімн.
(Васильківський р-н, 1/5, 47,8/29,4/6,9 кв.м, ремонт,
автономне опалення, 2-контурний котел, металопластикові вікна, все окр.) - 15 тис. у.о.
Тел.: (050) 334-76-79.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 2-кімн. (Васильківський р-н, 4/5, 54/33/8 кв.м, металопластикові вікна та балкон, ремонт, ковролін,
ламінат, лінолеум, бойлер, автономне опалення, кондиціонер) - 30 тис. у.о. Тел.: (063)
225-77-15.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 3-кімн. (Васильківський р-н, 60 км від Києва, 1/3 цегл.,
42,5/29,6/6,1 кв.м, с/в сум., потребує ремонту, вільна, центр, гарне транспортне
сполучення до м. «Либідська», Б.Церкви,
школа, дитсадок, магазини, документи готові, чистий продаж) - 14 тис. у.о. Хазяїн.
Тел.: (067) 456-34-15.

· ЗАБІ’Р’Я. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н, 4/4, 45/24/8,5 кв.м, норм.
стан, власний котел, колонка, підвал,
місце під город) - 18 тис. у.о. Хазяїн.
Терміново. Тел.: (096) 945-65-28.

·ЗАБІР’Я. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
4/4, 45/24/8,5 кв.м, норм. стан, власний
котел, колонка, підвал, місце під город).
Тел.: (096) 945-65-28.
·ІВАНІВКА. 1-кімн. (Богуславський р-н, вул.
Миру, 1/3, 39,8/20,8 кв.м, балкон, дитсадок,
школа, магазини, електричка поруч, власна)
недорого. Тел.: (063) 919-25-37 (Тетяна).
·ІРПІНЬ. 1-кімн. (вул. Соборна, 2/5,
34,2/18,8/5,6 кв.м, бойлер, склопакети,
балкон заскл., плитка, ремонт) - 23 тис. у.о.
Тел.: (050) 356-72-96.
·ІРПІНЬ. 1-кімн. (вул. Соборна, 2/5,
34,2/19,8/5,6 кв.м, бойлер, склопакети,
балкон заскл., плитка, ремонт, магазини,
зупинка поряд) - 23,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(093) 916-95-52.
·ІРПІНЬ. 2-кімн. (1/2, 49/30/6 кв.м, автономне опалення, косметичний ремонт, супермаркет, школа, дитсадок, зупинка) - 17
тис. у.о., торг. Тел.: (093) 916-95-52.
·ІРПІНЬ. 2-кімн. (2/9, 50/31/7,8 кв.м, гарний
стан, меблі, побутова техніка, супермаркет,
школа, дитсадок, зупинка) - 25 тис. у.о. Тел.:
(050) 356-72-96.
·ІРПІНЬ. 2-кімн. (вул. Грибоєдова, 3/14,
50/32,8/8,5 кв.м, с/в окр., комора, ходи окр.,
ринок). Тел.: (068) 837-10-60.
·ІРПІНЬ. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, вул.
Грибоєдва, 3/14 цегл., 50/32,8/8,5 кв.м, 1986 р.
забудови, потребує ремонту, с/в окр., комора,
ходи окр., центр міста, ринок, «Заїр») - 29 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 924-22-25.
·ІРПІНЬ. 3-кімн. (вул. Гагаріна, 2/2 цегл.,
54,4/36/6,6 кв.м, с/в окр., балкон, гарний
стан, сарай, погріб) - 28,9 тис. у.о. Тел.: (068)
351-78-68.
·КАГАРЛИК. 1-кімн. (2/9, 44,8/19,5/15,5 кв.м,
хол 5 кв.м, с/в 4 кв.м, балкон заскл., новобудова, ліфт, сигналізація, ремонт, магазини
«Фора», ринок, лікарня, центр міста, паркова
зона, школи, ліцеї) - 19 тис. у.о., торг. Можлива
розстрочка. Тел.: (067) 854-41-47.
·КАГАРЛИК. 4-кімн. (автономне опалення,
холодна, гаряча вода, 80/46,5/9 кв.м, балкон,
лоджія, склопакети, дерев. столярка, потребує косметичного ремонту) - за домовленістю. Тел.: (067) 664-29-20.
·КАГАРЛИК. 4-кімн. (центр, автономне
опалення, холодна, гаряча вода, все окр.,
кухня 9 кв.м, склопакети, дерев. столярка) 25 тис. у.о. Тел.: (04573) 5-61-56.
·КАЛИНІВКА. 3-кімн. (Васильківський
р-н, 25 км від Києва, 1/2, 43 кв.м, автономне
опалення, сарай, погріб, 5 хв. до електрички, можна під офіс) - за домовленістю.
Тел.: (098) 224-23-79.
·КАЛИТА. 2-кімн. (Броварський р-н,
38/28/7 кв.м, автономне опалення, свердловина, прибудова, кімнати окр.) - за домовленістю. Тел.: 362-37-22.
·КАРАПИШІ. 3-кімн. (Миронівський р-н,
80 км від Києва, 2-рівнева, 1 пов.: кухня 12
кв.м, ванна, с/в, коридор, 2 пов.: 2 спальні,
10 + 14 кв.м, балкон, гаряча вода, газ, ванна,
бойлер, меблі, свердловина, каналізація, 5
сот., зупинки, електричка, ліс) - 95 тис.грн.
Тел.: (067) 594-37-13.
·МИРІВКА. 3-кімн. (Кагарлицький р-н, 50
км від Києва, 2/2, 65/50/8,5 кв.м, балкон і
лоджія незаскл., все окр., центр. вода, газ,
цегл. сарай, підвал, 12 сот., магазини, школа,
дитсадок, зупинки, річка) - 5 тис. у.о. Тел.:
(098) 012-40-55.
·НЕМІШАЄВЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н,
22 км від Києва, 28/15/7 кв.м, с/в сум., кахель, підігрів підлоги, автономне опалення,
лоджія заскл.) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (095)
032-99-89.
·НОВООЛЕКСАНДРІВКА. 1-кімн. (Баришівський р-н, біля Березані, 65 км від
Києва, 1-й пов., 43/23/8 кв.м, ремонт) - 9 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 537-93-89.
·НОВООЛЕКСАНДРІВКА.
1-кімн.
(Згурівський р-н, 1/3 цегл., 42/23/8,4 кв.м,
автономне опалення, електробойлер, балкон
незаскл.) - 9 тис. у.о. Тел.: (099) 161-48-96.
·ОЗЕРНЕ. 3-кімн. (Білоцерківський р-н, 1/1,
80/56 кв.м, газ, вода, с/в, бойлер, власний
двір, сад, центр, магазин, сільрада, маршрутки на Київ кожну година) - за домовленістю. Тел.: (067) 454-91-86.
·ПІСКІВКА. 2-кімн. (Бородянський р-н,
3/5 цегл., 50/29/7 кв.м, все окр., норм. стан,
2-стороння, озеро, ліс) - 15 тис. у.о., торг.
Тел.: (050) 157-74-45.
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 1-кімн. (центр, всі вигоди, ділянка, сад) - 9 тис. у.о., торг або обміняю
на кімнату в Києві. Тел.: (098) 369-73-31.
·РОКИТНЕ. 1-кімн. (2/2, 50/20/8 кв.м,
газколонка, власне опалення, центр, електричка, маршрутка на Київ, Б.Церкву, Богуслав, Таращу, озеро, річка) - 10 тис. у.о. Тел.:
(096) 327-47-25.
·РОКИТНЕ. 1-кімн. (2/5, електричка - 15
хв., маршрутка кожну годину) - 6,5 тис. у.о.
Тел.: (068) 640-72-89.
·РОКИТНЕ. 1-кімн. (4/5, 24/13/6 кв.м, газ,
електроенергія, автономне опалення, газколонка, маршрутка на Київ кожну годину,
зупинка поряд, 15 хв. пішки до електрички)
- 6 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·РОКИТНЕ. 3-кімн. (1/5, 44/28/6 кв.м, автономне опалення, підвал великий, озеро,
магазини, підвал, сарай, маршрутки на Київ
кожну годину, електричка) - 18 тис. у.о. Тел.:
(096) 327-47-25.
·СВЯТО-ПЕТРІВСЬКЕ. 1-кімн. (К.Святошинський р-н, ЖК «Петрівський
квартал», м. «Академмістечко» - 12 км, вул.
Л.Українки, 35/15/10 кв.м, новобудова, охорона) - 20 тис. у.о. Тел.: (067) 288-57-80.
·СТАЙКИ. 2-кімн. (Кагарлицький р-н, 2/4
цегл., 50/30/10 кв.м, ремонт, меблі, опалення, гаряча вода, гарний транспортний
розв’язок, Дніпро, ліс) - 14,7 тис. у.о. Тел.:
(093) 095-27-73.
·СТАЙКИ. 2-кімн. (Кагарлицький р-н, 45
км від Києва, 5 км від Обухова, 2/4 цегл.,
50/29/10 кв.м, металопластикові вікна, ламінат, лоджія заскл., душова кабіна, бойлер,
центр. вода, опалення, ремонт, маршрутки,
Дніпро) - 14,7 тис. у.о. Тел.: (099) 259-70-91.
·ТАРАСІВКА. 3-кімн. (К.-Святошинський
р-н, вул. Шевченка, 1/9, 109/53/14 кв.м, окр.,
великий хол, автономне опалення, чудовий
стан, окр. вхід, 2 балкони, паркування, інфраструктура, електричка, маршрутки) - 45
тис. у.о. Тел.: 228-96-11.

482-01-13, 482-08-62
·ТАРАЩА. 2-кімн. (бельетаж/9 пан., 50/30/9
кв.м, ремонт, гаряча вода, газ, опалення, колодязь, сарай, погріб, 10 сот., ліс, р.Рось,
транспорт, центр) - 6,5 тис. у.о. Тел.: (066)
297-95-26.
·ТЕЛЕШІВКА. 3-кімн. (Рокитнянський р-н,
2/2 цегл., 74/45/11 кв.м, опалення, газкотел,
місце під с/в, потребує підведення води,
каналізації, 50 кв.м ділянка біля будинку,
город 35 сот., центр, маршрутка, вокзал
поряд) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (050) 983-72-58.
·ТЕРЕРІВ. 3-кімн. (Бородянський р-н, 80
км від Києва, 1,5 години електричкою, маршрутка - 1 година, 3/5 цегл., 69 кв.м, кухня
9 кв.м, балкон заскл., лоджія, всі вигоди, чудова природа, річка, озеро, луг, ліс) - 22 тис.
у.о. Тел.: (097) 570-93-93.
·ФАСТІВ. 1-кімн. (3/9, 23/13/4 кв.м, нов.
сантехніка, балкон заскл., ремонт, біля вокзалу) - 12 тис. у.о. Тел.: (098) 444-25-07.
·ФАСТІВ. 1-кімн. (вул. Соборна, 2/3,
27,3/16,5/7 кв.м, центр, висока стеля, металопластикові вікна, с/в сум., електроопалення, бойлер) - 10,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(095) 699-74-19.
·ФАСТІВ. 1-кімн. (центр, вокзал, 2-й пов.,
23 кв.м, цегл. будинок, балкон заскл., бронедвері) недорого. Тел.: (093) 691-24-00.
·ФАСТІВ. 1-кімн. (центр, цегл. будинок, всі вигоди) - за домовленістю. Тел.: (095) 912-82-99.
·ФАСТІВ. 2-кімн. (вул. Горького, 2/5 цегл.,
42/27/6 кв.м, хрущовка, автономне опалення, газколонка, с/в сум.) - 16,5 тис. у.о.,
торг. Тел.: (063) 917-13-22.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (4/5, 54 кв.м, кухня 9 кв.м,
металопластикові вікна, с/в окр., кахель, автономне опалення) - 15,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(095) 051-07-51.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (4/5 цегл., хрущовка,
центр, металопластикові вікна, підготовлена до ремонту) - 19 тис. у.о., торг. Тел.:
(063) 917-13-22.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (вул. Дачна, 62/36/9 кв.м,
с/в сум., автономне опалення, два підвали,
сарай, 10 хв. до центру) - 15 тис. у.о., торг.
Тел.: (098) 071-47-96.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (Завокзалля, вул. Голосєєва, 3/3 цегл., 56/38/7 кв.м, гарний стан,
сум.-окр., автономне опалення, металопластикові вікна, сарай, погріб, гараж) - 17,5
тис. у.о. Тел.: (093) 403-01-14.
·ФАСТІВ. Готельну (цегл. будинок. поряд
центр, вокзал, ринок, балкон заскл., бронедвері) недорого. Тел.: (093) 691-24-00.
·ЦЕНТРАЛЬНЕ. 1-кімн. (Миронівський
р-н, 1/5, 36/19/8,5 кв.м, гарний стан, меблі,
бойлер, лічильники, котел, гаряча вода,
метал. двері, нов. труби, гараж цегл., 10 сот.)
- 7 тис. у.о. Тел.: 228-40-57.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н,
1 година від м. «Святошин», кімната 15
кв.м, кухня, коридор, душова кабіна, меблі,
балкон 3 кв.м, дерев. підлога, холодильник,
пральна). Тел.: (098) 598-66-61.
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· ІРПІНЬ. Кімнату в 2-кімн.
(пральна-автомат, холодильник,
лоджія заскл., тільки для дівчини).
Тел.: (093) 873-67-05.
· ІРПІНЬ. Кімнату в 3-кімн. (10
кв.м, для дівчини, маршрутки, 20
хв. до Києва) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(099) 274-04-77.

·ІРПІНЬ. Кімнату в 3-кімн. (10 кв.м, для дів-

чини, маршрутки, 20 хв. до Києва) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (099) 274-04-77.

Інші регіони

продам
·БАРСЕЛОНА. 3-кімн. (Іспанія,

нов. будинок, 3/9, 70/50/9 кв.м, все розд.) - за домовленістю. Тел.: (050) 545-85-98.
·БЕРДЯНСЬК. 1-кімн. (Азовське море, вул.
Морська (Мазина), ремонт, центр, 5 хв. до
моря, поряд вокзал, супермаркети «Сільпо»,
«АТБ», колгоспний ринок, чудове місце для
відпочинку). Тел.: (097) 180-74-57.
·БРІВКИ. 2-кімн. (Житомирська обл., окр.,
туалет, ванна, газ, госпбудівлі, підвал, біля вокзалу) - за домовленістю. Тел.: (068) 925-69-10.
·БЯЛА. Кв-ру (Болгарія, екологічно чисте
місце). Тел.: 458-51-90.
·ВІКТОРІЯ. 1-кімн. (Полтавська обл., Пирятинський р-н, 39/14,6/16,5 кв.м, коридор 8
кв.м, автономне газове опалення, вода, туалет
на вулиці, гарний ремонт, сарай, погріб) - за
домовленістю. Тел.: (093) 548-50-30.
·ГАДЯЧ. 1-кімн. (Полтавська обл., 5/5 цегл.,
36 кв.м, теплий будинок) недорого. Тел.:
(066) 130-81-29.
·КРИЖОПОЛЬ. 4-кімн. (Вінницька обл.,
2/4, балкон, лоджія, паркет, ходли окр.) - 35
тис. у.о. Тел.: (067) 504-36-17.

ё МОРШИН. 3-кімн. (вул. І.Франка,
центр, 7/9 цегл., заг. 67 кв.м, кімнати окр., індивідуальне опалення,
стан новобудови, будинок зданий у
2001 р., ніхто не проживав, дуже
зручний район). Терміново. Тел.:
(099) 292-48-58, (063) 776-21-47.

·Деснянський (Биківня, 2 кімнати, кухня, 28
кв.м, кухня 7 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, 2-спальне ліжко, стінка, гарнітур)
- 4 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Деснянський (Биківня, вул. Ушинського,
2 кімнати, окр., сучасний ремонт, сучасні
меблі, інтернет, пральна-автомат, всі вигоди
в будинку, м. «Лісова» - 10 хв. автобусом) 7,5 тис.грн. Тел.: (098) 721-48-90.
·Дніпровський (вул. Азербайджанська, будинок, меблі, 17 кв.м, кухня 7 кв.м, холодильник, телевізор, пральна, душова кабіна,
туалет в будинку) - 5,3 тис.грн + комунальні.
Тел.: (066) 740-08-60.
·Дніпровський (вул. Сновська, кімната 15
кв.м, кухня 7 кв.м, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, вигоди на вулиці) - 3,5
тис.грн. Тел.: (099) 026-63-55.
·Осокорки (вул. Садова, 40 кв.м, євроремонт, два дивани, бойлер 100 л, пральнаавтомат, холодильник, телевізор, м. «Славутич» - 5 хв., погріб, сауна, біля Дніпра,
поряд озера, риболовля, магазин «Фора», 10
сот., автостоянка, огорожа) - 9 тис.грн. Тел.:
(067) 495-24-06.
·Печерський (вул. І.Менделєєва, 10 хв. до м.
«Либідська», «Дружби народів», частина будинку, підселення) - за домовленістю. Тел.:
(067) 912-51-81.
·Подільський (вул. Білицька, 360 кв.м, 4
спальні, 3 с/в, сауна, гараж 50 кв.м) - 30 тис.
грн, торг. Тел.: (093) 166-38-29.
·Подільський (вул. Вишгородська, 1-кімн.
кв-ра в приват. секторі, кімната 11,5 кв.м,
с/в сум. 3,5 кв.м, кухня 9 кв.м, ремонт, металопластикові вікна, нов. диван, побутова
техніка, гідромасажний бокс, шафа-купе)
- 6,5 тис.грн + лічильники. Хазяйка. Тел.:
(098) 274-20-20.
·Подільський (вул. Золочевського, 2-пов.,
цегл., 220 кв.м, гараж в будинку, камінна
зала, 3 спальні, басейн у дворі, фруктовий
сад, м. «Мінська» - 12 хв., озера, парк) - 550
у.о., торг. Тел.: (097) 557-51-09.
·Святошинський (вул. Верховинця, частину
будинку, 2 кімнати, всі вигоди) - за домовленістю. Тел.: (093) 148-22-27.
·Святошинський (вул. Маршака, кімната 28
кв.м, меблі, побутова техніка, телевізор, гаряча та холодна вода, для однієї людини, м.
«Академмістечко» пішки) - 3 тис.грн. Тел.:
(066) 927-88-67.
·Солом’янський (вул. Польова, кімната, побутова техніка, вигоди в будинку, для двох
дівчат) - 3 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Солом’янський (вул. Солом’янська, 1 кімната 16 кв.м, для двох хлопців, побутова
техніка) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.

·НІКОПОЛЬ. 1-кімн. (Дніпровська обл.,
центр, 3/5 пан., покращене планування, автономне електроопалення, бойлер, пральна
машина, лічильники зонарні, лоджія заскл.)
- 8 тис. у.о. Тел.: (050) 752-58-19.
·ПОПІЛЬНЯ. 1-кімн. (Житомирська обл.,
2/2 цегл., 30/16/5 кв.м, центр міста, автономне опалення, котел, балкон заскл.,
ринок, магазини, школа, аптеки, банки, возніму
кзал - 5 хв., райцентр, головна з/д станція)
- 14 тис. у.о. або обміняю на будинок (з/д ·Деснянський (Троєщина, Биківня), у господаря.
Тел.:
(098)
721-48-90.
станція). Тел.: (050) 782-00-31.
·ФЕОДОСІЯ. 3-кімн. (Крим, вул. Будьонного, 8/9 пан., 72/45/11 кв.м, будинку 25
куплю
років, 2 лоджії заскл., с/в окр., вікна на море,
обміняю
3 км до моря, євроремонт) - 75 тис. у.о., торг. ·БЕРЕЗАНЬ або в с.Лехінвка (будинок цегл.,
·ВИШНЕВЕ на КИЇВ. 3-кімн. (євроремонт, Тел.:
482-28-50.
для
себе)
до
6
тис.
у.о. Тел.: (063) 427-13-33.
меблі) на 1(2)-кімн. (Печерськ), без доплати
обміняю
·БРОВАРИ (для себе), у господаря. Тел.:
або продам. Тел.: (066) 646-87-48.
·ІРПІНЬ на ІРПІНЬ, КИЇВ. 3-кімн. (3/5 ·ВОЛГОГРАД на КИЇВ. 2-кімн. (4/9, 51/28/8 (063) 267-67-82.
цегл., 59 кв.м, комора в підвалі, газколонка) кв.м, окр., лоджія заскл., с/в окр.) на 1(2)- ·Будинок, дачу, земельну ділянку (Пущана 1-кімн. (індивідуальне опалення). Тел.: кімн. або продам за 40 тис. у.о., торг. Тел.: Водиця, Горенка, Каданське містечко, для
(050) 537-93-89.
себе), у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
(067) 976-20-44.
·ІРПІНЬ на КИЇВ. 2-кімн. (2/5, 42 кв.м, ·ГРЕБІНКИ на КИЇВ, ВАСИЛЬКІВ, ГЛЕ- ·БУЧА, ВОРЗЕЛЬ, ІРПІНЬ (будинок або дачу,
ВАХУ,
Б.ЦЕРКВА.
4-кімн.
(Васильківський
паркет, газколонка, балкон заскл., тел., мардля себе), у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
шрутки до м. «Академмістечко») на рівно- р-н, 90 кв.м, центр, гаряча, холодна вода, всі ·ДО 100 КМ ВІД КИЄВА (будинок або дачу,
цінну з моєю доплатою або продам. Тел.: комунікації) на 2-кімн. Тел.: (04571) 7-25-92. для себе) або візьму в оренду з правом ви(050) 414-05-65.
·КИЇВ на КРИМ, ПБК. 2-кімн. (Воскре- купу. Тел.: (050) 831-41-65.
·НОВУ ОЛЕКСАНДРІВКУ на СЛАВУТИЧ. сенка, 5/9 цегл., 53/17+13/8 кв.м, коридор 9 ·ДО 20 КМ ВІД КИЄВА (будинок), до 20
2-кімн. (55 кв.м, 1/2 цегл., гарний ремонт, кв.м, косметичний ремонт) на 2-кімн. Тел.: тис. у.о. Тел.: (095) 936-96-89.
автономне опалення) на рівноцінну. Тел.: (096) 517-18-90.
ДО 30 КМ ВІД КИЄВА (будинок), у госпо(095) 067-53-48.
·КИЇВ на МОСКВУ. 2-кімн. (Дарницький, ·даря.
Тел.: (098) 274-20-20.
новобудова, 3/25, 64/32/12 кв.м, коридор 10
здам в оренду
лоджія 6 кв.м заскл., с/в окр., ремонт, ·ДО 40 КМ ВІД КИЄВА (для себе, поряд елек·БАРИШІВКА. 3-кімн. - 5 тис.грн. Тел.: кв.м,
побутова техніка, метро - 10 хв.) на рівно- тричка), до 5 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
(098) 561-62-52.
цінну або дві 1-кімн. або продам. Тел.: (050) ·ДО 60 КМ ВІД КИЄВА (вздовж залізниці, всі
·БОРОДЯНКА. Готельну (К.-Святошин- 191-20-76.
вигоди) до 5 тис. у.о. Тел.: (098) 454-57-19.
ський р-н, 8/9, 25/13/6 кв.м, все необхідне, ·КОРОСТЕНЬ на КИЇВ, ПЕРЕДМІСТЯ.
пральна-автомат, після ремонту) - за домов- 2-кімн. (Житомирська обл., 7/9, 58 кв.м, ·ОБУХІВСЬКИЙ, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н (будинок), до 15 тис. у.о. Тел.: (067) 656-13-41.
леністю. Тел.: (098) 975-20-46.
кухня 8 кв.м, окр., лоджія 12 кв.м, домофон)
·Хату біля електрички (для себе). Тел.: (066)
·БРОВАРИ. 1-кімн. (25/9 кв.м, с/в окр., ко- на житло з можливою доплатою. Тел.: (095) 630-04-19.
526-40-28.
мора, євроремонт, 2-спальне ліжко, шафакупе, телевізор, пральна, холодальник, ·КОРОСТЕНЬ на КИЇВ, ПЕРЕДМІСТЯ. ·Хату невелику (з городом, по ходу елекНВЧ-піч, бронедвері, кахель) - 5,5 тис.грн. 3-кімн. (Житомирська обл., 3-й пов., 63 кв.м, трички, для проживання) недорого. Тел.:
Тел.: (097) 464-60-11.
кухня 8 кв.м, окр., лоджія, балкон, домофон, (067) 738-69-47.
·БРОВАРИ. 2-кімн. (вул. Олімпійська,8- колонка, тел.) + 2-кімн. (58 кв.м, 7/9, кухня
продам
Б, окр., євроремонт, кухня-студіо, нов. 8 кв.м, окр., лоджія 12 кв.м, домофон) на
·АНДРІЇВКА (Бориспільський р-н, 12 км
пральна, холодильник, бронедвері) - 4,7 тис. кв-ру або будинок. Тел.: (050) 582-77-14.
від
Борисполя,
38
від Києва, 12 сот., півгрн + комунальні. Тел.: (073) 445-90-24.
·ЛУБНИ на КИЇВ. 2-кімн. (Полтавська будинку, кімната 24кмкв.м,
кухня 6 кв.м, с/в 6
·БРОВАРИ. 2-кімн. (меблі, на час лігі чем- обл., 50 кв.м, сучасна) на житло, можна на кв.м, 90 % готовність, електроенергія, вода
Київську, Житомирську, Рівненську обл. підведені, каналізація, поряд ліс, ділянка огопіонату з футболу). Тел.: (095) 758-78-10.
роджена) - 6 тис. у.о. Тел.: (098) 454-57-19.
·БУЧА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, 58 Тел.: (098) 327-50-54.
кв.м, окр., меблі, побутова техніка, інтернет) ·УКРАЇНУ на АВСТРАЛІЮ. Кв-ру на ·БАКУМІВКА (Рокитнянський р-н, 80 км
житло. Тел.: 560-18-91.
- 6,5 тис.грн. Тел.: (098) 279-74-05.
від Києва, 4 кімнати, котельня, кухня, газ,
·БУЧА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, ·ФЕОДОСІЮ на КИЇВ. 1-кімн. (Орд- металопластикові вікна, цегл. госпбудівлі,
новобудова, 60 кв.м, кімнати окр., меблі, по- жонікідзе, Крим, 2/5, 37/18/7 кв.м, ремонт, 400 м до озер та лісу, гарний транспортний
бутова техніка, інтернет) - 6,5 тис.грн. Тел.: меблі, побутова техніка) на кв-ру або розв’язок) - 6 тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
продам - 55 тис. у.о. Тел.: +7 (978) 003-16-58. ·БАКУМІВКА (Рокитнянський р-н, гли(063) 593-04-87.
·ВИШГОРОД. 1-кімн. (вул. Набережна,8, ·ЧЕРЕПОВЕЦЬ на ЛЬВІВ або КИЇВ. нобитний, потребує ремонту, кухня, 3 кім8/9 цегл., гарний стан, меблі, пральна, 3-кімн. (Росія, центр, 3/5, 80 кв.м) + 1-кімн. нати, висота 2,5 м, літ. кухня, сарай, річка,
бойлер, НВЧ-піч, довгостроково) - 4,7 тис. (2/5, 30 кв.м, євроремонт, сталінка, у одному зручний транспорт) - 3 тис. у.о. Тел.: (097)
дворі) на житло. Тел.: (098) 102-75-76.
104-85-78.
грн + комунальні. Тел.: (094) 926-98-88.
·БАРАХТИ (Васильківський р-н, 40 км від
·ВИШГОРОД. 1-кімн. (пр. Мазепи,2, 1/5
здам в оренду
цегл., 48/25/9 кв.м, гарний стан, с/в окр., ·ФЕОДОСІЯ. 2-кімн. (Крим), безкоштовно Києва, будинок, 70 сот., сарай, погріб, колодязь) - 15 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 157-01-94.
бойлер, кахель, пральна, меблі, побутова для пенсіонера. Тел.: (096) 728-02-60.
техніка) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (096)
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 12 сот.,
977-83-99.
дачний кооп., житловий вагончик, 2 кім1.3.
Будинки,
котеджі
нати, 3х6 м, меблі, електроенергія, бетоно·ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Кургузова,1ваний погріб, літ. душ, туалет, сад, огорожа
А, 10/20 пан., 72/36/12 кв.м, гарний стан,
метал. сіткою) - за домовленістю. Тел.: (098)
с/в окр., бойлер, кахель, пральна, гарнітур,
203-00-91.
куплю
плита, без меблів) - 6 тис.грн + комунальні.
Тел.: (096) 973-83-99.
·Будинок, дачу, ділянку земельну (від 8 сот., ·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, дерев., обне
старий
будинок,
для
себе),
у
власника.
кладений цеглою, 42,1 кв.м, газ, електрое·ВИШГОРОД. 3-кімн. (вул. Дніпровська,1,
нергія, газове опалення, пічка, колодязь, сарай,
7/9 пан., 67/39/9 кв.м, гарний стан, меблі, Тел.: (097) 815-68-40.
гшараж, погріб, 18 сот., асфальтована дорога, 5
побутова техніка, 2 лоджії заскл., металопродам
хв. маршруткою до електрички, поряд ринок,
пластикові вікна, кімнати окр., с/в сум.) - 5,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 888-75-75. ·Дарницький (Осокорки, 11 км від м. «Сла- банкомати). Тел.: (099) 339-00-27.
вутич»,
котедж,
на
березі
затоки
Дніпра,
720
·ВИШГОРОД. 4-кімн. («Берізки-6», 2-рів- кв.м, кухня-студіо 43 кв.м, басейн 58 кв.м, ·БЕРЕЗАНЬ (власний будинок, 88,5 кв.м,
всі комунікації, зручності, побунева, 15-16/17, 120/76/15 кв.м, ремонт,
елінг, усі комунікації, меблі, ділянка 20 мансарда,
дований з каменю, ракушняку, обкладений
меблі, побутова техніка, видова) - 12 тис.грн сауна,
сот.) - за домовленістю. Тел.: (067) 500-64-30. керамічною
цеглою, 0,10 га, молодий садок,
+ комунальні. Тел.: (067) 760-00-73.
Дарницький (Осокорки, вул. Вечірня, 2-пов., госпбудівлі, залізниця, автотраса Київ·ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (вул. Жовтнева, 5/9, ·сауна,
басейн,
газ,
вода,
після
ремонту,
7
сот.)
Харків,
в
центрі)
або обміняю на житло в
24/13/5 кв.м, необхідні меблі, побутова тех- - за домовленістю. Тел.: (098) 034-42-23.
Києві. Терміново. Тел.: (063) 254-14-35.
ніка) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·Оболонський (Пуща-Водиця, частина ·БЕРЕЗАНЬ (дерев., обкладений цеглою,
·ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський будинку
40 кв.м, 2,7 сот., поряд озеро, ліс, 42,1 кв.м, газ, газове опалення, пічка, кор-н, вул. Південна, 4/9, 38/18/8,5 кв.м,
дит. садочок, магазини, зупинка, лодязь, сарай, погріб, гараж, 18 сот., асбалкон, бронедвері, після ремонту, побутова школа,
струмок)
техніка, меблі, свіжий капремонт) - 5,5 тис. 131-93-12.або обміняю на житло. Тел.: (067) фальтована дорога, до електрички 5 хв.,
маршрутки, поряд ринок, торгові центри,
грн. Тел.: (050) 819-66-56.
Святошинський (вул. 21-а Садова, нов., банкомати, аптеки). Тел.: (097) 842-43-60.
·ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський ·2-рівневий,
120/85/25
кв.м,
під
чистове
оз·БІЛА ЦЕРКВА (будинок, 6 сот., 4 кімнати,
р-н, вул. Південна, 4/9, 39/18/8,5 кв.м, с/в
5 кімнат, 3 сот., м. «Нивки») - 85 газ, вода, свердловина, с/в, приват., можлива
окр., балкон, бронедвері, після ремонту, по- доблення,
тис.
у.о.
Тел.:
(067)
960-55-83.
нова забудова, поряд «АТБ», школа, вокзал,
бутова техніка, меблі, зупинки маршруток,
магазини, зелена зона) - 5,5 тис.грн, торг. ·Солом’янський (пров. Мостовий, частина 3 зупинки до центру, ринок поряд) - 17,8
будинку, 25 кв.м, потребує ремонту, всі ко- тис. у.о. Тел.: (097) 720-03-74.
Тел.: 257-41-07.
мунікації, 1,5 сот.) - 18 тис. у.о., торг. Тел.: ·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
·ГОСТОМЕЛЬ. 1-кімн. (К.-Святошинський (097)
596-33-35.
120 кв.м, вітальня, кухня-їдальня, 3 спальні,
р-н, 3/5, 32/17/6 кв.м, меблі, побутова техніка, інтернет) - 3 тис.грн + комунальні. ·Шевченківський (м. «Дорогожичі», бу- 3 с/в, під чистове оздоблення, 10 сот., лісова
динок, 80 кв.м, всі вигоди, 6 сот.) - за домов- зона, асфальтована дорога) - 105 тис. у.о.
Тел.: (098) 279-74-05.
(098) 897-49-94.
·ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 2-кімн. (К.-Свя- леністю. Терміново. Тел.: (096) 375-01-51. Тел.:
·БІЛЬШОВИК (Баришівський р-н, 16
тошинський р-н, побутова техніка, інтернет,
здам
затишна, меблі, для одного чоловіка) - 1,7 ·Голосіївський (вул. Майкопська, м. «Де- сот., центр селища, сад, садовий будиночок, газопровід поряд, колодязь у дворі,
тис.грн. Тел.: (095) 032-99-89.
міївська», 14 кв.м, телевізор, холодильник,
- 5 хв. пішки) - 7 тис. у.о. Тел.:
·ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 2-кімн. (К.-Свя- пральна, вигоди в будинку, меблі, для дів- ст.Хмільовик
424-52-67.
тошинський р-н, побутова техніка, меблі, чини) - 2,3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
інтернет, затишна, для однієї людини) - 1,7 ·Голосіївський (пр. Науки, 16 кв.м, телевізор, ·БОБРОВИЦЯ (вул. К.Маркса,19, 41,6 кв.м,
поряд ринок, дерев., обкладений цеглою,
тис.грн. Тел.: (063) 593-04-87.
холодильник, пральна, с/в в будинку, для сім’ї) літ. веранда 59,4 кв.м, хлів на два входи,
·ІРПІНЬ. 1-кімн (35 кв.м). Тел.: (093) 235-15-84. - 3 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
погріб, колодязь, пічне опалення, газ ба·ІРПІНЬ. 1-кімн. (ремонт, меблі, автономне ·Дарницький (Осокорки, м. «Славутич», бу- лонний, тел., 6 сот., по вулиці газова та
водна траси) - за домовленістю. Тел.: (067)
опалення, побутова техніка, інтернет, динок). Тел.: (095) 094-82-60.
школа, садок, магазини поряд, зупинка - 5 ·Дарницький (пров. Бортницький, м. «Бо- 329-34-74.
хв.) - 3,7 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) риспільська» - 5 хв., 2-пов., цегл., сучасний, ·БОГУСЛАВ (будинок, 1-пов., цегл., 120 кв.м,
916-95-52.
4 кімнати, кухня 25 кв.м, ремонт, метало- 2006 р. забудови, 5 кімнат, міські комунікації,
·ІРПІНЬ. Кімнату в 2-кімн. (пральна-ав- пластикові вікна, джакузі, гаряча вода, опа- повне оздоблення, меблі, 10 сот., сад, гараж,
томат, холодильник, лоджія заскл.) - 3 тис. лення, 2 с/в, меблі, побутова техніка) - 10 р.Рось поряд, розвинута інфраструктура) - 35,7
тис. у.о. Тел.: (067) 402-34-54.
тис.грн. Тел.: (067) 594-37-13.
грн. Тел.: (093) 873-67-05.
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·БОГУСЛАВ

(вул. Корсунська,60, 27 сот.,
два будинки, великий 83 кв.м, два гаражі,
два сараї) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 37502-28 (Світлана).
·БОРИСПІЛЬ (вул. І.Котляревського,
3-пов., цегл., 10 кімнат, гараж, сауна, 10 сот.,
вільний, документи готові, хазяйка) - 58 тис.
у.о., торг. Тел.: (067) 463-82-60.
·БОРОВА (Фастівський р-н, ст.Мотовилівка,
3/4 частина будинку, 93 кв.м, 3 кімнати, прибудована 4-а кімната з приміщенням для
ванної, погріб в коридорі, газове опалення,
пічка, сад, город 12 сот., колодязь власний,
2-пов. сарай, гараж, до електрички 15 хв., до
маршрутки 3 хв.). Тел.: (050) 590-89-51.
·БОРОВА (Фастівський р-н, ст.Мотовилівка,
окрема частина будинку, 3/4, 93 кв.м, 3 кімнати, кухня, прибудова з ванною, погріб, газове опалення, пічка, двір, сад 12 сот., город,
колодязь, сарай 2-пов., гараж, ліс, річка, 10
хв. пішки до електрички, маршрутки). Тел.:
(050) 590-89-51.
·БОЯРКА (вул. Високовольтна, дачний
дерев. будинок, електроенергія, центр. вода,
газ підведений, 6 сот., сад, маршрутки) - 26
тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
·БОЯРКА (К.-Святошинський р-н, вул.
Піщана, півбудинку, 45 кв.м, електроенергія, газ, сад, свердловина, госпбудівлі,
4 сот., ліс, маршрутки до електрички) - 25,5
тис. у.о. Тел.: (098) 876-65-17.
·БОЯРКА (центр, автономне опалення, 62
кв.м, цегл.) - 27,5 тис. у.о., торг або обміняю
на житло в м.Б.Церкві. Тел.: (097) 397-30-05.
·БРІВКИ (Богуславський р-н, 105 км від
Києва, цегл., 4 кімнати, 2 входи, можна на
дві родини, газ, опалення, меблі, госпбудівлі, 35 сот., приват., вихід до ставка, 2 км
до Богуслава, красиве місце, ліс, озера) - 9
тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
·БРОВАРИ (2,5-пов., англ. стиль, 99 % готовність, 320 кв.м, 10 сот.) - 197 тис. у.о.
Тел.: 362-37-22.
·БРОВАРИ (будинок, 2-пов., нов., 176/105
кв.м, 2 кухні, 2 с/в, 6 кімнат, гараж на 2 авто,
3 сот., школа, магазин, дитсадок) - 60 тис.
у.о. Тел.: (094) 927-07-22.
·БРУСИЛІВ (Житомирська обл., 60 км від
Києва, 1-пов., цегл., 120 кв.м, 4 кімнати,
кухня, веранда, автономне опалення, газ,
вода гаряча та холодна, всі вигоди в будинку,
20 сот., свердловина) - 30 тис. у.о. Тел.: (066)
300-94-63.
·БУРТИ (Кагарлицький р-н, 55 км від
Києва, цегл., 4 кімнати, газ, парове опалення, пічка, меблі, житловий стан, гарні
госпбудівлі, 35 сот., приват., озеро, центр,
гарний транспортний розв’язок, сучасне селище) - 6 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, недобудований невеличкий будиночок, 8 сот., поряд
пляжне озеро, електричка) - за домовленістю. Власник. Тел.: (096) 362-15-38.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, одна кімната, всі вигоди, пральна машина, інтернету
немає, для хлопця або молодій сім’ї, які працюють) - 1,5 тис.грн, для сім’ї - 2 тис.грн.
Тел.: (093) 873-67-05.
·БУЧА (центр, 140 кв.м, цегл., без внутр.
робіт, електроенергія, газ, каналізація, 3,6
сот.) - 50 тис. у.о. Тел.: (067) 967-71-43.
·БУШЕВЕ (90 км від Києва, будинок, обкладений цеглою, 50 кв.м, веранда, сені, кухня,
3 кімнати, пічне опалення, газ по вулиці,
сарай, літ. кухня, сад, до річки 1 км, ліс в
кінці городу, 3 км до електрички) - 3,5 тис.
у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
·ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н, 120 км
від Києва, хата, від автостанції «Південна»
автобус, обкладена цеглою, 3 кімнати, 25
сот., газ, вода, сад, ліс, чисте місце, гарні сусіди, чудове селище, документи готові) - за
домовленістю. Тел.: (097) 706-80-55.

· ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н,
120 км від Києва, хата, від автостанції «Південна» автобус, обкладена цеглою, 3 кімнати, 25 сот., газ,
вода, сад, ліс, чисте місце, гарні сусіди, чудове селище, документи готові) - за домовленістю. Тел.: (097)
706-80-55.

·ВАСИЛЬКІВ (біля центральної лікарні,
будинок, цегл., 62 кв.м, 13 сот., поряд ліс,
поряд траса, туалет на вулиці) - за домовленістю. Тел.: (067) 601-99-36.
·ВАСИЛЬКІВ (вул. Пархоменка, 1-пов.,
цегл., 87 кв.м, вода, електроенергія, гараж,
сарай, 15 сот., сад, 15 хв. до центру) - 35 тис.
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
·ВАСИЛЬКІВ (садове товариство «Кристал», сад 8 сот., фундамент під будинок
залитий, зверху є блоки, приват.) - за домовленістю. Тел.: (073) 213-37-01.
·ВАСИЛЬКІВ (старий будинок, 7 сот.,
світло, газ, колодязь у дворі) - 8 тис. у.о.
Тел.: (095) 487-20-15.
·ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н, 2014
р. забудови, 140 кв.м, 2-пов., 4 кімнати, кухня
35 кв.м, газове опалення, вода, с/в, плитка,
«тепла підлога», 20 сот., 25 км від Києва) - за
домовленістю. Тел.: (098) 089-64-92.
·ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н,
будинок без оздоблювальних робіт, 32 сот.,
сад, город) або обміняю на кв-ру в Києві.
Тел.: (050) 442-33-76.
·ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, 40 км від Києва, будинок, 85 кв.м, вода,
с/в в будинку, сад, колодязь, 50 м до озера) 25 тис. у.о. Тел.: (067) 169-17-54.
·ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ
(Сквирський
р-н, цегл., 80 кв.м, 4 кімнати, газ, водяне
опалення, водопровід, каналізація, металопластикові вікна, сарай, погріб, колодязь, 37
сот., приват., центр, автобус, магазини) - 350
тис.грн. Тел.: (096) 974-38-62.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, дерев., обкладена цеглою, 3 сараї, колодязь, 20 сот.) - 15
тис. у.о. Тел.: (098) 841-91-84.
·ВЕСЕЛИНІВКА (Баришівський р-н, стара
хата, пічка, є будивля з другим поверхом,
можна під житло, місце для с/в, кухні, 3 кімнати, 45 сот., електроенергія, газ, колодязь,
туалет, міцний фундамент, підвал, сад, 2
в’їзди) - 6,5 тис. у.о. Тел.: (096) 448-45-63.
·ВІЛЬШАНИЦЯ (Рокитнянський р-н,
дерев., обкладений цеглою, 60 кв.м, кухня
10 кв.м, газ, електроенергія, колодязь, 25
сот., огорожа, поряд ліс, р.Рось) - 6,5 тис.
у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·ВІЛЬШАНИЦЯ (Рокитнянський р-н, електричка, всі вигоди, обкладений цеглою, 65
кв.м, зала, 2 спальні, газове та пічне опалення, вода, бойлер, ванна, унітаз, пральна,
сигналізація, 40 сот., сад 60 дерев) - 14 тис.
у.о. Тел.: (066) 085-26-28.
·ВІННИЦЬКІ СТАВИ (Васильківський р-н,
58 км від Києва, Одеська траса, будинок з
усім майном, 58 сот., дерев., 11х6 м, на фундаменті, обкладений білою цеглою, 3 великі
кімнати, веранда, газ, опалення, водопровід,
бойлер, душова кабіна, погріб, сарай, великий
фруктовий сад, центр села, школа, магазин,
лікарня, поряд ставки, риболовля, асфальтована дорога, гарні сусіди) або обміняю на
житло в Києві. Тел.: (067) 782-17-62.
·ВІТА-ПОШТОВА (К.-Святошинський р-н,
92 кв.м, всі комунікації в будинку, під чистове оздоблення) - 62 тис. у.о., торг. Тел.:
(063) 715-89-44.
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км
від Києва, 78 кв.м, електроенергія, вода,
пічне опалення, газ по вулиці, госпбудівлі,
свердловина, 60 сот., 2 держакти, луг,
Дніпро, маршрутки до м. «Бориспільська»)
- 55,5 тис. у.о. Тел.: 228-96-11.

·ВИШНЯКИ (Фастівський р-н, новобудова,
3 рівні, 160 кв.м, 4 спальні, 2 с/в, кухняїдальня, гараж на 2 авто, лазня, 25,5 сот.,
ландшафтний дизайн) - 75 тис. у.о., торг.
Тел.: (063) 917-13-22.
·ВОЛОСИНЬ (Макарівський р-н, будинок,
55 сот., великий сад, газ, вода в цегл. будинку) - 13 тис. у.о. Тел.: (099) 754-20-26.
·ВОРЗЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, нов.,
2-пов., 150 кв.м, кухня, їдальня, роб. кабінет, 3 спальні, під чистове оздоблення, 7,5
сот., лісова зона, асфальтована дорога) - 105
тис. у.о. Тел.: (068) 574-49-60.
·ГАЙВОРОН (Володарський р-н, будинок,
59 кв.м, газкотел, сарай, погріб, колодець,
0,25 га, поруч зупинка, металопластикові
вікна, нов. огорожа) - 400 тис.грн. Тел.:
(067) 802-68-34.
·ГАТНЕ (вул. Яблунева, 290 кв.м, гараж на 2
авто, всі комунікації в будинку, батареї, під
чистове оздоблення, 15 сот., рівна ділянка) 143 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 537-23-42.
· ГАТНЕ (К.-Святошинский р-н,
ул.Новая,1, 207,4 кв.м, 0,0905 га,
двор, дом, подвал, 1-й этаж: коридор, холл, кухня, санузел, душевая; 2-й этаж: коридор, санузел
смежный, спальни - 3 шт.) - 217
тыс.у.е. https фото и подробный
текст на сайте dom.ria.com/ru/realtyprodaja-dom-kievo-svyatoshinskiygatnoe-14765098.html. Тел.: (066)
033-16-45.

·ГАТНЕ (К.-Святошинський р-н, будинок,
390 кв.м, 15 сот., під чистове оздоблення,
комунікації в будинку) - 120 тис. у.о. Тел.:
(067) 504-36-17.
·ГЛЕВАХА-3 (Васильківський р-н, 15 км
від Києва, м. «Теремки», цегл., 46 кв.м, 3
кімнати, кухня, пічка, висота 2,65 м, мансарда, ремонт, затишно, сарай цегл., погріб,
колодязь, туалет в будинку, вода в будинку,
лдітній душ, газ поряд, 5 сот., асфальт,
озеро, ліс) - 14,7 тис. у.о., торг. Тел.: (095)
352-14-04.
·ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, 100 кв.м,
вигоди, колодязь, пічне опалення, 6 сот.,
приват.) - 20 тис. у.о. Тел.: (066) 973-80-75.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н,
будинок 240 кв.м, ділянка 18 сот.,
380 W, газ, вода, світло, окремо
стоїть, гараж на 2 авто, бетонний
паркан, автоматичні ворота, 14 км
до Одеської пл., 100 % готовність)
- 200 тис. у.о., торг. http://dom.ria.
com/ru/realty_prodaja_dom_kiev_
vasilkovskiy_glevaha-9488859.html.
Тел.: (067) 275-05-32.

·ГНІДИН (Бориспільський р-н, 11 км від
м. «Славутич», котедж на березі затоки
Дніпра, 720 кв.м, кухня-студіо 43 кв.м, 4
спальні, 4 с/в, басейн 30 кв.м, сауна, елінг,
усі комунікації, мебльований, власний пляж,
причал, охорона, сигналізація, 20 сот.) дорого. Тел.: (050) 357-93-99.
·ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 25 км до м.
«Лісова», цегл., 108 кв.м, 1980 р. забудови,
парове опалення, газ, с/в в будинку, госпбудівлі, гараж, погріб, сарай, колодязь, 53
сот. або 28 + 25 сот. окремо, ОСГ 13 сот.,
власний) або обміняю на житло з доплатою.
Тел.: (098) 320-58-89.
·ГОЛОВУРІВ (Бориспільський р-н, центр.
вулиця, півбудинку, житлова 29 кв.м, кімнати
18+12 кв.м, веранда, сарай, погріб, свердловина 75 м, огорожа 2 м, сад, є все, 12,5 сот.) - за
домовленістю. Тел.: (099) 917-07-52.
·ГОСТОМЕЛЬ (будинок-зруб, 5 сот., 120
кв.м, всі вигоди, цегл. огорожа, навіс на 2
авто, альтанка, басенй, тротуарна плитка) 40 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 298-55-26.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н,
2-рівневий, нов., 126 кв.м, вітальня, 3
спальні, кухня, 2 с/в, 12 сот., асфальтована
дорога, лісова зона) - 115 тис. у.о. Тел.: (050)
410-84-30.
·ГОСТРОЛУЧЧЯ (Баришівський р-н, будинок, 61 кв.м, 6 кімнат, веранда, газифікований, без вигод, 38 сот., 20 сот. городу,
приват., сарай, гараж, погріб, свердловина,
все доглянуте, 55 км до м. «Лісова», маршрутка, р.Трубіж). Тел.: (097) 827-02-10.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, 60 сот.,
приват., під забудову, на ділянці старий
дерев. будинок, в будинку електроенергія,
газ, колодязь, погріб, огорожа) - 264 тис.грн.
Тел.: (095) 649-73-71.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дерев.,
обкладений цеглою, 71/48 кв.м, 4 кімнати,
передпокій, кухня на веранді, газ, погріб, 36
сот., ділянка приват., асфальтований заїзд) 12 тис. у.о. Тел.: (050) 352-69-54.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, саманний, обкладений цеглою, теплий, 1980
р. забудови, 69/43/8 кв.м, 3 кімнати, кухня,
с/в, веранда, коридор, ремонт, металопластикові вікна, водопровід, каналізація, 15
сот., приват., колодязь, огорожа, ставок) - 25
тис. у.о. Тел.: (050) 959-75-25.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, цегл., 92
кв.м, 4 кімнати, с/в, нов. опалення, 2-контурний котел, ремонт, металопластикові
вікна, утеплений, сарай, гараж, погріб, 60 сот.,
приват.) - 33 тис. у.о. Тел.: (050) 334-76-79.
·ДЕМІВЩИНА (Кагарлицький р-н, 17 сот.,
електроенергія, ліс, озеро - 500 м, будинок
під заселення, поряд Кагарлик, джерельна
вода власна) - 220 тис.грн, торг. Тел.: (067)
779-24-92.
·ДЕМІВЩИНА (Кагарлицький р-н, будинок, 40 кв.м, 18 сот., асфальт, 50 км від
Києва) - 9 тис. у.о., торг. Можлива розстрочка. Тел.: (067) 854-41-47.
·ДЕМІВЩИНА (Кагарлицький р-н, хата,
2 кімнати, кухня, веранда, комора, під шифером, газ природний в будинку, два конвектори, груба, лінолеум, колодязь, погріб,
сарай, 45 + 30 сот., супутникова антена) - 4
тис. у.о. Тел.: (067) 336-08-10.
·ДМИТРЕНКИ (Богуславський р-н, дерев.,
обкадений цеглою, 3 кімнати, добротні госпбудівлі, 50 сот., приват., поряд озеро, ліс, красиві
місця) - 4 тис. у.о. Тел.: (099) 259-70-91.
·ДОРОГИНКА (Фастівський р-н, невеликий старий будинок, 18 сот., дуже мальовниче місце, поряд ліс, озеро) - 140 тис.грн.
Тел.: 404-02-35.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ (Васильківський р-н,
60 км від Києва, будинок, все цегл., 88
кв.м, 2012 р. забудови, в будинку: вода,
ванна, сарай, гараж, літ. кухня, погріб 6х5
м, гарний сад, колодязь, школа, дитсадок,
лікарня, ринок, гарно для пасіки, 15 сот.,
маршрутка від м. «Либідська») - 38 тис. у.о.
Тел.: (066) 106-65-94.
·ЄКАТЕРИНІВКА (К.-Святошинський р-н, 47
кв.м, 6 сот., газ, вода, електроенергія, туалет у
дворі) - 40 тис. у.о. Тел.: (063) 267-67-82.
·ЄМЧИХА (Миронівський р-н, 110 км
від Києва, 4 кімнати, дерев., обкладений
плиткою, склопакети, гаряча вода, бойлер,
кухня, ванна, душова, с/в, газ, висота 3,1 м,
52 сот., приват., сарай, альтанка, свердловина, ліс, озеро, меблі) - 6,5 тис. у.о. Тел.:
(097) 688-45-70.
·ЖИТНІ ГОРИ (Рокитнянський р-н, цегл.,
60 кв.м, кухня 9 кв.м, 3 кімнати, газове та
пічне опалення, колодязь, 25 сот., город до
річки, огорожа, електрчика, маршрутка) 6,5 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
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· КРЕХАЇВ (Броварський р-н, на а/
дорозі Київ-Остер 40-й км (а/с Дарниця), 2- поверховий будинок 155
кв.м, газ підведений, енергія - 380 кВт,
каналізація, опалення: газ + дрова, 9
соток, теплиця в склі 36-70 кв.м, 8
кімнат, 4 с/в, 5 балконів, дві кухні,
камін, сауна, гараж, льох - 8 кв.м,
виноградник - 120 кв.м, плашкоут
на воді - 20 кв.м, в/п - 3 т + енергія,
до річки - 20 м, поруч озеро, 4 магазини продовольчі, 2 будівельні, базар
- 1 день, церква, до Києва м. «Лісова»
маршрутки) - 45 тис. у.о. Тел.: (098)
645-04-01, (067) 789-24-50.

·КРУГИ

(Вишгородський р-н, 65 км від
Києва, будинок, дерев., обкладений цеглою,
2 кімнати, кухня, комора, веранда, коридор,
53/27/6,9 кв.м, пічне опалення, потребує ремонту, город 37 сот., ліс, озеро, 7 км від Дніпра)
- 26,6 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 923-52-89.
·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
1-пов., цегл., поряд всі комунікації, 6 сот.,
сад) - 28 тис. у.о., торг. Тел.: 599-12-88.
·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
півбудинку, дерев., 45 кв.м, вигоди на вулиці, 2 кімнати, кухня, парове опалення, 4
сот.) - 15 тис. у.о. Тел.: (067) 209-20-19.
·ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н,
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою,
3 кімнати, погріб, сарай, 25 сот., 3 хв. пішки
до озера, заповідна зона, мальовниче місце,
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·ЛЕОНІВКА (Макарівський р-н, старий будинок, сад, 25 сот., поряд озеро, ліс, зупинка
автобуса) - за домовленістю. Терміново.
Тел.: (067) 856-23-89.
·ЛІТКИ (Броварський р-н, 28 км від Києва,
14,3 сот., хата 32 кв.м, одна кімната 20 кв.м,
груба, сарай, погріб, вода, електроенергія,
р.Десна - 10 хв. пішки, ліс). Тел.: 433-12-63.
·ЛОСЯТИН (Васильківський р-н, цегл.,
64/45/8 кв.м, 3 кімнати, коридор, с/в, кухняверанда, водопровід, каналізація, металопластикові вікна, утеплений, якісний ремонт, шпалери, газове опалення, є пічка,
сарай, огорожа, ставок, 53 сот.) - 19 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 380-06-59.
·ЛУБ’ЯНКА (Рокитнянський р-н, 76 км від
Києва, добротний, цегл., 3 кімнати, кухня,
комора, висота 3,2 м, газ, конвектор, меблі,
заходь та живи, 70 сот., добротні госпбудівлі, електричка) - 6 тис. у.о. Тел.: (066)
297-95-26.
·ЛУБ’ЯНКА (Рокитнянський р-н, 76 км
від Києва, добротний, цегл., висота 3 м,
газ, конвектор, пічка, житловий, добротні
госпбудівлі, 70 сот., сад, поряд електричка,
мальовниче місце) - 6 тис. у.о. Тел.: (067)
594-37-13.
·ЛУКАШІ (50 км від Києва, 3 кімнати,
меблі, газ, електроенергія, холодильник, туалет, вода у дворі, пляж, озеро, 20 сот.) - 15
тис. у.о., торг. Тел.: (066) 576-59-00.
·ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, вул.
Центральна, 50 км від Києва, хата, газ підведений до плити, колодязь, погріб, великий
двір, за хатою садок - вишні, груші, яблуні,
40 сот.) - договірна. Тел.: 564-68-78.
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·ПЕРЕМОЖЕЦЬ (Броварський р-н, 2-пов., ·СЕРЕДІВКА (Згурівський р-н, 100 км від ·ЧАЙКИ (Богуславський р-н, 7 км від Богу- ·ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, одна кімна-

·ІВАНІВКА

(Ставищенський р-н, 100 км
від Києва по Одеській трасі, обкладений цеглою, 4 кімнати, 93 кв.м, 2 комори, веранда,
газифікований, водяне опалення, дві груби,
піч, колодязь, гараж, погріб, літ. кухня з
газом, госпбудівлі, сад, 65 сот., дитсадок,
школа). Тел.: (096) 247-29-92.
·ІСАЙКИ (Богуславський р-н, 110 км від
Києва, 7 км від Богуслава, цегл., добротний,
3 кімнати, висота 2,9 м, с/в, гаряча вода, душова кабіна, парове опалення, сад, меблі,
госпбудівлі, 40 сот., ліс, озеро, красиве
місце) - 5,3 тис. у.о. Тел.: (098) 880-27-11.
·ІСАЙКИ (Богуславський р-н, 110 км від
Києва, дерев., обкладений цеглою, добротний, 4 кімнати, газ, парове опалення,
вода, душова кабіна, цегл. гараж, літ. кухня,
погріб, колодязь, 30 сот., приват., ліс, озеро,
красиве місце, 4 км до р.Рось) - 9 тис. у.о.
Тел.: (097) 688-45-70.
·КАГАРЛИК (70 км від Києва, дерев., дах
обшитий пласким шифером, гараж, сарай,
літ. кухня цегл., колодязь, погріб, молодий
сад, 23 сот.). Тел.: (099) 377-19-03.
·КАГАРЛИК (70 км від Києва, маршрутки,
електричка, хата, 45 кв.м). Тел.: (096) 266-98-61.
·КАГАРЛИК (центр, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, сухий, 4 кімнати, кухня, с/в,
передпокій, веранда, комора, підвал, сарай,
колодязь, туалет, каналізація, металопластикові вікна, огорожа, 10 сот., приват., меблі,
техніка) або обміняю на житло меншої
площі (з вигодами). Тел.: (093) 799-67-83.
·КАЛИНІВКА (Макарівський р-н, вул.
Київська, 42 км від Києва, хата, газ, колодязь, сад, погріб, сарай, 30 сот., можливість
поділу на дві ділянки) - за домовленістю.
Тел.: (066) 470-53-68 (після 17.00).
·КАРАПИШІ (Миронівський р-н, 80 км від
Києва, дерев., обкладений цеглою, 3 кімнати,
газ, парове опалення, вода, житловий стан,
меблі, 30 сот., озеро, ліс, 15 хв. пішки до електрички) - 9 тис. у.о. Тел.: (066) 297-95-26.
·КАРАПИШІ (Миронівський р-н, дерев.,
обкладений цеглою, 3 кімнати, газ, парове
опалення, вода, меблі, гарний стан, добротні
госпбудівлі, 30 сот., поряд озеро, електричка) - 9 тис. у.о. Тел.: (098) 012-40-55.
·КАТЮЖАНКА (Вишгородський р-н, 40
км від Києва, будинок, 17 сот., гарне транспортне сполучення, маршрутки кожні 30 хв.,
центр села, поряд церква, магазини, школа,
сільрада, р.Здвиж, гриби, ягоди, газифіковане селище) - за домовленістю. Тел.: (068)
972-19-57.
·КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, вул. Мирна,
102 кв.м, всі вигоди, газ, вода, електроенергія в будинку, 25 сот., приват.) - 50 тис.
у.о. Тел.: 362-37-22.
·КНЯЖИЧІ (К.-Святошинський р-н, будинок, цегл., 100 кв.м, гарний стан, металопластикові вікна, всі комунікації в будинку,
госпбудівлі, лазня, літ. кухня з газом, гараж,
15 сот., сад, річка, маршрутки) - 45,5 тис.
у.о., торг. Тел.: (093) 403-01-14.
·КОВАЛІВКА (Васильківський р-н, цегл.,
1990 р. забудови, 4х7 м, 1 кімната, кухня, пічне
опалення, погріб, електроенергія, вода, колодязь, газ по вулиці, асфальт, 29 сот., держакт,
кадастровий номер, р.Кам’янка) - 6 тис. у.о.
Тел.: (068) 322-55-02.
·КОЗИН (Конча-Заспа, будинок, цегл., утеплений, короїд, фарбування, 3 кімнати, с/в,
погріб, свердловина, 8 сот., центр селища)
- за домовленістю. Тел.: (067) 316-13-42.
·КОЗИН (Обухівський р-н, Конча-Заспа, всі
вигоди, будинок, 8 сот., центр міста) - за домовленістю. Тел.: (067) 316-13-42.
·КОПИЛІВ (Макарівський р-н, 30 км від
Києва, 95 кв.м, сарай цегл., літ. кухня цегл.,
гараж цегл., колодязь, город, 27 сот.) - за домовленістю. Тел.: (063) 594-72-70.
·КОРНИН (Макарівський р-н, 1-пов., цегл.,
95 кв.м, всі комунікації, сарай, гараж, 15
сот., сад) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: 534-04-36.
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· МАЛЫЕ ЕРЧИКИ (Сквирский р-н,
теплый кирпичный дом, 90 кв.м, с
удобствами, телефон и спутниковое
телевидение, газовое отопление
плюс аечка, в доме веранда, кухня,
туалет-ванна, холл, столовая, прихожая, гостиная, две спальни,
большой и ровный двор, шикарный
подъезд, с бетонным забором и
метал. воротами, на участке большой кирпичный сарай с пристройкой, гараж, летняя кухня с
печкой и погребом, сеновал с ямой
для буряков, колодец, сад, капитальный погреб, участок земли 55
соток, впереди него жиывописный
вид на луг в конце которого пруд,
хорошая транспортная развязка,
к остановке 5 мин. пешком, до
Сквиры 10 км, до Поепльни 18 км,
ж/д вокзал, до Белой Церкви 40 км,
до Киева 120 км, дом и земля приватизированы, владелец один) - 205
тыс.у.е. Тел.: (067) 407-66-32, (067)
829-07-17 (Любовь).

·МЕЖОВЕ (Білоцерківський р-н, цегл., 41 сот.,

погріб) - 200 тис.грн. Тел.: (097) 617-47-55.
(Бородянський р-н, 65 кв.м,
всі комунікації, металочерепиця, менсарда
з балконом, 2 спальні, свердловина, камін,
гараж, 13 сот., держакт) - 19 тис. у.о. Тел.:
(050) 077-67-33.
·МИГАЛКИ (Бородянський р-н, будинок
дерев., 3 кімнати, веранда, комора, кухня,
гараж з прибудовами, сарай, лазня, 25 сот.,
газ є, свердловина, асфальт, дерева, полуниця, малина, до ст.Тетерів 4 км, автобус
Тетерів-Мигалки, Тетерів-Радомишль, 100
м до зупинки). Тел.: (068) 497-51-05.
·МИРОНІВКА (100 км від Києва, будинок
дерев., обкладений цеглою, склопакети, 90
кв.м, два входи, електроенергія, газ, гаряча
вода, автономне опалення, всі вигоди, 6 сот.,
радонова водолікарня - 5 хв. пішки, рибний
ставок - 1 хв.). Тел.: (067) 689-02-62.
·МИРОНІВКА (70 кв.м, підвал, горище, водяне опалення, колодязь, водопровід, 8 сот.,
фруктові дерева, малина, виноград, вокзал
поряд, автовокзал, ринок) - 12 тис. у.о. Тел.:
(068) 918-40-79.
·МИРОНІВКА (85 км від Києва, 10 хв. до
центру, дерев., добротний, на фундаменті,
75 кв.м, 3 кімнати, пічка, меблі, світлий, чистий, 22 сот., приват., госпбудівлі, колодязь)
- 7 тис. у.о. Тел.: (098) 880-27-11.
·МИРОЦЬКЕ (К.-Святошинський р-н, 20
км від Києва, цегл., 52 кв.м, газове опалення, всі вигоди в будинку, металопластикові вікна, бронедвері, гараж, сарай, підвал,
колодязь, утеплений). Тел.: (097) 518-71-85.
·МИСАЙЛІВКА (Богуславський р-н, 2 км
від Богуслава, 4 кімнати, поряд газ, цегл.,
госпбудівлі, 10 сот., приват., 5 хв. пішки до
озера, ліс, електричка, центр, красиві місця)
- 6 тис. у.о. Тел.: (066) 297-95-26.
·МОТОВИЛІВСЬКА
СЛОБІДКА
(Фастівський р-н, цегл., 45/20/13 кв.м, мансарда, с/в, опалення, кондиціонер, дерев. будинок-сруб зі смереки, сарай, підвал, колодязь, гараж, 25 сот.) - 20 тис. у.о., торг. Тел.:
(063) 917-13-22.
·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, 15 сот.,
частина будинку) - за домовленістю. Тел.:
(050) 187-45-62.
·НЕЧИПОРІВКА (Яготинський р-н, будинок, ділянка 30 сот.) - за домовленістю.
Тел.: (097) 844-92-76.
·НЕЧИПОРІВКА (Яготинський р-н, будинок, ділянка 30 сот.) - за домовленістю.
Тел.: 285-72-67.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
на початку села, ділянка 4 сот., поряд бетонна дорога, електроенергія, газ) - за домовленістю. Тел.: (067) 975-88-59.
·НОВІ ПЕТРІВЦІ (Вишгородський р-н, будинок, всі вигоди, 25 сот., гарний сад) недорого. Тел.: (073) 042-10-72.
·ОЗЕРНА (Білоцерківський р-н, дерев., під шифером, 40 кв.м, 3 кімнати, газ по вулиці, садок,
40 сот., річка, мальовниче місце, можлива прописка) - 1,8 тис. у.о. Тел.: (098) 053-81-78.
·ОЗЕРНА (Білоцерківський р-н, хата-мазанка, 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) - 75
тис.грн. Тел.: (096) 434-84-74.
·ОЗЕРНЕ (Білоцерківський р-н, 1-пов.,
80/56 кв.м, газ, вода, с/в, бойлер, власний
двір, сад, центр, магазин, сільрада, маршрутки на Київ кожну годину) - за домовленістю. Тел.: (096) 167-15-42.
·ОЗЕРНЕ (Білоцерківський р-н, 80/56 кв.м,
висота 2,8 м, металопластикові вікна, газ,
вода, с/в, бойлер, власний двір, сад, центр,
сільрада, садок, магазини, до Б.Церкви 15
км, маршрутки кожну годину) - за домовленістю. Тел.: (068) 127-84-31.
·ОЛЕКСАНДРІВКА (Миронівський р-н,
70 км від Києва, дерев., утеплений, обкладений черепицею, газ, опалення, 4 кімнати,
добротні госпбудівлі, 35 сот., електричка,
озера, мальовниче місце) - 6 тис. у.о. Тел.:
(066) 297-95-26.
·ОПАНАСІВ (Броварський р-н, 50 км від
Києва, мальовниче місце, хата потребує ремонту, 30 сот.) - 5 тис. у.о. Тел.: (066) 740-59-14.
·ПАСЬКІВЩИНА (Згурівський р-н, 110
км від Києва, 3 кімнати, цегл., газ, 65 кв.м,
заходь та живи, кухня, коридор. веранда,
погріб, сарай, 15 сот., ставок, гарне транспортне сполучення) - 300 тис.грн, торг. Тел.:
406-00-77.
·ПАШКІВКА (Макарівський р-н, 45 км від
Києва, фінський будинок, обкладений цеглою, 62,2 кв.м, газ, вода, 0,43 га, асфальтована вулиця) - за домовленістю. Тел.: (050)
900-13-64.
·ПЕРЕВІЗ (Васильківський р-н, 25 сот.,
приват., план забудови, поруч ліс, р.Ірпінь,
електроенергія, газ - 50 м) або обміняю на
1-кімн. в Києві, передмісті або дачу (до 30
км від Києва). Тел.: (067) 700-73-00.

·МИГАЛКИ

2 входи, гараж, сарай, вода в будинку, ка- Києва, 70 кв.м, гарний стан, електроенергія,
налізація, 6 сот.) - за домовленістю. Тел.: газкотел, веранда, госпбудівлі, колодязь,
(098) 488-60-32.
огорожа, 70 сот., маршрутки до м. «Лісова»)
- 5,5 тис. у.о. Тел.: 232-53-56.
· ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ (Яготинский
СИДОРИ (50 км від Києва, будинок, 60
р-н, ст.Переяславская, 5 мин. от ·кв.м,
ділянка 38 кв.м, вихід до річки) недоэлектрички, дом, 57 кв.м, 1 большая рого. Тел.: (067) 733-44-85.
комната, веранда, кладовка, ко- ·СИДОРИ (Білоцерківський р-н, 60 км від
лодец, газ в 2 м от дома, 33,25 сот.) Києва, хата, 60 кв.м, газ, вода, всі вигоди) - 8
- договорная. Тел.: (098) 358-08-13. тис. у.о., торг. Тел.: (097) 720-17-03.
·ПЕТРОПАВЛІВСЬКЕ (Бориспільський р-н, ·СИДОРИ (Бліоцерківський р-н, будинок3 рівні, 310 кв.м, під чистове оздоблення, всі дача, 60 кв.м, 40 сот., приват., газ, вода,
комунікації, 15 сот., асфальтована дорога) - 120 зручності) - за домовленістю. Тел.: (067)
733-44-85.
тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
·ПІВНІ (Фастівський р-н, цегл., 70 % готов- ·СОБОЛІВКА (Броварський р-н, 26 км від
ність, приват., 6 сот., електроенергія, колодязь, Києва, 60 кв.м, брус обкладений цеглою,
гараж, газ по вулиці, 5 хв. до електрички) - за 1960 р. забудови, 2 кімнати, кухня, кімната
для с/в та ванни, шифер, свердловина, газ
домовленістю. Тел.: (067) 253-53-50.
вулиці, 2 грубки, погріб, 14 сот.) - 18 тис.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, вул. по
Колгоспна,23-Ж, стара хата, приват. ділянка, у.о., торг. Тел.: (097) 540-40-57.
31 сот., погріб, колодязь) - за домовленістю. ·СОШНИКІВ (Бориспільський р-н, під забудову будинку, садиби, є всі комунікації:
Тел.: (096) 613-29-28.
газ, електроенергія, поряд ліс, за лісом
·ПОЛОГИ ВЕРГУНИ (стара хата, 45 сот., пічне вода,
Дніпро, екологічно чиста зона, 50 сот. - дві
опалення) - 1 тис. у.о. Тел.: (093) 112-97-04.
ділянки по 25 сот. поряд). Хазяйка. Тел.:
·ПОЛЬОВЕ (Миронівський р-н, 75 км від (050) 750-11-12.
Києва, дерев., обкладений цеглою, 2 входи,
2 веранди, 3 кімнати, кухня, газ, конвектор, ·СТАВИ (Кагарлицький р-н, 25 сот., хата
грубка, лежанка, меблі, житловий стан, цегл. 11х7 м, під метал. дахом, сад, город, 70 км
госпбудівлі, 25 сот., сад, електричка, школа, від Києва) - 250 тис.грн або здам в оренду
траса, дитсадок, озеро) - 4 тис. у.о. Тел.: на літо безкоштовно. Тел.: (098) 966-31-59.
(068) 918-90-38.
·СТАВИ (Кагарлицький р-н, 70 км від
Києва, дерев’яний, на 2 входи, 4 кімнати,
· ПОМОКЛІ (П.-Хмельницький р-н, комора, дах - шифер, господарські споруди,
96 км від Києва, будинок 64 кв.м, 3 сад, город, ділянка 44 сот., приват., мальовкімнати, 2 кімнати окремі, робоча нича місцевість, поряд річка, гарне місце
недорого. Терміново. Тел.:
грубка, газ, вода, електрика, у дворі розташування)
криниця, погріб, сарай, великий (095) 037-41-58.
·
СТАРА
ОРЖИЦЯ
р-н, 120 км
двір та багато квітів, село еколо- від Києва, будинок (Згурівський
40 кв.м, 50 сот., приват.)
гічно чисте, добре транспортне спо- - 20 тис.грн. Тел.: (04570) 5-54-74.
лучення з Києвом) - 10 тис. у.о., торг. ·СТАРЕ (Бориспільський р-н, 60 км від
Тел.: (097) 033-55-30 (Олена Проко- Києва, 31 сот., будинок дерев., обшитий шифером, 4 кімнати, кухня, коридор, веранда,
півна).
сарай, погріб, гараж, літ. кухня, вода в бу·ПОРОСКОТЕНЬ (Бородянський р-н, динку, вулиця газифікована) - 16 тис. у.о.,
3-пов., 150 кв.м, будинок для гостей 30 кв.м, торг. Тел.: (098) 985-73-34.
5,3 сот.) - 70 тис. у.о. або здам в оренду. Тел.:
·СТУДЕНИКИ (П.-Хмельницький р-н, 80 км
(068) 862-09-67.
Києва, город 30 сот., гарний будинок, газ,
·ПОТАШНЯ (Богуславський р-н, 5 км від від
гараж, погріб, колодязь, ліс, озеро, тихе місце)
Богуслава, дерев., добротний, на фунда- - за домовленістю. Тел.: (067) 153-18-01.
менті, 3 кімнати, виоста 2,7 м, житловий
стан, сарай, колодязь, погріб, поряд газ, ліс, ·СТУДЕНИКИ (П.-Хмельницький р-н, 80 км
зупинки, мальовниче місце, р.Рось) - 42 тис. від Києва, город 30 сот., гарний будинок, газ,
гараж, погріб, колодязь, ліс, озеро, тихе місце)
грн. Тел.: (099) 259-70-91.
·ПОТІЇВКА (25 км від Б.Церкви, 81 кв.м, - за домовленістю. Тел.: (067) 153-18-01.
3 кімнати, всі вигоди, 35 сот.) - 12 тис. у.о. ·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км
від Києва, центр, село газиф., водопровід,
Тел.: (067) 496-63-16.
сот. приват., глиняна хата під червоною
·ПОТІЇВКА (Білоцерківський р-н, дерев., об- 25
погріб-льох, колодязь, фруктові
кладений цеглою, 55 кв.м, 2 кімнати, 40 сот., черепицею,
загорожа, школа, дит. садочок, прод.
приват., сарай, погріб, колодязь, сад, 300 м до дерева,
та
госп.
магазини,
водойми) недорого. Терставка) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 620-05-99.
міново. Тел.: (097) 524-70-97.
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (будинок, 1-пов., ·ТАРАСІВКА (Білоцерківський р-н, біля
83 кв.м, гараж, сарай, літ. кухня з грубою та
плитою, асфальтоване покриття, 6 сот., авто- м.Узин, хата 60 кв.м, молодий сад, приват.,
бусна зупинка, автовокзал, ринок, річка) - за 25 сот., біля ставка, не околиця, колодязь, газ, стаціонарний телефон, водяне
домовленістю. Тел.: (063) 953-77-30.
опалення, поруч автобусна зупинка на
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (вул. Новокиївське м.Б.Церква, 4 рейси на день, госпбудівлі,
шосе, будинок 98 кв.м, всі вигоди, ко- доброзичливі сусіди, заходь та живи) - 290
мунікації, 10 сот.) - за домовленістю. Тел.: тис.грн. Тел.: (096) 998-39-65 (Микола).
(073) 442-65-84.
ТАРАСІВКА (К.-Святошинський р-н, вул.
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (район Солонці, ·Леніна,
півбудинку, 36 кв.м, електроенергія,
будинок, дерев., всі комунікації, 13 сот., газкотел, холодна вода, с/в на вулиці, гоможна під знесення) - 2,5 тис. у.о. Можлива спбудівлі, колодязь, 7 сот., 15 хв. до елекрозстрочка. Тел.: (063) 513-90-46.
трички, маршрутки) - 20,5 тис. у.о. Тел.:
·РЖИЩІВ (102 кв.м, 2 спальні, вітальня, (063) 232-53-56.
кухня, с/в, веранда, сад, госпбудівлі, меблі) ·ТАРАСІВКА (К.-Святошинський р-н,
- за домовленістю. Тел.: (099) 051-54-70.
вул. Шевченка, півбудинку, 80 кв.м, всі
·РОЗВАЖІВ (Іванківський р-н, хата з де- комунікації в будинку, 2-контурний котел,
ревини на пні для проживання під Києвом, госпбудівлі, свердловина, нов. огорожа, 16
на місці старої, структуроване селище) для сот., маршрутки до метро) - 35 тис. у.о. Тел.:
того, який бажає недорого мати гарну хату, (050) 252-98-76.
запрошую до розмови. Тел.: (097) 743-67-38. ·ТАРАЩА (дерев., обкладений цеглою, 54
·РОЗУМНИЦЯ (Ставищенський р-н, 2-пов., кв.м, 17 сот., всі вигоди, сад, гараж, госп160 кв.м, 1 пов. - гараж, с/в, літ. кухня, будівлі, центр, затишна вулиця) - за домовпральня, ІІ пов. - зал, 2 спальні, кухня- леністю. Тел.: (067) 223-49-70.
їдальня, ІІІ пов - мансарда з балконом, газ,
вода, металопластикові вікна, ламінат, ас- ·ТЕТЕРІВСЬКЕ (Іванківський р-н, 90 км
фальт, сад, теплиця, 0,33 га, доглянутий) від Києва, дерев., обкладений цеглою, під
- 19,5 тис. у.о. Тел.: (066) 496-21-29, (099) шифером, 52 кв.м, пічне опалення, 15 сот.,
приват., колодязь, погріб, сарай, гараж,
239-08-20.
госпбудівлі, літ. кухня 20 кв.м, поряд ліс,
·РОКИТНЕ (2-пов., біла цегла, 11 сот., тільки ставок,
р.Тетерів) - за домовленістю. Термікоробка будинку). Тел.: (068) 685-45-71.
ново. Тел.: (097) 571-41-42.
·РОКИТНЕ (будинок, недобудований, центр, ·ТОРФЯНЕ (Бородянський р-н, 60 км від
188 кв.м, 2-пов., газ, електроенергія, 11 сот.) - Києва, цегл., 60 кв.м, колодязь, електрое22 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 590-67-99.
нергія, 12 сот., авторський дизайн території,
·РОКИТНЕ (ділянка 20 сот., газ до ділянки, до озера 200 м, гарна дорога) - 22 тис. у.о.,
торг. Тел.: (063) 263-86-37.
фундамент 9х10 м). Тел.: (097) 617-47-55.
·РОКИТНЕ (центр, цегл., 80 кв.м, 4 кім- · ТОРЧИЦЯ (Ставищенський р-н,
нати, кухня, вода, ванна, каналізація, сарай,
гараж, 26 сот., огорожа) - 22 тис. у.о. Тел.: Одеська траса, 26,5 сот., приват.,
будинок, сарай, біля водойми,
(050) 983-72-58.
·РОМАШКИ (Рокитнянський, 9х11 м, цегл., навколо зелені пагорби, 100 м до
альтанка 10х4 м цегл., літ. кухня, цегл. 3х6 лісу, асфальтована дорога, по вулиці
м, газ, парове опалення, вода в будинку, лікарня, садок, пошта, магазин,
два котли, газовий та вугільний, ставки, риболовля, 60 сот., великий двір) - за домов- гарні сусіди, незвичайно красиві
пейзажи) - за домовленістю. Тел.:
леністю. Тел.: (099) 533-01-20.
·РОМАШКИ (Рокитнянський р-н, цегл., 70 (050) 161-86-87.
кв.м, 3 кімнати, веранда, кухня, газове та пічне ·ТРЕБУХІВ (Броварський р-н, ділянка під
опалення, вода в будинку, с/в, каналізація, ко- забудову, 12 сот.). Тел.: (099) 934-72-11.
лодязь, гараж, сарай, 40 сот., приват.) - 9 тис.
·ТРОЇЦЬКЕ (90 від Києва, будинок, з меу.о., торг. Тел.: (097) 104-85-78.
гарний стан, мальовниче місце,
·РУДЕ (Володарський р-н, 130 км від Києва, блями,
город 14 сот., поруч ставок, річка, ліс, траса
2-пов., цегл., 180 кв.м, 20 сот., вода, каналі- Київ-Тараща). Тел.: (096) 753-24-96.
зація, гарний стан, металопластикові вікна,
сад) - 18 тис. у.о., торг. Тел.: (096) 224-78-91. ·ФАРБОВАНЕ (Яготинський р-н, 60 сот., є
будинок, сарай, погріб, колодязь,
·РУДНИЦЬКЕ (Баришівський р-н, цегл., 72 невеликий
плодоносний сад, село газифіковане) - за докв.м, 4 кімнати, веранда, 14 сот., город, газовий мовленістю. Тел.: (067) 454-60-46.
балон, вигоди на вулиці, потребує ремонту) - 6
·ФАСТІВ (47 кв.м, 3 кімнати, газ, водяне
тис. у.о., торг. Тел.: (098) 568-45-59.
кухня, столярка дубов., частково
·РУДНЯ (Броварський р-н, вул. Київська, 40 опалення,
км від Києва, 45 кв.м, гарний ремонт, 2 кім- євровікна, тел., супутникова антена, госпбудівлі,
колодязь,
насос, груба, 6 сот., 8 сот.
нати, кухня, всі комунікації в будинку, госпбудівлі, 40 сот., сад, ліс, ставки, маршрутка городу, 600 м до електрички, вода в будинку)
18
тис.
у.о.,
торг
або обміняю. Тел.: (067)
до м. «Лісова») - 25,5 тис. у.о., торг. Тел.:
149-97-50.
(095) 380-47-62.
ФАСТІВ (півбудинку, євровікна, душова
·РУДНЯ (Броварський р-н, вул. Київська, 40 ·кабіна,
вода, газ, лічильники на все, с/в, сад,
км від Києва, 45 кв.м, гарний ремонт, 2 кімнати, кухня, всі комунікації в будинку, госп- приват., гараж, погріб, сарай 2-пов., 6 сот.) за
домовленістю.
Тел.: (096) 414-41-24.
будівлі, 40 сот., сад, ліс, ставки, маршрутка
до м. «Лісова») - 25,5 тис. у.о., торг. Тел.: ·ФАСТІВ (район залізничної поліклініці,
(095) 380-47-62.
101/57/17 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, два
·САВЕНЦІ (Рокитнянський р-н, 75 км від входи, гарний ремонт, з меблями, 8,2 сот.,
Києва, добротний, дерев., обкладений це- госпбудівлі) - 30 тис. у.о., торг. Тел.: (098)
глою, 4 кімнати, газ, опалення, ремонт, жит- 439-45-17.
ловий, госпбудівлі, 25 сот., приват., річка, ·ФАСТІВ (Снігурівка, 79 кв.м, мансарда, 3
електричка, школа, дитсадок, озеро) - 7 тис. кімнати, кухня, літ. кухня, лазня, колодязь, 11
у.о. Тел.: (098) 012-40-55.
сот.) - 21,5 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 071-47-96.
·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н, дерев., ·ФАСТІВ (центр, півбудинку, всі кообкладений цеглою, 41,4 кв.м, 2 кімнати, мунікації, сарай, погріб, приват., сад, 6 сот.)
с/в, водопровід, кухня-веранда, газ, опа- - за домовленістю. Тел.: (096) 414-41-24.
лення, госпбудівлі, гараж, погріб, колодязь,
·ФАСТІВ (частина будинку, цегл., 3 кімнати,
36 сот.) - 15 тис. у.о. Тел.: (093) 050-59-36.
кухня, газове опалення, сарай, підвал, коло·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н, цегл., дязь,
4 сот.) - 12,5 тис. у.о., торг. Тел.: (095)
обшитий пластиком, утеплений, 51,4 кв.м, 699-74-19.
3 кімнати, кухня, стеля рівна, шпалери, ла·
ФЕДОРІВКА
(Фастівський р-н, вул. Кільмінат, лінолеум, 15 сот., погріб, колодязь,
цева,29, хата дерев., 2 кімнати по 18,5 кв.м,
сад, город) - 15 тис. у.о. Тел.: 223-06-27.
комора, веранда, сарай, 64 сот., коло·С.БОРЩАГІВКА (К.-Святошинський р-н, кухня,
дязь, лазня) - 10 тис. у.о. Тел.: (067) 426-88-46.
вул. Набережна,71, будинок 83 кв.м, 4 кім·
ХЛЕПЧА
(Васильківський р-н, 30 км від
нати, газифікований, холодна та гаряча вода,
ванна, санвузол, 8 сот., свердловина, погріб, Києва, під забудову, 15 сот., цегл. будинок
20
кв.м,
веранда
10 кв.м, погріб, фруктові
сарай). Тел.: (098) 417-74-90.
·СЕВЕРИНІВКА (Таращанський р-н, цегл., дерева) - 8 тис. у.о. Тел.: (067) 582-03-38.
67,5/37,9 кв.м, 3 кімнати, кухня, веранда, ·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, 30 км від
пічне опалення, метал. дах, електроенергія, Києва, під забудову, 15 сот., цегл. будинок
колодязь, 48 сот., огорожа, ставок, ліс, рибо- 20 кв.м, веранда 10 кв.м, погріб, фруктові
ловля, мальовниче місце) - 3 тис. у.о. Тел.: дерева) - 8,5 тис. у.о. Тел.: 402-45-93.
(098) 053-81-78.
·ХОДОСІЇВКА (К.-Святошинський р-н,
·СЕМИГОРИ (Богуславський р-н, 90 км від котеджне містечко «Нова Конча-Заспа»,
Києва, дерев., доглянутий, на фундаменті, район Мануфактура, 15,25 сот., молодий ве4 кімнати, цегл. гараж, сарай, колодязь, 25 ликий сад, недобудований дерев. котедж, косот., приват., сад, чисте місце, річка, бере- мунікації: електро, водопровід, газопровід,
зовий гай, траса) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (097) телефон, проїздна дорога - 2 м від ділянки).
Хазяїн. Тел.: 424-52-67.
688-45-70.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

слава, 2-пов., цегл., 3 кімнати, вода, каналізація, конвектор, газ, балкон, меблі, 6 сот.,
сад, 3 хв. до р.Рось, пляж, 5 хв. до лісу) - 8
тис. у.о. Тел.: (099) 259-70-91.
·ЧАЙКИ (Богуславський р-н, 90 км від
Києва, 2-пов., 65 кв.м, 1-й пов.: 3 кімнати,
газ, конвектор, підвал, 2-й пов. кімната 25
кв.м, балкон, 3 хв. пішки до лісу, річка, 25
сот., красиве місце) - 8 тис. у.о. Тел.: (098)
012-40-55.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, єврокотедж, 150 кв.м, 3-пов., євроремонт, камінна зала, спальні, вбуд. кухня,
підігрів підлоги, сауна, літ. кухня, всі вигоди, 7 сот., ландшафтний дизайн, 10 хв. до
електрички, маршрутка до метро) - 60 тис.
у.о. Тел.: (067) 704-00-76.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., по вулиці газ,
електроенергія, збудовані сусіди, 10 хв. до
електрички, ст.Півні, маршрутки) - 2,5 тис.
у.о. Тел.: (095) 380-47-62.
·ЧЕРВОНЕ ПОЛЕ (Васильківський р-н,
добротний цегл., 1995 р. забудови, будували
для себе, електроенергія, колодязь, 35 сот.,
плодовий сад, погріб, літ. кухня) - 12 тис.
у.о. Тел.: (096) 380-20-27.
·ЧОРНОГОРОДКА (Макарівський р-н,
дерев., металопластикові вікна, колодязь, 38
сот.) - 23 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 839-26-51.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, одна кімната, 1 година від м. «Святошин», побутова
техніка, душова кабінка, свердловина 17 м,
пральна-автомат) - за домовленістю. Тел.:
(098) 598-66-61.
·ШУБІВКА (Кагарлицький р-н, 60 кв.м,
ділянка 30 сот.). Тел.: (098) 664-30-42.
·ЮХНИ (Миронівський р-н, 85 км від
Києва, цегл., обкладений цеглою, 4 кімнати,
газ, парове опалення, груба, госпбудівлі,
приват., 25 сот., сад, ліс, озеро) - 155 тис.грн.
Тел.: (099) 259-70-91.
·ЯГОТИН (57 кв.м, цегл., 3 кімнати, веранда, кухня, 2 сараї, 2 погреби цегл., 15
сот., приват., річка поряд, сад, газ, вода в
будинку) - 28 тис. у.о. Тел.: (097) 824-58-62.
·ЯГОТИН (будинок, 15 хв. пішки від вокзалу, 60 кв.м, веранда, кухня, 3 кімнати,
газове опалення, тел., електроенергія, 6 сот.,
колодязь, погріб, гараж, літ. душ, туалет) - за
домовленістю. Тел.: (097) 458-55-54.
·ЯСНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 30
км від Києва, кінець, ділянка 6 сот., сад,
сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

·БЕРЕЗАНЬ

обміняю

(Баришівський р-н, вул.
Леніна, хата, 88,5 кв.м, 2-пов., погріб, 10
сот., мансарда, всі комунікації, газ, вода, каналізація) на житло в Вінниці або райцентрі.
Або продам. Тел. в Березані: 6-20-10.
·БОБРИК (Броварський р-н, 2,5 га, приват.)
на кв-ру в Києві. Тел.: (067) 938-74-34.
·БОГУСЛАВ (будинок) + будинок в Миргороде (передмістя) на кв-ру в Києві. Тел.:
(066) 357-44-36.
·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, 60 кв.м, 3 кімнати,
газифікований, 25 сот., приват. літ. кухня з
газом, гараж, госпбудівлі, річка, ліс) на кімнату в Києві, можлива доплата. Розгляну всі
пропозиції. Тел.: (097) 082-69-02.
·ВИШНЕВЕ (К.-Святошинський р-н, півбудинку, 1960 р. забудови, газ, цегл., с/в у
дворі, 4 сот.) на житло вздовж залізниці з
вашою доплатою, або продам. Тел.: (097)
341-08-18.
·ГОСТОМЕЛЬ (новий будинок-зруб, 120
кв.м, всі вигоди, цегл. огорода, навіс на 2
авто, альтанка, басейн, тротуарна плитка) на
2-кімн. кв-ру. Тел.: (067) 298-55-26.
·МАКАРІВ (40 км від Києва, 25 сот., фундамент, біля річки) на автомобіль. Розгляну інші
пропозиції або продам. Тел.: (097) 341-08-18.
·ПЕРЕМОЖЕЦЬ (Броварський р-н, 2-пов.,
2 входи, гараж, сарай, вода в будинку, каналізація, 6 сот.) на житло (по ходу Ніжинської або Яготинської електрички). Тел.:
(050) 531-67-70.

·БІЛОГОРОДКА

здам

(частина будинку, одна
кімната). Тел.: (098) 560-75-95.

·БРОВАРИ (кімната, приват. сектор, для од-

ного чоловіка, поряд зупинка, 20 хв. до м.
«Лісова», всі вигоди, новий центр) - 2,3 тис.
грн. Тел.: (068) 669-45-92.
·БРОВАРИ (центр міста, кімната, всі вигоди, для одного чоловіка, поряд магазини,
зупинка, ринок, 20 хв. до м. «Лісова», хазяйка) - 2,3 тис.грн без комунальних. Тел.:
(098) 407-34-60.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, кімната, всі
вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет) 2 тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
·ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, півбудинку, пічне опалення, всі вигоди) - 2 тис.
грн. Тел.: (068) 859-20-55.
·ГНІДИН (Бориспільський р-н, 20 хв. від м.
«Харківська», 4 кімнати, 2-пов., нов., цегл.,
кухня 15 кв.м, 76 кв.м, 2 с/в, ванна, душова
кабіна, телевізор, холодильник, пральна,
вбуд. кухня, меблі нов., спальний гарнітур)
- 10 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
·ГОРЕНКА (К.-Святошинський р-н, вул.
Леніна, частина будинку, 30/15/7 кв.м, окр.
вхід, бронедвері, склопакети, меблі, холодильник, опалення, вигоди в будинку, ремонт, для однієї людини) - 2,8 тис.грн. Тел.:
(099) 319-23-34.
·ГОРЕНКА (К.-Святошинський р-н, ПущаВодиця, міський транспорт, частина будинку, 55/25 кв.м, 2 кімнати, кухня 10 кв.м,
всі комунікації, на другому поверсі/2 пов.
будинку, окр. вхід) - 4 тис.грн + комунальні.
Тел.: 592-25-72.
·ГОРЕНКА (К.-Святошинський р-н, частина будинку, 45 кв.м, 2,5 сот., для будівельників). Тел.: (050) 757-86-45.
·КАГАРЛИК (вул. Центральна, цегл., газ,
парове опалення, ванна, с/в, 4 кімнати, 10
сот., сад, поряд центр, гарний транспортний
розв’язок) - 2,2 тис.грн. Тел.: (067) 594-37-13.
·КНЯЖИЧІ («Ялинка», півбудинку, кімната,
кухня, ванна, туалет, двір, город, всі вигоди
в будинку, маршрутка до м. «Лісова», електричка, пральна, інтернет, гойдалка, гараж)
- 4 тис.грн. Тел.: (067) 288-57-80.
·КОНЧА-ЗАСПА (Велика дамба, 2-пов.,
вихід на воду, власний пляж, альтанка на
воді, сауна, 20 сот., великі красиві дерева,
сосни, берези, плодові, 3 кімнати, вбуд.
кухня, меблі, побутова техніка, с/в, душ, на
літо або довгостроково) - 30 тис.грн. Тел.:
(067) 409-34-71.
·МИКУЛИЧІ (Бородянський р-н, 26 км від
Києва, півбудинку, окр. вхід, всі вигоди,
40 кв.м, меблі, холодильник, телевізор,
пральна-автомат, інтернет) - 2 тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 593-04-87.
·НЕМІШАЄВЕ (Бородянський р-н, 15 сот.,
під забудову, ширина 42 м, нова забудована вулиця) - 10 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 279-74-05.
·НЕМІШАЄВЕ (Бородянський р-н, 22 км
від Києва, півбудинку, всі вигоди, меблі,
побутова техніка, інтернет) - 2,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 581-69-54.
·СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський
р-н, 6 км від Києва, окрема кімната на другому поверсі, маршрутка поряд, всі вигоди).
Тел.: (050) 419-43-43.
·ТАРАСІВКА (дві кімнати, 36 кв.м, кухня 8
кв.м, одна сусідка). Тел.: (093) 117-87-50.

та) - за домовленістю. Тел.: (096) 779-23-70.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 39 км від
Києва, будинок, дерев. зруб, погріб, огорожа
металопрофіль, сітка, 31 сот., сад, річка 300 м, ліс, маршрутка від м. «Святошин»,
електричка, автобус) - 4 тис.грн або продам
- 25 тис. у.о. Тел.: (066) 877-22-71.

зніму

·ДО

70-80 КМ ВІД КИЄВА (тільки в селищі, пряме сполучення електричкою, ліс,
озеро, річка, неприват. риболовля). Тел.:
(099) 227-36-31.

· Семья досмотрит или снимет
дом в селе, в хорошем состоянии,
с мебелью. Возможен выкуп. Возможно в Черниговской или Полтавской областях. Тел.: (099) 40151-42, (097) 049-88-72.

Інші регіони
продам

ё БЕРДЯНСК (Азовское море,
район Лиски, дом рядом с пляжем,
удобно для гостиничного бизнеса).
Тел.: (066) 136-94-83 (Юрий).
ё БЕРДЯНСК (центр, район Центрального рынка, 2-этажный дом
с номерами для отдыхающих, участок земли с молодым садом) недорого.Цена реальная. Тел.: (099)
349-70-72.

·БЕРЕСТОВЕЦЬ

(Чернігівська обл., Борзнянський р-н, хата, 3 кімнати, кухня, веранда, 56 сот.) - за домовленістю. Тел.: (097)
409-18-59.
·БЕРЕСТОВЕЦЬ (Чернігівська обл., Борзнянський р-н, хата, в центрі села, 2 кімнати,
кухня, веранда, сарай, літ. кухня) - за домовленістю. Тел.: (097) 409-18-59.
·БЕРЕСТОВЕЦЬ (Чернігівська обл., будинок, пічне опалення, 2 кімнати, сарай,
погріб, колодязь, 56 сот.) - за домовленістю.
Тел.: (096) 992-60-72.
·БОБРИЦЯ (Черкаська обл., 800 м від Канівського водосховища, дерев., обкладений цеглою,
госпбудівлі, літ. кухня, погріб, колодязь, 17
сот., приват., в кінці ділянки Дніпро, красиве
місце, 3 км до м.Канів, ліс) - 170 тис.грн. Тел.:
(097) 688-45-70.
·БОБРОВИЦЯ (100 км від Києва, ніжинська
електричка, частина будинку, окремий вхід, неподалік вокзал, пічне опалення, городу немає)
- 60 тис.грн, торг. Тел.: (068) 965-95-55.
·БОРЗНА (Чернігівська обл., будинок, цегл.,
ділянка, ліс, річка) - за домовленістю. Тел.:
(098) 310-49-44.

ё БОТИЕВО (Строгановка, собственный дом, силикатный кирпич,
жилой, уютный, 5 комнат, вода в
доме бабановская, до моря 3 км,
развитая инфраструктура) - 160000
грн, торг при осмотре. Срочно.
Тел.: (099) 973-52-60.

·БРІВКИ (Житомирська обл., 10 хв. до елек-

трички Київ - Козятин, хата саманна, хлів, погріб, криниця, 30 сот., чорнозем, газ у хаті) - за
домовленістю. Тел.: (095) 383-60-74.
·БРУСИЛІВ (Житомирська обл., 2010 р. забудови, ділянка 60 сот., всі вигоди) - 15 тис.
у.о. або здам в оренду. Тел.: (068) 937-83-47.
·БРУСИЛІВ (Житомирська обл., 60 км від
Києва, 1-пов., цегл., 120 кв.м, 4 кімнати,
кухня, веранда, автономне опалення, газ,
вода гаряча та холодна, всі вигоди в будинку,
20 сот., свердловина) - 30 тис. у.о. Тел.: (066)
300-94-63.
·БУЛАХІВ (Чернігівська обл., Козелецький
р-н, 55 км від м. «Лісова», будинок 60 кв.м,
дерев., обкладений цеглою, 2 житлові кімнати, веранда, передпокій, комора, пічне
опалення, госпбудівлі, 2 сараї, погріб, 25
сот., колодязь, фруктовий сад, все приват.).
Тел.: (066) 178-15-25.
·ВЕЛИКИЙ ХУТІР (Черкаська обл., цегл., 2
кімнати, веранда, меблі, газ, 58 сот.) або обміняю на кімнату в Києві. Тел.: (050) 067-49-01.
·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, будинок, 60 кв.м, газифікований, всі вигоди, 25 сот., приват.,
річка, ліс) або обміняю на житло в Києві з
доплатою. Тел.: (097) 082-69-02.
·ВИПОВЗІВ (Чернігівська обл., Козелецький р-н, біля смт Десна, від селища
до пл.Шевченка їхати 1 годину, 21 сот., під
забудову, старий дерев. будинок, потребує
ремонту, електроенергія, вода, фруктові дерева, грибний ліс, річка) - за домовленістю.
Тел.: 419-54-02.
·ВОВЧКІВ (Поліський р-н, вул. Миру,31,
будинок, 2 кімнати, велика кухня, погріб,
сарай, 63 кв.м, газ, електроенергія, вода,
пічне опалення, 40 сот., по трасі КиївМінськ 100 км від Києва, ліс, ставок, школа,
церква, дитсадок, магазини) - 4 тис. у.о.,
торг. Тел.: (096) 873-98-83.
·ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 80 км від Києва, будинок дерев.,
обкладений цеглою, з газом, вода гаряча/
холодна, с/в, свердловина, колодязь, сарай,
погріб, город 65 сот., сад) - за домовленістю.
Тел.: (050) 561-85-55.
·ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, дерев., сарай, погріб, колодязь,
город 70 сот., приват., чорнозем, сад, тихе
місце, вздовж дороги газ) - 3 тис. у.о. Тел.:
(096) 337-31-30.
·ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, дерев., сарай, погріб, колодязь,
город 70 сот., приват., чорнозем, сад, тихе
місце, вздовж дороги газ) - 3 тис. у.о. Тел.:
(067) 393-75-38.
·ГОРОДИЩЕ (Полтавська обл., Чорнухінський р-н, садиба, житловий будинок 64
кв.м, погріб вхідний, 2 сараї, саж, курник,
колодязь, приват., 34 сот., автобусне сполучення з м.Лубни) або здам в оренду. Тел.:
(050) 009-60-63.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., будинок, колодязь, гараж, сарай, літ. кухня, 6 сот.). Тел.:
(063) 534-96-61.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., всі вигоди,
нов. госпбудівлі, 15 сот., все приват.) недорого. Хазяїн. Тел.: (095) 087-67-24.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., хата, приват.,
50 кв.м, 25 сот., госпбудівлі, погріб, свердловина, металопластикові вікна) - 6 тис. у.о.
Тел.: (097) 270-34-88.
·ДИКАНЬКА (Полтавська обл., Миргородський р-н, будинок, поміж Сорочинцями
та Диканькою, газ, 4 кімнати, літ. кухня,
госпбудівлі, 50 сот., колодязь, сад, озеро,
ліс, гарний транспортний розв’язок, місце казка, вода і повітря чисті) - 2 тис. у.о. Тел.:
(068) 943-98-43.
·ДОВГАЛІВКА (Полтавська обл., Миргородський р-н, будинок, 40 кв.м, пічне опалення, газ поряд, сарай, погріб, мальовниче
місце) недорого. Тел.: (097) 180-97-98.
·ДРАБІВ-БОРЯТИНСЬКЕ-2 (Черкаська
обл., цегл., 60 кв.м, газ, колодязь, 2 гаражі,
40 сот., приват., дизель Гребінка-Шевченкове-Черкаси) - за домовленістю. Тел.: (093)
168-44-07.
·ДРАБІВ (Черкаська обл., цегл., 60 кв.м, газ,
пічне опалення, вода в будинку, госпбудівлі, 43
сот., приват.) - 10 тис. у.о. Тел.: (068) 771-37-93.
·ЖАШКІВ (Черкаська обл., хата, 40 сот., 2
кімнати, сарай, газ, вода, туалет, озеро) - 3,1
тис. у.о. Тел.: (068) 384-82-11.
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·ЗАСУЛЛЯ (Полтавська обл., Лубенський
р-н, 12 сот., цегл. будівля, літ. кухня, гараж,
погріб, сад, город, поряд річка, луг). Тел.:
(050) 013-15-54 (Світлана).
·ІРШАВЕЦЬ (Чернігівська обл., Носівський
р-н, вул. Зарічна,36, дерев., 12,26х8,8 м,
обкладений білою цеглою, 4 кімнати, 2 веранди, комора, електроенергія, сарай, цегл.
погріб, літ. кухня, колодязь, 28 сот., красива
природа, приват.) - за домовленістю. Тел.:
403-34-74.
·КАМ’ЯНСЬКЕ (Крим, Ленінський р-н,
центр, 150 м до Азовського моря, будинок
- вапняк, ділянка 20 сот.) або обміняю на
житло в Києві, передмісті: Новосілки, Чабани, Гатне. Тел.: (095) 135-44-93.
·КАРАЦЮБИНЕ (Чернігівська обл., Коропський р-н, 200 км від Києва, дерев., обкл.
цеглою, 3 кімнати, кухня, висока стеля,
пічне опал., велика веранда, літ. кухня,
гараж, цегл. погріб, великі сараї, 58 сот., ліс,
по Московській трасі) - 25 тис.грн або здам
в оренду. Тел.: (098) 048-96-75.
·КАРАЦЮБИНЕ (Чернігівська обл., Коропський р-н, 200 км від Києва, дерев., обкл.
цеглою, 3 кімнати, кухня, висока стеля,
пічне опал., велика веранда, літ. кухня,
гараж, цегл. погріб, великі сараї, 58 сот., ліс,
по Московській трасі) - 25 тис.грн або здам
в оренду. Тел.: (067) 646-87-68.
·КОБИЖЧА (Чернігівська обл., 80 км від
Києва, будинок, сарай, свердловина, 25 сот.,
в р-ні вокзалу, Ніжинський напрямок, електричка) - 150 тис.грн. Тел.: (068) 686-29-80.
·КОБИЖЧА (Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 60 км від Києва, будинок, сарай,
25 сот., свердловина, в р-ні вокзалу, по ходу
ніжинської електрички) - 150 тис.грн. Можлива розстрочка. Тел.: (063) 239-91-40.
·КОВАЛИХА (Черкаська обл., Смілянський
р-н, 1 га, на ділянці будинок, сарай, колодязь, поряд газ, великий сад) - 80 тис.грн.
Тел.: (0472) 63-77-71.
·КОЗЕЛЕЦЬ (Чернігівська обл., 65 км від
Києва, півбудинку, дві кімнати, веранда,
пічне опалення, плита, газовий балон, вода
і газ по вулиці, дрова, 8 сот., маршрутка
поруч) - 5 тис. у.о. Тел.: (093) 128-44-29.
·КОРНИН (Житомирська обл., Попільнянський р-н, 120 км від Києва, 29 сот., старий
будинок, електроенергія, колодязь, фруктові
дерева, електричка, маршрутка) - за домовленістю. Тел.: (096) 341-34-81.
·КОРОСТИШІВ (Житомирська обл., будинок, цегл., 100/65/15 кв.м, всі комунікації
в будинку, гарний стан, поряд кафе-магазин,
документи готові, 30 сот., фасадний) - 56
тис. у.о. Тел.: (066) 280-32-53.
·КРАСНОСЕЛІВКА (Крим, Білогірський
р-н, дачна, 12 сот., будинок, другий поверх
потребує ремонту, красиве місце, ліс, гори,
12 км до моря, держакт). Тел.: 234-05-94
(В’ячеслав).
·КРИЩЕНЦІ (Вінницька обл., Тульчинський р-н, будинок, 9х12 м, 4 кімнати, веранда, тераса, пічне та газове опалення, 2
сараї, погріб, колодязь, город 50 сот., біля
річки, 380 В, магазин, дитсадок, школа,
поліклініка, зупинка). Тел.: (067) 472-73-12.
·КРУТИ (Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, вул. Космонавтів,1, асфальтована дорога, два будинки, один 43,7/23,8 кв.м,
другий 32/15 кв.м, газифіковані, асфальт у
дворі, 2 сараї, погріб, колодязь, 21 сот.) - 100
тис.грн. Тел.: (096) 345-09-51.
·КРУТИ (Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, газифікований будинок, 30 сот., сад, погріб, колодязь, сарай, гараж, асфальтоване
дворище, електричка Шостка-Київ, маршрутки кожні півгодини, школи, лікарні) 100 тис.грн. Тел.: (068) 466-59-01.
·ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н,
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою,
2 кімнати, грубка, погріб, сарай, 25 сот., 3
хв. пішки до озера, ліс, мальовниче місце,
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (098) 012-40-55.
·ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н,
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою,
3 кімнати, погріб, сарай, 25 сот., 3 хв. пішки
до озера, заповідна зона, мальовниче місце,
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·ЛАЗОРІВКА (Житомирська обл., Брусилівський р-н, 60 км від Києва, цегл.,
100/75 кв.м, сарай цегл., погріб, свердловина, газ, котел, в будинку вода, камін, вигоди, 55 сот., красивий сад) - 26 тис. у.о.,
торг. Тел.: (067) 929-72-55.
·ЛИПІВ РІГ (Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, 5 км від Ніжина, добротний, 75 кв.м, газ
в хаті, вода у дворі, пічка, великий гараж,
сарай, погріб, 30 сот.) - за домовленістю.
Тел.: (068) 237-13-25.
·ЛИСТВЯНА (5-10 хв. від Корсунь-Шевченківського, 86 кв.м, 4 кімнати, кухня, веранда, висота 3 м, гараж на 2 авто, сарай, літ.
кухня, погріб, сад, поряд ліс, озеро, р.Рось,
чисте, красиве місце, сполучення з Києвом
- потяг, маршрутка - 1,5 години, документи
готові) - за домовленістю. Тел.: 569-38-12,
(063) 635-17-04.
·ЛИСТВЯНА (Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, будинок, 90 кв.м, 22 сот.,
всі госпбудівлі, колодязь, сарай, гараж на 2
кімнати, погріб, в будинку 4 кімнати, кухня,
веранда, тераса, висота 3 м, в підвалі ванна,
котел опалення, комора, поряд ліс, р.Рось).
Тел.: (063) 635-17-04, (099) 156-88-88.
·ЛУКАШІ (50 км від Києва, 3 кімнати,
меблі, газ, електроенергія, холодильник, туалет, вода у дворі, пляж, озеро, 20 сот.) - 16
тис. у.о., торг. Тел.: (066) 576-59-00.
·МАКАРІВКА (Житомирська обл., Попільнянський р-н, будинок 8х10 м, потребує ремонту, 0,47 га, гарний погріб, 130 км від Києва,
Житомирська траса, маршрутки, електричка)
- 75 тис.грн. Тел.: (067) 239-01-49.
·МАЛА ЧЕРНЯВКА (Житомирська обл.,
Ружинський р-н, цегл., 3 кімнати, новобудова, 1 га, приват., колодязь, цегл. сарай,
погріб, плодовий сад, електричка) - 7,9 тис.
у.о., торг або обміняю на автомобіль. Тел.:
(095) 776-79-74.
·МАРКІВЦІ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, дача, ніжинський напр.,
ст.Ярославка, 6 сот., будинок, веранда,
кухня, погріб, свердловина, душова, госпбудівлі, сад, кущі, доглянутий город) - за
домовленістю. Тел.: 274-62-19.
·МАРКІВЦІ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, Ніжинський напр., ст.Ярославка,
6 сот., будинок, веранда, кухня, погріб, свердловина, душова, підігрів води, бак 2 куб.м,
госпбудівлі, сад, кущі, огород, полуниця) - 5
тис. у.о. Тел.: (099) 178-21-98.
·МЕЛАШИНКОВЕ (Полтавська обл., передмістя Миргорода, цегл., 50 кв.м, газ,
вода, каналізація, погріб, ділянка 70 сот.,
залізничний вокзал 200 м) - за домовленістю. Терміново. Тел.: (098) 444-59-94.
·МЕЛЬНИКИ (Черкаська обл., Канівський
р-н, 110 км від Києва, дерев., обкладений
цеглою, 4 кімнати, газ, опалення, меблі,
заходь та живи, погріб, сарай, колодязь, 60
сот., сосновий ліс, озера, мальовниче місце,
центр) - 4,8 тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
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(Чернігівська обл., Ічнянський р-н, хата, під дачу, 0,32 га) - за
домовленістю. Тел.: (068) 722-30-29.
·НІЖИН (селище Яблунєве, вул. Центральна, буд. 2, 35,3 кв.м, кімната 18,3 кв.м,
кухня 14 кв.м, с/в, газ, пічне опалення дровами, автономне опалення, поряд вокзал, 5
хв. від електрички, маршрутки, ліс поряд)
- за домовленістю. Тел.: (067) 268-61-51.
·НОВА БОРОВА (Житомирська обл., 2000
р. забудови, цегл., 10х12 м, 2 окр. входи,
2-пов., електроенергія, вода, газ в будинку,
гарний ремонт, 15 сот., р.Ірша) - 18 тис. у.о.
Тел.: (097) 540-40-57.
·НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ (Чернігівська
обл., дерев. будинок, обкладений цеглою, 2
спальні, зал, кухня, коридор, веранда, опалення електричне, вода в будинку, сарай,
погріб, гараж, город 7 сот.) - 8 тис. у.о., торг.
Тел.: (099) 376-59-08.
·НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ (Житомирська обл., вул. Гетьмана Сагайдачного,243,
2-пов., 112 кв.м, поряд старий будинок, 28
сот., приват., врем’янка 8х5 м, житлова,
зупинка поряд, траса, асфальт, церква,
магазин, кафе) або обміняю на житло в
Київської обл. Тел.: (067) 226-36-81, (063)
141-45-37.
·НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ (Житомирська обл., вул. Штепіна,80, 10х10 м, всі вигоди, вода, опалення, мансарда, гараж, літ.
кухня, 10 сот., магазин, асфальт, зупинка)
або обміняю на житло в Київської обл. Тел.:
(067) 226-36-81, (063) 141-45-37.
·ОЛЕКСАНДРІВКА (Полтавська обл., Гребінківський р-н, 5х7 м, під шифером, обкладений цеглою, врем’янка, 40 сот., колодязь,
газ біля двору, Яготинська траса) - 900 у.о.
Тел.: (068) 354-59-52.
·ОЛЕКСАНДРІВКА (Полтавська обл., Гребінківський р-н, будинок, сарай, колодязь,
40 сот.) недорого. Тел.: (096) 295-93-05.
·ОХИНЬКИ (Чернігівська обл., Прилуцький
р-н, будинок, приват., сад, город, 33 сот., два
ставки, ліс) - за домовленістю. Тел.: (093)
572-24-97.
·ОХИНЬКИ (Чернігівська обл., Прилуцький
р-н, садиба під зелений туризм, будинок,
приват., сад, город, 33 сот., два ставки, ліс,
асфальт під двір) - за домовленістю. Тел.:
(099) 433-97-12.
·ОХТИРКА (Сумська обл., цегл., 70 кв.м,
1973 р. забудови, 3 кімнати, літня кухня,
газ, тел., погріб, гараж, 10 сот., чорнозем,
приват., маршрутки поряд) - 17 тис. у.о.,
торг. Тел.: (068) 660-90-63.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, 100 км від Києва, дерев., під
шифером, газ, парове опалення, літ. кухня
під шифером, 65 сот., новий кадастровий
номер, сад, все приват., 8 км від м.Попільня)
- 4,5 тис.євро. Тел.: (050) 782-00-31.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, хата дерев., під шифером, газ,
парове опалення, літ. кухня під шифером,
ділянка 65 сот., приват., нов. кадастровий
номер, сад, 6 км від Попільні) - 4 тис. у.о.,
торг. Тел.: (095) 821-31-43.
·ПЕРЕДМІСТЯ ВІННИЦІ (Тиврівський р-н,
25 км від Вінниці, центр села, 40 кв.м, 2 кімнати, кухня, коридор, житловий стан, газ по
вулиці, асфальт, двір, 40 сот., сад, чорнозем,
приват., дитсадок, до р.Південний Буг, ліс) 5,5 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 070-47-22.
·ПЕТРОПАВЛІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, будинок, цегл., газове опалення, пічка, 4 кімнати, госпбудівлі, погріб,
свердловина, вода в будинку, 45 сот., чорнозем, гарні сусіди, пішки до електрички
Київ-Гребінка, документи готові) недорого.
Хазяйка. Тел.: (096) 103-18-98 (Тетяна).
·ПЕТРОПАВЛІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, будинок цегл., гарний, житловий, госпбудівлі, 45 сот., вода, електроенергія, газ біля огорожі, чорнозем) дешево.
Тел.: (050) 931-23-60.
·ПИРЯТИН (Полтавська обл., будинок, 20
сот., вихід до річки). Тел.: (095) 094-82-60.
·(Полтавська обл., будинок, 3 кімнати, 48
кв.м, 2 види опалення, бойлер, зручності,
інтернет, госпбудівлі, сад, город, 15 сот.,
р.Псьол, «Лесфін гай», сінагога, церкви,
документи готові) - 12 тис. у.о. Тел.: (050)
012-44-50.
·ПРИЛУКИ (цегл., 70 кв.м, у будинку нова
сантехніка, 14 сот., будинок із зручностями)
або обміняю на півбудинку в м.Малин, Бородянка, Фастів. Тел.: (066) 562-05-95.
·ПРИЛУКИ (Чернігівська обл., дерев.,
новобудова, недобудований, 10 сот.). Тел.:
(050) 256-79-70.
·ПРИШИБ (Полтавська обл., Шишацький
р-н, газифікований, госпбудівлі, ставок, сад,
18 маршруток) - 55 тис.грн, торг. Тел.: (066)
630-04-19.

ё ПЧАНИ (Львівська обл., Жидачівський р-н, будинок, 100 кв.м, усі
комунікації, сарай, фруктовий сад,
город, приват., 1 га, поруч р.Стрий,
екологічно чистий куточок). Тел.:
(067) 147-66-98.

·РОЗКОПАНЕ

(Вінницька обл., Погребищинський р-н, цегл. будинок, госпбудівлі
цегл., колодязь, 1 га чорнозему до берега,
залізниця до Києва) - 1,5 тис. у.о. Тел.: (068)
705-32-07.
·САМЧИКИ (Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, будинок, 120 кв.м, газ,
вода, мальовниче місце) - за домовленістю.
Тел.: (097) 483-74-18.
·СОТКІВКА (Черкаська обл., Уманський
р-н, будинок, 78 кв.м, 4 кімнати, с/в, ванна,
газ, парове опалення, 25 сот., сад, траса
Київ-Одеса, ринок поряд) - 35 тис. у.о. Тел.:
(063) 404-75-13.

·БРЯНСЬК (Росія, дерев., житловий, госп- ·БЕРЕЗАНЬ

будівлі, всі комунікації, 15 сот.) на житло в
Україні. Тел.: (066) 061-12-10.
·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, 60 кв.м, 3 кімнати,
газифікований, 25 сот., приват. літ. кухня з
газом, гараж, госпбудівлі, річка, ліс) на кімнату в Києві, можлива доплата. Розгляну всі
пропозиції. Тел.: (097) 082-69-02.
·ЖИТОМИР (7 км від міста, будинок, 90
кв.м, всі вигоди, гараж, 10 сот., гарний
транспортний розв’язок, будинку 20 років)
на житло в Києві, Вишгороді без доплати.
Тел.: (095) 443-24-02.
·КРАСНОСІЛКА (Вінницька обл., Бершадський р-н, 2000 тис. чоловік, вокзал, автобусна зупинка, гарний транспорт, ринок,
лікарня, р.Південний Буг, 270 км від Києва,
90 кв.м, теплий, газ, вода, великий двір, сад,
город) на кв-ру в Києві з доплатою. Тел.:
(096) 635-33-05.
·ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Бородянці, Клавдієве, Боярці, Фастові. Тел.:
(066) 027-54-68.
·ПРИЛУКИ (будинок, 76 кв.м) на менше
житло зі зручностями в Фастові, Бородянці,
Клавдієве, Бучі (все приват., ванна та туалет
в будинку). Тел.: (096) 117-72-19.
·СКАДОВСЬК (будинок саманний, обкладений силікатною цеглою, 60 кв.м, госпбудівлі, 10 хв. від моря, 4,5 сот., приват., 3 хв.
до ринку) на будинок або дачу під Києвом.
Тел.: (066) 983-70-43.
·ШРАМКІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, 1-пов., дві кімнати, літ. кухня,
дерев., обкладений цеглою, гараж цегл.,
ділянка 15 сот., колодязь) на ділянку під
Києвом. Тел.: (067) 911-29-90.

здам

·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, сільська хата, 2 кімнати, вигоди на вулиці, літ. душ, руська
лазня, 300 м до центру, 300 м до траси, 100
м до річки, багато білих грибів). Тільки на
вес.-літній період. Тел.: (050) 067-38-58.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., без вигод,
півбудинку, 17 сот., придатний для життя цілорічно, господар) безкоштовно. Тел.: (050)
241-43-01.
·КОЗАРИ (Чернігівська обл., Носівський
р-н, 3 кімнати, 56/45 кв.м, дерев., обкладений цеглою, 1-пов., кухня, веранда, електроенергія, газ, вода в будинку, туалет на вулиці, 50 сот.) - 700 грн. Тел.: (099) 012-09-81.
·ЛУБНИ (Полтавська обл., будинок, 3 кімнати) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: (063)
802-00-58.
·МАР’ЯНІВКА (Полтавська обл., Гребінківський р-н, Новодар, 60 кв.м, цегл., євроремонт, сад, виноградник, 80 сот., озеро, дерев.
огорожа, електричка). Тел.: (050) 826-36-42.
·НОВОДАР (Полтавська обл., Гребінківський р-н, ст.Мар’янівка, вул. Жовтнева,111, цегл., 60 кв.м, 4 кімнати, свердловина, євроремонт, погріб, душ. кабіна,
руська пічка, 80 сот., приват., дерев. огорожа, сад, виноградник, озеро, є шафи, дивани). Тел.: (050) 826-36-42.
1.4. Земельні ділянки

Київ

куплю

·Дарницький (м. «Осокорки», «Славутич»,

або до 10 км від Києва, для себе). Тел.: (095)
876-53-44.

·Голосіївський

продам

(Байкова гора, вул. Богунська, 3,8 сот., старий будинок). Тел.: (050)
939-25-25.
·Голосіївський (острів Водників, початок,
10 сот., можливе збільшення площі, на
березі Дніпра, свій пляж, під забудову, комунікації поруч) - 20 тис. у.о./сот., торг. Тел.:
(097) 314-58-06.
·Голосіївський (Пирогово, вул. Фестивальна, 10 сот., під забудову житлового
будинку, можлива зміна цільового призначення, фасад на вулицю Фестивальну та
Столичне шосе, комунікації поряд) - 50 тис.
у.о./сот., торг. Тел.: (063) 509-94-70.
·Деснянський (Троєщина, вул. Милославська, на розі вул. Радунська, 2 ділянки
по 10 сот., держакт, під забудову, експлуатацію та обслуговування житлового будинку, госпбудівель та споруд) - 4,5 тис. у.о./
сот. Тел.: (098) 692-20-56.
·Деснянський (Троєщина, вул. Старосільська, 10 сот., можливе збільшення,
під будівництво житлового будинку, 1-3
лінія від Десенки, рівна, комунікації поряд,
зелена зона) - 8 тис. у.о./сот., торг. Тел.: (050)
331-95-20.
·Деснянський (Троєщина, пров.Луговий, 10
сот., рівна, під забудову, своя, комунікації
поряд) - 7 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 357-93-99.
·Дніпровський (Воскресенські сади, 9 сот.,
будинок літ., гараж, сарай) - 4 тис. у.о./сот.
Тел.: (098) 407-06-32.
·Дніпровський (садове товариство «Приозерний», 9,1 сот.) - за домовленістю. Тел.:
(098) 407-06-32.
·Подільський (вул. Білицька, 8,1 сот., під
забудову, нефасадна, держакт, прямокутна,
рівна, всі комунікації, будинок під знесення) - 149 тис. у.о., гарний торг. Без посередників. Тел.: (066) 115-65-67.
·Подільський (Куренівка, вул. Тульчинська,
тільки погріб). Тел.: (097) 243-11-32.
·Святошинський (вул. Обухівська,100, під
забудову, 5 сот., приват., всі комунікації,
поряд ліс, озеро, документи готові) - 300
тис.грн/сотка. Тел.: (096) 225-26-41.

(Баришівський р-н, 12 сот.,
озеро, нова збудована вулиця, газ, електроенергія поряд) - 1,6 тис. у.о./ділянка. Тел.:
(050) 581-69-54.
·БЕРЕЗОВЕ (Обухівський р-н, 12 сот., під
забудову, фруктові дерева, гарне озеро, ліс,
біля с.Старі Безрадичі, маршрутка) - за домовленістю. Тел.: 525-25-71.
·БІЛА ЦЕРКВА (район з-ду «Білфарма», 8,5
сот., вода, електроенергія, заїзд) - 3,7 тис.
у.о. або обміняю на автомобіль. Тел.: (068)
887-18-96.
·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
22 сот., гараж 100 кв.м, колодязь, газ біля
огорожі) недорого. Тел.: (097) 742-18-37.
·Блок-кімнату (с.Бобрик, Броварський р-н,
3х3 м, самовивезення, для дачі, під сарай)
- 5,5 тис.грн, торг. Тел.: (095) 620-75-01.
·БОБРИК (Броварський р-н, 40 км від
Києва, ліс, озеро, залізниця поряд, недобудований будинок, 5х9 м). Тел.: 384-49-41.
·БОБРИК (Броварський р-н, 7,7 сот., на відстані, 2 кімнатних блоки 15 кв.м та 9 кв.м,
на фундаменті, поряд ліс, озеро) - 1,7 тис.
у.о. Тел.: (097) 625-29-98.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, 12 сот.) - 27
тис. у.о. Тел.: 400-58-28.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, 8 сот., під
забудову, від власника) - за домовленістю.
Тел.: (096) 362-15-38.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, 9,2 сот.,
поруч комунікації, парк, озеро) - 21 тис. у.о.
Тел.: 599-06-12.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, кімната, всі
вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет) 2 тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 12 сот.,
центр, цегл. коробка під дахом, 40 кв.м,
старий сад, асфальтована дорога, р.Рось, ліс,
Голубе озеро, електричка - 3 км, маршрутка)
- 1,5 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 24 сот.,
приват., під забудову, фасад 50 м, копанка,
Блакитне озеро, р.Рось - 5 хв. пішки, ліс) 2,5 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 24 сот.,
приват., під забудову, фасад 50 м, копанка,
Голубе озеро та р.Рось - 5 хв. пішки, ліс через
дорогу) - 2,5 тис. у.о. Тел.: (066) 085-26-28.
·ВАСИЛЬКІВ (Погребищенська міська
рада, 11 сот., під садівництво, приват.) - за
домовленістю. Тел.: (096) 413-58-61.
·ВЕЛИКА ВІЛЬШАНКА (Васильківський
р-н, 28 сот., під забудову, поряд всі комунікації, прямокутна) - за домовленістю.
Тел.: (097) 432-04-65.
·ВЕЛИКА ВІЛЬШАНКА (Васильківський р-н,
вул. Поліська, 28 сот., всі комунікації поряд,
рівна) - 300 у.о./сот. Тел.: (095) 753-40-86.
·ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, 40 км від Києва, 38 сот., сад, колодязь,
50 м до озера) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (067)
169-17-54.
·ВЕЛИКІ ПРИЦЬКІ (Кагарлицький р-н, 80
км від Києва, 47 сот., газ, електроенергія
поряд, Дніпро - 5 км, Кагарлик - 10 км) - 6,5
тис. у.о., торг. Тел.: (097) 540-40-57.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 15+15 сот., під
забудову) - 1 тис. у.о. Тел.: (098) 841-91-84.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 30 сот., під забудову, 20 хв. від м.Українка) недорого. Тел.:
(096) 118-45-68.
·ВЕСЕЛИНІВКА (Баришівський р-н, стара
хата, пічка, є будивля з другим поверхом,
можна під житло, місце для с/в, кухні, 3 кімнати, 45 сот., електроенергія, газ, колодязь,
туалет, міцний фундамент, підвал, сад, 2
в’їзди) - 6,5 тис. у.о. Тел.: (066) 786-80-28.
·ВЕСЕЛИНІВКА (Баришівський р-н, стара
хата, пічка, є будивля з другим поверхом,
можна під житло, місце для с/в, кухні, 3 кімнати, 45 сот., електроенергія, газ, колодязь,
туалет, міцний фундамент, підвал, сад, 2
в’їзди) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (096) 448-45-63.
·ВІННИЦЬКІ СТАВИ (Васильківський р-н,
12 сот., рівна, асфальтована дорога, газ,
електроенергія по вулиці) - 4 тис. у.о. Тел.:
(098) 328-23-40.
·ВІННИЦЬКІ СТАВИ (Васильківський р-н,
59 сот., старий будинок, газ підведений) - 3
тис. у.о. Тел.: (097) 182-00-48.
·ВИНОГРАДАР (Вишгородський р-н, кооп.
«Виноградар», 6 сот., 5 км від м. «Героїв
Дніпра», вода, електроенергія, без будівель)
- за домовленістю. Тел.: (068) 976-52-45
(Віктор, власник).
·ВІТА-ПОШТОВА (К.-Святошинський р-н, 6
сот.) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 521-15-66.
·ВИШГОРОД (10 сот., можливе збільшення, перша лінія від Київського моря. під
житлову забудову, комунікації поруч, пляж)
- 11 тис. у.о./сот., торг. Тел.: (097) 468-42-06.
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 10 сот.,
приват., рівна, поряд комунікації, озеро) 1,6 тис. у.о./сот. Тел.: (098) 439-45-17.
·ВИШНЕВЕ (К.-Святошинський р-н, 16
сот., під забудову) - за домовленістю. Тел.:
(098) 083-54-35.
·ВОРОНКІВКА (Вишгородчський р-н, 10
сот.) недорого. Тел.: (067) 708-34-09.

· ВОСКРЕСІНСЬКЕ
(ПереяславХмельницький, ділянка 31 сотка
чорнозему, під забудову, до Переяслава-Хмельницького 4 км, до
Дніпра 7 км, до Києва - 90 км). Тел.:
(066) 227-13-15 (Юрій).
· ВОСКРЕСІНСЬКЕ
(ПереяславХмельницький, Київ - 90 км, дерев.
хата, обкладена цеглою, дім 59 кв.м,
3 кімнати, газ, погріб, колодязь,
· СТЕПАНІВКА (Черкаська обл.,
Київська область кухня, гараж, 27 сот. чорнозему,
Драбівський р-н, будинок). Ціна догоДніпра 5 км, асфальт). Тел.: (096)
куплю
вірна. Тел.: (067) 981-75-91 (моб.).
·ЖЕРДОВА, ТРАВНЕВА (6 сот., для себе). 848-89-69 (Галина).

·СТРАБИЧЕВО

· МЕНЬКІВКА (Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, продаються
два будинки, мальовничий вид, пилорама, ліс). Тел.: (096) 378-28-78.

(Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 101 кв.м, 1-пов, центр, 50 сот.,
виноградник, великий сад, колодязь у дворі,
газове опалення, літ. кухня, ванна, залізниця, автобус) - за домовленістю. Тел.: (096)
384-76-63.
·ТАГАНЧА (Черкаська обл., Канівський
р-н, 110 км від Києва, цегл., на фундаменті,
висота 2,9 м, 5 кімнат, 85 кв.м, сарай, 2 веранди, можна на 2 господаря, 40 сот., озеро,
електричка, красиве місце, сучасне селище)
- 4 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
·ТУРОВЕЦЬ (Житомирська обл., 15 сот.,
старий будиночок) недорого. Тел.: (067)
479-16-77.
·ХВИЛІВКА (Прилуцька траса, 2 км від Ніжина, 54,3 кв.м, вода підведена, електробойлер,
ванна, ліс сосновий навколо, 25 сот., приват.) - за
домовленістю. Тел.: (096) 082-88-64.
·ЧЕРНИШІ (Черкаська обл., Канівський
р-н, будинок, дерев., під шифером, високий
фундамент, веранда цегл. 26 кв.м, бетон.
підвал, 4 кімнати, парове опалення, водопровід, насосна станція, цегл. гараж, пасіка,
погріб, 60 сот., магазин, зупинка, асфальт)
недорого. Тел.: (050) 757-35-61.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., 2-пов.,
дерев., 8 сот., 1 пов.: 3 кімнати, кухня, 2
пов. - великий зал, насосна станція, кухон.
гарнітур, гараж, високий фундамент) - 9 тис.
у.о., торг. Тел.: (063) 139-74-58.

ронський р-н, Одеська траса, вул. Леніна,
під шифером, 2 кімнати окр., кухня, колодязь, огорожа метал., 38 сот., гараж, сарай,
приват., сад, поряд школа, садок, магазини)
- 1,3 тис. у.о. Власник. Тел.: (098) 002-96-55.

добудований, всередині оштукатурений,
флігель 40 кв.м, річка, ліс, власник, зручне
сполучення з Києвом) на кв-ру в Києві. Розгляну всі варіанти. Тел.: (066) 357-44-36.

·МОГИЛЬНЕ (Кіровоградська обл., Гайво-

www.eo.kiev.ua

обміняю
·БОГУСЛАВ (90 км від Києва, 9х11 м, не-

Тел.: (068) 687-72-47.
·ІРПІНЬ (6 сот., для себе). Тел.: (093) 235-15-84.

· Куплю землю ОСГ (особистого
селянського господарства), по
цене 10000 грн за га. Киевская область. Звоните договоримся. Тел.:
(068) 508-89-66 (Покупатель).

продам

·АБРАМІВКА (Вишгородський р-н, 1 га) 200 у.о./сот., торг. Тел.: (093) 193-50-09.
·АБРАМІВКА (Вишгородський р-н, під забудову, 100 сот.). Тел.: (096) 480-99-29.
·АНТОНОВА (Сквирський р-н, будиночок, 60
сот., ліс, річка) - 7 тис. у.о. Тел.: (067) 907-69-98.
·АРТЕМІВКА (Бориспільський р-н, 15 сот.,
поряд ст.Травнева) - 500 у.о./сот. Тел.: (098)
274-94-15.
·БАБИНЦІ (Бородянський р-н, 35 км від
Києва, дві суміжні ділянки по 15 сот.,
приват., комунікації по вулиці, електрички,
маршрутки) - за домовленістю. Тел.: (096)
713-32-45.
·БАКУМІВКА (Рокитнянський р-н, 34 сот.,
будматеріали: кімінь, відсів, 100 м до річки,
ліс, школа, дитсадок, магазини, медпункт,
аптека, церква, 7 км до м.Рокитне, маршрутка до вокзалу) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (050)
983-72-58.
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 12 сот.,
дачний кооп., житловий вагончик, 2 кімнати, 3х6 м, меблі, електроенергія, бетонований погріб, літ. душ, туалет, сад, огорожа
метал. сіткою) - за домовленістю. Тел.: (098)
203-00-91.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

·ГАВРИЛІВКА

(Вишгородський р-н, 10
сот.) - 60 тис.грн, торг. Тел.: (066) 348-66-14.
·ГАВРОНЩИНА (Макарівський р-н, 40 км
від м. «Житомирська», 1,5 га, ОСГ) - за домовленістю. Тел.: (098) 356-16-01.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, дачна, будівлі, 6 сот.). Тел.: (068) 100-88-18.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальці,
дачний кооп., 8 сот., приват., старий будинок) - 5 тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
·ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, 10 сот.) за домовленістю. Тел.: (066) 168-11-98.
·ГОРЕНКА (К.-Святошинський р-н, 12 сот.,
під забудову, поряд газ, електроенергія,
озеро, 10 сот., поряд ліс, приват.) - за домовленістю. Тел.: (096) 431-89-89.
·ГОРОДИЩЕ (Бориспільський р-н, 4 сот.,
під забудову). Тел.: (063) 657-42-32.
·ГОСТОМЕЛЬ (вул. Ярова, 12 сот., приват.,
під забудову, кутова, 20х60 м, асфальт,
центр. каналізація, інфрамтруктура) - 19
тис. у.о., торг. Тел.: (068) 351-78-68.
·ГОСТОМЕЛЬ (Канадське селище, 12 сот.) - 3
тис. у.о./сот. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н,
Каданське селище, 12 сот., під забудову) - 3
тис. у.о./сот. Тел.: (095) 603-08-15.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, 12 сот.,
приват., під забудову, газ та електроенергія
неподалік, чорнозем, асфальтований заїзд,
ставки) - 100 тис.грн. Тел.: (098) 328-19-90.
·ДЕМИДІВ (Вишгородський р-н, 25 сот.,
під забудову, під’їзд з двох вулиці, можливий поділ по 12,5 сот.) - 300 у.о./сот. Тел.:
(063) 593-04-87.
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·ДЕРНІВКА (Баришівський р-н, 5 км від
райцентру, центр селища, 9 сот., приват.,
кадастр, доглянута, нов. паркан, металопрофіль, ворота закриваються на ключ, електроопора на ділянці, газогін за парканом,
сосновий ліс, сусіди проживають постійно)
дешево. Власник. Тел.: (067) 648-75-03.
·ДМИТРІВКА (К.-Святошинський р-н, 10
сот., під забудову, поряд всі комунікації) - 8
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
·ЖИТНІ ГОРИ (Рокитнянський р-н, 25
сот., недобудований будинок 8х12 м, поруч
зупинка електрички, 100 км від Києва) - 5,5
тис. у.о. Тел.: (098) 091-71-92.
·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, 10
сот., під забудову) - за домовленістю. Тел.:
(067) 580-62-95.
·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, під
забудову, 10 сот.). Тел.: (050) 283-82-31.
·ЖУКІВЦІ (Обухівський р-н, 60 сот., стара
хата, сарай, колодязь, є газ, електроенергія,
поруч ставок, красиве місце для життя та
ведення господарства, документи на руках,
маршрутки) або обміняю на кв-ру в Обухові.
Тел.: (096) 352-93-63.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, 6 сот., контейнер 5 т, електроенергія, охорона, асфальтований під’їзд, ліс, озеро, луг) - 3,3 тис. у.о.
Тел.: (068) 236-54-81.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по
12 сот., станція електрички, озеро, ліс) або обміняю. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки
по 12 со.) або обміняю на автомобіль або земельну ділянку. Тел.: (096) 038-12-17.
·ЗАЗИМ’Я (Броварський р-н, 0,73 га, під забудову, 10 км від Києва, гарний під’їзд, тихе
мальовниче місце, озеро, комунікації поряд,
будиночок для тимчасового проживання) за домовленістю. Тел.: (04598) 5-27-58.
·ЗАЗІМ’Я (Броварський р-н, 10 км від
Києва, ОСГ, 60 сот., власник, в межах села,
фасад, асфальт, електроенергія). Тел.: (067)
446-54-99.
·ЗАЙМИЩЕ (Бориспільський р-н, 4,5 сот.,
біля озера, плодовий сад, комунікації, 30 хв. до
м. «Лісова») - 2,5 тис. у.о. Тел.: (096) 306-88-31.
·ЗАПРУДДЯ (Рокитнянський р-н, 54 сот., держакт, річка) - 4 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·ЗДВИЖІВКА (Бородянський р-н, 35 км
від Києва, 10 сот., під забудову, держакт, кадастровий номер, поряд газ, електроенергія,
ліс, гриби) - 70 тис.грн. Тел.: (097) 283-75-76.
·ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 12 сот.,
під забудову, всі комунікації). Тел.: (098)
206-60-80.
·ІВАНКІВ (Бориспільський р-н, вул.
Л.Українки, 20 сот., під забудову, всі комунікації поряд) - за домовленістю. Тел.:
(067) 505-18-83.
·ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, 3 сот.).
Тел.: (068) 958-74-01.
·КЛАВДІЄВЕ (45 км від Києва, 6 сот.) - за
домовленістю. Тел.: (066) 444-17-04.
·КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, кооп.
«Ялинка», 9 км від Києва, електричка, маршрутка, газ, електроенергія, вода на ділянці,
кадастровий номер, можлива прописка, 6
сот.). Хазяїн. Тел.: (066) 365-55-14.
·КОВАЛІВКА (Васильківський р-н, 28 сот.,
літ. кухня 4х7 м, червона цегла, ліс, ставки)
- 140 тис.грн. Тел.: (093) 055-66-20.
·КОЛОНЩИНА (Макарівський р-н, 13 сот.,
під забудову, ліс, річка, електроенергія, газ
- 30 м, асфальт, сусіди будуються, поряд котеджне містечко, 25 км від Києва) - 9 тис.
у.о., торг. Тел.: (068) 322-55-02.
·КОРЖІ (Баришівський р-н, 15 сот., приват.,
електроенергія, ліс, річка, електричка) - 5,5
тис. у.о., торг. Тел.: (097) 261-30-14.
·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
півбудинку, 4,2 сот., газ, опалення газове та
пічне, с/в у дворі, окремий двір) - 18 тис. у.о.
Тел.: (099) 202-43-19.
·ЛЕБЕДІВКА (Вишгородський р-н, 10 сот.,
можливе збільшення до 70 сот., межує з
лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (096)
274-44-55.
·ЛЕБЕДІВКА (Вишгородський р-н, 10 сот.,
можливе збільшення до 70 сот., межує з
лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (096)
010-28-50.
·ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, під
забудову, від 6 до 20 сот., є будинки). Тел.:
(050) 819-66-56.
·ЛИШНЯ (Макарівський р-н, паї 4 га, 3,5
га, лісове озеро, біля 95-го кварталу). Тел.:
(099) 764-13-59 (Катя).
·ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, 51 км від
Києва по Житомирській трасі, 2,7 га, ОСГ) - за
домовленістю. Тел.: (067) 316-37-83.
·МАР’ЯНІВКА (Васильківський р-н, 25
сот., під забудову, поблизу всі комунікації газ, вода, електроенергія; чорнозем, мальовнича місцевість, власник) - 8 тис. у.о. Тел.:
(066) 291-57-97.
·МИКУЛИЧІ (Бородянський р-н, 10 сот.,
можливе збільшення площі, під житлову
забудову, асфальтована дорога, електроенергія, газ, ліс - 200 м) - 500 у.о./сот., торг.
Тел.: (067) 525-18-85.
·МИРІВКА (Кагарлицький р-н, 20 сот., під
забудову, літ. будиночок, сад, озеро, ліс, півдведена електроенергія) - 3 тис. у.о. Тел.:
(068) 837-10-60.
·МИХАЙЛІВКА (Володарський р-н, 25
сот., сад, будівельні матеріали). Тел.: (066)
702-21-78.
·МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА (К.-Святошинський р-н, 25 км від Києва, 8,43 сот.,
садове товариство, 500 м до водойми, поруч
ліс) - 2,8 тис. у.о., торг. Тел.: 513-18-15.
·МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, канадське селище, 12 сот., під забудову) - 3
тис. у.о./сот. або обміняю. Хазяїн. Тел.: (099)
757-68-48.
·МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, канадське селище, 12 сот., під забудову) - за домовленістю або обміняю. Тел.: (093) 010-61-88.
·МУЗИЧІ (К.-Святошинський р-н, вул.
Дачна, асфальт до ділянки, газ поряд, високовольтна лінія, 20 км від Києва, 15 сот.) 500 у.о./сот., торг. Тел.: (093) 289-01-95.
·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, 25 км
від Києва, дві ділянка 15 сот. та 20 сот.,
приват., газ, електроенергія, вода, ліс, озера)
- за домовленістю. Тел.: (097) 290-12-40.
·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, 25 км
від Києва, дві ділянка 15 сот. та 20 сот.,
приват., газ, електроенергія, вода, ліс, озера)
- за домовленістю. Тел.: (098) 083-54-35.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
10 сот., можливе збільшення до 70 сот., під
садівництво, будівництво дозволено, межує
з лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (050)
331-95-20.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
10 сот., можливе збільшення до 70 сот., під
садівництво, будівництво дозволено, межує
з лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (068)
304-92-75.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
10 сот., можливе збільшення до 70 сот., під
садівництво, будівництво дозволено, межує
з лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (050)
353-04-26.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
на початку села, ділянка 4 сот., поряд бетонна дорога, електроенергія, газ) - за домовленістю. Тел.: (067) 975-88-59.

·НОВЕ ЗАЛІССЯ (Бородянський р-н, 11
сот., можливе збільшення, перша лінія від
озера та лісу, асфальтована дорога, електроегергія, газ, ліс поруч) - 700 у.о./сот., торг.
Тел.: (068) 725-52-75.
·ОЗЕРА (Бородянський р-н, 25 сот., центр села,
біля озера) - 8 тис. у.о. Тел.: (095) 032-99-89.
·ОЗЕРНЕ (Обухівський р-н, 9,76 сот., рівна,
чорнозем, дозвол прописки, електричка,
ст.Озерний) - 152 тис.грн, торг. Тел.: (068)
130-22-16 (з 20.00 до 6.00).
·ПАЛЯНИЧЕНЦІ (Фастівський р-н, 94 сот.,
під забудову) - за домовленістю. Тел.: (067)
329-17-15.
·ПІДГІРЦІ (Обухівський р-н, ділянка 35
сот., приват., під забудову, можливий продаж
частинами, 9 км від м. «Видубичі», вода
централізована, газ, електроенергія, асфальтований заїзд, хазяїн) - 36 тис.грн/сотка.
Тел.: (097) 350-58-48.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, 38 км
від Києва, приват., під забудову, 21,5 сот.,
стара хата, право прописки, великий фруктовий сад, по вулиці всі комунікації, електроенергія, газ, тел., інтернет, маршрутка на
Київ № 791, інтервали руху через кожні 20
хв.). Тел.: (063) 391-47-70.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 сот., під забудову, поряд газ, електроенергія, озеро, огорожа) - за домовленістю. Тел.: (067) 712-26-27.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 сот., поряд
всі комунікації, озеро) - за домовленістю.
Тел.: (050) 444-18-94.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 ст., поряд
озеро, всі комунікації) - за домовленістю.
Тел.: (067) 758-98-98.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 1 га, 1 км від Києва) - 1 тис. у.о./сот., торг. Тел.: (050) 950-81-02.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, с. Троєщина,
12 сот., електроенергія) - 25 тис. у.о. Тел.:
(099) 355-03-43.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, ТОВ «Радар»,
9,5 сот., будинок 42 кв.м, під оздоблення,
2-пов., гараж, вода, сарай, сад, озеро - 25 хв.
пішки, ліс, чисте повітря, 40 км від Києва) за домовленістю. Тел.: (099) 263-39-14.
·ПРИШИВАЛЬНЯ (Фастівський р-н, центр,
25 сот., під забудову) - 150 у.о./сот. Тел.:
(095) 451-93-33.
·ПРОЦІВ (Бориспільський р-н, 12 сот.,
комунікації) - за домовленістю. Тел.: (050)
772-46-76.
·РАКІВКА (Вишгородський р-н, 6 сот.) - 3,2
тис. у.о. Тел.: (066) 501-38-84.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, 9,1 сот., бетонна огорожа, метал. ворота, хвіртка). Тел.:
(095) 585-53-70.
·РОГОЗІВ (Бориспільський р-н, 16 сот.,
асфальтований під’їзд, електроенергія,
свердловина) - за домовленістю. Терміново.
Тел.: (067) 505-91-68.
·РОЖНИ (Броварський р-н, під садівництво, затока, ліс поряд, 12 сот.) - 168 тис.
грн. Тел.: 362-37-22.
·РОЖНИ (Броварський р-н, садове товариство «Академік», газ підведений, 12 сот.).
Тел.: (050) 355-36-63.
·РОМАНКІВ (Обухівський р-н, ст.»Дачна»,
біля Голубих озер, 0,51 га, на березі каналу,
з перспективою облаштуванню власної водойми, 16 км від Києва) - 5 тис. у.о./сот. Тел.:
(098) 888-00-17.
·РУДЕ СЕЛО (16 сот., під забудову). Тел.:
360-93-52.
·РУДНЯ (Броварський р-н, недобудова,
цокольний поверх, 45 кв.м, сад, 6 сот., огорожа, електроенергія, газ по вулиці, охорона, поряд сосновий ліс, озеро) - 6 тис. у.о.
Тел.: (063) 319-16-83.
·РУЛИКІВ (Васильківський р-н, 1 га, госпбудівлі, хата, колодязь) - за домовленістю.
Тел.: (093) 921-05-58.
·РУСАНІВ (Броварський р-н, 35 км від
Києва, вул. Жовтнева, 22 сот., під забудову,
по вулиці газ, електроенергія, сусіди, асфальтована дорога, держакт, кадастровий
номер 2005 р., техпаспорт на забудову) - 5,5
тис. у.о., торг. Тел.: (097) 540-40-57.
·СИНЯК (Вишгородський р-н, 12 сот., під
садівництво, кутова, чиста, без дерев, поряд
ліс, дорога, грунт) - 3 тис. у.о. Тел.: (098)
308-60-90.
·СОШНИКІВ (Бориспільський р-н, три
ділянки по 25 сот., під забудову заміського
будинку, садиби, поряд комунікації вода,
газ, електроенергія, поряд ліс, Дніпро, два
озера, р.Карань, чиста зона, ліспромгосп,
лісництво) - договірна. Хазяйка. Тел.: (050)
750-11-12 (Галина).
·СТУДЕНИКИ (П.-Хмельницький р-н, 80 км
від Києва, город 30 сот., гарний будинок, газ,
гараж, погріб, колодязь, ліс, озеро, тихе місце)
- за домовленістю. Тел.: (067) 153-18-01.
·ТАРАСІВЩИНА (Вишгородський р-н, 32
сот., під забудову, можна половину, ліс, газ,
красиве місце, тихо, 35 км від Києва) - 500
у.о./сот. Тел.: (067) 286-86-95.
·ТРЕБУХІВ (Броварський р-н, 10 сот.) - за
домовленістю. Тел.: (095) 876-53-44.
·ФАСТІВ (Снігурівка, 12 сот., дачна) - 2 тис.
у.о. Терміново. Тел.: (097) 092-33-27.
·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, будинок 20
кв.м, ділянка 15 сот., веранда 10 кв.м, погріб
у веранді, колодязь, фруктові дерева, туалет)
- 8,5 тис. у.о. Тел.: (067) 582-03-38.
·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, ділянка 15
сот., на ділянці будинок, веранда 10 кв.м,
погріб у веранді, колодязь, фруктові дерева,
туалет) - 8,5 тис. у.о. Тел.: 402-45-93.
·ХОДОСІВКА (К.-Святошинський р-н, 35
сот., під забудову, район гіпермаркету, Мануфактури) - 320 тис. у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, 22 сот., під забудову, електроенергія, газ
по вулиці, сусіди збудовані, поряд березовий
гай, школа, садок, 10 хв. до електрички,
ст.Півні, маршрутки до метро) - 6 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 252-98-76.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, вул. Чехова, 22 сот., під забудову, електроенергія, газ по вулиці, поряд озера, дубовий газ, електричка, ст.Півні) - 8 тис. у.о.,
торг. Тел.: (098) 876-65-17.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., по вулиці газ,
електроенергія, збудовані сусіди, 10 хв. до
електрички, ст.Півні, маршрутки) - 2,5 тис.
у.о. Тел.: (095) 380-47-62.
·ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ (Ніжинський
напр., електрички, маршрутки, 44 сот.,
річка) - 150 тис.грн. Тел.: (066) 630-04-19.
·ЩАСЛИВЕ (Бориспільський р-н, 1 га, під
забудову, район промзони) - 200 тис. у.о.
Тел.: (097) 876-12-57.
·ЯРОШІВКА (Фастівський р-н, 60 км від
Києва, садове товариство «Ярошівська
Мрія», приват. земельні ділянки від 6,6 до
12 сот., можливість придбати дві ділянки
поруч, серед лісу, біля озера, охорона,
під’їздні дороги, електроенергія). Тел.: (096)
216-55-48, (066) 245-83-94.
·ЯСНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 30
км від Києва, кінець, ділянка 6 сот., сад,
сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

обміняю
·ВАСИЛЬКІВ (20 км від Києва, 12 сот., всі

документи, всі комунікації) на кв-ру. Тел.:
(050) 212-96-30.
·ДОЛИНА (Обухівський р-н, пай 5 га) на
кв-ру або продам. Тел.: (066) 976-92-61.
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15 рекламно-інформаційних видань України
м. Запоріжжя «Рынок плюс»
м. Київ «Експрес-Обьява»
м. Кіровоград «Утренний город. актуально все»
м. Енергодар «Рост»

м. Луцьк «Волынский рынок»
м. Мелітополь «Реклама»
м. Миколаїв «Маклер»

1. Нерухомість
Буд. у м.Миколаїв 2-пов. 9 сот.

70000 у.о. (093) 017-30-45

Кв-ра в м.Южноукраїнськ

догов.

(066) 186-75-18

Нерухомість у м.Миколаїв

догов.

(067) 27 29 012

Подоб.!Київ.обл.м.Б.Церква.VIP. 2-кім.
www.grif.ua/rekl_flat1/

550 грн (097) 125-12-00

Подобово!Київ.обл.м.Б.Церква. 1-кім.
www.grif.ua/rekl_flat1/

330, 400 (097) 125-12-00
грн

Прод.будинок с.Пчани Львівська обл.

догов.

(067) 147-66-98

2. Сировина, матеріали
Агроконтинент: посівні матер., ЗЗР

догов.

(067) 520-77-06

Вікна. Двері. м.Миколаїв

догов.

(0512) 58-00-35

Купуємо брухт чорних та кольорових

(0472) 56-04-14

Купуємо відходи кабельного ПВХ

(050) 078-73-33

Купуємо відходи шин та чорної гуми

(050) 078-73-33

Купуємо лом різних поліетиленових

(050) 078-73-33

3. Будівельні матеріали
Металлочерепиця, бітумна черепиця

догов.

Натяжні стелі безшовні, від виробн.

(050) 341-87-56
(067) 473-55-11

Пінопласт від виробн.

(093) 373-94-22

Профіль CD, UD,CW,UW для гіпсу

догов.

(061) 289-11-06

Профнастил

догов.

(067) 404-10-10

Профнастил виготовляємо

догов.

(067) 447-85-77

Тротуарна плитка від виробника

догов.

(096) 169-83-23

5. Прилади, устаткування
Запчастини до імп.газових котлів

(050) 464-06-04

м. Стрий «Фортун»
м. Токмак «Наше місто»
м. Ужгород «Закарпатські оголошення»

Мобільний стенд X-banner 80х180, від

360 грн (067) 611-14-80

Плотер

догов.

(098) 775-86-53

Плотер широкоформатний

догов.

(098) 775-86-53

Прес позолотний ПЗ1-М

догов.

(098) 775-86-53

Рекламні павуки оптом та в роздріб

недор.

(067) 611-14-80

Ремонт єлектр.плат газ.котлів

м. Харків «Все для бизнеса и отдыха»
м. Черкаси «От и дО»
м. Чернівці «РІО Чернівці»

(050) 464-06-04

6. Транспорт, запчастини
Газ на авто. Гарантія

догов.

(099) 526-01-12

Газобалонне облад-я avtogbo.in.ua

догов.

(099) 526-01-12

З/ч на трактори і мотоблоки agrokram.com

(095) 046-50-90

Навантажувачі Balkonkor,3/2

(0472) 33-11-27

7. Товари для сільського господарства
Картоплелекопалки, косарки, граблі
agrokram.com

(095) 046-50-90

8. Товари домашнього вжитку
Тканина конопляна від виробника

(093) 946-24-80

10. Тара, упаковка
Куплю кеги і балони

Куплю (098) 596-04-22

Куплю Хладон 114 В2, 12В1, 13В1

догов.

(098) 596-04-22

Пакети, мішки, посуд одноразовий

догов.

(061) 222-19-88

Скотч, стретч плівка, сітка, стрічка

догов.

(061) 289-19-11

11. Послуги
Landing page

3000 грн (066) 338-47-13

Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO догов.

(067) 611-14-80

Безкоштовні оголошення www.
ogoloshennya.net

(067) 666-90-90

Додрукарські види робіт

догов.

(050) 312-14-91

Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex

догов.

(067) 611-14-80

Набір текстів книг

догов.

(050) 312-14-91

Підготовка книг до друку

догов.

(044) 482-08-62

Радіо-реклама в торгових центрах

догов.

(066) 338-47-13

Реклама в Епіцентрі та Нової Линії

догов.

(066) 338-47-13

Реклама в ЗМІ України

догов.

(0472) 54-67-12

Реклама в електричках

догов.

(066) 338-47-13

Реклама в ЗМІ Черкаського регіону

догов.

(0472) 54-67-11

Реклама в м. Стрий, Львівська обл

(03245) 4-00-71

Реклама в Одеській обл.

догов.

(066) 338-47-13

Реклама в пресі по всій Україні

недор. (066) 338-47-13

Реклама та PR в Закарпатті,

від

800 грн (068) 802-04-20

Реклама у «Домашній кулінарії»

від

від

176 грн (0472) 63-07-08

Видавництво повного циклу

догов.

(050) 312-14-91

10 грн

(050) 222-50-50

Куплю кисневі балони, ємкості, азотні

Куплю (050) 514-21-44

Видання книг, газет, журналів

догов.

(044)4820862

Реклама у газеті «Господар.поради»,від 10 грн

(050) 222-50-50

Машину БР72 для різки паперу

догов.

Візитки,флаєри,календарі, буклети

(03245) 4-13-54

Реклама у газеті «Здоров’я»,

10 грн

(067) 666-90-90

Металошукачі detectori.com.ua

1000 грн (096) 594-99-96

(050) 222-50-50

Розповсюд. поліграфії в Запоріжжі

догов.

(066) 338-47-13

Конфорки ЕКЧ-145;180;220,

·КРУШИНКА

(20 км від Києва у бік Василькова, 10 сот. сад, 3-пов., гараж на 4
авто, 10 м до озера, лісу, гори, мальовничий
краєвид) на кв-ру в Києві. Тел.: 280-35-02.
·ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н (25 сот., під забудову,
Голубе озеро) на автомобіль або продам - 8
тис. у.о. Тел.: (067) 298-55-26.
·ПУТРІВКА (Васильківський р-н, 20 км від
Києва, всі комунікації, 12 сот.) на кв-ру в
Києві. Тел.: (093) 975-18-92.

здам
·БОБРИЦЯ (дачна ділянка 5 сот., вагончик).

(098) 775-86-53

Газета «Закарпатські оголошення», від

продам

·Будиночок (метал., 7,5х3,5 м, утеплений)
на вивезення - 4 тис. у.о. або обміняю на автомобіль, ділянку. Тел.: (095) 603-08-15.
·Дарницький (Осокорки, 2-пов., цегл., 60
кв.м, мансарда, гараж, сад, 6 сот.) - 28 тис.
у.о. Тел.: (097) 432-04-55.
·Дніпровський (Русанівські сади, початок,
2-пов., дачний будинок, сад, город, 6 сот., 3
хв. до Дніпра) - за домовленістю. Тел.: (067)
751-70-97.

Київська область

Тел.: (099) 226-61-05.
продам
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, кімната, всі
вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет) - ·АРТЕМІВКА (Бориспільський р-н, кооп.
«Агро», 6 сот.). Тел.: 516-59-81.
2 тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
·БАКУМІВКА (Рокитнянський р-н, дача,
дерев., передпокій, кухня, 3 кімнати, хол,
сарай, туалет, 25 сот.) - 1,5 тис. у.о. Тел.:
продам
(068) 640-72-89.
ё БЕРДЯНСК (Азовское море, зе- ·БЕНДЮГІВКА (Кагарлицький р-н, 5х10
мельный участок 4,5 сот., с ком- м, норм. стан, житлова, 25 сот.) - 75 тис.грн.
муникациями на нем, район АКЗ, Тел.: 535-05-11.
800 м от моря, приватизирован). ·БЕРВИЦЯ (Броварський р-н, дача, 6 сот.,
Тел.: (095) 582-67-47 (Владимир). побутовка блокова 8,5 кв.м, свердловина,
ліс, електричка - 15 хв. пішки) - 2,1 тис. у.о.
·БУКОВЕЦЬ (Івано-Франківська обл., 2 га, Тел.: (097) 521-15-66.
маленький будиночок, нова дорога) - 50 тис.
·БЕРЕЗАНЬ (6 сот., приват., свердловина,
у.о., торг. Тел.: (050) 356-72-96.
огорожа, електроенергія, молодий сад,
·ВЕРЛОК (Житомирська обл., Радоми- метал.
будиночок, 4х3 м, поряд вокзал,
шльський р-н, 73 сот., приват., три дер- озера, ліс, електричка Київ-Яготин) - за дожакти, старий будинок, сарай, садок) - 30 мовленістю. Тел.: (095) 620-75-01.
у.о./сот. Тел.: (097) 976-54-24.
·БЕРЕЗАНЬ (власний будинок, 88,5 кв.м,
·ВІННИЦЯ (ділянка 5 сот., метал. вагончик мансарда,
всі комунікації, зручності, побу3х10 м, електроенергія, молодий садок, поряд дований з каменю, ракушняку, обкладений
ліс, р.Південний Буг, 15 хв. від маршрутки) - 82 керамічною цеглою, 0,10 га, молодий садок,
тис.грн, торг. Тел.: (097) 473-35-34.
госпбудівлі, залізниця, автотраса Київ·КУЙБИШЕВЕ (Полтавська обл., Шиша- Харків, в центрі) або обміняю на житло в
цький р-н, 30 сот.) - за домовленістю. Тел.: Києві. Терміново. Тел. в Березані: 6-20-10.
(095) 574-03-37.
·БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ (Баришівський р-н, 55
·ОСТЕР (Чернігівська обл., 88 км від Києва, км від Києва, Ніжинський напр., дача, 8
12 сот., хата, мальовниче місце, берег сот., СК «Березовий гай», 2-пов. будинок,
Десни) або здам в оренду на літо. Тел.: (099) 2 балкони, 5 кімнат, 2 виходи у сад, 2012 р.
забудови, навколо ліс, охорона) - 20 тис. у.о.,
798-31-94.
·ПРОХОРІВКА (Черкаська обл., Канівський торг. Тел.: (050) 667-38-72.
р-н, 8 сот., під дачу, 5 хв. від колишньої са- ·БІЛА ЦЕРКВА (передмістя, дача, кооп.
диби професора Максимовича, історичне «Дружба», 2-пов., житлова, кап., всі вигоди,
місце, мальовнича природа, чудове повітря, 9 сот., колодязь, сад) - 23 тис. у.о. Тел.: (098)
ліс, газ, електроенергія по вулиці, під Лисою 129-45-37.
Горою, поряд центр, асфальтована дорога). ·БОБРИК (Броварський р-н, 40 км від
Тел.: (096) 122-63-03.
Києва, недобудована, 8 сот., ліс, погріб,
·ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН (Ніжинський озеро, вокзал) - 90 тис.грн, торг. Хазяйка.
напр., 60 км від Києва, 44 сот., в кінці городу Тел.: (095) 356-63-47.
річка, газ у дворі, електроенергія, тел. лінія, ·БОЯРКА (вул. Високовольтна, дачний
магазини, школа, лікарня, сарай, підвал) не- дерев. будинок, електроенергія, центр. вода,
дорого або обміняю. Варіанти. Тел.: (068) газ підведений, 6 сот., сад, маршрутки) - 26
572-12-16.
тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
·ЧОРНУХИ (Полтавська обл., Чорнухін- ·Будинок (дачний, метал., утеплений,
ський р-н, ОСГ, 3,4216 га) - 75 тис.грн або 7,5х3,5 м, 5 вікон дубов., грати, метал 3 мм)
здам в оренду. Тел.: (099) 313-46-52.
на вивезення або обміняю на автомобіль.
Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
обміняю
·ЖИТОМИР (елітний район, під забудову, ·ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКА (ст.Сорочий
11 сот., газ, електроенергія на ділянці) на Брід, цегл., 2 кімнати, кухня, газ, вода, коло1-кімн. кв-ру. Розгляну різні варіанти. Тел.: дязь, 7 сот., 15 хв. до вокзалу) - 13 тис. у.о.,
торг. Тел.: (098) 071-47-96.
(068) 222-69-69.
·ОМЕЛЬЯНІВ (Чергігівська обл., Козе- ·ВІКТОРІВКА (Миронівський р-н, 25 сот.,
лецький р-н, 2 га, 45 км від Києва, тверде по- будинок дерев., обкладений цеглою, 6х10 м,
криття до ділянки, електроенергія, газ, ставок) 3 кімнати, кухня, комора, веранда, погріб,
колодязь, цегл. сарай, приват., гарний стан,
на житло в Києві. Тел.: (097) 279-32-06.
електричка Київ-Миронівка, хазяїн) - за домовленістю. Тел.: (066) 649-80-91.
1.5. Дачі
·ВІКТОРІВКА (Миронівський р-н, 25 сот.,
будинок дерев., обкладений цеглою, 6х10 м,
3 кімнати, кухня, комора, веранда, погріб,
куплю
колодязь, цегл. сарай, приват., гарний стан,
Київ-Миронівка, хазяїн) - за до· Дачу, дом, участок в черте го- електричка
рода, только у хозяина, до 5 мовленістю. Тел.: (098) 219-73-83.
ВІЛЬШАНИЦЯ (Рокитнянський р-н, електыс.у.е. Расчет произведу быстро. ·тричка,
дерев., веранда, комора, кухня, 2
Звоните - договоримся. Тел.: (068) кімнати, під шифером, сарай, літ. кухня,
колодязь, 27 сот., огорожа, 15 хв. до елек508-89-66 (Покупатель).
маршрутка до Б.Церкви) - 3,2 тис.
·Дніпровський (Русанівські сади, 3-6 сот., трички,
у.о. Тел.: (066) 085-26-28.
для себе). Тел.: (063) 263-22-17.
·
ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км
·Контейнер, вагончик (для дачі, себе). Тел.: від Києва, 70 кв.м, вода, газ по вулиці, 60
(098) 250-76-50.
сот., луг, Дніпро, маршрутки до м. «Бори·Подільський, Шевченківський (біля вул. спільська») - 55,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
Маршала Гречка, Академіка Туполєва, Сте- 403-01-14.
ценка). Тел.: (097) 815-68-40.
·ВИШНЯКИ (Фастівський р-н, кооп.
·Святошинський, Подільський, Шевчен- «Унава», 2 кімнати, 2-пов., кухня, газ підківський (біля вул. Академіка Туполєва, ведений, будка, будівельні матеріали, пічне
Маршала Гречка, Стеценка, для себе), у опалення, 11,5 сот., ліс, документи готові)
недорого. Тел.: (098) 712-08-63.
власника. Тел.: (067) 444-70-41.

Інші регіони

Київ

30 грн

·ГАЙОВЕ

(Броварський р-н, кооп. «Діброва», цегл., 2-пов., 64 кв.м, 3 кімнати, 6
сот., сад, колонка, літ. кухня, власне озеро з
рибою, 20 хв. до електрички, ст.Семиполки)
- 10 тис. у.о. Тел.: (063) 044-98-90.
·ГОРОДИЩЕ (Бориспільський р-н, 4 сот.,
плодові дерева, можна збільшити площу)
дешево. Тел.: (063) 657-41-31.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, садовий будинок 12,5 кв.м, житлова, електроенергія,
літ. душ, туалет, сарай, 6 сот., сад, огорожа
- 25 %, електричка, автобус) - 7 тис. у.о. Тел.:
(098) 666-45-68.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, утеплений
вагончик, 21 кв.м, опалення, цегл. туалет,
душ, сарай, альтанка, доглянута ділянка 6
сот., огорожа, свердловина, сад, газон) - 8,5
тис. у.о. Тел.: (097) 607-46-40.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по
12 сот., станція електрички, озеро, ліс) або обміняю. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки
по 12 со.) або обміняю на автомобіль або земельну ділянку. Тел.: (096) 038-12-17.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, кооп.
«Троянда», 12 сот., під забудову) - за домовленістю. Хазяїн. Тел.: (093) 010-61-88.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, три ділянки
по 12 сот.). Хазяїн. Тел.: (063) 986-62-82.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, чотирі
ділянки по 12 сот., дачні, кооп. «Троянда»)
або обміняю. Тел.: (099) 757-68-48.
·ЗОРЯ (Броварський р-н, 74/38/15 кв.м, кімната під с/в, без внутр. оздоблення, новий
2-скатний дах, 220/380 В, 48 сот., приват.)
- 16 тис. у.о. Тел.: (098) 398-25-49.
·КАГАРЛИК (70 км від Києва, дерев., дах
обшитий пласким шифером, гараж, сарай,
літ. кухня цегл., колодязь, погріб, молодий
сад, 23 сот.). Тел.: (067) 926-13-03.
·КАЛИНІВКА (Макарівський р-н, вул.
Київська, 42 км від Києва, хата під дачу, газ,
колодязь, сад, погріб, сарай, 30 сот., можливість поділу на дві ділянки) - за домовленістю. Тел.: (067) 390-52-45.
·КИП’ЯЧКА (Миронівський р-н, приват.,
25 сот., хата під дачу, садок, погріб, гараж,
лазня, сарай, асфальтований під’їзд, колодязь, все необхідне для дачної праці, меблі,
посуд, інструменти, багато дрів, 3 фази, циркулярка та ін., чистий район) - 2,7 тис. у.о.
Тел.: (095) 194-13-32.
·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
1-пов., цегл., поряд всі комунікації, 6 сот.,
сад) - 28 тис. у.о., торг. Тел.: 599-12-88.
·Кунг (17 куб.м), контейнер (6,5 куб.м).
Тел.: (050) 107-18-46.
·ЛУК’ЯНІВКА (Баришівський р-н, 55 км
від Києва, 35 сот., чорнозем, газ, електроенергія, приват., побутовка для літ. житла,
маршрутка від м. «Лісова» кожні півгодини,
автостанція «Дарниця») - за домовленістю.
Тел.: (097) 243-11-32.
·ЛЮБЧА (Білоцерківський р-н, 3 кімнати,
госпбудівлі, газ - 50 м від будинку, 25 сот.)
- 7 тис. у.о. Тел.: (067) 496-63-16.
·МАСЛІВКА (Миронівський р-н, 140 км від
Києва, дерев., обкладений плиткою, ділянка 40
сот., газове опалення, свердловина, колодязь,
погріб, гараж, молодий сад, все приват.) - за
домовленістю. Тел.: (095) 610-69-87.
·МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев., 3 кімнати, веранда, комора, кухня, гараж з прибудовами, сарай, лазня, 25 сот., газ є, свердловина,
до ст.Тетерів 4 км, автобусне сполучення Тетерів-Мигалки, Тетерів-Радомишль, 100 м до
зупинки). Тел.: (093) 469-96-97.
·НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр.,
2-пов., дача, 12 сот., ліс, охорона, озеро) - за
домовленістю. Тел.: (063) 771-38-18.
·НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр.,
цегл., 100 кв.м, доглянутий сад, 6 сот.) - 12
тис. у.о. Тел.: 242-09-50.
·ПІВНІ (Фастівський р-н, кооп. «Рассвет»,
6 сот., контейнер, електроенергія, колодязь,
газ по вулиці, сусіди збудовані, 10 хв. до
електрички, маршрутка) - 3 тис. у.о., торг.
Тел.: 232-53-56.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, 11 сот.,
поблизу всі комунікації - електроенергія,
газ; житлові будинки, мальовнича місцевість, неподалік ліс, поряд дорога - 300
м) - за домовленістю. Тел.: (097) 030-79-29.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

від

Створення и просунення сайтів

догов.

(067) 010-50-60

12. Різне
Все Закарпаття:zakarpatpost.net

від

Літературне редагування

350 грн (067) 666-90-90
догов.

Мобільні виставкові стенди stend.zp.ua

(050) 312-14-91
(067 611-14-80

Сайт fortuna-gazeta.com.ua - оновлений
Потрібні продавці, техперсонал

.

догов

(050) 685-84-15

Цуценята йоркширського тер’єра

1600 грн (095) 114-85-80

Цуценята лабрадора ретривера

1500 грн (073) 404-07-78

Цуценята померанського шпиця

1600 грн (097) 897-43-67

Цуценята померанського шпиця

1600 грн (095) 114-85-80

Цуценята сибірського хаскі

1500 грн (097) 652-38-15

Довідки щодо розміщення
прайс-рядків та рекламних блоків:
(044) 482-08-62; 482086@ukr.net

·Побутовку метал., будинок дачний або при- ·ДРАБІВ (Черкаська обл., цегл., 60 кв.м, газ,

2 Будівництво 2

ймаємо замовлення на виготовлення. Тел.:
(099) 757-68-48.
·РАКІВКА (Вишгородський р-н, 4 км від
Києва, за Гостомелем, 6 сот., садове товариство, електроенергія, газ по вулиці, побутова техніка, свердловина, огорожа) - 198
тис.грн, торг. Тел.: (067) 209-20-19.
·РУДА (18 км від Білої Церкви, будинокдача, 3 кімнати, літ. кухня, гараж, погріб,
госпбудівлі, 21 сот., чорнозем, свердловина,
газ по вулиці) - 4 тис. у.о., торг. Тел.: (097)
572-46-52.
·РУДИКИ (Обухівський р-н, садове товариство, 6 сот., ліс, озеро) - 6 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 209-20-19.
·СИНЯВА (Рокитнянський р-н, будинок, 73
кв.м, 3 кімнати, вигоди в будинку, 30 сот.,
госпбудівлі) - 12 тис. у.о., торг. Тел.: (067)
210-97-19.
·СОРОЧИЙ БРІД (Фастівський р-н, 3-пов.,
цегл., електроенергія, колодязь, газ по вулиці, сад, металопластикові вікна, лінолеум,
6 сот., 15 хв. до електрички) - за домовленістю. Тел.: (093) 209-82-24.
·СУЛИМІВКА (Броварський р-н, кооп. «Сулимівський-2», цегл. будинок, 6 сот., газ,
погріб, свердловина, колодязь) - за домовленістю. Тел.: (067) 754-34-87.
·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км
від Києва, центр, село газиф., водопровід,
25 сот. приват., глиняна хата під червоною
черепицею, погріб-льох, колодязь, фруктові
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод.
та госп. магазини, водойми) недорого. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
·ТАРАСІВКА (Білоцерківський р-н, біля
м.Узин, хата 60 кв.м, молодий сад, приват.,
25 сот., біля ставка, не околиця, колодязь, газ, стаціонарний телефон, водяне
опалення, поруч автобусна зупинка на
м.Б.Церква, 4 рейси на день, госпбудівлі) 290 тис.грн. Тел.: (096) 998-39-65.
·ТАРАЩА (дерев., обкладений цеглою, 54
кв.м, 17 сот., всі вигоди, сад, гараж, госпбудівлі, центр, затишна вулиця) - за домовленістю. Тел.: (067) 223-49-70.
·ЧЕРВОНА МОТОВИІЛВКА (Фастівський
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., вагончик, електроенергія, свердловина, огорожа, газ по
вулиці, 10 хв. до електрички, ст.Півні, маршрутки) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
·ЯСНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 30
км від Києва, кінець, ділянка 6 сот., сад,
сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

пічне опалення, вода в будинку, госпбудівлі, 43
сот., приват.) - 10 тис. у.о. Тел.: (068) 771-37-93.
·МИРГОРОД (Полтавська обл., 7 сот., літ.
врем’янка 6 кв.м, свердловина, огорожа, сад,
город, електроенергія та газ поряд, документи
готові) - 70 тис.грн. Тел.: (097) 050-36-00.
·ПЕТРОПАВЛІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, будинок, цегл., газове опалення, пічка, 4 кімнати, госпбудівлі, погріб,
свердловина, вода в будинку, 45 сот., чорнозем, гарні сусіди, пішки до електрички
Київ-Гребінка, документи готові) недорого.
Хазяйка. Тел.: (096) 103-18-98 (Тетяна).
·СОТНИКИ (Корсунь-Шевченківський р-н,
120 км від Києва, 60 кв.м, 10 + 10 сот., житлова, меблі, заходь та живи) - 5,5 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 765-84-77.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., 80 км
від Києва, дача, електричка, 6 сот., веранда,
кухня, погріб, свердловина, літ. душ з
підігрівом, госпбудівлі, метал. бак для поливу, сад, город, кущі) - 6 тис. у.о. Тел.: (099)
178-21-98.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 7,5 сот., 2-пов., цегл., всі
комунікації, металопластикові вікна, госпбудівлі, гаряча та холодна вода, ліс, озеро,
риболовля, гриби, сад плодоносний, 6 хв.
від платформи) - 15 тис. у.о., торг. Тел.: (097)
178-78-70.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, з/д платформа «Ярославка»,
2-пов., будинок дерев., під будинком гараж,
9,5 сот., гаряча та холодна вода, насосна
станція, бойлер, поливальна система, озеро,
ліс) - 8 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 178-78-70.

сот., свердловина, сад, вокзал) з правом викупу. Тел.: (095) 620-75-01.

·Дарницький (м. «Славутич» - 5 хв. пішки, · Продаж готового до застосу7,5 сот., огорожа, вода, електроенергія,

1.6. Нежитловий фонд

Київ

продам

2.1 Будівельні та оздоблювальні матеріали
куплю
·Драбину розсувну (б/к, для себе) недорого.

Тел.: (096) 369-91-47.
·Драбину-стрем’янку алюмінієву (на 3 ступені, для себе). Тел.: (097) 555-49-99.
·Кахель (2 кв.м, під мармур, салатовий з білими плямками, 15х15 см, для себе). Тел.:
(066) 178-00-12.
·Піноблок, цеглу б/к, залізобетонні блоки,
арматуру (залишки), електроди зварювальні
(діаметр 2, 2,5, 3 мм). Тел.: (068) 340-56-42.

·Брус

продам

(4000х150х50 см, сухий, сосновий),
дошку (шальовка, 6 м, 2,5х30 см, суха),
сітку-рабицю (1 рулон) недорого. Тел.: (097)
454-25-10.
·Брус неструганий (110х50 мм, довжина
4,5 м, 2 шт., 100х70 мм, довжина 3 м, 3 шт.).
Тел.: (097) 591-85-31.
·Вапно (60 кг, негашене, заводська упаковка
по 15 кг). Тел.: (098) 407-06-32.
·Драбину (довжина 3 м). Тел.: (050) 067-49-01.
·Драбину-люк, коліно, два трійника (діаметр 100 мм), батареї чавунні (нов., по 2 та 3
секцій, 12 шт.). Тел.: (096) 369-91-47.
·Драбину (метал., 2 м), шпалери (3 види).
Тел.: (098) 296-05-50.
·Драбину-стрем’янку (Словенія, нов.,
метал., червона). Тел.: (095) 927-47-99.
·Дріт метал. (в бухтах, 6 шт.). Тел.: (066)
930-77-44.
·Дуб сухий (№ 40, довжина 4 м, 2,5 куб.м).
Тел.: (067) 929-72-55.
·Ламінат (б/к, 11 кв.м, колір сосна) - 800 грн.
Тел.: 530-33-58.
·Лінолеум (нов., 36 кв.м) недорого. Тел.:
(096) 366-78-31.
·Лист метал. (2 мм). Тел.: (050) 661-38-71.
·Мембрану під металочерепицю (75 кв.м).
Тел.: (050) 534-43-83.
·Насос К-45/30 відцентровий, візок-майданчик (3-колісний, побутовий), мотор-лебідку (220 В, 1,3 кВт, Німеччина). Тел.: (067)
757-42-32.

· Кафе (Солом’янський район,
площа Космонавтів, 200 кв.м). Без
посередників. Ціна договірна. Тел.: ё Официальный дилер турецкой
обміняю
Компании «Kalde» в Украине OOO
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, вул. (050) 901-17-31.
Леніна, хата, 88,5 кв.м, 2-пов., погріб, 10
«Kalde-Vostok» реализует мелким
здам
сот., мансарда, всі комунікації, газ, вода, каи крупным оптом продукцию туналізація) на житло у Винниці або області · Аренда (ул.Ш.Руставели,34, 5/5,
рецкой фирмы: трубы полипроале у Київській області. Працюю з посеред210
кв.м,
офисный
ремонт,
весь
никами. Тел.: (07540) 6-17-60 (Березань).
пиленовые, фитинги, вентили,
этаж,
90
кв.м
open
space,
5
кабикраны. Полный ассортимент про·ОЛЕНІВКА (Фастівський р-н, 40 км від
Києва, будинок, 94 кв.м, 5 кімнат, кухня, нетов, 2 с/у, 2 балкона, терраса, дукции, новинки. Доставка по всей
електроенергія, газ, пічне опалення) на сигнализация, телефоны, кондицио- Украине. Тел.: (068) 258-90-18, (063)
кв-ру в Києві, Харкові. Тел.: (099) 733-11-56. неры, домофон). Стоимость - 80000
680-98-89, (066) 109-11-59 (Елена).
здам
грн/мес. Тел.: (066) 400-18-72, (067) ·Паркет (10 кв.м), лінолеум кольоровий та
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 6 + 6 + 15 507-01-71 (Елена Николаевна).
утеплений. Тел.: 546-96-87.

Інші регіони

будинок 60 кв.м, 2-пов., пральна, холодильник, телевізор, бойлер, ванна, меблі,
під бізнес - заправка, кафе, під рекламу,
·БЕРЕЗАНКА (Чернігівська обл., 15 км від магазин, клуб йоги, готель, Дніпро, озера,
Чернігова, садове товариство, 2-пов., 4х5 м, асфальтована дорога, маршрутки) - 10 тис.
2 пов.: кімната 15 кв.м, 1 пов.: кімната 15 грн. Без комісії. Тел.: (067) 495-24-06.
кв.м, кухня, погріб, грубка, веранда, виног(Соломенский,
радник, 7 сот., дерева, кущі, хвойний ліс) - за · Помещение
домовленістю. Тел.: (063) 464-37-91.
ул.Антонова,20, свое, цокольный
·ВІННИЦЯ (ділянка 5 сот., метал. вагончик этаж, 2 входа, отличный ремонт,
3х10 м, електроенергія, молодий садок, поряд решётки, сигнализация, телефон,
ліс, р.Південний Буг, 15 хв. від маршрутки) интернет). Возможна продажа
3,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 742-13-24.
·В’ЯЗІВОК (Полтавська обл., Лубенський или обмен на квартиру. Тел.: (050)
р-н, дача, 33 сот., приват., газ, світло, коло- 530-28-88, (050) 353-28-14.
дязь, госпбудівлі, поряд ліс, ставок) - 61 тис.
грн. Тел.: (066) 649-47-62.
·ГОРОДИЩЕ (Полтавська обл., Чорнухінздам
ський р-н, садиба, житловий будинок 64
кв.м, погріб вхідний, колодязь, приват., 34 ·Голосіївський (приміщення, окр. вхід, 215
сот., автобусне сполучення з м.Лубни). Тел.: кв.м, всі умови, під будь-який вид діяль(050) 009-60-63.
ності) - 150 грн/кв.м. Тел.: (063) 267-67-82.

продам

Інші регіони

вання гашеного, негашеного
та для грунту вапна (извести).
Низькі ціни. Можлива доставка та
бартер. Запрошуємо до співпраці.
Телефони продавці: (093) 189-7527, (067) 250-38-12 (Петро).

·Профіль

алюмінієвий (довжина 1-3 м,
850х40х4 мм). Тел.: (097) 953-66-00.
·Профіль алюмінієвий (довжина 7 м, 40х160
та 40х80). Тел.: 419-34-05.
·Профіль для сайдинга дешево. Тел.: (096)
968-25-45.
·Рами (2 шт., зі склом, 1х1,1 м). Тел.: (067)
439-84-77.
·Труби метал. (6 шт., по 8-10 м, водопроводні). Тел.: (093) 198-39-39.
·Труби метал. Тел.: (063) 254-14-35.
·Трубку нерж. (діаметр 15 мм). Тел.: (063)
865-62-86.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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482-01-13, 482-08-62

·Цеглу

одинарну, полуторну, подвійну (по ·Батареї опалення (8, 10-секційні). Тел.:
50 шт.). Тел.: (067) 757-42-32.
(067) 758-98-98.

·Швелер марки 22У (6 м). Тел.: (098) 975-20-46. ·Батареї чавунні (нов., самовивезення).
·Швелер метал. (ширина 20 см, довжина Тел.: 412-67-98.
2 м, товщина металу 10 мм, 6 шт.) по 230 ·Батареї чавунні. Тел.: (067) 547-70-94.
грн, торг, швелер (3 шт., метал., довжина 2
м, ширина 16 см, товщина металу 8 мм) по ·Батареї чавунні. Тел.: (095) 133-93-74.
200 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Батарею чавунну (7-секційна, гарний стан,
·Шпалери (залишки), скло дзеркальне. Тел.: робоча). Тел.: 484-80-93.
(093) 490-62-32.
·Водонагрівач (швидкісний, від електрики)
·Шпалери паперові (7 рулонів, 4 рулони, - 640 грн. Тел.: (063) 071-61-87.
довжина 8,5 м, 2 види), кахель настінний ·Газколонку (б/к) недорого. Тел.: (098) 296-05-50.
(білий, блакитний, 15х15 см), кахель для
·Газкотел (б/к). Тел.: (068) 685-45-71.
підлоги (20х20 см). Тел.: 278-32-27.
·Електронагрівачі (3 шт.). Тел.: (063) 261-11-21.
послуги
·Принимаем заказы на изготовление дачных ·ЗАЗ-968: запчастини. Тел.: (067) 190-75-50.
металлических домиков, киосков, мага- ·Колонку газову (виробник - Італія, б/к,
зинов. Тел.: (096) 038-12-17.
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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.
· Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОСКВИЧ, ЗАПОРОЖЕЦЬ, ЗІМ, ЗІС,
гарний стан). Тел.: (050) 212-96-30.
·Котел (2-контурний, газ., 24 кВт). Тел.: ВАЗ а також старі мотоцикли: УРАЛ,
ДНІПРО, ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. Тел.:
(093) 167-27-99.
·Котел АОГВ газовий (24 кВт, б/к, від- (044) 237-39-30, (050) 169-57-73,
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.
мінний стан). Тел.: 592-25-72.

2.2 Вікна, двері, жалюзі,
перегородки
продам
·Блок віконний із окремими рамами ·Котел
(1500х880 мм), рами віконні засклені

(1400х550 мм, 2 шт.), 1300х470 мм, 2 шт.,
електрокартон (0,4 мм, 5 кв.м). Тел.: (093)
802-53-53.
·Блок дверний (1930х1150 мм). Тел.: (050)
221-42-05.
·Бродедвері. Тел.: (067) 106-89-13.
·Бронедвері (б/к), двері міжкімнатні
(200х80 см). Тел.: (093) 506-52-83.
·Бронедвері (обшиті, 2 замки, відеовічко,
коробка, стандартні, 200х80 см). Тел.: (067)
180-63-71.
·Вікна дерев’яні для дач (Васильків, нов. та
б/к, були в експлдуатації один сезон). Тел.:
(098) 375-58-31.
·Вікно металопластикове (180х104 см),
двері металопластикові (нов., з новобудови
(265х0,75 м) - 1 тис.грн за все. Тел.: (097)
227-93-51.
·Грати віконні ковані з елементами плазмового різання, перила ковані, гвинтові сходи з
елементами плазмової різки, ворота ковані з
елементами плазмового різання. Тел.: (066)
600-87-84.
·Двері (2-стулкові, білі, б/к), двері (ДВП,
2х0,9 м). Тел.: 592-25-72.
·Двері вхідні (180х80 см, дерев., нов.). Тел.:
(067) 599-07-79.
·Двері вхідні (2 шт., з коробкою, ДСП,
гарний стан). Тел.: (066) 274-61-83.
·Двері (дерев., фільончасні, 200х80 см).
Тел.: (095) 451-53-68.
·Двері міжкімнатні (200х80 см, під візерунчасте скло, шпоновані дубом). Тел.: (067)
712-26-27.
·Двері міжкімнатні (200х80 см, шпонована
дубом, під візерунчасте скло). Тел.: (067)
758-98-98.
·Двері міжкімнатні (6 шт.). Тел.: 513-55-68.
·Двері міжкімнатні (гарний стан, самовивезення). Тел.: (067) 289-16-13.
·Двері РЕХАУ металопластикові з рамою,
батарею чавунну (7-секційна, робочий
стан). Тел.: (066) 249-97-19.
·Жалюзі (метал., горизонтальні, 1,5 м). Тел.:
419-34-05.
·Рами балконні (б/к, 157х74 см). Тел.: (067)
580-62-95.
·Рами балконні (б/к 2 роки, металопластик,
3033х136 см). Тел.: (096) 337-31-30.

АТЕМ газовий (5 кВт, Житомир, ·Автомобіль (для себе, з невеликим пробігом). Тел.: (050) 927-54-17.
нов., гарантія). Тел.: (095) 087-63-13.
·Автомобіль (для себе). Тел.: (067) 911-29-90.
ё Котлы твердотопливные «Кобзар» ·Автомобіль до 15 тис.грн (для себе) або обнадежны, современны, просты в міняю на човен КАЗАНКА з лафетом. Тел.:
использовании. Сталь - 4 мм, тер- (099) 292-62-91.
момеханический регулятор тяги, ·ВАЗ, МОСКВИЧ (норм. стан). Тел.: (097)
площадь обогрева 100-300 кв.м. 501-97-87 (Вадим).
Собственное пр-во, «Каневский ме- ·ВОЛГА ГАЗ-24, ГАЗ-2402, ГАЗ-2410, ГАЗГАЗ-3110, ВАЗ, АЗЛК, МОСКВИЧ або
ханический завод». Доставка. Сайт: 3101,
мікроавтобус, іномарку або ін. моделі (для
frezer.com.ua. Тел.: (096) 105-91-78, пенсіонера). Тел.: (068) 340-56-42.
(04736) 3-10-62.
·ТАВРІЯ ПІКАП (газова установка, можна
кузов з документами). Тел.: (067)
·Обігрівач (ел., гарний стан, легкий, ком- тільки
265-00-62.
пактний, 2 режими обігріву, режим вентилятора, економний) - 150 грн. Тел.: (068) ·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-3, ЛАНСІЯ
ТЕМА - до 12 тис.грн. Тел.: (097) 803-04-58.
352-69-53.
продам
·Обігрівач електричний. Тел.: 285-72-67.
·АУДІ Q-7 (2008 р.вип., чорний, пробіг 190
2.7. Ремонтно-будівельні, км, обслуговування - станція, 4,2 л, турбодиоздоблювальні роботи зель). Тел.: (050) 310-56-15.
·АУДІ А-6 (2002 р.вип., сріблястий, 250 тис.
пропоную
км, 3,0 л, КПП-автомат, газ-бензин, клімат·Виконуємо всі види будівельно-ремонтних контроль, шкіра) - 180 тис.грн. Тел.: (063)
робіт, можна у великих обсягах. Тел.: (099) 293-84-82.
600-95-89.
·БМВ-535 (2007 р.вип., 3,0 л, дизель, бітурбо, КПП-автомат, чорний, 200 тис.км,
·Все виды демонтажных работ. Тел.: (097) комплектація
максимальна) - 350 тис.грн,
694-23-10.
торг. Тел.: (063) 276-38-20.
·Выносим и вывозим строймусор. Тел.: ·ВАЗ-21011 (79 р.вип., на ходу, в аварії не був)
(067) 583-82-25.
- за домовленістю. Тел.: (097) 272-21-85.
· Выполним все основные виды ре- ·ВАЗ-21011 (79 р.вип.). Тел.: (095) 738-16-91.
монтно-строительных работ (вывоз ·ВАЗ-2105 (2002 р.вип., 1,5 л, синій, 5-ступ.
КПП, гарний стан) - за домовленістю. Тел.:
мусора). Тел.: (068) 800-50-09.
(097) 718-80-43.
·Выполняем малярные, штукатурные работы. Плитка, Гипсокартон, шпаклевка, · ВАЗ-21053 (96 р.вип., оригінал,
побелка стен по доступным ценам. Мастера один власник, гаражне зберігання,
высшего класса. Качество гарантируем. пробіг 60000 км, колір вишневий,
Тел.: (099) 002-17-89.
стан машини ідеальний). Ціна

· Демонтаж. Вывоз мусора. Спец- договірна. Терміново. Тел.: (096)
техника, недорого. Тел.: (068) 667-79-29 (Вячеслав).
800-50-09.
·ВАЗ-21063 (86 р.вип., пробіг 70,5 тис.км,

·Демонтаж стен, плитки, полов, столярки,
стяжки. Вывоз строймусора. Грузчики. Недорого. Тел.: (095) 850-05-02.
·Демонтаж стен, плитки, полов, столярки,
стяжки, паркета. Разборка мебели. Вывоз.
Садовые работы. Обрезка, побелка, обкапывание. Михаил (50 лет, опыт). Тел.: (067)
847-71-17.

2.3. Решітки, огорожі,
· Качественно и быстро выполняем
ворота
любые виды строительных работ
продам
·Ворота гаражні (товщина листа 4 мм, уте- от стяжки до крыши. Тел.: (099)
281-89-99.
· Комплексный и частичный ремонт
квартир, комнат, дач. Кладка, штукатурка, гипсокартон, перегородки,
малярка, плитка, обои, ламинат и
2.4. Будівельн хімія
др. работы. Быстро, качественно,
продам
недорого! Семейная пара. Тел.:
·Клей столярний (200 г, залишки). Тел.: 463-19-56. (096) 273-47-48.

плені). Тел.: (066) 273-76-40.
·Ворота метал. з вбуд. хвірткою (товщина
металу 2,5 мм, висота воріт 2 м, ширина 3 м,
гарний стан), сітку-рабицю (1 рулон, оцинкована, 10 м). Тел.: (097) 454-25-10.

·Клей шпалерний, шпалери різні. Тел.: 424-04-21. ·Кровельные работы. Проект, демонтаж,
монтаж и материалы. Тел.: (063) 848-88-00.
2.5. Сантехніка
·Лакокрасочные работы. Тел.: (068) 685-45-71.
продам
·Любые сантехуслуги быстро и качест·Бак розширювальний для систем опалення венно. Тел.: (066) 342-12-62.
та кондиціонування модель РЕФЛЕКС (140
·Малярка, обои, откосы, беспесчанка. Тел.:
л, робочий стан). Тел.: (097) 992-54-38.
(050) 681-83-41.
·Бачок для унітаза. Тел.: (050) 735-74-13.
·Біде, унітаз (білі), раковину (кавовий ·Недорого выполняем малярно-штукаколір). Тел.: (067) 909-56-02.

·Ванну (б/к, 150х70 см). Тел.: (067) 439-84-77.
·Ванну (метал., з сифоном) недорого. Тел.:

(067) 387-77-53.
·Ванну. Тел.: (067) 779-24-92.
·Ванну чавунну (б/к, 1,5 м). Тел.: (097) 403-17-22.
·Ванну чавунну (довжина 1,5 м, гарний
стан, радянських часів) - 2,5 тис.грн, торг.
Тел.: (067) 976-95-96.
·Ванну чавунну (метал.). Тел.: (097) 409-34-96.
·Комплект для водовідведення дачного будиночка (нов., труби та ін.). Тел.: (068) 352-19-43.
·Мийку з тумбою (50 см, з сифоном). Тел.:
(095) 807-04-44.
·Мийку кухон. (б/к) недорого. Тел.: 432-24-40.
·Мийку кухон. (б/к). Тел.: (096) 968-25-45.
·Мийку нерж. (нов., 50х50 см, накладна).
Тел.: (068) 928-11-43.
·Мийку-тумбу (нерж., нов.), ємкість (200 л,
нов.). Тел.: (098) 206-60-80.
·Набір для ванни (керамічний). Тел.: (095)
758-18-13.
·Умивальник з тумбою (нов., для дачі), ємкість пласиикова (200 л, нов.). Тел.: (093)
975-18-92.
·Умивальник на ніжці (б/к), мийку нерж.
(кухон., 50х50 см, нов.), фільтр + 6 м оцинкованої труби для свердловини. Тел.: (093)
665-17-62.
·Умивальник ТЮЛЬПАН, бачок змивний,
сидіння до унітаза, арматуру та кришку
до змивного бачка, полицю для ванної та
унітаз-компакт, змішувач для мийки. Тел.:
463-19-56.
·Унітаз (без бачка). Тел.: (063) 506-52-83.
·Унітаз (б/к) недорого. Тел.: (096) 293-56-49.
·Унітаз-компакт ПРЕЗИДЕНТ (нов., в упаковці). Тел.: (099) 137-40-81.
·Фільтр РОДНИК-3М побутовий (зі
змінним фільтр-патроном, вугілля БАУ, пропитаний сріблом). Тел.: 453-79-63.
·Фільтр ТІЕММ для опалення тонкого очищення (Італія, латунь, 3/4, нов., для гарячої
води, самопромивний) - 1 тис.грн, торг. Тел.:
(096) 331-19-03.
·Шланг зливний із кріпленням для ванни
для пральної машинки (1 шт., нов.) недорого. Тел.: (067) 454-60-46.

турные работы, краска, побелка, установка дверей, плитка, шпатлевка, гипсокартон. Качество гарантируем. Тел.: (099)
002-17-89.
·Плиточник, Березняки, Русанівка. Тел.:
(093) 030-18-91.

· ПОД КЛЮЧ выполним все виды
отделочных работ. Ремонт квартир
и офисов. С нами вы платите за качество, а не за халтуру. Тел.: (095)
498-42-51.
· Подъем стройматериалов, демонтаж любой сложности, вывоз
мусора. Тел.: (095) 498-42-51.

·Принимаем

заказы на изготовление прорабских бытовок, дачных домиков, киосков.
Тел.: (063) 394-57-23.

· Ремонт і оздоблення. Будівельні роботи, монтажні роботи, будівельні
опоряджувальні роботи. Тел.: (098)
790-12-49, (063) 195-59-85.
· Ремонт квартир, строительство
домов, фасадные работы. Тел.:
(095) 670-59-29.

·Ремонт кровель, фасады, тротуарная
плитка, асфальтные работы, сварочные работы. Тел.: (099) 033-95-41.
· Сварочные работы в Киеве и области. Услуги сварщика профессионала. Тел.: (068) 800-50-09.
· Сварочные работы любой сложности
(5 разряд). Тел.: (099) 281-89-99.

·Утепление

деревянных
дверей
в
ванной и туалете по европейской технологии. Гарантия 15 лет. Тел.: (067)
647-73-56.
·Утеплення дерев’яних вікон, дверей. Тел.:
(068) 594-57-85.
·Шпалери, малярка, безпіщанка. Тел.: (063)
876-49-79.

2.8. Проектування,
дизайн, інші послуги
пропоную

2.6. Засоби опалення та
газопостачання
· Земельные работы, копание ям, пекуплю
·Котел (газ.), конвектор, колонку (газ.). Тел.: ренос земли, отрыв траншеи котло-

вана вручную, уборка территории,
планирование грунта, вывоз грунта,
·Батареї опалененя (8 та 10 секцій). Тел.: строймусора. Тел.: (068) 80050-09.
(050) 444-18-94.
(097) 300-96-48.

продам

біл., 5-ступ.КПП, рідна фарба) - 1,5 тис. у.о.,
торг. Тел.: (063) 255-68-92.
·ВАЗ-2106 (86 р.вип., 1,293 куб.см, гаражне зберігання, оброблений, світло-беж.,
київська реєстрація) - 32 тис.грн. Тел.: (093)
701-31-51.
·ВАЗ-2106 (91 р.вип., 48 тис.км, беж.,
гарний стан, на ходу, оригінал, причіп в гарному стані - оригінал, магнітола ПІОНЕР,
7,8 л/100 км) - за домовленістю. Тел.: (096)
453-13-87 (Віктор Федорович).
·ВАЗ-2106 (91 р.вип.) - за домовленістю.
Тел.: (098) 570-37-89.
·ВАЗ-21099 (2004 р.вип., інжектор, рідна
фарба, норм. стан, потребує заміни порогів)
- за домовленістю. Тел.: (063) 628-34-12.
·ВАЗ-21099 (92 р.вип., гарний стан, оброблений, фарбований, фаркоп, люк, газова установка) - 47 тис.грн. Тел.: (073) 153-24-27.
·ВАЗ-2171 ПРІОРА (2010 р.вип., вишневий,
газ-бензин, універсал, 52 тис.км, ідеальний
стан) дорого. Тел.: (095) 205-78-50.
·ВАЗ ЛАДА КАЛИНА-1119 (2007 р.вип.,
червоний, 1,6 л, 8 циліндрів, центр. замок,
парк-троник, електросклопідіймачі, 170
тис.км, електропідсилювач керма, небитий,
рідна фарба, гаражне зберігання, газова
установка) - за домовленістю. Тел.: (066)
273-76-40.
·ВОЛЬВО-940 (93 р.вип., 2,3 л, турбо,
пробіг 18 тис.км, відмінний стан) - 95 тис.
грн. Тел.: 332-04-13.
·ГАЗ-2410 (88 р.вип., на ходу) - 500 у.о. Тел.:
258-24-35.
·ГАЗ-24 (71 р.вип., 88 тис.км) - за домовленістю. Тел.: (098) 224-91-60.
·ГАЗ-3110 (2004 р.вип., зелений, газ-бензин,
5-ступ.КПП, потребує заміни дверей) - 1,1
тис. у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
·ГРАНД ЧЕРОКІ (2001 р.вип., 3,1 л, турбодизель, двигун КПП-автомат, ходова в гарному стані, латвійські номери, документи
готові) - 3,7 тис. у.о. Тел.: (096) 159-76-20.
·ДЕУ ЛАНОС (2006 р.вип., хетчбек, 60 тис.
км, центр, замок, сигналізація) - договірна.
Тел.: (067) 407-26-30.
·ДЕУ ЛАНОС (2007 р.вип.). Тел.: (067) 575-76-30.
·ДЕУ МАТИС (2008 р.вип., червоний, 0,8
л, мех.КПП) - за домовленістю. Тел.: (068)
414-66-71.
·ДЕУ НЕКСІЯ (2006 р.вип., гарний стан) за домовленістю. Тел.: (063) 766-89-98.
·ДЕУ НЕКСІЯ (95 р.вип.) - 2,2 тис. у.о. Тел.:
(093) 626-44-47.
·ДЕУ СЕНС (2012 р.вип., повний фарш, 68
тис.км, без газової установки, буде зніматися з обліку, небитий, рідна фарба, тріщина
на склі, потертості бампера) - 107 тис.грн.
Без посередників. Тел.: (050) 387-30-34 (Валентин).
·ДЖИЛІ СК (2013 р.вип.) - 3,7 тис. у.о. Тел.:
(096) 011-00-71.
·ЗАЗ-968М (82 р.вип., «запорожець») - 4,5
тис.грн. Тел.: (068) 336-64-75.
·КІА КАРЕНС (2008 р.вип.). Тел.: (097) 992-54-38.
·КІА СЕПХІЯ (97 р.вип., гарний стан, повний електропакет). Тел.: (068) 129-65-03.
·КІА СПОРТЕЙДЖ (2017 р.вип., під виплату, газова установка, причівп, зим. гума,
в розстрочку) - 3,2 тис.грн/міс. Тел.: (050)
768-79-77.
·ЛАДА КАЛІНА КРОС (2015 р.вип., білий,
1,6 л, 5-ступ.КПП, сигналізація, фаркоп) - за
домовленістю. Тел.: (096) 755-34-20.
·МАЗДА-323 (84 р.вип., 1,3 л, хетчбек,
гарний стан). Тел.: (095) 876-53-44.
·МЕРСЕДЕС (91 р.вип., 2,3 Е, 400 тис.км,
моноінжектор, бензин) - 2,8 тис. у.о., торг.
Тел.: (067) 656-13-41.
·МЕРСЕДЕС С-202 (98 р.вип., німецька
реєстрація, дизель) - 50 тис.грн. Тел.: (095)
623-60-69.
·МІЦУБІСІ ГРАНДІС (2007 р.вип., 2,4 л, мех.
КПП, чорний, 169 тис.км, газ-бензин, 7 місць,
клімат-контроль, титанові диски, тонований) 230 тис.грн. Тел.: (050) 811-91-99.
·МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР (87 р.вип., вишневий,
1,5 л, 5-ступ.КПП, 270 тис.км, гарний стан)
- 1,7 тис. у.о. Тел.: (067) 935-19-90.
·МОСКВИЧ-2141 (89 р.вип., 2,0 л, двигун
новий, потребує зварювальних робіт) - 14
тис.грн. Тел.: (066) 754-84-62.
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·МОСКВИЧ-2141 (92 р.вип., гарний стан) - ·Велосипед

·СУБАРУ: запчастини б/к та нов. Тел.: (068)

·ОПЕЛЬ

·УАЗ: запчастини. Тел.: (050) 193-78-17.
·ФІАТ ДОБЛО: запчастини нов. та б/к. Тел.:

25 тис.грн. Тел.: (098) 374-94-88.
КОМБО (95 р.вип., потребує ремонту) - 2 тис. у.о. Тел.: (050) 765-84-77.
·ОПЕЛЬ ОМЕГА В (98 р.вип., 2,0 л, 16 клапанів) - 3,8 тис. у.о. Тел.: (099) 158-20-91.
·ПЕЖО-206 (2008 р.вип., 1,4 л, 35 тис.км,
мех. КПП) - 7,2 тис. у.о., торг. Тел.: (096)
331-19-03.
·ПЕЖО-207 (2009 р.вип., 112 тис.км, синій)
- 7,2 тис. у.о. Тел.: (096) 516-46-24.
·РЕНО ВЕЛСАЙТІС (2002 р.вип.) на запчастини цілком - 3 тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
·РЕНО СИМБОЛ (2004 р.вип., 118 тис.км,
білий, потребує незначного ремонту кузова)
- за домовленістю. Тел.: (050) 075-21-91.
·САНГ ЙОНГ КАЙРОН (2006 р.вип., 2,0 л,
турбодизель, 164 тис.км, сірий, салон шкіра,
мех. КПП, диски, зим. гума) - 215 тис.грн.
Тел.: (073) 041-90-83.
·ТОЙОТА ПРАДО (2003 р.вип., дизель) - за
домовленістю. Тел.: (098) 709-09-77.
·УАЗ-469 (79 р.вип., запчастини). Тел.: (050)
193-78-17.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ (92 р.вип., вишневий, газ-бензин, 5-дверний, гарний стан).
Тел.: (096) 776-00-55.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-3 (93 р.вип.,
1,8 л, моноінжектор, 350 тис.км, після ДТП)
недорого. Тел.: (067) 683-00-04.
·ФОРД ЕКСПЛОРЕР (2014 р.вип., 2,0 л, 45
тис.км, 7 місць, білий, з США). Тел.: (067)
917-09-47.
·ФОРД ЕСКОРТ (86 р.вип.). Тел.: (066) 702-76-46.
·ФОРД ЕСКОРТ (86 р.вип.). Тел.: (097) 109-72-46.
·ФОРД СІЄРРА (87 р.вип., темно-синій,
5-ступ.КПП, газ-бензин, газ вписаний в
техпаспорт, диски, норм. стан) - 1,6 тис. у.о.
Тел.: (096) 686-48-12.
·ФОРД СКОРПІО (86 р.вип.). Тел.: (099)
705-52-33.
·ФОРД СКОРПІО (98 р.вип., норм. стан) - за
домовленістю. Тел.: (097) 339-39-35.
·ХЕНДЕ АКЦЕНТ (2013 р.вип., 1,4 л, мех.
КПП, червоний, 71 тис.км, кондиціонер,
електропакет, підігрів дзеркал, бортовий
комп’ютер) - 247 тис.грн. Тел.: (050) 811-91-99.
·ХОНДА АККОРД (2008 р.вип., чорний металік, 2,4 л, 5-ступ.КПП, автомат, 110 тис.
км, київська реєстрація) - 10,4 тис. у.о., торг.
Тел.: (097) 730-77-46.
·ЧЕРІ ТИГО (2007 р.вип., 2,0 л, газ-бензин,
гарний стан) - 4,8 тис. у.о. Тел.: (098) 436-12-04.
·ЧЕРІ ТІГО (2017 р.вип.). Тел.: (097) 378-67-68.
·ШЕВРОЛЄ АВЕО (2006 р.вип., седан, 1,5
л, сірий, повний комфорт, центр. замок, комплект зим. гуми з дисками, 105 тис.км) - 6
тис. у.о., торг. Тел.: (067) 492-33-83.
·ШЕВРОЛЄ АВЕО (2006 р.вип.). Тел.: (096)
628-76-89.
·ШЕВРОЛЄ КРУЗ (2013 р.вип., чорний) - за
домовленістю. Тел.: (063) 953-77-30.
·ШКОДА ОКТАВІЯ-5 (2007 р.вип., 132 тис.
км, 1,6 л, зелений колір, мех. КПП, кондиціонер, комп’ютер, гарна стереосистема,
електропакет, сабвуфер) - 205 тис.грн. Тел.:
(050) 811-91-99.
·ШКОДА ФАБІЯ (2009 р.вип., гарний стан,
гаражне зберігання, один господар) дешево.
Терміново. Тел.: (096) 968-25-45.
·ШКОДА ФАВОРИТ (92 р.вип., червоний)
- 1,1 тис. у.о. Тел.: (097) 108-20-54.

3.2. Автомобілі вантажні
продам
·ГАЗ-3302 (2005 р.вип., газ-бензин, термо-

будка) - договірна. Тел.: (073) 472-96-42.
·ГАЗ-5327 (92 р.вип., газ-бензин). Тел.:
(096) 120-59-71.
·ЗІЛ-130 (81 р.вип., двигун М-54, самоскид, «колгоспник») по запчастинах + ГБО
(метан). Тел.: (097) 617-47-55.
·ЗІЛ-4331 (92 р.вип., двигун КАМАЗ, запчастини). Тел.: (050) 140-14-83.
·КАМАЗ-54112 (98 р.вип.) - 4,5 тис. у.о. або
обміняю на напівпричіп. Тел.: (050) 574-80-32.
·КАМАЗ-5511 (83 р.вип., самоскид, на
ходу). Тел.: (067) 767-09-51.
·КРАЗ-6510 (93 р.вип., самоскид, 12 т) - 7,5
тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·МАЗ-543203 (2006 р.вип., седловий тягач,
172 тис.км, гарний стан, на ходу, гарна гума,
білий колір, двигун 11,150) - 165 тис.грн.
Терміново. Тел.: (067) 837-51-70.
·МАЗ-54329 (94 р.вип., 14 л, дизель, 20 т).
Тел.: (093) 660-28-90.
·УАЗ-452 (78 р.вип., вантажний) - за домовленістю. Тел.: (098) 477-92-74.

3.3. Автобуси,
мікроавтобуси
куплю
·ПЕЖО, СІТРОЕН, ФІАТ ДУКАТО (битий,
нерозмитнений). Тел.: (098) 374-94-88.

·ПЕЖО, ФІАТ ДУКАТО (битий, нерозмитнений). Тел.: (066) 570-92-17.

продам
·БОГДАН А-066 (2006 р.вип., пасажирський,

50 тис.км) - 5 тис. у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
(2006 р.вип., газ-бензин, вантажопасажирський) - за домовленістю. Тел.:
(068) 530-13-77.
·ФОРД ТРАНЗИТ (89 р.вип., середній,
короткий, бензин, 2,0 л, потребує зварювальних робіт) - за домовленістю. Тел.: (050)
067-38-58 (Миргород).
·ФОРД ТРАНЗИТ (95 р.вип., 2,5 л, дизель) 50 тис.грн. Тел.: (066) 570-92-17.

·ГАЗЕЛЬ

3.4. Мото-, вело
куплю
·Велосипед (для себе). Тел.: (098) 227-72-04.
·Велосипед (для себе). Тел.: (098) 436-12-04.
·Велосипед (можна б/к, для себе). Тел.:
(067) 911-29-90.

ЛЕГЕНДА-180 (спорт.). Тел.:
(066) 293-78-40.
·Велосипед (нов., вітч., діаметр колеса 60
см). Тел.: (066) 825-18-45.
·Електроскутер (синій, є шолом). Тел.: (067)
741-28-29.
·Моторолер МУРАВЕЙ. Тел.: (068) 221-97-30.
·Ремінь приводний для електричного самокату, пристрій зарядний для електричного
самокату. Тел.: (093) 201-59-89.
·Скутер ДАФА (80 куб.см, 4-тактний) - 3,5
тис.грн. Терміново. Тел.: (050) 943-24-12.

3.5. Спецтехніка
куплю
·Автопричіп легковий. Тел.: 592-26-71.
·Напівпричіп вантажний (для себе, тент,

штора, на дисках, на інтраксах). Тел.: (096)
398-00-39.

·Екскаватор

продам

ЖІСІБІ-3Х (2004 р.вип., норм.
стан, на ходу) - 25 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·Запчастини до землерийної машини
ПЗМ-2 (ланцюги, балки, зубці, редуктори,
все по навісному обладнанню). Тел.: (067)
992-30-58.
·Ківш від бетономішалки для міні-екскаватора. Тел.: (067) 294-74-17.
·Напівпричіп ШМІДТ (2000 р.вип., Німеччина, 13,5 м, алюмінієві борти) - 3 тис. у.о.
Тел.: (097) 876-12-57.
·Пвтопричіп (2008 р.вип., 120х160 см,
реєстрація) - 9,5 тис.грн. Тел.: (093) 749-52-30.
·Тельфер ручний (1,5 т). Тел.: (067) 591-28-87.

3.6. Автодеталі
куплю
·ГАЗ-31105: двері, бампер задній (для себе)

недорого. Тел.: (067) 953-44-85.
ПІКАП: кузов з документами.
Тел.: (067) 265-00-62.

·ТАВРІЯ
·ВАЗ

продам

2101-2107: диски колесні. МОСКВИЧ-402: запчастини. Тел.: (067) 904-55-81.
·ВАЗ-2101: запчастини. Тел.: (096) 951-72-19.
·ВАЗ-2102: двері (3 шт.), вал розподільчий
з кулачаами, глушник, крило праве (нов.),
капот, редцуктор заднього мосту. МОСКВИЧ-2141: крила передні. Тел.: 524-25-68.
·ВАЗ-2106, МОСКВИЧ-2140 по запчастинах, ВОЛЬВО: сидіння передні. Тел.:
(068) 928-11-43.
·ВАЗ-2108: блок циліндрів (в зборі, маховик, колінвал, поршні) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(067) 242-26-36.
·ВАЗ: скло заднього виду із ущільнювальною гумою - 200 грн, МОСКВИЧ-2140:
генератор - 350 грн. Тел.: 484-80-93.
·ВАЗ: хрестовину, шарові опори, зчеплення
нов. ТОЙОТА: крила (№ 30, 40, заводські).
Тел.: 530-33-58.
·ВОЛЬВО-850 по запчастинах. Тел.: 332-04-13.
·ГАЗ-2401: запчастини б/к. Тел.: (098) 083-54-35.
·ГАЗ-2401 по запчастинах, ГАЗ-2410:
двигун. Тел.: 258-24-35.
·ГАЗ-2401 по запчастинах. Тел.: (097) 290-12-40.
·ГАЗ-24: кермовий механізм, передню панель з боковинами, блок циліндрів, головку
блока, двері, крила, бампер, КПП, щиток
приладів, ресори, поршневу, шатуни, кожух
зчеплення. Тел.: (066) 270-86-17.
·ГАЗ-3307: кабіну (першої комплектності,
б/к), мости, раму, двигун, коробку. Тел.:
(067) 494-13-11.
·ГАЗЕЛЬ: (двигун 406, головка блока),
ГАЗ-24 КПП 4-ступ. (нов.) - 900 грн,
колінвал ГАЗЕЛЬ (двигун 405, 406) - 2,8 тис.
грн. Тел.: (097) 730-08-21.
·ГАЗЕЛЬ: запчастини нов. та б/к. Тел.: (068)
120-67-77.
·ДАФ ЛДВ КОНВОЙ по запчастинах. Тел.:
(097) 877-16-69.
·ДЕУ ЛАНОС: фаркоп класу А-50-Х. Тел.:
(097) 575-19-62.
·ЗІЛ-130 (81 р.вип., двигун М-54, самоскид, «колгоспник») по запчастинах + ГБО
(метан). Тел.: (097) 617-47-55.
·МАЗДА-323: запчастини б/к та нов. Тел.:
(093) 400-04-91.
·МЕРСЕДЕС-124 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-124 по запчастинах. Тел.:
(067) 264-15-42.
·МЕРСЕДЕС-140 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-140 по запчастинах. Тел.:
(067) 264-15-42.
·МЕРСЕДЕС-210 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-220: запчастини. Тел.: 237-29-13.
·МЕРСЕДЕС ВІТО, ВІАНО, ML, GL: запчастини. Тел.: (063) 058-60-34.
·МЕРСЕДЕС: запчастини. Тел.: (068) 685-45-71.
·МЕРСЕДЕС МL 163-164, GL: запчастини.
Тел.: (066) 701-99-14.
·МІЦУБІСІ ГАЛАНТ: запчастини. Тел.:
(093) 032-96-16.
·МІЦУБІСІ: запчастини б/к та нов. Тел.:
(067) 744-42-71.
·МІЦУБІСІ КОЛЬТ (2006 р.вип.) по запчастинах. Тел.: (095) 591-05-25.
·МОСКВИЧ-2140: кузов з документами.
Тел.: (063) 772-55-26.
·МОСКВИЧ-2141: двигун (2,0 л) по запчастинах. Тел.: (066) 754-84-62.
·МОСКВИЧ-2141: двигун (2,0 л) по запчастинах. Тел.: (066) 754-84-62.
·МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.:
(068) 975-70-28.
·МОСКВИЧ: диск (нов.) - 150 грн. Тел.:
(067) 217-74-60.
·НІССАН: головку блока, колінвал, блок,
шестірні. Тел.: (095) 561-36-09.
·НІССАН САННІ по запчастинах. Тел.:
(050) 534-43-83.
·ОПЕЛЬ ОМЕГА (2000 р.вип.) по запчастинах. Тел.: (066) 122-39-75.
·ПЕЖО-406 КУПЕ ПІНІН ФАРІНА по запчастинах. Тел.: 332-65-66.

ё Куплю старинные мотоциклы
и запчасти к ним: М-72, М-61,
М-62, К-750, ДНЕПР-12, 16, БМВ,
ХАРЛЕЙ, ДКВ, ТИЗ, АВО, все модели с ведущими колясками. Самовывоз. Тел.: (067) 887-40-18, (066)
966-35-46.
ё Поршневая группа Кострома,
продам
гильза, поршень, кольца, вкладыши,
·Веломобіль КАРТ-1506 (2-місний, пе- валы ремкомплект двигателя, КПП,
дальний, 3-колесний) - 4,8 тис.грн. Тел.: мостов.
Широкий ассортимент
(066) 820-39-48.
оригинальных запчастей КАМАЗ,
·Велосипед (1949 р.вип., Німеччина, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. Интернеторигінал). Тел.: (050) 215-57-82.
www.aktiv-agro.com.ua.
·Велосипед доріжний (Білорусь, гарний стан, магазин
Цены договорные. Доставка. Тел.:
на ходу) або обміняю. Тел.: (068) 115-17-97.
·Велосипед доріжній (б/к, на ходу). Тел.: (067) 570-22-02, (050) 719-00-74.
(067) 547-70-94.
·Велосипед доріжній (б/к, на ходу). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Велосипед (жін., рожевий, Італія). Тел.:
428-36-66.
·Велосипеди: КОЛЬНАГО, ДЖАНТ, МЕРІДА
по запчастинах. Тел.: (094) 925-26-44.
·Велосипеди підліткові (2 шт.). Тел.: (097)
403-17-22.
·Велосипеди по запчастинах (2 шт., шосейний та гірський), запчастини до велосипедів. Тел.: 360-56-44.

·РЕНО ВЕЛСАЙТІС (2002 р.вип.) на запча-

стини цілком - 3 тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
·РЕНО: запчастини б/к та нов. Тел.: (050)
511-25-98.
·РЕНО: запчастини б/к та нов. Тел.: (066)
256-61-25.
·РЕНО КАНГО: двигун (1,9 л, турбо), двері
(2000 р.вип.). Тел.: (093) 620-80-61.
·РЕНО ПРЕМІУМ: запчастини з документами (рама). Тел.: (067) 720-46-42.
·РОВЕР-213, 820: запчастини. Тел.: (067)
452-81-62.

321-42-44.
443-92-78.

·ФІАТ ДУКАТО: решітку радіатора (80-90

р.вип., широка) - 50 у.о., кільця двигуна,
підшипник передньої ступиці (нов.) - 30 у.о.
Тел.: (066) 155-25-44.
·ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ: передню частину, два радіатори, рамку передню радіатора, нижня поперечна бампер. Тел.: (067)
997-29-27.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-6: диски
гальмівні передні. Тел.: (073) 140-46-03.
·ФОРД LDV КОНВОЙ (2004 р.вип., дизель)
по запчастинах. Тел.: (067) 319-14-50.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (066)
410-27-93.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (066)
702-76-46.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (093)
058-72-75.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (094)
823-62-13.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (097)
109-72-46.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (099)
705-52-33.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: 592-34-39.
·ФОРД СКОРПІО: головку блока, колінвал.
Тел.: (066) 594-57-64.
·ФОРД СКОРПІО: головку блока, колінвал.
Тел.: (066) 647-02-88.
·ФОРД СКОРПІО по запчастинах. Тел.:
(067) 739-28-82.
·ХОНДА АККОРД (94-2000 р.вип., 1,8 л):
запчастини. Тел.: (098) 081-56-16.
·ХОНДА: запчастини нов. та б/к. Тел.: (068)
251-88-05.
·ХОНДА СИВІК, ХОНДА КОНЦЕРТО: запчастини. Тел.: (067) 452-81-62.
·ХОНДА СИВІК, ХОНДА КОНЦЕРТО: запчастини. Тел.: 513-69-83.
·ЧЕРІ АМУЛЕТ по запчастинах. Тел.: (068)
530-35-97.

3.7. Аксесуари, авто
хімія, ПММ
куплю
·Автомагнітолу або радіоприймач для авто

(для себе). Тел.: (098) 227-72-04.
(190 А, можна неробочий).
Тел.: (098) 269-29-73.
·Акумулятор (б/к, робочий, щільність 1,25 у
всіх 6-ти банках, для себе) недорого. Тел.:
(063) 376-44-69.
·Бензин або талони на бензин марки АИ-95,
92, небагато, до 200 л, для себе, недорого.
Тел.: (099) 543-47-00.
·Підшипники автомобільні (для себе). Тел.:
(068) 376-21-21.

·Акумулятор

продам

·Автомагнітолу (нов.), систему акустичну
ДЕКСТ для автомобіля. Тел.: (066) 766-00-52.
·Автопилосос (нов.) - 2 тис.грн. Тел.: (067)
928-41-54.
·Автопокришки (літ., 2 колеса, 185х55 R-15)
по 300 грн/колесо, зим. РОСАВА (175х70
R13, 5 колес, нов.), R15 (зим., 195х65 R15,
4 шт.). Тел.: (096) 968-25-45.
·Акумулятор автомобільний (12 В, 72 А/
год.) - 700 грн. Тел.: (063) 261-11-21.
·Акумулятор для легкового авто (74 А х 800)
- 600 грн. Тел.: (067) 844-63-19.
·Антифриз АЛЯСКА (5 л) - 100 грн. Тел.:
(096) 331-19-03.
·Багажник на авто радянського виготовлення (нов., не користувалися, в упаковці,
самовивезення - Оболонь) - 300 грн. Тел.:
(066) 388-58-29.
·Балон газ. (50 л, ГБО). Тел.: (066) 291-57-97.
·Генератор автобусний (нов., 95 А, 14 В).
Тел.: (093) 802-53-53.
·Каністру алюмінієву (б/к, плоска, 30 л,
вітч.) - 400 грн. Тел.: (098) 121-56-55.
·Пристрій зарядний для автоакумуляторів
(220 В). Тел.: (067) 439-84-77.
·Пристрій зарядний для акумулятора, автоприймач до ВОЛГА, ВАЗ. Тел.: (050) 442-33-76.
·Пульт для автомагнітоли ПІОНЕР (Японія).
Тел.: (096) 459-78-13.
·Ремні зтяжні для кріплення вантажу вантажного автомобіля (довжина 9 м, міцність
4 т, нов.), пристрій буксирувальний (нов.)
ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ недорого. Тел.:
(096) 314-15-65.
·Ремні зтяжні для кріплення вантажу вантажного автомобіля (довжина 9 м, міцність
4 т, нов.), пристрій буксирувальний (нов.)
ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ недорого. Тел.:
(096) 314-15-64.
·Установку газову (якісна) недорого. Тел.:
(093) 730-13-92.
·Установку для комп’ютерного підбору автомобільних фарб. Тел.: (067) 157-07-82.
3.8. Шини, шиномонтаж
продам
·Автопокришки (літ., 2 колеса, 185х55 R-15)

по 300 грн/колесо, зим. РОСАВА (175х70
R13, 5 колес, нов.), R15 (зим., 195х65 R15,
4 шт.). Тел.: (096) 968-25-45.
·Автопокришки РОСАВА (2 шт.) R13
155Х70 (нов.). Тел.: (067) 735-14-72.
·Автошини 165х70 R16 (б/к, 5 шт.) - 500 грн/
шт. Тел.: (063) 158-90-39.
·ТОЙОТА: диски метал. R14, ГАЗ-21, РАФ:
диски метал. R15, ВАЗ-2106-01 по запчастинах, сидіння ВОЛЬВО, МОСКВИЧ-2140
по запчастинах. Тел.: (093) 665-17-62.

3.10. Гаражі
куплю
·Гараж (Виноградар, Нивки,

Сирець, для
себе), у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
·Гараж (вул. Маршала Гречка, Саратовська,
Тираспільська, Академіка Туполєва, для
себе), у власника. Тел.: 599-53-91.
·Гараж (метал., метал., для себе). Тел.: (098)
250-76-50.
·Гараж (метал., на вивезення). Тел.: 592-26-71.
·Гараж (Нивки, для себе), у власника. Тел.:
599-06-12.
·Гараж (Нивки, для себе), у господаря. Тел.:
(097) 815-68-40.

продам
·Ворота гаражні розпашні. Тел.: (050) 720-37-43.
·Гараж-бокс (Подільський, вул. Соляна,

27 кв.м, окремий заїзд, охорона, опалення,
електроенергія, вода, каналізація) - за домовленістю. Тел.: (094) 925-26-44.
·Гараж (Голосіївський, ГБК «Наука», пр. Науки,37, 42 кв.м, цегл.). Тел.: (066) 132-71-76.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33,
залізний) на гараж (Подільський, Куренівка,
пташиний базар). Тел.: (093) 861-56-16.
·Гараж (Дарницький, Дарницьке кладовищем,
«Енергетик-2», цегл., підвал, гарний стан) - за
домовленістю. Тел.: (066) 601-90-92.
·Гараж (Дарницький, кооп. «Локомотив»,
вул. Зрошувальна,17, цегл., 38 кв.м, підвал
38 кв.м, опалення, охорона) або здам в
оренду. Тел.: (098) 419-92-12.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua

№ 35
·Гараж (Дарницький, м. «Видубичі», ГБК «Наука») - за домовленістю. Тел.: (098) 664-30-42.
·Гараж (Дарницький, Харківський, вул.
Затишна,1-А, кооп. «Енергетик», кап., цегл.)
недорого. Тел.: (067) 580-62-95.
·Гараж (Дарницький, Харківський, кооп.
«Енергетик», вул. Затишна, кап., цегл.) або
здам в оренду. Тел.: (050) 283-82-31.
·Гараж (Деснянський, Троєщина, вул. Пухівська, кооп.) недорого. Тел.: (097) 483-81-65.
·Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська,23,
кооп. «Березняки-3», 4/4-пов., 19 кв.м, приват.)
- 8,5 тис. у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
·Гараж (металевий, без місця, розібраний, відмінний стан) - 6,9 тис.грн. ел.: (067) 923-36-93.
·Гараж (металевий, без місця, розібраний, відмінний стан) - 9 тис.грн. Тел.: (067) 923-36-93.
·Гараж (метал.) на вивезення. Тел.: (063)
772-55-26.
·Гараж (метал.) на вивезення. Тел.: (093)
578-34-08.
·Гараж (метал., розсувний, 5,6х3,3 м, оцинкований дах), на вивезення. Тел.: (093) 578-34-79.
·Гараж (Оболонський, вул. Маршала Малиновського,36, м. «Оболонь», метал.). Тел.:
(095) 876-53-44.
·Гараж (Оболонський, Куренівка, кооп.
«Луговий-2», вул. Лугова,15-А, цегл., 36,9
кв.м, ряд 13, місце 27) - 6 тис. у.о. або здам в
оренду - 700 грн. Тел.: (067) 298-55-26.
·Гараж (Печерський, м. «Видубичі», вул.
Кіквідзе,45, метал., кооп., охорона, вода, електроенергія) - 3 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.
·Гараж (Печерський, поряд м. «Либідська»,
кооп. «Либідь», 22 кв.м, утеплений, сухий) за домовленістю. Тел.: (068) 358-24-44.
·Гараж (Печерський, шлакоблоковий, висота воріт 2,5 м, біля м. «Видубичі», вул.
Кіквідзе,45, електроенергія, вода, охорона)
- 3 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.
·Гараж (Подільський, Виноградар, вул.
Світлицького, кооп. «Надія», метал., 20
кв.м, цегл. погріб, яма, електроенергія,
приват., біля ринку). Тел.: (063) 382-97-89.
·Гараж (Подільський, вул. Лугова,15-А,
кооп. «Луговий-2», 39,6 кв.м, цегл., електроенергія, яма, погріб, навпроти «Караван») 6 тис. у.о. Тел.: (067) 298-55-26.
·Гараж (Подільський, вул. Новомостицька, 25,
кооп. «Баривинок», метал., 18 кв.м, яма, погріб) - за домовленістю. Тел.: (095) 659-99-81.
·Гараж (Подільський, пров.Квитневий, ГБК
«Барвинок», цегл., 7х4 м, підвакл за периметром, держакт на землю, приват.) - за домовленістю. Тел.: (067) 700-73-00.
·Гараж (пр. Краснозвездный,8-Б, ГБК «Севастопольский», утеплен, 17,5 кв.м, охрана
круглосуточно, СТО, яма на территории). Тел.:
(099) 405-16-45, (067) 750-83-19 (Людмила).
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул.
Сім’ї Сосніних) недорого. Терміново. Тел.:
(097) 483-81-65.
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, кооп.,
метал.). Тел.: (096) 353-94-54.
·Гараж (Святошинський, вул. Екскаваторна,
з підіймачем для автомобіля, міні-СТО, компресор, зварювальний апарат, точило, верстак з тисками). Тел.: (067) 992-30-58.
·Гараж (Святошинський, Новобіличі, вул.
Генерала Наумова, метал.) - 15 тис.грн. Тел.:
(095) 001-74-41.
·Гараж (Солом’янський, вул. Краснодонська, метал., 3х6 м, можна на вивезення)
недорого. Тел.: (093) 925-73-55.
·Гараж (Шевченківський, біля м. «Лук’янівська», на 2 авто). Тел.: 483-08-58.
·Гараж (Шевченківський, вул. Соляна, 30
кв.м, вентиляція, каналізація центр., висота
3,6 м, 5х6 м) або здам в оренду. Тел.: (068)
129-65-03.
·Гараж (Шевченківський, Сирець, вул. Бакинська, метал., охорона, кооп., погріб, бетонна підлога, охорона) - 85 тис.грн. Тел.:
(067) 911-29-90.
·Місце під гараж (Шевченківський, кооп.,
вул. Бакинська, охорона) - 35 тис.грн. Тел.:
(067) 911-29-90.

здам в оренду
·Гараж-бокс (Шевченківський, Лук’янівка,

вул. Соляна, 30 кв.м). Тел.: (094) 925-26-44.
·Гараж (Голосіївський, Голосіїв, вул. О. Кошевого,53/10, шлакоблоковий, метал. дах, електроенергія, приват. сектор) - 1 тис.грн. Тел.:
464-59-35 (після 15.00, Галина Борисівна).
·Гараж (Голосіївський, м. «Васильківська»,
вул. Гвардійська, кооп. «Маяк», яма, погріб,
охорона, електроенергія) - 1,5 тис.грн. Тел.:
(050) 609-60-46.
·Гараж (Голосіївський, м. «Деміївська», вул.
Кіровоградська, кооп. «Козацький», 19,3
кв.м, метал., 3,25х5,93 м, висота 2,04 м, підлога бетонна, погріб, поряд СТО, охорона,
Деміївський ринок) - 600 грн. Тел.: (097)
194-26-35 (Тетяна Василівна).
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,20, цегл.).
Тел.: (050) 330-40-52.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, кооп.).
Тел.: (050) 212-96-30.
·Гараж (Голосіївський, фабрика «Рошен»,
м. «Васильківська», пл.Московська, електроенергія, без ями) - за домовленістю. Тел.:
(050) 148-96-70.
·Гараж (Дарницький, район радіозаводу) 1,1 тис.грн. Тел.: (066) 973-50-16.
·Гараж (Деснянський, вул. М.   Закревського,
кооп. «Омега», поряд «Метро», «Сільпо», біля
траси, цегл., 7х3,5 м, 2 кімнати, висота 2,7 м,
ворота 2,3 м, штукатурка, стелажі, утеплений
дах, асфальтований заїзд) - за домовленістю.
Тел.: (097) 705-98-67.
·Гараж (Дніпровський, вул. Райдужна,
метал.). Тел.: (093) 578-34-08.
·Гараж (Оболонський, м. «Оболонь», вул.
Маршала Малиновського,36) - за домовленістю. Тел.: (095) 876-53-44.
·Гараж-підвал в м.Гостомель (К.-Святошинський р-н, 100 кв.м, район канадського
селища) - 200 у.о./міс. Хазяїн. Тел.: (098)
601-91-17.
·Гараж (Солом’янський, кооп. «Релейщик»,
вул. Новопольова,1, після 20 вересня). Тел.:
(099) 058-25-80, (098) 035-18-00.
·Гараж (Шевченківський, м. «Сирець»,
кооп. «Явір», вул. Ризька, цегл., 22 кв.м,
підвал за периметром, комора, електроенергія, охорона). Тел.: (093) 361-36-11.

·Гараж

візьму в оренду

(Дніпровський, вул. Червоногвардійська,36, для себе) недорого. Тел.: (093)
051-61-17.
·Гараж (Солом’янський, довгостроково, для
себе, мід мікроавтобус ФОЛЬКСВАГЕН
ТРАНСПОРТЕР Т-5). Терміново. Тел.: (097)
758-05-00.

3.11. Транспорні послуги
пропоную

· Разнорабочие, подъем любого
груза на этажи, грузчики без
вредных привычек, вывоз мусора.
Тел.: (099) 281-89-99.
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4.1. Устаткування,
прилади, сировина
куплю
·Акумулятори, холодильники старі, мета-

лобрухт, кондиціонери (для себе) недорого.
Тел.: (066) 133-43-06.
·Апарат, інвертор зварювальний, електролобзик, вібратор глибинний, контейнер
залізничний (3-10 т), перфоратор, електроди
для зварювання (діам.2-3 мм), побутовку, залишки піноблока або пінобетону. Тел.: (050)
207-31-30.
·Баласт чавунний, чавун у шматках дорого.
Тел.: (066) 772-36-08.
·Балон газовий дачний. Тел.: (067) 899-17-65.
·Балон кисневий (для себе) недорого. Тел.:
(096) 961-78-78.
·Балон углекислотний (для себе) недорого.
Тел.: 228-91-72.
·Генератор електричний (для себе) недорого. Тел.: (067) 131-93-12.
·Дозиметри БЕЛЛА, ПРИП’ЯТЬ (побутовий) та ін. Тел.: 332-03-61.
·Електрогенератор (для себе) недорого.
Тел.: (099) 486-74-70.

ё Куплю баббит Б-16, Б-83 (чушка,
лом), припой ПОС-30, 40, 61, олово.
Срочно в любом виде и количестве.
Звоните, по цене договоримся. Офис
в г.Кривой Рог. Тел.: (096) 340-99-83.
ё Куплю токарную, фрезерную
оснастку, станки, тиски, патроны,
фрезы, сверла, люнеты, резцы. Мерительный инструмент, электродвигатели, редукторы, компрессоры, вакуумные насосы. Фото на почту обязательно: olegsustrikoff@gmail.com.
Тел.: (096) 870-96-87, (096) 418-05-86.
ё Куплю электродвигатели, редукторы, насосы, тельферы, холодильное
оборудование, силовые трансформаторы, пускатели, автоматы, компрессоры, генераторы, подшипники. Тел.:
(067) 188-52-30.
· Магниты, победит, баббит, ситал
СТ, ВК, вольфрам, олово, молибден, тантал, кобальт, ниобий,
припой в изделиях. Тел.: (067)
500-92-11.

·Перфоратор. Тел.: (068) 115-17-97.
·Приладдя для зим. та літ. риболовлі. Тел.:

525-68-13.
·Пристрій зарядний для акумулятора
(можна несправний), верстат свердлувальний. Тел.: (098) 227-72-04.
·Радіолампи (будь-який стан, для себе).
Тел.: (066) 304-10-75.
·Редуктор, трансформатор, електромотори,
кабель, електростанцію, світильники, рубильники, контактори, пускачі, автомати,
кондиціонер
старий,
бетонозмішувач,
люльку монтажну, балони кисневі 40 л (для
себе). Тел.: (050) 240-46-82.
·Редуктор, трансформатор, електромотори,
кабель, електростанцію, світильники, рубильники, контактори, пускачі, автомати,
кондиціонер
старий,
бетонозмішувач,
люльку монтажну, балони кисневі 40 л (для
себе). Тел.: (050) 240-46-82.
·Фризер для морозива. Тел.: (066) 339-36-34.
·Частотомір, осцилограф, генератор (можна
неробочий). Тел.: (066) 304-10-75.
·Частотомір, радіолампи, осцилограф, генератор (можна неробочий). Тел.: (068) 097-48-99.

продам
·Автотрансформатор регулювальний

РН250, блок живлення ЕЛЕКТРОНІКА МС9011. Тел.: 419-34-05.
·Апарат електрозварювальний (220 В, перееносний, обмотка мідна, електроди № 4,
зроблений на замовлення, на заводі). Тел.:
453-79-63.
·Апарат електрозварювальний (380 В). Тел.:
(093) 975-18-92.
·Апарат ЕНЕРГІЯ зварювальний (інверторного типу, 160 В/А), бензонасос ВОДОЛІЙ,
лобзик лазерний, ліхтар. Тел.: (094) 925-26-44.
·Апарат КЕНТАВР СВ-200СА зварювальний інверторного типу (вага 4 кг, документи, гарантія). Тел.: (095) 476-77-95.
·Апарат ТЕЛВІН ТЕХНІКА-164 зварювальний інверторного типу (вага 3,4 кг,
Італія) - 2,65 тис.грн. Тел.: (093) 540-60-55.
·Апарат точкового зварювання. Тел.: (067)
294-74-17.
·Балон газовий (50 л, редуктор), лещата
(ширина губок 75 мм). Тел.: (099) 178-21-98.
·Балони газ. (50 л). Тел.: (096) 266-98-61.
·Балоні газові (великі, 50 л). Тел.: (067) 436-19-47.
·Бензопилу (Китай, гарний стан). Тел.: (067)
439-84-77.
·Бензопилу ШТИЛЬ МС-440. Тел.: (068)
928-11-43.
·Болгарку, бетонозмішувач, електропилу,
апарат зварювальний, дриль БОШ та ін.
Тел.: (067) 403-03-15.
·Болгарку ВІМ-115 НАМ (Німеччина, нов.,
220 В, 900 Вт) - 650 грн. Тел.: (066) 388-58-29.
·Ваги електронні від 0,1 г до 1 кг (нов.).
Тел.: (066) 304-10-75.
·Вал гнучкий (6 мм) ROTARI KRAINDER,
сангу зажимну МЕТАБО (8-6 мм, професійний інструмент), свердло конусне
ступенчасте (4-22 мм), кабелі зварювальні
(чорні, 2 шматки по 10 м), редуктор кисневий. Тел.: (067) 294-74-17.
·Верстат деревообробний, піч-буржуйку,
плиту для дачі. Тел.: (097) 591-28-87.
·Верстат деревообробний (рейсмусний, 380
Вт, пересувний). Тел.: (050) 444-18-94.
·Верстат деревообробний (циркулярка,
діаметр пили 315 мм, вбудование точило),
дриль (36 В), трансформатор (220/36 В),
каністри дюралеві (10 л, 2 шт.). Тел.: (098)
431-71-91.
·Верстат С-350 деревообротний (з-д
ім.Лепсе). Тел.: (066) 053-83-17.
·Випрямитель ВСБ-1603 зварювальний
(побутовий,з-д «НПО Автопромзварювання», м.Запоріжжя, інструкція з експлуатації). Тел.: (067) 157-07-82.
·Вогнегасники, лещата - 900 грн, двигун
асінхронний 2ДМШ (0,55 кВт, 940 об./хв.,
3-фазний) - 600 грн. Тел.: (097) 353-33-74.
·Димогенератори. Тел.: (063) 387-62-43.
·Дозиметр-радіометр ДП-5А (військового
зразка, оригінальна упаковка, валіза). Тел.:
(067) 916-86-20.
·Дриль, точило. Тел.: (067) 442-24-72.
·Дріт колючий. Тел.: (050) 221-42-05.
·Електрогенератор (600 Вт, бензиновий),
джерело безперебійного живлення з акумуляторної батареї (нов., на гарантії). Тел.:
(098) 468-96-02, (068) 901-53-42.
·Електродвигуни (від 6 до 350 Вт), вентилятор СІЛЬВЕР. Тел.: (097) 409-34-96.
·Електролобзик. Тел.: (093) 554-46-01.

482-01-13, 482-08-62
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шланг для поливання, ·Візок господарський (гарний стан) - 2 тис. ·Уроки математики (Голосіївський р-н). ·Телефони СОНІ ЕРИКСОН моб. (нов.) або
Тел.: (050) 065-12-57.
обміняю на неробочий моб. телефон. Тел.:
апарат зварювальний. Тел.: 258-59-96.
грн, торг. Тел.: (093) 749-52-30.

·Електронасос,

(068) 115-17-97.
·Кабель мідний (2-жильний) - 15 грн/пог.м. ·Газонокосарку (бензин, Німеччина). Тел.:
6.5. Обслуговування свят ·Телефони СОНІ ЕРИКСОН Т-290І (моб.,
Тел.: (066) 883-22-97.
(066) 293-78-40.
Малайзія, 2 шт., без акумулятора та зарядки)
·Камеру коптильну (універсальна). Тел.: ·Двигун А-21 до трактора Т-25. Тел.: (067)
пропоную
- 165 грн або обміняю на гітару або шахи.
(093) 341-93-93.
·Профессиональный ресторанный музыкант с Тел.: (096) 174-45-49.
145-01-34.
опытом работы ищет работу в любом баре-ре·Лампи прожукторні. Тел.: (063) 114-97-06.
сторане города, области, а также с возможно- ·Телефон НОКІА-3210 моб. дешево. Тел.:
·Лампу паяльну (1 л) - 100 грн. Тел.: 484-80-93. ·Дровокіл. Тел.: (068) 221-97-30.
стью выезда по всей стране. Цена договорная. (073) 437-91-31.
·
Картоплесаджалку
1-рядкову
для
мо·Лещата великі - 1500 грн. Тел.: (066) 646-87-48. тоблока, каритоплекопач для мотоблока, Исключительно по банкетам. В наличии про- ·Телефон НОКІА-541І моб., смартфон ХУ·Лічильник газовий (нов.) недорого. Тел.: адаптер для мотоблока, причіп для мото- фессиональная аппаратура. Тел.: (066) 723-11- АВЕЙ. Тел.: (067) 916-86-20.
43, (098) 797-22-61 (Маргарита).
434-03-03.
·Телефон НОКІА-6233 моб. (гарний стан) блока. Тел.: (098) 694-95-61.
350 грн. Тел.: (096) 307-71-30.
·Лічильник СО-2 (електричний, 1-фазний, ·Кувалди, ножівки, колун, намет торгі- 6.9. Хатні роботи
б/к). Тел.: (096) 304-44-30.
·Телефон НОКІА моб. недорого. Тел.: (067)
вельний.
Тел.:
(097)
409-34-96.
403-03-15.
пропоную
·Лічильник СОИ-446-10-40А (1-фазний,
·Січкорізку, бурякорізку (все ел., гарний ·Обстеження, перевірка, чищення венти- ·Телефон НОКІА моб. (нов.) або обміняю на
електричний). Тел.: (050) 283-82-31.
ляційних каналів: кухня, ванна, санвузол. неробочий моб. телефон. Тел.: (068) 115-17-97.
·Насос К-45/30 відцентровий, візок-май- стан). Тел.: (098) 083-54-35.
данчик (3-колісний, побутовий), мотор-ле- ·Тример електричний (косарка, відм. стан) - Житлові будинки, підприємства, організації. ·Телефон САМСУНГ S-3650 (моб., батарея
Київ та передмістя. Витяжні вікна. Ефекбідку (220 В, 1,3 кВт, Німеччина). Тел.: (067)
757-42-32.
·Насос ручний для води (б/к, метал.
корпус), труби водопроводні (7,5 м, нерж.),
трубу-фільтр. Тел.: (099) 534-59-30.
·Нівелір Н-3 (б/к) - 150 грн. Тел.: (067) 735-14-72.
·Нівелір НВ-1 (високоточний). Тел.: 528-25-26.
·Ножиці покрівельні великі - 150 грн. Тел.:
484-80-93.
·Пальники газові, різак (у валізі, Німеччина). Тел.: (096) 369-91-47.
·Патрон токарний (діаметр 250 мм). Тел.:
(050) 221-42-05.
·Пили циркулярні, котел газовий. Тел.: (068)
685-45-71.
·Пилу дискову (350 мм). Тел.: (097) 940-11-02.

· Полный комплект оборудования
мини-завода для производства
шлакоблока: пресс шлакоблочный,
пресс полублоков, транспортное
оборудование и т.д. (067) 566-97-09.

800 грн. Тел.: (099) 535-18-34 (після 20.00). тивне чищення каналізації. Пенсіонерам
·Шланг поливальний (нов., облегчений, 15 знижка. Тел.: (095) 015-13-92.
м) - 250 грн. Тел.: (067) 454-60-46.
·Прибирання квар-р, будинків, офісів. Тел.:
(096) 522-06-46.
·Прибирання квартир, офісів. Тел.: (067)
5.3. Худоба, птиця,
975-88-59.
комбікорми
·Пропоную послуги по догляду за літніми
продам
людьми. Тел.: (067) 921-30-22.
·Дві кози (не зведені, віком 1,5 року, с.Нова ·Удаление царапин со стекол часов, полиОржиця, Згурівський р-н, Київська обл.) по ровка браслетов, заточка ножей, ремонт
зонтов. Тел.: (067) 911-29-90.
800 грн кожна. Тел.: (066) 154-96-80.
Частично присмотрю за ребенком, по·Кізоньку лохвицької породи (біла). Тел.: ·жилым
человеком, квартирой за бесплатное
(067) 898-85-40.
проживание. Тел.: (067) 259-18-14.
·Козенят заоненських та звичайних. Тел.:
(067) 903-18-45.
·Рамку для пчіл. Тел.: (068) 221-97-30.
·Свиню домашню, індики, кури, кролі, гуси
(розведення, утримання, догляд в домашніх
умовах) - за домовленістю. Тел.: (067)
380-59-06.
7.1. Комп’ютери,

Оргтехніка,
7все
для офісу 7
комплектуючі

низькотемпературний (робочий 5.4. Садівництво,
куплю
стан, Німеччина), камеру морозильну, кондигородництво
ціонер, витяжку кухон. Тел.: (093) 696-71-09.
·Комп’ютер стаціонарний або ноутбук
(будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
куплю
·Пристрій для підіймання води з колодязя.
Тел.: (099) 754-20-26.
·Вулики (б/к, у Вишгородському р-ні), ·Монітор (будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
·Провід зварювальний (16 кв., 20 пог.м), 18 бджолосім’ї (для себе). Тел.: (099) 798-31-94. ·Планшет (б/к до одного року). Тел.: (067)
кв. (14 пог.м). Тел.: 405-18-66.
·Вулики системи ДАДАН (б/к, в р-ні 404-45-82.
Планшет (для себе) недорого. Тел.: (099)
ё Производим, реализуем отопление с.Катюжанка, Димер) недорого. Тел.: (099) ·486-74-70.
для производства, сушильных камер, 519-04-48.
продам
теплиц, птичников, цехов, складов, ·Драбину-стрем’янку (для себе). Тел.: (097)
·Блок живлення ПЕНТІУМ-3 недорого.
магазинов, ангаров, автомоек, СТО. 555-49-99.
Тел.: (096) 968-25-45.
Монтаж под ключ. Требуются дипродам
·Диск з операційною системою до макбуку
леры, представители. Тел.: (066) 600- ·Бджолорамку. Тел.: (063) 865-62-86.
(ліцензійний), маршрутізатор для інтеннету
87-84, (068) 045-07-64.
CANUON-150N (Wi-Fi, безпровідний роутер),
·
Бджолосім’ї. Тел.: (063) 594-72-70.
МОДЕМ ZUXEL ADSL-2+ (нов., з портами
·Радіолампи. Тел.: (050) 742-38-66.
USB та інтернет). Тел.: (093) 201-59-89.
·
Візок
господарський
(гарний
стан)
2
тис.
·Станцію для подачі води (нов.) - 1 тис.грн. грн. Тел.: (093) 749-52-30.
·Клавіатуру для ПК (оптична). Тел.: (066)
Тел.: (066) 825-18-45.
766-00-52.
·Станцію МАРІЯ водяну. Тел.: (068) 862-09-67. ·Вулики (лежаки, експлуатація 1 рік, 3 шт.,
знаходяться в Києві) по 400 грн/шт. Тел.: ·Книгу електронну (7», б/к). Тел.: (063) 892-86-53.
·Стерилізатор сухоповітряний. Тел.: (098) (067)
581-44-47.
·Комп’ютер (повний комплект). Тел.: (098)
966-31-59.
792-02-81.
ё Тороидальные трансформаторы от ·Насіння амаранту (2 кг). Тел.: 529-44-34.
·Комп’ютер. Тел.: (095) 094-82-60.
·
Парник
(7х3
м)
2,5
тис.грн.
Тел.:
360-56-44.
10 Вт до 40 кВт под заказ. Доставка.
·Монітор LG ФЛАТРОН (17»). Тел.: (068)
tor-trans.com.ua. Тел.: (057) 759-50-06, ·Пепел древесный для садоводов. Тел.: 862-11-36.
(067) 911-29-90.
(099) 902-94-85, (098) 025-19-19.
·Монітор LG ФЛАТРОН (17»). Тел.: (068)
·Точило (2-бічне, діаметр 200 мм), редуктор ·Саджанці багаторічних рослин, бур са- 928-11-43.
довий. Тел.: (067) 664-32-09.
вуглекислотний. Тел.: (066) 747-56-43.
·Монітор ЕЛЕКТРОНІКА (89 р.вип.). Тел.:
·Трансформатор ЛАТР. Тел.: 331-27-29.
·Саджанці ківі (морозостійкі, плодоносні) - (098) 450-15-51.
200 грн/шт.; саджанці граната, інжира, фун- ·Нетбук АСЕР (нов., робочий) - 3,4 тис.грн.
·Трансформатор-ЛАТР. Тел.: 540-30-19.
Тел.: (066) 300-94-63.
дука. Тел.: (099) 798-29-88.
ё Трубогибы, комплекты оборудо·Ноутбук АСЕР-552 (нов., колір світло·
Саджанці
шовковиці
(щеплені,
сортові,
вания для производства кованых изсірий) - 4,999 тис.грн. Тел.: (095) 037-41-58.
вагою 6 г), шовковицю плакучу (1,5 - 2
делий и металлопластиковых окон. ягода
·Ноутбук АСУС Х751SI-TU002D (білий,
- 2,5 м). Тел.: (067) 799-15-64.
портативний, 17,3», ОЗУ 4 Гб, жорсткий
Кованые боковины для лавочек. Кодиск 1 Терабайт, процесор 4-ядровий ІНТЕЛ
ваные лавочки, столы, качели. Тел.: ·Троянди плетисті. Тел.: (095) 948-28-21.
КОРЕ 2/4 ГГц, мишка, батарея, повний ком·Цибулини сортових тюльпанів (понад 30 плект)
(097) 358-82-60, decorzabor.prom.ua.
- 9,5 тис.грн, сумку - 600 грн. Тел.:
сортів) до 3 грн/1 шт., троянди плетисті до (095)
434-32-17.
·Фільтр + трубу оцинковану (нов., для колонки), 60 грн/шт. Тел.: (067) 431-73-98.
плуг ручний (нов.). Тел.: (066) 205-57-33.
·Ноутбук САМСУНГ (гарний стан), нетбук
САМСУНГ (екран 7», 2 Гб ОЗУ, 512 відео·Шланг для свердловини (30 м), насос для
карта, гарний стан, мало працював). Тел.:
води, гідроформ. Тел.: (068) 717-95-89.
(067) 916-86-20.
послуги
·Ноутбук ТОШИБА САТЕЛІТЕ (робочий
·Відновлюємо роботоздатність автобестан) - 1,425 тис.грн. Тел.: (097) 489-57-88.
тонозмішувачів, які виробили експлуата- 6.1. Інвестиції, кредити,
·Ноутбук-ультрабук ТОШИБА Z-930 (діагоційний ресурс. Тел.: (097) 743-67-38.
наль 13,3», вага 1 кг, ультратонкий, корпус
страхування
магній, б/к, оперативка 4 Гб, пам’ять SSD
пропоную
128 Гб, порти: 3 USB, HDMI, АЗЕРНЕТ
гарний стан, рідна зарядка) - 6,9 тис.
·Акції річкового порту. Тел.: (097) 243-11-32. ЛАН,
грн, торг. Тел.: (093) 576-85-01.
·
Ноутбук
ФУДЖИТСУ СИМЕНС (15,6»,
6.2 Юридичні, бухгалтовстий корпус, 2-ядровий) - 3 тис.грн, торг.
терські, аудиторські
Тел.: (068) 598-28-68.
5.1. Сільгосптехніка,
·Принтер КАНОН (кольоровий, неробочий)
пропоную
запчастини
дешево. Тел.: 285-40-14.
·
Адвокат з 25-річним досвідом роботи в
куплю
судах надає юридичні послуги з підготу- ·Принтер САМСУНГ SLP-300 (лазерний,
кольоровий).
Тел.: (093) 465-90-51.
·Трактор Т-25 на запчастини недорого. Тел.: вання та розгляду цивільних, трудових, жит(099) 292-62-91.
лових, сімейних, кримінальних, адміністра- ·Пристрій багатофункційний (принтер,
тивних та справ, пов’язаних із ДТП в судах сканер, копір). Тел.: (063) 924-65-26.
продам
Пристрій багатофункціональний (принтер,
·Запчастини до сівалки СЗС-2,1. Тел.: (050) України. Допомогу розібратися у начисленні ·сканер,
копір) недорого. Тел.: 518-95-95.
нових осучаснених пенсій. Автор 6-ти юри140-14-83.
·
Пристрій копіювальний (3 в 1, принтер,
·Картоплекопач («трясучка», для мото- дичних книг написаних разом з Верховним сканер,
копір). Тел.: (097) 327-27-82.
блока), адаптер до мотоблока, причіпи до Судом України. Тел.: (098) 302-85-91.
мотоблока, візки для пересування вантажів,. ·Адвокат з досвідом роботи в судах надає ·Роутер - 350 грн. Тел.: (093) 110-10-34.
Тел.: (067) 500-19-01.
юридичні послуги з підготування та роз- ·Словник І-ТРАВЛ NTL-2RX електронний
(англо-рос., голосовий, перекладач-коё
Картофелекопалки,
косилки, гляду адміністративних, кримінальних та мунікор,
навігатор). Тел.: (066) 694-69-70.
грабли, фрезы, сеялки. Запчасти на справ, пов’язаних з ДТП в судах України.
тракторы и мотоблоки. Кормоизмель- Автор юридичної літератури. Тел.: (067) 7.2. Телефони, аксесуари
261-01-00.

·Прилавок

6 Послуги 6

Сільське
5господарство
5

чители. Доставка по Украине. Сайт:
agrokram.com. Тел.: (095) 046-50-90,
(096) 046-50-90.
ё ОВС-25; ЗМ-60А; Петкус; УПС-8;
СУПН-8; КПС-4.2; ПЛН-3.5-5.3.
Бочка 11 куб.м; СЗ, СЗТ-3.6-5.4,
СЗС-2.1; БДТ-2.4-3-7, БДВП-4.2-6.3;
АГ-2.4; УДА-3; Т-16; ПТС-4. Катки;
КаМАЗ-5320 + прицеп; 2ПТС9; ЛГД10; ЗМ-90 (новый),ТОДАК сеялка.
Чизель. Сцепка борон. Сайт: fopvaryanichenko.com.uа. Тел.: (067) 25434-56, (093) 627-86-07.

·Сепаратор

зерновий (для очищення та
калібрування, вентиляторний, саморобний
та креслення для виготовлення). Тел.: (067)
931-97-56.
·Соломотряси до комбайна, варіатор, запчастини двигуна та ходової (б/к). Тел.: (097)
457-17-03.

ё Технику от производителя: сеялка
СУПН-6(8), УПС-6, УПС-8 (имеет
двухконтурный привод, усиленную
раму). Культиватор КРН- 5,6 (усиленный на 205 подш.) Дисковая
борона АГ-2,1; 2,4; 2,7; 3,1. Сеялка
СЗ-5,4 (3,6), Great Plains-2000 (6 м, 09
г.в.). Тел.: (067) 780-14-39.

·Трактор

куплю

· Юридична консультація безкош- ·Телефони моб. (будь-який стан). Тел.: (068)
товна! Заяви. Скарги. Запити. 115-17-97.
Договори. Тел.: (096) 688-22-35.
·Телефон НОКІА-7900 моб. (будь-який
стан). Тел.: (068) 115-17-97.

6.3. Поліграфічні,
продам
рекламні
·Антену для посилення сотового зв’язку.
Тел.: (096) 673-77-77.
пропоную
Апарат телефонний (радянських часів та
·Витратні матеріали до різографів ДХ, ЖР- ·в-во
Китай, з автовідповідачем). Тел.: (068)

3750, ламінатор недорого. Тел.: 546-96-87.

· Набор текстов на компьютере.
Любые объемы. Быстро, качественно. Тел.: (066) 512-62-42.
· Ризограф RISO RZ-200ER - 20
тыс.грн. Тел.: 482-08-62.

6.4. Освіта та навчання
пропоную
·Досвічений сертифікований викладач

допоможе з вивчення англ. мови за скайпом.
Тел.: (066) 962-76-06.
·Индивидуальные уроки английского языка от
опытного преподавателя носителя языка. Высокая эффективность. Тел.: (063) 894-74-31.

· Компьютерный

набор

текстов.

Т-25 (86 р.вип., кабіна, після
капремонту, фарбований, агрегати, плуг Любые объемы. Тел.: (097) 232-962-корпусний, культиватор, навісне, 11-стій- 90, (050) 836-47-65, (044) 564-42-56.
ковий), причіп 2-колесний, 1-вісний,
косарку, компресор ЗІД-160, 3 борони, ківш, ·Кунг-фу, индивидуальные тренировки
циркулярка) - 115 тис.грн, торг. Тел.: (068) (акробатика, шпагаты). Цена 150 грн за
061-98-29.
одну тренировку. Тел.: (096) 490-24-79
(Владимир).
5.2. Реманент
·Переводчик английского. Английский прокуплю
фессионально всем. Тел.: (067) 259-18-14.
·Косу ручну (для себе). Тел.: (066) 825-18-45. ·Переклади (німецька, англ. мови), уроки.
Тел.: (093) 201-59-89.
продам
·Арки для теплиці (15 шт., ширина 9 м). ·Уроки гитары, электрогитары, бас-гитары и
др. муз. инструменты. Тел.: (093) 691-24-00.
Тел.: (093) 011-63-39.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

352-19-43.
телефонний (стаціонарний, червоний, переносний). Тел.: (099) 754-20-26.
·Подовжувач міського номера телефона.
Тел.: (050) 884-47-54.
·Приставку АОН ПІТОН-6 (нов.). Тел.:
(097) 223-27-69.
·Провід телефонний (500 м). Тел.: 517-78-73.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК KX-TF1405
(900 мГц), радіотелефон ПАНАСОНИК КХTJ-8207 DECT. Тел.: (093) 665-17-62.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК (б/к). Тел.:
519-58-01.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК (з АВН, б/к,
гарний стан) - 200 грн. Тел.: 400-75-64.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК КХ-ТСД246UA (гарний стан, без подряпин, АВН,
цифровий автовідповідач) - 400 грн. Тел.:
(098) 121-56-55.
·Смартфони та моб. телефони (нов. та б/к).
Тел.: (050) 951-03-07.
·Смартфон (нов., 8 Гб, в упаковці), телефон
кнопковий (на 2 сім-картки), DVD-диски
(нов.). Тел.: (093) 578-34-08.
·Телефон-АВН РУСЬ-17 (нов.) - 400 грн.
Тел.: (063) 977-46-80.
·Телефон з АВН. Тел.: (050) 064-26-41.
·Телефони моб. (старі, на запчастини). Тел.:
(066) 392-17-14.
·Телефони МОТОРОЛА С-350 моб. (2 шт.,
пристрій живлення, робочі) - 180 грн/2 шт.
Тел.: (096) 174-45-49.
·Телефони ПРЕСТІЖІО, НОКІА, САМСУНГ моб. Тел.: (050) 669-05-92.

·Апарат

7 днів, камера, робочий) - 400 грн, АНДРОЇД
ЛЕНОВО А-369I (2 сім, працює одна, чорний,
робочий) - 400 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Телефон САМСУНГ (Корея, нов.) або обміняю на неробочий моб. телефон. Тел.:
(068) 115-17-97.
·Телефон САМСУНГ моб. (на 2 карти, б/к)
- 430 грн. Тел.: (063) 071-61-87.
·Телефон СИМЕНС (моб., камера, нов.) або
обміняю на неробочий моб. телефон. Тел.:
(068) 115-17-97.
·Телефон-факс ПАНАСОНИК КХ-F 74RU.
Тел.: (096) 369-91-47.
·Факс ПАНАСОНИК КХ-F130, принтер
КАНОН С-200, монітор САМСУНГ. Тел.:
(097) 940-11-02.

7.3. Інша оргтехніка,
канцтовари
продам
·Авторучку (часів СРСР, «золоте

перо»,
чорнильна), годинники ВОСТОК та швейцарські (неробочі, на запчастини). Тел.:
(067) 454-60-46.
·Браслети на годинники (метал., нов.) по
100 грн. Тел.: (099) 754-20-26.
·Викрутки для ремонту годинників (набір, 6
шт., часів СРСР). Тел.: (095) 175-58-11.
·Годинники кишенькові: швейцарський
з ланцюжком, ОРІЄНТЕКС, ДОРОЖНІЙ
(нов.) дешево. Тел.: (050) 951-03-07.
·Годинники наручні ГЕНЕРАЛЬСЬКІ та
КОМАНДИРСЬКІ. Тел.: (073) 437-91-31.
·Годинник (нов., Японія, наручний). Тел.:
(066) 766-00-52.
·Друкарські (портативні, у валізах): ОПТІМА (Німеччина), ЮНІС (Чехія), ЕРИКА
(Німеччина). Тел.: (099) 617-40-80.
·Друкарську ЛІЛЕЯ (портативна, електронна, нова). Тел.: 276-16-84.
·Кульман, дошку для креслення, сумки для
ноутбуків (2 шт.). Тел.: (067) 155-75-82.
·Монокуляр МСП-5х25 (СРСР). Тел.: (073)
437-91-31.
·Папір білий (А-4, 3 пачки). Тел.: (097) 483-44-30.
·Папір (рулон, ширина 1,4 м, 30 кг). Тел.:
(097) 409-34-96.
·Папку-реєстратор (б/к, ідеальний стан).
Тел.: (093) 665-17-62.
·Сумки для ноутбука (2 шт.), дошку для креслення, кульман. Тел.: 410-45-35.
·Тубус для креслення (нов.) - 100 грн, годинник настільний, будильник СЛАВА.
Тел.: (063) 977-46-80.

7.4. Ремонт та
обслуговування
пропоную

· Ремонт компьютеров на дому. Гарантия. Без выходных. Тел.: (067)
493-45-01, (093) 008-79-78, (044)
229-15-20, (066) 522-11-68.

8 Все для дому 8
8.1 Аудіо-, відео-, фототехніка, телевізори
куплю
·Аудіокасети (для себе) недорого. Тел.:

(067) 234-29-71.
·Магнітолу ШАРП, СОНІ, ПАНАСОНИК,
приймачі, магнітофони, підсилювач, телевізор, тюнер Т-2 (для себе). Тел.: (097)
327-27-82.
·Магнітофон (кас., переносний, робочий,
для себе), радіоприймач кас. (переносний,
сучасний, робочий, невеликого розміру).
Тел.: (095) 850-28-16.
·Магнітофон, приймачі, підсилювач, тюнер
Т-2. Тел.: (063) 924-65-26.
·Підсилювач ламповий ЕСТОНІЯ, СИМФОНІЯ (для себе). Тел.: (096) 064-11-80.
·Плеєр DVD під флешку (для себе). Тел.:
(063) 024-77-20.
·Програвач для дисків (для себе). Тел.: (068)
199-25-07.
·Радіоприймачі лампові, фотоапарати старі.
Тел.: (050) 193-78-17.
·Радіоприймач (Японія, можна б/к). Тел.:
(067) 911-29-90.
·Телевізор (б/к, самовивіз). Тел.: 237-33-67.
·Телевізор САМСУНГ (б/к, для себе) недорого. Тел.: (098) 598-66-61.
·Телевізор, центр муз. (будь-який стан).
Тел.: (068) 115-17-97.
·Тюнер телевізійний (нов., з доставкою).
Тел.: (097) 301-50-09 (Ігор).
·Фотоапарат цифровий (будь-який стан).
Тел.: (068) 115-17-97.

продам
·Аудіомагнітофон СМІТ портативний

(кас.,
Корея), сумку для фото або відеокамери, дискетницю (дерев., навісна). Тел.: (093) 201-59-89.
·Бачки проявочні (2 шт., нов.) по 100 грн,
телевізор САМСУНГ (Англія, 16») - 1,2 тис.
грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Бінокль, диски DVD (нов.). Тел.: (093) 578-34-08.
·Відеокамеру JVC EVEREO (цифрова,
запис на картку пам’яті, чохол, зум 35,
монітор 2,7», ідеальний стан) - 1,5 тис.грн.
Тел.: (050) 609-60-46.
·Відеокамеру СОНІ, відеоплеєр СОНІ. Тел.:
(097) 210-02-18.
·Відеокасети, касети для магнітофона. Тел.:
403-16-68.
·Відеокасету-адаптер - 200 грн. Тел.: 513-69-83.
·Відеомагнітофон ПАНАСОНИК або обміняю на магнітолу МЕДЕО-102 (стерео).
Тел.: (097) 284-00-17.
·Відеомагнітофон ПАНАСОНИК. Тел.:
(067) 714-60-63.
·Відеомагнітофон СОНІ (на запчастини),
фотоапарат КОДАК недорого. Тел.: (099)
038-81-98.
·Відеомагнітофон ХІТАЧІ, магнітофон
МАЯК-205 (б/к), телевізор (ч.-б., ламповий),
телевізор ПАНАСОНИК (неробочий), магнітофон ЮПІТЕР, приймач СПІДОЛА-231,
фотоапарат, магнітофон з приймачем ІНТЕРНЕШЕНЛ, приймач МЕРИДІАН, гучномовець, проектор ЛЕКТОР-600. Тел.:
(068) 352-19-43.
·Відеотрійку ПАНАСОНИК (потребує ремонту) - 100 грн. Тел.: (095) 850-05-02.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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·Диски DVD (560 шт.), програвачі (2 шт.),
відеомагнітофони LG, ДЕУ (2 шт., відеокасети) по 150 грн, відеокасети (400 шт.). Тел.:
(063) 261-11-21.
·Електропрогравач ВЕГА-106 СТЕРЕО,
підсилювач ВЕФ-101 СТЕРЕО (з колонками
6-АС-416, 2 шт.). Тел.: (050) 771-33-34.
·Кінопроектор для слайдів (мультфільми, з
екраном). Тел.: 275-15-02.
·Кінопроектор РУСЬ (1980 р.вип.), кінокамеру
АВРОРА-215 (1980 р.вип.), програвач КАРАВЕЛА (1976 р.вип.). Тел.: (098) 991-12-21.
·Колонки СОНІ (2 шт.). Тел.: (066) 766-00-52.
·Колонки. Тел.: (063) 530-46-45.
·Лампу генераторну ГУ-43Б (вага 1,5 кг,
нов., в упаковці, міцний теплий ламповий
звук класу хайенд) - 2,66 тис.грн. Тел.: (099)
643-91-39.
·Магнітолу ПАНАСОНИК ТВС (кас.). Тел.:
(067) 599-07-79.
·Магнітофон ВЕСНА-212, магнітолу ВЕГА328 - 100 грн, антену кімнатну ВІТЕК - 200
грн, блок живлення (3-12 В) - 50 грн, бритву
ХАРКІВ, телевізор ЕЛЕКТРОНІКА-409 100 грн, ваги на підлогу - 50 грн. Тел.: (073)
031-78-63.
·Магнітофон ДНІПРО-14 (бобинний, робочий) - 1 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Магнітофон, приймачі, підсилювач, тюнер
Т-2. Тел.: (063) 924-65-26.
·Магнітофон РОСТОВ-НА-ДОНУ-102, телевізор ВИТЯЗЬ. Тел.: 530-33-58.
·Мікросхеми серія 164 LE-5, ТМ2, 134РУ-6.
Тел.: (063) 376-44-69.
·Підсилювач АМФІТОН-002. Тел.: (095)
476-77-95.
·Підсилювачі: АМФІТОН А-1-01, -002,
ОДІСЕЙ-010, еквалайзер ЛОРТА-005С та
ін. Тел.: (067) 479-96-67.
·Підсилювачі (ви-ва СРСР), касетні, бобинні магнітофони, акустичні системи та
ін., інвертор КЕНТАВР СА-200АТ (200 А),
батареї сонячні. Тел.: (067) 700-98-34.
·Підсилювач РАДІОТЕХНІКА, колонки
S-90 (комплект), магнітола ПАНАСОНИК
(стерео). Тел.: (067) 916-86-20.
·Платівки (записи В. Висоцького) недорого.
Тел.: 434-03-03.
·Плеєр DVD - 400 грн. Тел.: (050) 198-45-87.
·Плеєр DVD (нов.), платівки, фотоапарат
КОДАК (нов.), приймач СОНІ (кишеньковий, б/к), касети із журналами для вивчення англ. мови, плеєр DVD ВРАВІС,
центр муз. АЙВА. Тел.: (066) 766-00-52.
·Плеєр DVD ПАНАСОНИК (нов.). Тел.:
(066) 825-18-45.
·Плеєр САМСУНГ DVD (б/к), телевізор
АМСТЕР (ч.-б.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Приймач ВЕФ-202 (б/к, робочий), програвач ЮНІСТЬ (б/к, гарні платівки,
В.Висоцький) недорого. Тел.: 434-03-03.
·Приймач проводного радіо. Тел.: (066) 662-50-63.
·Програвач ВЕГА-106 (стерео, платівки,
казки) - 1,5 тис.грн, підсилювач ВЕФ-101
(стерео) - 1,5 тис.грн, колонки 6МАС-4 (2
шт.). Тел.: (099) 917-07-52.
·Програвач ВЕГА-109 (стерео, 2 колонки).
Тел.: 529-04-84.
·Радіоприймач ВЕФ-201 (б/к), телевізор
ЕЛЕКТРОН Ц-380. Тел.: 412-67-98.
·Радіоприймач ЛЕНІНГРАД-002 (робочий,
б/к, станції FM). Тел.: (067) 672-58-58.
·Систему караоке. Тел.: (067) 230-04-94.
·Телевізор JVC. Тел.: (095) 350-79-60.
·Телевізор LG ЕЛЕКТРОНІКС (5 років,
гарний стан). Тел.: (050) 632-38-39.
·Телевізор LG. Тел.: (096) 007-07-01.
·Телевізор АМСТЕР (переносний, ч.-б.,
б/к). Тел.: (097) 588-55-87.
·Телевізор (б/к) - 1 тис.грн. Тел.: 530-33-58.
·Телевізор ДЕУ (нов.) - 1000 грн, торг. Тел.:
(066) 646-87-48.
·Телевізори: JVC (29», 21», 100 Гц), ТОШИБА (21»), СОНІ ТРІНІТРОН (29»). Тел.:
237-33-67.
·Телевізори: АКАЙ, ПАНАСОНИК, радіолу
АНКАРА. Тел.: (095) 738-16-91.
·Телевізори (кінескопні) на запчастини.
Тел.: (098) 475-68-10.
·Телевізори ПАНАСОНИК, ЕЛЕКТРОН.
Тел.: 560-18-91.
·Телевізори ПАНАСОНИК, ТОШИБА
(14»). Тел.: (097) 327-27-82.
·Телевізори САМСУНГ (14») - 300 грн,
САМСУНГ (32») - 1800 грн, ТОМСОН
(21») - 700 грн, САМСУНГ (29») - 1500 грн,
ЄВРОЛЮКС (7», ТВ + радіо) - 200 грн. Тел.:
258-33-30.
·Телевізори: ТОМСОН, КВН-49, ЛЕНІНГРАД Т-2. Тел.: (050) 193-78-17.
·Телевізор ПАНАСОНИК (71») - за домовленістю. Тел.: (067) 869-99-32.
·Телевізор ПАНАСОНИК КОЛОР-ТВ29 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 353-33-74.
·Телевізор ПАНАСОНИК, програвач з платівками, магнітофон ТОШИБА, відеокамеру
СОНІ, бінокль Б-8-30. Тел.: (068) 717-95-89.
·Телевізор ПАНАСОНИК (пульт, 94 см, чорний корпус, робочий). Тел.: (096) 547-68-16.
·Телевізор ПАНАСОНИК ТС-2166R
(Японія). Тел.: (068) 976-34-76.
·Телевізор САМСУНГ (34», робочий) - 800
грн. Тел.: (066) 089-28-27.
·Телевізор САМСУНГ (40», гарний стан) - 3
тис.грн. Тел.: (096) 229-85-86.
·Телевізор САМСУНГ (52 см). Тел.: 245-63-83.
·Телевізор САМСУНГ (54», відм. стан).
Тел.: (099) 537-34-87.
·Телевізор САМСУНГ (65 см, плазмовий, б/к,
потребує ремонту). Тел.: (066) 715-39-25.
·Телевізор САМСУНГ (гарний стан) - 800
грн. Тел.: (093) 581-38-45.
·Телевізор САМСУНГ ПЛАНО. Тел.: (063)
197-90-16.
·Телевізор САМСУНГ ПЛАНО. Тел.: 546-44-28.
·Телевізор СЛАВУТИЧ на запчастини. Тел.:
(098) 792-02-81.
·Телевізор СОНІ - 2 тис.грн. Тел.: (066) 166-76-01.
·Телевізор СОНІ (робочий, гарний стан),
двійку ОРІОН (Японія, телевізор, кас. магнітофон). Тел.: 419-22-92.
·Телевізор СОНІ ТРІНІТРОН (51 см). Тел.:
(096) 673-73-05.
·Телевізор ТОМСОН (36 см, гарний стан,
робочий). Тел.: (093) 948-86-49.
·Телевізор ФІЛІПС (36 см). Тел.: (066) 392-17-14.
·Телевізор ФОТОН. Тел.: (098) 296-05-50.
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·Телевізор (ч.-б., для кухні). Тел.: (098) 206-60-80. ·Матрац-електрогрілку, підлогу теплу (ки- ·Холодильник ДНІПРО (60х60х115 см, б/к,
робочий стан) - 1 тис.грн, НВЧ-піч САМ·Телевізор ШАРП (кольоровий), радіолу лимок) недорого. Тел.: 360-56-44.
РИГОНДА ВЕФ-202. Тел.: (063) 511-38-05 ·Міксер РОСТОК МВР-202 (ел.) - 2 тис.грн, СУНГ (гриль, 20 л, білий корпус, сенсорна)
(Анатолій Степанович).
торг. Соковижималку SCARLETT SKC-012 900 грн. Тел.: (098) 690-54-06.
(Великобританія) - 2 тис.грн, пилосос РА- ·Холодильник ДНІПРО (б/к) дешево. Тел.:
·Телевізор ШАРП. Тел.: (067) 106-89-13.
(Дніпро) - 1,5 тис.грн, швейну (096) 369-91-47.
·Телевізор (Японія). Тел.: (098) 789-14-73. КЕТА-30А
МІНЕРВА (метал., Німеччина). Тел.: (099) ·Холодильник ДОНБАС (б/к, робочий) - 1
917-07-52.
·Телевізор (Японія). Тел.: 566-57-07.
тис.грн. Тел.: (093) 920-35-86.
·Установка спутниковых антенн, сигнали- ·Мультиварку. Тел.: (097) 483-74-18.
·Холодильник ДОНБАС (б/к, робочий,
заций, домофонов. Тел.: 513-69-83.
·М’ясорубку РОСЬ, електромороженицю, гарний стан). Тел.: (068) 251-86-07.
·Фотоапарати: СОНІ КІБЕРШОН DSCW-5 вентилятор СН-2В, кавоварку (ел.). Тел.: ·Холодильник ДОНБАС (гарний стан, ро(в упаковці), КАНОН А-530, КАНОН
А-3000 (б/к) недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
·Фотоапарати: ФЕД-5, УФО, РОДМЕР
(плівкові). Тел.: 464-74-19.
·Фотоапарат СМЕНА-СИМВОЛ, кінокамеру КВАРЦ 2-8С-3, кінопроектор РАЙДУГА-2. Тел.: (050) 948-43-10.
·Фотоапарат ФЕД-2, все для фото. Тел.:
(093) 802-53-53 (Ірпінь).
·Центр муз. АЙВА або обміняю. Тел.: (068)
115-17-97.
·Центр муз. МС-901 (б/к, робочий стан).
Тел.: 463-92-21.
·Центр муз. САМСУНГ (2 великі колонки,
чорний, радіо, диски, касети). Тел.: (093)
701-61-91.

·Телевізори:

обміняю

ЕЛЕКТРОН, СЛАВУТИЧ на
велосипед розсувний. Тел.: (067) 911-29-90.

послуги

· Быстрый ремонт телевизоров.
Всех типов. Вызов бесплатный. На
дому. Качество, гарантия. Звонить в
любое время. Тел.: (044) 247-99-97,
(063) 247-99-97, (067) 399-36-97,
(050) 560-94-97.

·Установка

спутниковых антенн, сигнализаций. Тел.: (067) 452-81-62.

8.2. Побутова техніка
куплю
·Електрошашличницю (для себе) недорого.

Тел.: 464-74-19.
·Комбайн кухон. (будь-який стан). Тел.:
(068) 115-17-97.
·Пилосос (будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
·Плиту газ. (гарний стан). Тел.: (067) 936-69-40.
·Плиту електричну, холодильник, прес для
вичавлення соків (б/к) недорого. Тел.: (093)
580-25-60.
·Плиту ел. (індукційна) або вбуд. поверхню
(для себе) недорого. Тел.: (066) 752-20-20.
·Пральну будь-яку (Святошинський, Нивки,
Шевченківський, Виноградар, для себе) недорого. Тел.: (063) 966-07-15.
·Холодильник б/к, морозильник, плиту
газову, електричну, пральну (можна які потребують ремонту, самовивезення). Тел.:
237-33-67.
·Холодильник, комбайн кухон. (будь-який
стан). Тел.: (068) 115-17-97.
·Швейну (настільна, електропривод, валіза,
будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.

продам
·Блендер МУЛІНЕКС LM-3001 (повна ком-

плектація, гарний стан, 2 швидкості, все
справне) - 400 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
·Вентилятор на ніжці (на запчастини). Тел.:
403-16-68.
·Вентилятор на підлогу (з дистанційним керуванням). Тел.: (097) 940-11-02.
·В’язальну СИЛЬВЕР (Японія, напівавтомат) - договірна. Тел.: (096) 353-94-54.
·Гриль побутовий (газ та електрика). Тел.:
(050) 447-88-55.
·Електровафельницю, електроміксер (вітч.).
Тел.: 565-85-77.
·Електровафельницю (часів СРСР, діаметр
25 см, нов.). Тел.: (050) 951-03-07.
·Електроміксер, кавомолку мех. (нов.), кавомолку електричну (б/к), шашличниці (нов.,
ел., з шампурами). Тел.: (097) 844-92-76.
·Електроплиту ЕЛЕКТРА-1001 (б/к, гарний
стан). Тел.: (050) 930-82-77.
·Електроплиту МРІЯ-8 (2-конф., б/к, духовка), електрорадіатор (6-секційний, з автоматикою). Тел.: (099) 137-40-81.
·Електросамовар. Тел.: 528-05-59.
·Електрошашличницю (для себе) недорого.
Тел.: 464-74-19.
·Запчастини до пральної ВІРПУЛ. Тел.:
(067) 672-58-58.
·Кавоварку БОШ (крапельна, нов.). Тел.:
(066) 392-17-14.
·Кавоварку (ел., гейзерна). Тел.: (067) 425-17-49.
·Кавоварку (ел. нов., в упаковці) - 450 грн,
праску (імп.) - 450 грн, підігрівач дитячого
харчування (нов., в упаковці) - 200 грн, електроміксер ЕЛІТА, фен РУСАЛКА, щипці
для завивання волосся, прес ЛАКОМДА
(нов., універсальний). Тел.: (063) 977-46-80.
·Кавоварку ел. Тел.: (067) 298-55-26.
·Кавоварку (ел.), чайник (ел., нов.), вентилятор настільний, плойку для волосся. Тел.:
570-26-17.
·Кавоварку колбову (нов.). Тел.: (093) 665-17-62.
·Кавоварку КРУПС, кавоварку гейзерну,
обігрівачі, холодильник МІНСЬК. Тел.:
(068) 717-95-89.
·Кавоварку (нов., в упаковці) - 400 грн;
підігрівач дитячого харчування (нов., в упаковці) - 200 грн; фен РУСАЛКА (нов., в упаковці) - 150 грн; плойку (нов., в упаковці)
- 120 грн, форму алюмініє в ЧУДО для випікання тортів (гарний стан) - 150 грн. Тел.:
432-24-40.
·Кавомолку РОСТОК (ел.), комбайн кухон.
РОСТОК, запчастини до міксера РОСТОК.
Тел.: (066) 107-79-61.
·Комбайн кухон. ФІЛІПС. Тел.: (099) 297-92-58.
·Компресор для холодильника (Білорусь),
морозильник. Тел.: 525-69-66.
·Компресор до холодильника. Тел.: (050)
661-38-71.
·Кондиціонер КОМФОРТ ПЛЮС (на
коліщатках) - 2 тис.грн. Тел.: (066) 089-28-27.
·Кондиціонер КОМФОРТ ПЛЮС пересувний
(на коліщатках, охолодження, зволоження) 2,5 тис.грн, плиту індукційну (нов., керамічна
поверхня) - 1,4 тис.грн, міксер ручний (нов.) 600 грн. Тел.: (097) 459-58-49.
·Кондиціонер. Тел.: (093) 264-83-70.
·Матрац-електрогрілку (нов.) недорого.
Тел.: (068) 129-65-03.

408-55-10.

бочий) - 1,4 тис.грн. Тел.: (095) 837-75-01.

стан) по 950 грн, компресор від холодильника (універсальний) - 700 грн. Тел.: (063)
261-11-21.
·НВЧ-піч ПАНАСОНИК ННGT-546B (27 л,
з грилем, нов., самовивезення) - 3 тис.грн,
швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна, нов., 1956
р.вип.). Тел.: (067) 779-24-92.
·Пилосос АУДРА ПН-60. Тел.: (093) 80253-53 (Ірпінь).
·Пилосос ВИТЯЗЬ. Тел.: (097) 327-27-82.
·Пилосос (робочий) - 800 грн. Тел.: (067)
911-29-90.
·Пилосос САТУРН (неробочий). Тел.: (050)
161-86-87.
·Пилосос ТАЙФУН. Тел.: (097) 409-34-96.
·Пилосос ШТОРМ - 400 грн. Тел.: (063)
924-65-26.
·Пилосос ШТОРМ. Тел.: (093) 924-65-26.
·Плиту БРЕСТ (газова, гарний стан). Тел.:
403-70-81.
·Плиту (газ., 3-конф.), пральну ПЧОЛКА
дешево. Тел.: 401-93-39.
·Плиту (газ., 4-конф.) - 500 грн. Тел.: (099)
754-20-26.
·Плиту (газ., б/к, робочий стан, світла,
4-конф.) - 700 грн. Тел.: (099) 222-99-10.
·Плиту газову (4-конф., б/к, гарний стан)
недорого. Тел.: 286-68-34.
·Плиту ЕЛЕКТРА-1 (ел., біла), пральну
СИБІР, швейну ПОДІЛЬСЬКА, пилосос
УРАЛЕЦЬ-М. Тел.: (095) 738-16-91.
·Плиту КАЛОРІК (газ., Німеччина, 4-конф.)
- 800 грн. Тел.: (068) 126-31-07.
·Плиту НОРД (ел., 4-конф., гарний стан, робоча) - 1,5 тис.грн. Тел.: (063) 376-94-72.
·Плиту САМСУНГ (електрична) - 3 тис.
грн, кавомолку (120 Вт, нов.) - 400 грн. Тел.:
(093) 461-82-10.
·Плиту, швейні ПОДІЛЬСЬКА, ЧАЙКА.
Тел.: (093) 506-52-83.
·Посудомийну (нов., Німеччина, 85х60 см)
дешево. Тел.: 524-37-64.
·Пральну АРДО-400 (гарний стан) недорого. Тел.: (067) 390-52-45.
·Пральну АРДО (Італія, на запчастини).
Тел.: (067) 230-04-94.
·Пральну АРДО (на 3 кг), пилосос САМСУНГ. Тел.: 245-63-83.
·Пральну АРИСТОН AL-109X EB (неробоча,
гарний стан, потребує заміни плати керування)
- 1,2 тис.грн. Тел.: (066) 155-25-44.
·Пральну АРИСТОН, плиту газову. Тел.:
(093) 580-25-60.
·Пральну (вітч.) недорого. Тел.: (066) 274-61-83.
·Пральну ЕВРИКА (центрифуга). Тел.:
(067) 889-14-10.
·Пральну ІНДЕЗИТ (напівавтомат), пральну
(кругла), пилосос ВИХОР (б/к), соковижималку. Тел.: (050) 064-26-41.
·Пральну ЛИБІДЬ (нов.), пральну ВОЛГА
(нов.), швейну ЧЕПЕЛЬ (Угорщина). Тел.:
458-51-90.
·Пральну МАЛЮТКА (б/к) - 150 грн. Тел.:
(067) 137-42-32.
·Пральну САТУРН (напівавтомат, нов.).
Тел.: (066) 311-51-96.
·Пральну СИБІР (центрифуга, в робочому
стані, самовивезення) - 200 грн. Тел.: (098)
031-82-82.
·Пральну УРАЛ (робоча). Тел.: 525-46-02.
·Пральну ФЛАМІНГО (нов.) - 1 тис.грн,
пральну РИГА-17. Тел.: (066) 825-18-45.
·Пральну ЧАЙКА-3 (б/к, робоча) недорого,
двигуни для пральної ВІРПУЛ (2 шт., б/к,
робочі). Тел.: (067) 672-58-58.
·Праску (нов., Німеччина). Тел.: (066) 392-17-14.
·Праску СКАРЛЕТТ (гарний стан, 1800 Вт)
- 250 грн, дошку прасувальну - 50 грн. Тел.:
(095) 331-53-90.
·Прес СТЕМП для прасування (побутовий,
електричний). Тел.: (067) 385-35-24.
·Прилад УЛЬТРАТОН для прання (ультразвуковий). Тел.: (050) 191-20-76.
·Примус РЕКОРД-1 гасовий - 400 грн. Тел.:
(097) 353-33-74.
·Прядку (ел.), швейну ЧАЙКА. Тел.: (097)
529-72-17.
·Самовар (ел., Тула, 3 л, гарний стан), пароварку (ел., б/к), машину для натирання підлоги (220 В, вага 5 кг, робоча, гарний стан).
Тел.: 453-79-63.
·Слайсер RGV (0,14 кВт, 220 В, нарізка 0,15
мм, діаметр ножа 220 мм, вага 14 кг). Тел.:
(067) 157-07-82.
·Соковижималку (ел.) - 290 грн, пароварку 290 грн. Тел.: (068) 804-58-35.
·Соковижималку (ел.). Тел.: (067) 976-95-96.
·Соковижималку МОТОРСІЧ (нов., для томатів) - 350 грн, блендер ФІЛІПС (подрібнювач, венчик) - 300 грн. Тел.: (067) 743-43-01.
·Соковижималку РОСИНКА (ел., для
обробки та шинкування овочів), тостери
СЕЙМ, МІНОТЕЛЕ (2 шт., Прибалтика).
Тел.: (066) 087-43-61.
·Соковижималку. Тел.: 546-63-44.
·Сушарку для взуття. Тел.: (099) 241-73-46.
·Сушарку для рушників (нерж.). Тел.: (066)
353-93-89.
·Холодильник АРДО (1-камерний) - за домовленістю. Тел.: (067) 714-60-63.
·Холодильник
АТЛАНТ-МХМ-1716-02
(б/к). Тел.: (095) 102-11-79.
·Холодильник ГОРЕНЬЄ (нов., 2-камерний,
висота 2 м, в упаковці) - 10 тис.грн, торг.
Тел.: (073) 434-69-03.
·Холодильник ДНІПРО-2 (робить, але не
морозить, самовивезення). Тел.: 412-67-98.
·Холодильник ДНІПРО-442 (180 л, 1025 мм,
ширина 574 мм, глибина 610 мм) - 1,2 тис.
грн, МІНСЬК-17 (1165х570х600 мм, 60 л, 3
великі кошики та 1 маленнький) - 1,2 тис.
грн. Тел.: (097) 717-02-15.

Дніпровський р-н, самовивезення) - 7,5 тис.
грн, торг. Тел.: (050) 629-14-47.
·Холодильник ЛІБХЕР (Німеччина, висота
190 см, б/к). Тел.: (097) 996-62-70.
·Холодильник НОРД-233 (висота 180 см,
гарний стан). Тел.: (050) 845-43-76.
·Холодильник НОРД (3-камерний, гарний стан,
робочий) - 1,3 тис.грн. Тел.: (067) 682-84-88.
·Холодильник побутовий. Тел.: (099) 713-02-76.
·Чайник (Німеччина, ел.), масажер (ел., для
спини), пральну АЕГ (Німеччина, сушка,
гарний стан). Тел.: (067) 916-86-20.
·Швейні: 26 кл., 31 кл., 41 кл. (нов.), оверлок №
208 кл. (робочий стан). Тел.: (066) 208-33-55.
·Швейну ЗІНГЕР - 400 грн, торг. Тел.:
(04733) 5-01-23.
·Швейну ЗІНГЕР (електропривод, б/к).
Тел.: (067) 997-29-27.
·Швейну (ножна, Німеччина) - 500 грн.
Тел.: (093) 344-32-84.
·Швейну ПМЗ (старого зразка) - 500 грн.
Тел.: (099) 222-84-88.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.:
(066) 365-55-14.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.:
(066) 365-55-14.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (механічна). Тел.:
(063) 120-96-76.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (мех. ручна) недорого. Тел.: (099) 297-92-58.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА на запчастини - 300
грн. Тел.: (098) 561-62-52.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА. Тел.: (050) 632-38-39.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (чавунна станіна, всі
операції) - 850 грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Швейну. Тел.: (095) 221-07-54.
·Швейну ТУЛА (електропривод). Тел.: (050)
629-62-08.
·Швейну ТУЛА (електропривод). Тел.: (093)
948-86-49.
·Швейну ТУЛА (ел. привод, валіза, гарний
стан) - 850 грн. Тел.: (093) 054-19-03.
·Швейну ТУЛА з електроприводом. Тел.:
(066) 717-93-52.
·Швейну ЧАЙКА-142М (ножна, доатково
електропривод), витяжку кухон. (б/к). Тел.:
(095) 927-47-99.
·Швейну ЧАЙКА-3 (ручна, електропривод,
робочий стан) - 400 грн. Тел.: (096) 416-56-05.
·Швейну ЧАЙКА (ножна). Тел.: (067) 106-89-13.
·Шланг зливний із кріпленням для ванни
для пральної машинки (1 шт., нов.) недорого. Тел.: 292-27-87.
·Щипці для завивання волосся недорого.
Тел.: (096) 369-91-47.

·НВЧ-печі (2 шт., повний комплект, гарний ·Холодильник ЕЛЕКТРОЛЮКС-2440 (нов.,

·М’ясорубку

обміняю

(ел., нов.) на біодн (харчовий,
алюмінієвий, 40 л, часів СРСР). Тел.: 463-19-56.

послуги

· Абсолютно базовый, без выходных
гарантированный ремонт морозильников, холодильников всех видов,
включая пригород. Тел.: 223-78-63,
(050) 462-83-68, (068) 304-16-40.

·Ремонт холодильників. Тел.: (066) 377-1140, (097) 408-03-98.

8.3. Господарчі товари
куплю
·Банки або бутелі (5-10 л, для себе, до 10

шт., можна б/к). Тел.: (063) 071-61-87.
харчовий (молочний, алюмінієвий,
40 л, часів СРСР, для себе). Тел.: 463-19-56.
·Вазу (кришталь, кольорове скло, порцеляна), графин, чарки (кришталь), мельхіор,
статуетки та ін. (гарний стан) недорого.
Тел.: 451-70-32.
·Ложки, виделки (нержавійка, мельхіор),
вази кришталеві, все б/к, для себе, недорого.
Тел.: 540-13-54.
·Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45). Тел.: 463-19-56.
·Чашу до хлібопічки БЕНАТОН-1068 (для
себе). Тел.: (068) 687-72-47.

·Бідон

продам
·Бак-каструлю (емальована, корич., радян-

ських часів, 30 л, 40 л, 50 л), баки нерж.
(40, 50 л), бідони алюмінієві (50, 100 л,
радянських часів), банку скляну (10 л, для
соління), бутель скляний для вина (30-40 л),
сервіз столовий. Тел.: 234-05-94.
·Банки (3, 2, 1,5, 0,5 л, 300 шт.) або обміняю.
Тел.: (067) 495-24-06.
·Банки (3, 2, 1 л, по 10 шт.), сервізи: столовий, чайний, кавовий (на 6 персон), каструлі емальовані (3 та 5 л), термос, тарілки
та ін. посуд. Тел.: 570-26-17.
·Банки (3 л, 10 шт.) недорого. Тел.: 518-95-95.
·Банки (3 л, 20 шт.) - 200 грн. Тел.: (099)
222-84-88.
·Банки (3 л) дешево. Тел.: 567-05-90.
·Банки (3 та 1 л), бутелі (2 шт., по 10 л, лоза),
верейки. Тел.: (097) 132-20-56.
·Бідони часів СРСР (б/к, 40 л) по 400 грн + 1
в подарунок. Тел.: (066) 106-65-94.
·Бідончики алюмінієві (імп., для харчових
продуктів, 20 л), каструлі (нерж., 80 л, 30 л,
з кришками, нов.). Тел.: (095) 696-16-50.
·Бочки, баки (700, 1000 л, поліетилен). Тел.:
(066) 930-77-44.
·Бочки пластмасові (імп., кришка, метал.
обруч-замок, для харчових продуктів, 50 л).
Тел.: (067) 735-14-72.
·Бочку (пластмасову, 220 л). Тел.: (066) 293-78-40.
·Бочку пластмасову (80-100 л). Тел.: (068)
352-19-43.
·Бутелі скляні (20 л, пластмасова обрешітка). Тел.: (096) 492-19-51.
·Ваги електронні медичні (до 150 кг). Тел.:
(067) 442-24-72.
·Вази для квітів (Чехія, Німеччина, 1970 р.).
Тел.: (067) 230-04-94.
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·Вату мінеральну (1 рулон). Тел.: 530-33-58. ·Гарнітур спальний (натур. дерево, ліжка,
трюмо, дві тумби, колір кремовий
·Відро (емальоване, нов., 20 л), каструлю шафа,
перламутр, б/к, Чехія), стіл письм. (Румунія,

(емальована, нов., 30 л), казан (чавунний,
нов., 4,5 л), казан (глиняний, нов., 5 л). Тел.:
(067) 526-38-85.
·Візки господарські (2 шт.). Тел.: (099) 138-11-72.
·Візок господарський (гарний стан) - 2 тис.
грн, торг. Тел.: (093) 749-52-30.
·Візок господарський. Тел.: (066) 842-14-40.
·Візок господарський. Тел.: 484-80-93.
·Гусятницю чавунну (велика). Тел.: (067)
439-84-77.
·Дошку для прасування. Тел.: 464-16-24.
·Дошку прасувальну (б/к, гарний стан).
Тел.: (067) 126-74-31.
·Дошку прасувальну. Тел.: (067) 599-07-79.
·Емкість (пластикова, 200 л, нов.), дзеркала
(полотно, нов., 4 шт.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Капусторізку. Тел.: (063) 289-39-13.
·Каструлі (нерж., 30 л, 40 л, 2 шт.). Тел.: 433-12-63.
·Каструлі (нерж., 30 л, 40 л, 2 шт.). Тел.: 433-12-63.
·Каструлі (нерж., 30 л, 60 л, з кришками,
нов.), бочки (пластмосові, імп., з кришкою,
метал. обруч-замок, 60 л, б/к, для харчових
продуктів). Тел.: (067) 137-42-32.
·Каструлі (нерж., 30 л, 80 л, з кришками,
нов.). Тел.: (096) 492-19-51.
·Каструлю скляну (1,5 л), посуд столовий,
сервізи нов., термоси, набір для дитячого
харчування КОЛОБОК (нов.). Тел.: (097)
844-92-76.
·Комплект фарфору столового (Німеччина,
кав’ярник, маслениця, сливочник, цукерницю, гарний стан) - 400 грн за все. Тел.:
(068) 352-69-53.
·Кришталь (1975-1985 р.) дорого. Тел.:
(098) 480-95-81.
·Кришталь, посуд різний, самовар (ел., нов.,
в упаковці). Тел.: (093) 121-39-17.
·Кришталь. Тел.: (066) 087-43-61.
·Кришталь. Тел.: (066) 311-51-96.
·Кришталь (Чехія): набори фужерів, чарок,
бокалів, вази, таці та графини (нов., в упаковці), сервізи: чайні, кавові, столові (на 4,
6 та 12 персон, нов., в упаковці). Тел.: (067)
408-53-97.
·Лампи сині (30 Вт, бактерицидні), банки (3
л, 1 л, 0,5 л, із закрутками па прості) дешево.
Тел.: (063) 261-11-21.
·Ліхтар вуличний (Чехія, красивий
світильник під лампу 200 Вт, білий з
решіткою), світильники підвісні (2 шт.).
Тел.: 405-31-34.
·Мангал. Тел.: (095) 764-93-09.
·Набір кавовий (на 12 персон, нов., в упаковці). Тел.: 516-59-81.
·Пароварку (турбокукер, 8 предметів, діаметр 24 см, нов.). Тел.: (097) 223-27-69.
·Підставку для квітів (на підлогу, висота 1
м). Тел.: (066) 646-87-48.
·Підстаканники (6 шт.). Тел.: 458-30-62.
·Плафони (5 шт.). Тел.: (050) 064-26-41.
·Посуд для дачі (чашки, стакани, рюмки).
Тел.: (097) 391-11-34.
·Посуд з єврейською символикою (кружки
та ін.). Тел.: (067) 431-73-98.
·Посуд різний, кришталь, самовар. Тел.:
280-71-07.
·Посуд різний (нов. та б/к). Тел.: 458-51-90.
·Посуд столовий, різний. Тел.: (063) 530-46-45.
·Посуд ТАПЕРВЕР, посуд для дачі (б/к).
Тел.: (063) 186-58-22.
·Примус РЕКОРД-1 (гасовий) - 400 грн.
Тел.: (097) 353-33-74.
·Примус ШМЕЛЬ. Тел.: (067) 547-70-94.
·Примус ШМЕЛЬ. Тел.: (095) 133-93-74.
·Сервіз столовий (нов., 28 предметів, Росія),
сервіз кавовий (нов., Україна), сервізи
чайні (2 шт., Україна), сервіз чайний (на 12
персон, Німеччина), рюмки-вази (круглі,
для крюшона, Чехія). Тел.: 453-79-63.
·Сервіз чайний (12 персон, червоний з білими горохами) - 700 грн. Тел.: 544-21-49.
·Сервіз чайний (перламутровий). Тел.: (098)
598-66-61.
·Статуетку САДКО (1970 р.). Тел.: (067)
230-04-94.
·Сумку на коліщатках (75х60х30 см, з
ручкою). Тел.: 402-45-93.
·Сумку-холодильник (нов.) - 350 грн. Тел.:
(095) 370-53-11.
·Сушарку для посуду. Тел.: (093) 506-52-83.
·Сушарку для фруктів та овочів. Тел.: (066)
103-60-97.
·Таз емальований (діаметр 50 см). Тел.:
(066) 392-17-14.
·Таз емальований, форму алюмінієву для
виготовлення каремелі - 150 грн, форму
для печива (асорті, нов.) - 200 грн, виварку
оцинковану - 50 грн, корито оцинковане,
банки (3 л, 10 шт.) - 100 грн, банки (1 л, 10
шт.) - 70 грн, візок господарський - 150 грн.
Тел.: (063) 977-46-80.
·Таз оцинкований (27 л, б/к, не протікає).
Тел.: (067) 126-74-31.
·Термос (2 л, імп., нов.), каструлі (емальовані, нов., 5 та 4 л), гусятницю чавунну, пательню чавунну. Тел.: (096) 635-12-51.
·Чарки (6 шт., символіка «Олімпіада-80»).
Тел.: (067) 664-32-09.
·Ящики дерев. (великі). Тел.: (098) 296-05-50.
·Ящик пластмасовий (розмір 40х60х22 см, 90
шт.) - 8 грн/шт., торг. Тел.: (066) 066-79-38.

8.4. Меблі
·Диван-книжку

куплю

(гарний стан). Тел.: (095)
927-47-99.
·Диван, комод, крісло-ліжко, кухню, куточок кухон. (для себе, можна все б/к). Тел.:
(096) 443-34-27.
·Крісло-ліжко, стіл журнальний (для себе).
Тел.: (067) 131-93-12.
·Крісло офісне (шкіряне або з тканини,
будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
·Ліжко (2-спальне, ортопедичний матрац,
б/к до 2 років). Тел.: (067) 404-45-82.
·Матрац ортопедичний. Тел.: (068) 115-17-97.
·Стінку (Румунія, для себе). Тел.: (066) 752-20-20.

продам
·Гарнітур спальний (два ліжка, дві тумби,

шафа, трюмо, перламутрове полірування,
можна окремо предмети), стіл письм. Тел.:
(095) 065-88-75.

2-тумбовий, темно-корич.). Тел.: 456-15-15.
(3-стулкове, від шафи-трельяж,
гарний стан). Тел.: 453-79-63.
·Диван (200х180 см, 3 подушки, висувна
шухляда) - 1 тис.грн. Тел.: (093) 011-17-70.
·Диван (2-місний, гарний стан). Тел.: (068)
123-04-16.
·Диван (2-місний, Чехія, велюровий, красивий), крісла. Тел.: (066) 273-76-40.
·Диван (2-спальний, розсувний, б/к, темнозелений велюр) - 1,2 тис.грн. Терміново.
Тел.: (050) 948-43-10.
·Диван ДЕЛЬФІН (розсувний, 145х130 см
спальне місце, накладки дерев., декоративні,
венге, тканина золото амфора, нов.) - 5 тис.
грн, диван (нов., висувний, знімна спинка,
2-спальний, боковини натур. дерево) - 3,3 тис.
грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Дивани (2 шт., нов., система ДЕЛЬФІН,
100х192 см, спальне місце 145х130 см, нов.,
обивка «золото амфора») - 5 тис.грн, кутовий (нов., 190х250 см, розсувний, система
ДЕЛЬФІН, ніша для білизни, пружинний
блок, обивка «золото амфора») - 7 тис.грн.
Оптом знижка. Тел.: (096) 331-19-03.
·Диван-книжку дешево. Тел.: (066) 980-67-10.
·Диван-книжку. Тел.: (067) 230-04-94.
·Диван, крісла (2 шт.). Тел.: (050) 067-49-01.
·Диван кутовий (б/к, гарний стан, спальне місце
2х1,3 м, Троєщина). Тел.: (063) 967-55-00.
·Диван-ліжко (кутовий, 220х160 см - кутовий, розсувний, дуже міцний). Тел.: (050)
945-50-29.
·Диван (розсувний). Тел.: (098) 789-14-73
(Світлана).
·Комод, шафу книжкову (Румунія, б/к). Тел.:
(096) 635-12-51.
·Крісла дешево. Тел.: 566-32-73.
·Крісло (беж., нов.). Тел.: (095) 175-58-01.
·Крісло-гойдалку, торшер. Тел.: (097) 844-92-76.
·Крісло (імп.). Тел.: (098) 420-69-22.
·Крісло м’яке. Тел.: (095) 175-58-11.
·Крісло (нов., нерозсувне) недорого. Тел.:
(066) 178-00-12.
·Крісло офісне (б/к, ідеальний стан). Тел.:
(093) 665-17-62.
·Куточок м’який кухон. (без столу, гарний
стан) недорого. Тел.: (066) 274-61-83.
·Ліжка (2 шт., 1-спальні, можна використовувати як одне 2-спальне, приліжкові тумби,
гарний стан) - 3 тис.грн. Тел.: 540-93-49.
·Ліжка (2 шт., ортопедичні матраци, тумба, б/к,
покривала) - 1,7 тис.грн. Тел.: (067) 919-94-23.
·Ліжко (195х75 см, висота 40 см, нов.). Тел.:
(050) 735-74-13.
·Ліжко (195х75х40 см, нов.). Тел.: (050) 283-82-31.
·Ліжко (1-спальне, б/к). Тел.: (063) 197-90-16.
·Ліжко (1-спальне). Тел.: 405-32-81.
·Ліжко (дерев., 1-спальне, б/к, гарний стан).
Тел.: 546-44-28.
·Ліжко дитяче, стіл письм., антресолі,
диван, шафу для білизни. Тел.: 519-56-68.
·Ліжко (полуторне, дерев., гарний стан, ортопедичний матрац) - 1 тис.грн. Тел.: 433-14-13.
·Матеріали для ремонту меблів, матраци.
Тел.: (093) 506-52-83.
·Матрац (190х140 см, б/к, гарний стан).
Тел.: (066) 293-78-40.
·Меблі кухон. (тумби, тумби навісні), стіл,
крісла (2 шт.), розкладачку (метал., гарний
стан). Тел.: (098) 034-42-23.
·Передпокій, крісло нерозсувне. Тел.: (067)
377-93-41.
·Полиці книжкові (гарний стан, 6 шт.). Тел.:
(068) 352-19-43.
·Полиці книжкові (імп., 3 шт.). Тел.: 284-76-68.
·Розкладачку (б/к) недорого. Тел.: (066) 316-27-25.
·Розкладачку (гарний стан) недорого. Тел.:
529-04-84.
·Розкладачку (нов.) - 300 грн. Тел.: (063)
977-46-80.
·Сервант для посуду, шафу книжкову, бар
(2,8х1,9х0,4 м). Тел.: 497-37-09.
·Сервант (Чехія), шафу в передпокій. Тел.:
(067) 936-69-40.
·Скло для книжкових полиць (10 шт.). Тел.:
(067) 850-75-01.
·Стіл (132х86 см, стільці) - 1 тис.грн. Тел.:
(063) 769-65-99.
·Стіл зі стелажами (шафа для книжок, гарний
стан) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 666-59-21.
·Стіл комп’ютерний - 1 тис.грн, стіл письм.
- 500 грн. Тел.: (093) 490-62-32.
·Стіл комп’ютерний (великий, гарний стан)
- 500 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
·Стіл конторський (1-тумбовий, з висувними ящиками, поліров., темно-вишневий,
б/к). Тел.: (099) 137-40-81.
·Стіл кухон. (доставка) - 250 грн. Тел.: (050)
609-60-46.
·Стіл (обід., поліров., нов.) недорого. Тел.:
401-93-39.
·Стіл обід. (поліров., нов., Чехія, з інкрустацією), сервант, тумбу, вішалку (Румунія),
полиці книжкові (з книгами), ліжко, шафи
(2 шт.), бар-торшер (Німеччина), ролети
(Китай, нов.), стінку. Тел.: (093) 121-39-17.
·Стіл (обід., розсувний, поліров.). Тел.: 528-05-59.
·Стіл овальний (з полицею, 110х73 см), стіл
прямокутний (100х60 см), килим (натур.,
рарітетний, 245х165 см), світильник (метал,
скло, червоного кольору). Тел.: 563-11-50.
·Стіл письм. (140х70х75 см, з обох сторін
висувні шухляди, гарний стан, Німеччина),
стіл журнальний (120х60х55 см, гарний
стан). Тел.: (063) 530-46-45.
·Стіл письм. (б/к) - 250 грн, тумби (поліров.,
2 шт., б/к) по 100 грн, вішалку для офіса 150 грн, крісло - 250 грн, стільці офісні (4
шт.) по 150 грн. Тел.: (066) 391-11-05.
·Стіл письм., трюмо, стіл кухон. (таьуретки), кухню (набір), стіл круглий (розсувний), стільці офісні (2 шт., сірі, на
коліщатках), карниз алюмінієвий (3,5 м).
Тел.: (067) 599-07-79.
·Стіл (Румунія, 107х75 см, б/к, розсувний) 300 грн. Тел.: (068) 443-25-40.
·Стіл-тумбу (обід.). Тел.: (098) 594-45-92.
·Стільці м’які (Чехія, 4 шт.), полицю книжкову (підвісна). Тел.: (067) 547-21-65.
·Стільці, табуретки, стіл журнальний,
стілець розсувний, табуретку дитячу. Тел.:
(066) 662-50-63.

·Дзеркало
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·Стільці, табуретки, стіл, шафи, килим (все
б/к). Тел.: (067) 895-43-74.
·Стільці, табуретки, стіл, шафи, килим (все
б/к). Тел.: 560-18-91.
·Стінки (2 шт., світла, 4-секційна), корич.
(5-секційна), трельяж (5 секцій), куточок
м’який (диван та два крісла), столи (2 шт.,
книжка), диван розсувний, крісла (2 шт.),
ліжка (2 шт., від німецького гарнітура). Тел.:
(068) 717-95-89.
·Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2. Тел.:
(067) 758-98-98.
·Стінку, диван-ліжко, пенал. Тел.: (097) 422-95-56.
·Стінку, куточок м’який (велюровий). Тел.:
(098) 598-66-61.
·Стінку, пенал (б/к). Тел.: (063) 010-46-49.
·Стінку поліров, тумби приліжкові, тумбу
під телевізор. Тел.: 592-25-72.
·Стінку (ширина 2 м, висота 210 см, б/к,
гарний стан, без плательної шафи), ліжко
(дерев., 1-спальне, б/к, ширина 80 см, довжина 2 м). Тел.: (093) 701-61-91.
·Трюмо (б/к), стінку ФОБОС (тумба під
телевізор), табуретки (кухон., 2 шт.). Тел.:
530-33-58.
·Тумби кухон. Тел.: (067) 106-89-13.
·Тумбу для взуття (2-рівнева). Тел.: (095)
102-11-79.
·Тумбу під мийку, стільницю (60х80 см),
тумбу кухонну. Тел.: (063) 506-52-83.
· Шафа архівна б/в, ціна з ПДВ - 500
грн. Тел.: 238-80-08 (з 9.00 до 17.00
у робочі дні).

·Шафу

для одягу (кутова) недорого. Тел.:
(098) 444-25-07.
·Шафу крижкову, сервант. Тел.: 458-51-90.
·Шафу настінну від кухон. набору
(95х84х28 см). Тел.: (068) 350-96-10.

8.5. Парфуми, косметика,
галантерея
куплю
·Електробритву ХАРКІВ (для себе, можна

б/к). Тел.: (098) 227-72-04.

продам

·Бісер для вишивання (у пакетах, дуже ба-

гато). Тел.: (095) 644-68-89.
·Бритви ФІЛІПС, ХАРКІВ, МІКМА-101,
ХАРКІВ-51 (електричні). Тел.: (093) 461-82-10.
·Валізу (65х50х20 см), підковдри дитячі (2
шт., 120х125 см, для немовляти). Тел.: (095)
451-53-68.
·Валізу (звичайна). Тел.: (098) 296-05-50.
·Валізу (на коліщатках, імп., велика). Тел.:
(067) 916-86-20.
·Валізу (нов., на коліщатках) - 1,25 тис.грн.
Тел.: (067) 911-29-90.
·Валізу старовинну (80х45х26 см) - за домовленістю. Тел.: 529-44-34.
·Дипломати (2 шт., шкіра, чорний та
корич.). Тел.: (050) 442-33-76.
·Електробритви РЕМІНГТОН, ФІЛІПС недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
·Електробритву ХАРКІВ. Тел.: 258-59-96.
·Ковдри верблюжі (полуторні), подушки
(60х60 см). Тел.: (099) 138-11-72.
·Ковдри (пухові, нов.). Тел.: (067) 230-04-94.
·Ковдри шерстяні. Тел.: 419-34-05.
·Ковдру атласну (нов., пухове). Тел.: 405-54-42.
·Ковдру пухову (нов.), парасольку (нов.),
штори (різні), тканини (натур.), плад (Болгарія, шерсть, нов.). Тел.: 285-72-67.
·Ковдру пухову (нов.). Тел.: 425-74-79.
·Матрац перовий (б/к) - 400 грн, матрац дитячий (б/к) - 200 грн, подушку перову (б/к)
- 100 грн. Тел.: 560-87-02.
·Машинку для підстригання волосся. Тел.:
(096) 007-07-01.
·Накожниці професійні для манікюру. Тел.:
(050) 728-96-90.
·Парфуми КЛАСІК QE (Франція, Жан Паул
Галтієр, оригінал), покривало для спальні
ФРАНЦУЗЬКЕ ЛІЖКО (блакитне, Франція,
1,4х2 м). Тел.: (066) 694-69-70.
·Парфуми МЕРІ КЕЙ БЕЛАРА (50 мл) - 500
грн. Тел.: (093) 091-88-75.
·Парфюм ЛАМБРЕ. Тел.: (068) 685-45-71.
·Перину. Тел.: 546-63-44.
·Плед (шерсть, Болгарія, нов.), штори (нов.,
натур. тканина), парасольку, сумки (нов.)
дешево. Тел.: (097) 844-92-76.
·Плед (шерстяний, нов.) - 200 грн. Тел.:
(063) 977-46-80.
·Подушки (б/к, натур.) - 20 грн/кг. Тел.:
(093) 461-82-10.
·Покривала (2 шт., на полуторне ліжко),
покриття на подішки, два покривала (полуторні) - 200 грн. Тел.: 544-21-49.
·Портфелі, кейси (шкіряні, нов.). Тел.: 278-32-27.
·Рушники, наволочки, простирадла, завіси,
портьєри, скатертини, серветки, дзеркало
(3-стулкове, від трельяжа), сервізи (нов.,
Німеччина), самовар (ел., Тула, 3 л). Тел.:
453-79-63.
·Саквояж (натур. шкіра), портфель (натур.
шкіра) недорого. Тел.: 518-95-95.
·Скатертини лляні (різні), покривала (2 шт.,
205х145 см). Тел.: 249-55-47.
·Сумки (шкіряні, жін., відм. стан), фен РУСАЛКА з насадками (відм. стан), все для
шиття (залишки): змійки, нитки та ін., ковдри
(2 шт., доросла та дитяча). Тел.: 572-15-97.
·Сумку (велика, на коліщатках), ковдру зимову
(б/к) недорого. Тел.: 526-01-11 (з 21.00).
·Сумку господарську (біла, можна). Тел.:
(098) 640-21-39.
·Сумку на коліщатках (валіза) недорого.
Тел.: (066) 842-14-40.
·Сумку (шкіряна, велика, під шкіру крокодила, б/к), скатертини (лляні, нов., б/в), салфетки (білі, лляні, 35х35 см), рушники (Житомирський комбінат), нитки для в’язання
(різні). Тел.: (096) 635-12-51.
·Тканину для вишивання (біла). Тел.: 258-44-03.
·Тюль (2,5х3,5 м). Тел.: (066) 034-08-10.
·Штори з тканини різні. Тел.: (097) 844-92-76.
·Штори, тканини (нов., натур.), ковдри,
перину пухову (нов.), парасольку (нов.) дешево. Тел.: 285-72-67.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю
·Куртку (чол., р.50, зріст 180 см, для себе).

Тел.: (068) 115-17-97.
·Туфлі (чол., шкіряні, р.43-44), сандалії літ.
та кросівки. Тел.: (068) 115-17-97.
·Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45). Тел.: 463-19-56.

·Ботфорти

продам

(зим., шкіра, віще коліна, замшеві, чорні, платформа, р.36, нов.) - 2 тис.
грн. Тел.: (099) 911-94-80.
·Ботфорти (р.36, вище коліна, замшеві,
чорні, платформа з каблуком, нов.) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (068) 592-54-91.
·Ботфорти (р.36, замшеві, високі, платформа з каблуком). Тел.: (099) 222-99-10.
·Взуття (жін., р.34). Тел.: (067) 503-37-84.
·Взуття (жін., р.37-39) недорого, пальто фірми
GAP, чоботи МІНЕЛЛІ (р.37), взуття літ., одяг
жін. недорого. Тел.: (066) 370-38-56.
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·Взуття (жін., р.37-39) недорого, пальто фірми ·Полушубок

GAP, чоботи МІНЕЛЛІ (р.37), взуття літ., одяг
жін. недорого. Тел.: (093) 771-44-28.
·Взуття жін. (р.38, 40, чоботи), куртки,
пальто (пухові, р.50-52), кожушки зим.
(натур. та штучне хутро, р.48-50, жін.). Тел.:
(099) 138-11-72.
·Взуття МЮНХЕН (жін.). Тел.: 294-13-89.
·Відрізи на сукні, костюм (тонка натур.
шерсть, без сінтетики): корич. (довжина
2,92 м, ширина 1,4 м) - 1,5 тис.грн, темносиня (довжина 295 см, ширина 142 см) - 1,5
тис.грн, чорна (довжина 0,92 м, ширина 148
см) - 400 грн, зелена в рубчик (довжина 3,4
м, ширина 1,07 м) - 1,5 тис.грн, беж. (довжина 92 см, ширина 146 см) - 400 грн, габардин сірий (довжина 225 см, ширина 145
см) - 1,6 тис.грн. Тел.: (096) 596-01-13.
·Відрізи (натур. тканина, шерсть сіра, 3,8
м), пальто (зим., натур., замшеве, р.58). Тел.:
453-79-63.
·Джинси імп., сорочки (чол., нов.). Тел.:
(097) 844-92-76.
·Дублянку (жін., нов., р.60). Тел.: (097) 210-02-18.
·Дублянку (жін., р.50-52, гарний стан) - 800
грн, піджак (жін., шкіра, р.50-52, гарний
стан) - 600 грн. Тел.: (097) 283-75-76.
·Дублянку (нов., р.60), дублянку (р.48).
Тел.: (050) 212-96-30.
·Дублянку-пальто (чол., натур., нов., р.58-62),
пальто (жін., натур., нов.), куртки (шкіряні,
чол. та жін.), черевики (Італія, жін., чол., р.39,
40), чоботи (жін., зим., осін., натур., р.38-42),
сорочки (чол., нов.), чоботи гумові, джинси
(імп.), халати, кофти, костюми (спорт., р.4850, 58-60). Тел.: 285-72-67.
·Дублянку-пальто (чол., натур., нов., р.58-62),
пальто (жін., натур., нов.), куртки (шкіряні,
чол. та жін.), черевики (Італія, жін., чол., р.39,
40), чоботи (жін., зим., осін., натур., р.38-42),
джинси (імп.), халати, кофти, костюми (спорт.,
р.48-50, 58-60). Тел.: (097) 844-92-76.
·Дублянку (хутро тоскана, р.48). Тел.: (095)
175-58-01.
·Дублянку (чол., красива, стильна, б/к, р.5052, натур. замша, світло-корич., гарний стан,
красива на вигляд, Бельгія), дублянку (жін.,
довга, р.50-52), плащ (жін., натур. шкіра,
гарний стан, р.52-54, темно-оливковий, Туреччина) недорого. Тел.: (096) 659-49-85.
·Дублянку (чол., р.52-54), шапки (чол.,
норка, голуба, корич.). Тел.: 400-26-93.
·Дублянку (чол., темна, р.52, б/к, норм.
стан), джемпер (жін., н.-ш., р.48-50). Тел.:
240-43-40.
·Дубялнку (чол., сіра, р.54), куртку (жін.,
корич., набивний малюнок, р.48, Італія,
натур. комір). Тел.: (095) 281-72-74.
·Залишки тканин: крепдешин, натуральний
шовк, сатин, ситець; шубу каракулеву (р.52,
нов., чор., жін.). Тел.: (093) 883-09-37.
·Кожушок (чор., р.52-54, Росія, овчина),
кожушок (кролик, жін., р.52-54, біло-чор.),
пальто (демісезонне, чорне, р.52, комір лама),
чоботи (жін., корич., осін., на підборах, р.37,
41), чоботи (жін., зим., чор., р.41), пальто
(корич., р.54, соболь), шапки (корич., норка,
кролик, р.58-60). Тел.: (050) 442-33-76.
·Комплект армійський (зим., бушлат, штани
ватяні, радянських часів, нов., р.52/3) - 1
тис.грн. Тел.: (093) 601-08-39.
·Костюм (чол., нов., шерсть, сірий колір,
р.52/4), костюм (чол., нов., вельветовий, болотний колір, р.54/4). Тел.: (096) 685-48-03.
·Костюм (чол., р.46-48, темно-сірий, смугастий, гарний стан, н.-ш., зріст 180 см) 450 грн. Тел.: (050) 344-38-07.
·Кросівки (нов., жін., р.36-38). Тел.: (098)
598-66-61.
·Кросівки шкіряні (2 пари, р.39-40, 37-38,
натур., нов.). Тел.: (093) 518-03-71.
·Купальники спортивні трикотажні (бавовна, р.30-34), хустинки носові, галстуки
піонерські. Тел.: 565-62-05.
·Куртки (2 шт., вес., осін., світла, чорна,
р.48). Тел.: 468-24-51.
·Куртки (чол., р.46-48). Тел.: 518-95-95.
·Куртки (шкіра), пальто (пухові, з капюшоном), куртки (осін.), чоботи (зим., на
хутрі, низький каблук, р.38, 39, 41). Тел.:
(099) 138-11-72.
·Куртку (жін., лайка, чорні, нов., р.48-50,
сучасний дизайн, Туреччина) - 1 тис.грн.
Туфлі (жін., каблук, чорні, шкіра, р.38, 2
пари, ідеальний стан) - 200 грн. Тел.: (096)
331-19-03.
·Куртку (жін., лайка, чорні, нов., р.48-50, сучасний дизайн, Туреччина) - 1 тис.грн. Туфлі
(жін., каблук, чорні, шкіра, р.38, 2 пари, ідеальний стан) - 200 грн. фТел.: (096) 331-19-03.
·Куртку (жін., шкіра, чорна, лайка, нов., р.4850) - 1 тис.грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Куртку (нов., жін., р.60-62, коричнева, всередині чорне хутро), халати (чол., білі, б/к,
р.48-52, зріст 3-5) недорого. Тел.: 453-79-63.
·Куртку (чол., шкіряна, р.48-50) недорого.
Тел.: 518-95-95.
·Куртку (шкіряна, чол., р.52, довжина 80 см)
- 1,3 тис.грн, черевики ЕВЕРЕСТ (зим., чол.,
р.45) - 600 грн, черевики (р.45, зим., чол.) 450 грн, пальто (3 шт., 2 шт. - р.52, кашемір),
1 шт. - р.52, кашемір) по 1,15 тис.грн. Тел.:
(068) 005-21-83.
·Лабутени (туфлі жен., нов., натур. замша,
чорні, р.36-37) недорого. Тел.: (066) 300-94-63.
·Одяг жіночий (багато, кофти, костюми,
покривала, тюль та ін.) недорого. Тел.: (098)
034-42-23.

мутоновый (р.46-48). Тел.:
(066) 168-11-98.
мутоновый (р.48-50). Тел.:
242-78-87.
·Речі для дівчини імп.: джинси, светри,
блузи, пальто, куртки. Тел.: (095) 703-97-43.
·Речі жіночі (б/к), взуття дитяче (б/к) недорого. Тел.: 275-34-56 (ввечері, Тетяна).
·Речі жін., чол. (нов., на реалізацію), взуття
(жін., р.37-38, нов.). Тел.: 412-67-98.
·Сорочки ночні (жін., ажурні, р.52-54),
халат (флісовий, р.52-54). Тел.: 518-21-96.
·Сорочки, теніски (чол., натур.), костюми
спорт., кофти (жін.), халати та ін. (все нов.)
недорого. Черевики, чоботи, туфлі, босоніжки, взуття гумове (все нов.). Тел.: (097)
844-92-76.
·Стиець, тюль, мережево, стрічку, шерсть
костюмну, норку (5 шкурок, нов.), костюм
(чол., р.50, зріст 178-182 см, корич.), куртку
(чол., шкір., р.48-50, зріст 178-182 см,
корич.). Тел.: 404-02-35.
·Тканини на підстібку. Тел.: (067) 230-04-94.
·Тканину велтветову (натур., корич.,
крупний, 5 м), шубу (жін., р.52-54, довга,
корич.-беж., собака). Тел.: (050) 064-26-41.
·Туфлі (жін., Австрія, натур. шкіра, беж.,
каблук 4 см, р.33-35), туфлі (жін., замшеві,
плетенка, каблук 5 см, р.35-36, Угорщина),
черевики (Чехія, р.35-36, натур. замша,
натур. цигейка, каблук 5 см), чоботи (Фінляндія, натур. шкіра, р.36-37, темно-корич.,
зим., каблук 5,5-6 см). Тел.: 525-94-51.
·Туфлі (жін., р.37-38, каблук). Тел.: (098)
789-14-73.
·Туфлі (жін., чорні, шкіра, р.36, нов.,
низький каблук), костюм спорт. (жін., р.48,
нов., синьо-біл.) - 300 грн, куртку (пухова,
жін., колір бірюза, б/к, р.48) - 200 грн,
куртку (джинсова, чол., р.48, коротка, нов.)
- 300 грн. Тел.: 519-58-01.
·Туфлі (нов., чол., чорні, шкіра, р.44, модельні, широкі) - 1 тис.грн, кросівки-туфлі
(нов., чорні, прошиті, р.45, широкі) - 450
грн. Тел.: (067) 743-43-01.
·Туфлі (чол., р.44, чорні) - 300 грн, туфлі
(жін., р.39, чорні, корич., каблук) по 300 грн.
Тел.: (067) 702-47-17.
·Туфлі (чол., шкіра натур., р.43). Тел.: (095)
102-11-79.
·Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45). Тел.: 463-19-56.
·Футболки імп. Тел.: (066) 766-00-52.
·Халати (мед., білі, б/к, гарний стан). Тел.:
(066) 178-00-12.
·Черевики (чол., р.42, імп., чорні). Тел.: 525-49-25.
·Чоботи (р.36-37). Тел.: (095) 758-18-13.
·Чоботи (чол., зим., штучне хутро, чорні,
шкіра) - 600 грн, тканину габардин, військовий відріз (оливковий колір). Тел.: (093)
704-23-59.
·Чоботи чол. та дитячі (гумові, б/к), чоботи
жін., черевики (б/к), пальто жін., шубу коротку, куртку (нов.), сорочку нічну. Тел.:
(098) 296-05-50.
·Шапки (чол., 2 шт., норка, каракуль, р.58,
нові), піджак (шкіра, жін., р.XL, чор.),
пальто (жін., шкіра, довге, р.L, корич.,
майже нов.), пальто (жін., р.44-46, довге,
світло-зелене, кашемірове, комір штучне
хутро), шубу (жін., видра, темний колір,
р.46). Тел.: 408-55-10.
·Шматки шкіри натуральної (1 або 1,5 м)
для пошиву. Тел.: 234-05-94.
·Шовк портьєрний (красивий, відріз шинельний, пальто (темно-бордове, молодіжне,
р.48-50), куртку (шкіряна, р.48-50), костюм
(спідниця, куртка, шкіра), костюм (чол.,
р.50-52, святковий, імп.), туфлі лакові (2
пари, Італія, замшеві), босоніжки (сріблясті,
платформа, р.35-36), брюки (2 пари), піджак
випускний, куртку (чол., шкіряна), дублянку
(Югославія) дешево. Тел.: (098) 640-21-39.
·Шуби жін. (цигейка, каракуль, б/к, р.56,
зріст 160 см). Тел.: (067) 904-55-81.
·Шубу (Греція, р.50-52, жін., довжина 136 см),
чоботи (Італія, р.39) - 2 тис.грн, туфлі (студія
«Сіко», 2 пари, р.37) - 100 та 50 у.о., дублянку
(Італія, жін., р.46-48) - 100 у.о., сукню (р.М,
підстібка, «Фіслі»), спідницю ОДЖІ (р.46-48)
- 300 грн. Тел.: (093) 771-44-28.
·Шубу дорогу. Тел.: (066) 370-38-56.
·Шубу (єнот, р.50) - 100 у.о., шапку (норкова,
жін., р.57-58) - 35 у.о. Тел.: (098) 594-45-92.
·Шубу (жін., нутрія, р.48-50). Тел.: (066)
662-50-63.
·Шубу (жін., чорна, р.50, натур.) - 500 грн.
Тел.: 275-80-71.
·Шубу коротку (жін., собака, беж. колір,
довжина 82 см, рукав 74 см, напівреглан),
плащ (жін., на гудзиках, пасок, кораловий
колір, р.50-52). Тел.: 486-27-34.
·Шубу (лама, шоколадний колір) - 2 тис.грн.
Тел.: (093) 461-82-10.
·Шубу норкову, дублянку, костюм (жін.),
пальто (осін.), плащ (осін.) та ін. дешево.
Тел.: (098) 034-42-23.
·Шубу норкову (нов., р.52-54) - 18 тис.грн.
Тел.: (093) 390-16-14.

·Полушубок

· Одяг та взуття на реалізацію дешево. Тел.: (067) 106-89-13.

· Шубу (собака, бежевого цвета,
очень хорошее состояние, р.48,
·Пальто (2 шт., р.52-54). Тел.: 234-57-13.
длинная, длина 122 см) - 700 грн,
·Пальто (жін., великий розмір), дублянку торг. Тел.: (050) 381-66-06.

(р.50-52), сукню (нов., колір «пляшка», рішельє, красиве) костюм шерстяний (зеленочорний, р.54-56), кофту (червона), тканину
костюмну (шерсть). Тел.: (063) 610-26-33.
·Пальто (жін., зим., р.50), пальто (чол., осін.,
р.54, ратинове). Тел.: (067) 145-01-34.
·Пальто (зим., форма ГА, б/к), черевики
(теплі, р.43), куртку льотну (ГА, б/к). Тел.:
(068) 352-19-43.
·Пальто (зим., чол., р.52-54), дублянку (чол.,
р.54-56, натур.) недорого. Тел.: 422-07-69.
·Пальто (чол., жін., демісезонне, р.54-56),
туфлі (жін., корич., середній каблук широкий, натур. шкіра, Італія, р.39-40), плащ
(бузковий, нов., р.54-56), взуття (р.39-40),
туфлі (р.37), босоніжки (р.37). Тел.: (050)
695-36-92.
·Пальто ШЕАЛІНГ (чол., р.3XL, оригінал,
натур. овчина, темно-корич.). Тел.: (095)
338-14-49.
·Піджак (нов., імп., р.50-52), костюм (нов.,
імп., р.54-56, зріст 3-4), куртку РЕО-БУЇ
(нов., мотоциклетна, р.50-52). Тел.: (067)
526-38-85.
·Піджак (нов., імп., р.52/3-4). Тел.: (067)
562-38-85.
·Плащ (жін., р.46-48, довгий, гарний стан)
- 500 грн, костюм спорт. (жін., велюровий,
р.46-48) - 300 грн, дублянку (жін., імп., коротка, молодіжна, р.46-48, світло-беж. з малюнком) - 1,5 тис.грн, пальто (демісезонне,
жін., р.46-48, імп., гарний стан, зріст 165170 см) - 500 грн, бісер різний (в пакетах,
багато). Тел.: (095) 644-68-89 (Олена).
·Плащі (чол., 4 шт., р.52-54, зріст 4-5, нов.).
Тел.: 278-32-27.
·Плащ-пальто (шкіряне, жін., нове, Туреччина, р.48-50, утеплене, бежеве зі стразами)
- 2 тис.грн. Тел.: (095) 037-41-58.
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·Коляску КАПЕЛЛА (гарний стан, матрац,
в комплекті), піаніно (Німеччина, з підставкою та столиком, червоний колір, для
дитини від 1 до 3 років, на 3 октави), стіл зі
стільцем. Тел.: 532-32-15.
·Коляску (легка, для дитини-інваліда,
завод «Антей», для прогулянок). Тел.: (050)
809-75-44.
·Костюм новорічний Зайчика (гарний стан,
для хлопчика), костюм Бджілка. Тел.: (096)
757-20-11.
·Ліжечко (дерев., матрац, захист). Тел.:
(050) 386-46-37.
·Ліжко дитяче. Тел.: 519-56-68.
·Ліжко (нов., Італія) - 1,5 тис.грн, торг. Тел.:
(067) 298-55-26.
·Манеж дитячий. Тел.: 234-05-94.
·Одяг та взуття для дівчинки від 1 до 5
років. Тел.: 592-25-72.
·Одяг та взуття для дитини від 3 до 10 років
(нов. та б/к), форму шкільну для дівчинки з
1 по 8 кл. Тел.: (067) 377-93-41.
·Підковдри для немовляти (120х125 см).
Тел.: (095) 451-53-68.
·Ранець для першокласника (нов.) недорого. Тел.: (098) 450-15-51.
·Речі для дитини від 3 до 7 років (все б/к,
гарний стан). Тел.: (098) 789-14-73.
·Самокат - 300 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Санчата метал., гойдалку дитячу. Тел.:
(04598) 3-66-22.
·Санчата метал., гойдалку. Тел.: (098) 296-05-50.
·Стілець ЧІККО для годування. Тел.: (097)
078-43-95.
·Сукні бальні для дівчаток 5-10 років (рожеві, сині, гарний стан) по 500 грн. Тел.:
(067) 928-41-54.
8.8. Предмети інтер’єру
куплю
·Килим (б/к, для себе). Тел.: (097) 204-71-49.
·Лампу настільну (можна б/к). Тел.: (068)

115-17-97.
·Люстру (Чехія, 6-8 ріжків). Тел.: (067) 936-69-40.

·Вазу

продам

фарфорову («мушля», біла із золотистим, велика, красива). Тел.: (095) 037-41-58.
·Дзеркало (120х60 см), килим (2,35х3,35 м),
квіти алое, перину пухову. Тел.: 546-63-44.
·Дзеркало (70х90 см). Тел.: 525-55-25.
·Доріжки килимові (бордові, 68х85 см,
68х160 см), шерстяна гуцульська (130х320
см). Тел.: 236-58-12.
·Доріжки килимові (натур., беж. малюнок).
Тел.: (067) 230-04-94.
·Доріжку шерстяну (нов.). Тел.: 425-74-79.
·Іграшки для ялинки (часів СРСР). Тел.:
513-55-68.
·Карниз для відокремлення частини приміщення. Тел.: 419-34-05.
·Карнизи (дерев., круглі, 1,7 м, 4 шт.). Тел.:
570-26-17.
·Карниз пластмасовий (круглий, довжина
280 см). Тел.: 463-19-56.
·Картини кримських художників недорого.
Терміново. Тел.: (097) 409-97-28.
·Килим (2х3 м, б/к). Тел.: (050) 064-26-41.
·Килим (2х3 м, Сирія). Тел.: 575-59-61.
·Килим (2х3 м, шерстяний). Тел.: (066) 717-93-52.
·Килим (5,5х2 м, сукно). Тел.: (067) 599-07-79.
·Килим жакардовий (2х3 м) - 1,2 тис.грн.
Тел.: (097) 353-33-74.
·Килими (3 шт.), доріжку килимову (3х5 м).
Тел.: (066) 034-08-10.
·Килими (нов., Чехія, Німеччина, 2 шт.).
Тел.: (098) 598-66-61.
·Килим, килим-палас, доріжки килимові
різні. Тел.: (067) 106-89-13.
·Килим на підлогу (синтетичний, малюнок
з обох боків, 3х2 м) - 450 грн, торг. Тел.:
(067) 976-95-96.
·Килим (Німеччина, 3х2 м, червоний) - 2
тис.грн, килим (Польща, 3х2 м) - 2 тис.грн.
Тел.: 418-85-20.
·Килим-палас (2х3 м). Тел.: (093) 506-52-83.
·Лампу настільну - 200 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Лампу світлодіодну (6 Вт, вбудований
акумулятор, пульт керування) - 200 грн,
пристрій живлення для акумуляторів УФО
(нов.) - 200 грн. Тел.: (063) 863-77-70.
·Ліхтар вуличний (Чехія, красивий
світильник під лампу 200 Вт, білий з
решіткою), світильники підвісні (2 шт.).
Тел.: 405-31-34.
·Папір ДЕКОР Л-9 міліметровий (діазопапір, 1 рулон), папір міліметровий (1
рулон). Тел.: 519-58-01.
·Підсвічник ханукальний з набором свічок 95 грн. Тел.: (063) 692-22-49.
·Підставку для квітів (на підлогу, висота 1
м). Тел.: (066) 646-87-48.
·Пісдставку для квітів. Тел.: 280-35-02.

·Електромасажер. Тел.: (068) 685-45-71.
·Коляску MEYRA ORTOPEDIY (кімнатнопрогулянкова, універсальна, нов., Німеччина, ширина сидіння 46 см, загальна 70 см,
передні та задні колеса надувні, до 150 кг,
підніжки, підлокотники, колеса знімні) - 200
у.о. Тел.: (067) 878-56-42.
·Коляску інвалідну (важельна, завод «Арсенал», нов.), коляску інвалідну (важельна,
хромована, «ставрівка», модель 407, гарний
стан). Тел.: (097) 366-03-62 (Київ).
·Коляску інвалідну (для вулиці), памперси
для дорослих, молиці з підлокотниками.
Тел.: 547-06-11.
·Коляску інвалідну (нов.) - 5 тис.грн. Тел.:
(068) 430-10-41.
·Коляску інвалідну. Тел.: 433-06-05.
·Коляску інвалідну (універсальна, гарний
стан, на вагу до 100 кг), ходунки (рамка,
гарний стан), матрац протипролежневий
(секційний, з компресором, Корея, нов.) дешево. Тел.: 510-34-47.
·Коляску (нов., прогулянкова). Тел.: (098)
478-67-16.
·Комір ШАНСА лікувальний (для лікування
остеохондроза, зняття болей в області шеї, головних болей) - 100 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
·Крісло-коляску (Франція, гарний стан) дешево. Тел.: (063) 935-09-57.
·Крісло-туалет, матрац протипролежєневий
(нов.). Тел.: 405-54-42.
·Лампу синю (ультрафіолетова), палицю
для інваліда - 50 грн. Тел.: 449-76-61 (Інна,
після 21.00).
·Ліжко НУГА БЕСТ NM-4000 масажне (робочий стан) - за домовленістю. Тел.: (067)
672-58-58.
·Ліжко СЕРАГЕМ (Корея) - 20 тис.грн. Тел.:
(099) 798-31-94.
·Ліжко СОФІЯ для лежачого хворого
(противопролежневий матрац). Тел.: (095)
340-90-12.
·Масажер (апарат для імпульсної рефлексотерапії). Тел.: (098) 291-33-14.
·Масажер РОВЕНТА (водний, для ніг). Тел.:
(093) 201-59-89.
·Матрац протипролежневий (надувний,
компресор, б/к) - 700 грн, милиці дерев. (б/к,
регулювання зросту) - 100 грн, стіл приліжковий - 600 грн. Тел.: (096) 659-49-85.
·Матрац протипролежневий (надувний),
крісло-туалет (нов.). Тел.: (067) 901-58-03.
·Милиці з підлокотниками. Тел.: (098) 598-66-61.
·Милиці (імп., з регулюванням) - 350 грн.
Тел.: (050) 344-38-07.
·Милиці метал. Тел.: 234-05-94.
·Милиці, палочку. Тел.: (063) 610-26-33.
·Надамо допомогу у придбанні НОРКАЛУТ
за помірну ціну. Тел.: (067) 303-21-70.
·Палиці (2 шт., з фіксатором), грілки (2 шт., гумові), пояс протирадікулітний. Тел.: 572-15-97.
·Палицю з підлокотником (нов.). Тел.: (098)
598-66-61.
·Памперси для дорослих (великий розмір)
недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
·Памперси СЕНІ АКТИВ XL (120х190 см,
«дихаючі» труси, для дорослих, 10 шт.) - 400
грн, ТЕНА 5,5 НОРМАЛ (широкі, 135 см, 30
шт.) - 500 грн. Тел.: 430-76-77, (066) 166-76-01.
·Памперси СУПЕРСЕНІ для дорослих
(Польща, 12 шт., об’єм 80 см, антисептичний крем в подарунок). Тел.: 530-21-10.
·Перетинки волоських горіхів. Тел.: 516-59-81.
·Підгузники СЕНІ № 2 для дорослих (4
краплі, 2 упаковки по 10 шт.) - 150 грн за
все. Тел.: (066) 365-26-10.
·Підп’яток (п’яткова шпора, нов., Німеччина,
р.40-43) недорого. Тел.: (067) 656-65-75.
·Пояс ОРТОСИСТЕМ лікувально-відновлювальний (всі документи, інструкція).
Тел.: 468-24-51.
·Стерилізатор медичний для інструментів
(22,5х12,5х5,5 см, кришка, в-во ГМЗ). Тел.:
486-27-34.
·Стінку шведську, коляску інвалідну (спортивна, алюмінієва). Тел.: (096) 059-50-79.
·Тонометр (нов., професійний, з грушею).
Тел.: (068) 356-17-00.
·Ходунки для інваліда (імп., розсувні). Тел.:
560-18-91.
·Ходунки медичні, коляску інвалідну. Тел.:
(098) 420-69-22.
·Ходунки медичні (нов.). Тел.: 542-53-29.
·Ходунки. Тел.: 274-30-49 (після 17.00).
9.3. Медичні послуги
пропоную

· Допомогу знайти і заготовити
лікарські рослини. Можлива співпраця по реабілітації після опікових
та інших проблем. Казкова природа,
лікувальні аплікації і супер лікувальні котики. Тел.: (096) 378-28-78.

8.9. Продукти харчування,
Робота 10
БАДи
продам
·Горіхи (5 кг) по 30 грн/кг. Тел.: (093) 461-82-10. 10.1. Ділове
·Джем облепиховий (банка 0,5 л). Тел.:
співробітництво
(096) 469-57-85.
·Ищем инвестора для строительства гости·Мед лісовий та літній. Тел.: (098) 870-49-83. ницы или ТРЦ возле м. «Славутич». От нас:

0

9 Медицина 9

товари та
·Шубу (хутро лама, р.48-50, довжина нижче 9.2 Медичні
обладнання
коліна, колір шоколадний) - 2 тис.грн. Тел.:
(098) 247-55-17.
куплю
·Шубу (чорний каракуль, р.52-54), шубу ·Автоклав, стерилізатор. Тел.: 592-26-71.
(сірий козлик, р.52). Тел.: 535-70-96.
·Пристрій САМОЗДРАВ (для себе) недорого. Тел.: (095) 850-28-16.
обміняю
·Дублянку (жін., р.50-54), куртки (чол., р.54,
продам
56), піджак (чол., р.48-50), шапки (чол., он- ·Апарат ІРІГАТОР для чищення зубів (водатра, норка) на акордеон, баян або продам.

фасадный участок 7 сот., дом 120 кв.м - дубовый, 2 уровня, огорожено, вода, свет. От
вас: посильная помощь или предложения,
желание работать. Тел.: (067) 495-24-06.
·Ищу желающих для совместной аренны
квартиры. Тел.: (093) 727-04-89.

·Водію автотранспортних засобів. З/п 10000

грн. Тел.: (067) 354-54-76, (067) 247-58-15,
(068) 274-84-31.

·Водію автотранспортних засобів. З/п 3900

грн. Тел.: (044) 206-08-06.
·Головному бухгалтеру. З/п 5074 грн. Тел.:
(044) 518-91-56.
·Головному бухгалтеру. З/п 8000 грн. Тел.:
(073) 128-18-18.

ё Грузчикам на постоянную работу в
г.Киев. Склад, посменный график работы. З/п от 10500 грн. Иногородним
предоставляется жилье. Тел.: (067) 32018-86, (093) 035-17-27, (066) 758-39-58.

·Двірнику. З/п 3723 грн. Тел.: (044) 292-61-30.
·Двірнику. З/п 3723 грн. Тел.: (044) 518-91-56.
·Двірнику. З/п 3723 грн. Тел.: 456-63-71,

456-22-06.
З/п 6216 грн. Тел.:
(044) 530-43-81.
·Електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування. З/п 6216 грн.
Тел.: (044) 530-43-81.
·Електромонтеру охоронно-пожежної сигналізації. З/п 8000 грн. Тел.: (066) 128-26-89.
·Інженеру. З/п 6400 грн. Тел.: (044) 530-43-81.
·Ищу программиста для оказания компьютерных услуг за символическую плату. Тел.:
(099) 161-48-96.
·Каштеляну. З/п 7800 грн. Тел.: (044) 49414-22 (Таісія Анатоліївна).
·Комірнику. З/п 3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Комплектувальнику. З/п 3723 грн. Тел.:
(067) 483-77-43.
·Контролеру матеріалів, виробів та лекал.
З/п 3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Кравцю. З/п 3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Майстру. З/п 6400 грн. Тел.: (044) 530-43-81.
·Менеджеру (управитель) з персоналу. З/п
8000 грн. Тел.: (063) 105-93-19.
·Монтажнику санітарно-технічних систем
і устаткування. З/п 6216 грн. Тел.: (044)
530-43-81.

·Електрогазозварнику.

ё На производство строительных
смесей в г.Киев требуются фасовщики, упаковщики, разнорабочие, водители погрузчика, операторы сушки
песка, водители груз. автомобилей,
кладовщик, электрик. З/п от 10000
грн. Обеспечиваем жильем. Тел.:
(073) 056-92-59.

·Настелювачу

(швацьке виробництво). З/п
3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Науковому співробітнику (бібліотечна
справа,науково-технічна інформація). З/п
4900 грн. Тел.: (044) 292-61-30.

· Нужна сиделка с проживанием
(центр Киева). Тел.: (098) 420-69-22.
· Нужны маляры, гипсокартонщики, плиточники или бригады.
Объемы от 400 кв.м. Объект возле
метро «Васильковская». Тел.:
(044) 586-53-11, (067) 409-41-16.

·Оператору лінії у виробництві харчової
продукції (виробництво цукру). З/п 3723
грн. Тел.: (044) 206-08-06.
·Оператору розкрійного устаткування. З/п
3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Оператору швацького устаткування. З/п
3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
ё Официальная работа в Европе
для специалистов и разнорабочих
(Чехия, Польша, Латвия, ОАЕ, Литва,
Финляндия, др.). Проживание бесплатное. З/п 17000-72000 грн. Оформление виз. Лиц. АЕ № 637118 от
ГСЗ 16.03.2015, www.befind.com.ua.
Тел.: (097) 939-14-31, (066) 273-10-11,
0-800-212-324.
· Офіційне працевлаштування (Польща, Чехія). Будівництво, зварювальники, токарі, фрезерувальники, водії,
готелі, ресторани, догляд, фабрики,
заводи. Відкриття віз (робоча, шенген,
Воєводська). Ліц. АВ № 585242
МСПУ 24.09.2012 р. Тел.: (067) 67051-41, (050) 831-63-55.
· Охоронників та начальників зміни.
Всі питання при співбесіді. З/п від
500 грн/доба. Тел.: (099) 043-07-80
(Віктор Петрович).

·Охороннику.

З/п 3723 грн. Тел.: (044)

· Ищу умных партнеров и обещаю 515-67-58.
быть аналогичным. Тел.: (096) ·Охороннику. З/п 6500 грн. Тел.: (067) 35454-76, (067) 247-58-15, (068) 274-84-31.
378-28-78.
·Киянин (76 років) маю вигідну пропозицію ё Охранной компании «G4S» требажаючому вибудувати дерев’яний будинок буются охранники на вахту по
за власним планом край села, структуро- регионам Украины. График раваного, невеликого, під Києвом, на місці
боты: 15/15, 30/15, смены по 12
старої розвалюхи. Тел.: (097) 785-38-71.
дяний, 6 насадок, 3 щітки, 3 трубки) - 650 ·У невеликому структурованому селі під часов. Официальное трудоустройТел.: (097) 885-60-20.
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
Києвом пустує дерев’яна хата, є деревина ство, бесплатное жилье, форма,
послуги
·Бандаж протигрижовий. Тел.: (068) 198-15-97. на пні, для відбудови за власним планом для питание. Зарплата без задержек.
проживання. Посприяю людям, змушеним Тел.: (095) 226-10-10, (097) 226-1010,
·Вишивання бісером на замовлення. Тел.: ·Банки медичні (20 шт.) по 8 грн/шт. Тел.: переселитися.
Зателефонуйте. Тел.: (096)
(066) 107-79-61.
(068) 687-72-47.
(093) 226-10-10.
387-05-26.

·Покраска кожаных вещей: плащей, курток, ·Взуття жін. анатомічне (р.37-38, нов., Пор-

сумок, кожаной обуви. Тел.: (067) 911-29-90. тугалія) недорого. Тел.: (067) 911-29-90.
·Візки інвалідні (підліткові та дорослі), тро8.7. Товари для дітей
стинку медичну, милиці з підлокотниками.
Тел.: (096) 059-50-79.
куплю
·Візок OSD TB-3-50 інвалідний (нов., ши·Ляльок (б/к), машинки. Тел.: 540-13-54.
рина сидіння 50 см, вага 16 кг, до 125 кг, надпродам
увні колеса), коляску інвалідну АРИСТОН(ширина сидіння 38 см, Франція, регу·Ванночку (нов.), речі (зим. та літ., для ди- 3NG
лювання за висотою). Тел.: (098) 419-92-12.
тини до 2 років). Тел.: (095) 175-58-11.
·
Візок
інвалідний (важельний), памперси
·Велосипед (3-колесний, з ручкою) - 600 для дорослих.
Тел.: (097) 403-17-22.
грн, ліжечко з матрацем (Польща) - 400 грн,
коляску БАМБІНО (бордова) - 1,8 тис.грн. ·Візок інвалідний, дошку ЄВМІНОВА. Тел.:
Тел.: (067) 889-14-10.
405-18-66.
·Велосипед для дитини 4-8 років (2-колесний, ·Візок інвалідний (нов., в упаковці). Тел.:
2 знімні колеса). Тел.: (095) 177-51-02.
519-34-97.
·Іграшки великі (крокодил, леопард). Тел.: ·Візок інвалідний. Тел.: (067) 445-09-40.
(096) 007-07-01.
·Візок інвалідний. Тел.: (093) 030-74-63.
·Іграшки, ляльок. Тел.: (093) 121-39-17.
·Глюкометр (з тест-полосками). Тел.: (068)
·Іграшки та одяг для дитини від народження 354-40-30.
до 5 років (все б/к). Тел.: (068) 443-25-40.
·Електромасажер ПОДОРОЖНИК (усуває
·Кімоно для карате (зріст 152 см, б/к 3 міс., біль у спині, поясниці, бедрах, Харків) негарний стан) - 250 грн. Тел.: (095) 644-68-89. дорого. Тел.: (068) 574-44-73.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

·Педагогу соціальному. З/п 3057 грн. Тел.:
(044) 518-91-56.
10.2. Пропоную роботу
·Адвокату. З/п 10000 грн. Тел.: (073) 128-18-18. ·Покоївці. З/п 7800 грн. Тел.: (044) 494·Бухгалтеру. З/п 10000 грн. Тел.: (063) 14-22 (Таісія Анатоліївна).
105-93-19.
·Вантажнику. З/п 3723 грн. Тел.: (067)
483-77-43.

ё Візьму на роботу: водія вантажних авто з досвідом, екскаваторника, тракториста, водіягрейдера, автоелектрика, електрозварювальника, різноробочих,
каменяра, менеджера, токаря,
бухгалтера. Тел.: (050) 633-92-77,
(050) 586-36-82, (050) 995-14-40.
· Водители кат.D требуются для
работы на маршрутах по г.Киеву.
З/п 800 грн/день. Жилье предоставляем. Тел.: (050) 900-34-44,
(050) 690-97-27.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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ё Покрівельники, теслярі, автомеханіки, різноробочі на рибзавод Норвегія. Різноробочих, продавців,
товарознавців, електромеханіків,
фінансистів, бухгалтерів, аудиторів,
IT- Ірландія. Ізраїль робоча віза. Лісоруби. Ліц. МСПУ АВ № 585042
ТОВ «Європейський Холдинг».
Тел.: (067) 232-69-04.

·Помічнику

адвоката. З/п 8000 грн. Тел.:
(073) 128-18-18.

· Потрібна доглядальниця для лежачої жінки. Тел.: (067) 157-07-82.

·Потрібна доглядальниця та домробітниця

за літньою жінкою (1,5 години на добу), як
додатковий заробіток. На довгий термін,
з проживанням чи без. Оплата за домовленістю. Тел.: (068) 126-79-33.
·Потрібна допомога жінці по господарству. Проживання - Голосіївський р-н. Тел.:
525-49-25.
·Потрібна жінка для догляду за хворим з проживанням на Оболоні (на території хворої).
Оплата договірна. Тел.: (067) 479-16-77.
·Потрібна санітарка для лежачої жінки, 1
година на день. Тел.: (068) 126-31-07.

· Потрібний диспетчер охоронного
пульта. Тел.: 577-24-13.
· Потрібний електрик. Тел.: 577-24-13.
· Потрібний кур’єр. Тел.: 577-24-13.
· Потрібні охоронці (різні графіки).
Тел.: 577-24-13, (067) 402-51-08.

·Потрібні послуги плиточника. Тел.: (096)
307-71-30.

·Потрібні фахівці для встановлення огорожі
з профнастилу. Тел.: (067) 975-88-59.

ё Прачки, гладильщицы, слесаримеханики, водители, разнорабочие,
грузчики. Для Киева и области: менеджеры по продпжпм, работе с клиентами. Бесплатное: жилье, питание,
городской транспорт. Оформление.
З/п 9000-15000 грн. Киевская обл., Бориспольский р-н, с.Счастливое. Тел.:
(067) 434-74-30, (093) 296-43-93.
ё Предлагаем работу «Охранник» 7400
грн в месяц. Вахтовый метод работы.
Проезд и проживание за счет фирмы.
Справки по тел.: (073) 023-09-82.

·Прибиральнику

виробничих приміщень.
З/п 3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
3723 грн. Тел.: (044) 518-91-56.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
3723 грн. Тел.: 456-63-71, 456-22-06.
·Продавцю-консультанту. З/п 8000 грн. Тел.:
(063) 105-93-19.

· Работа и визы в Польшу и Чехию.
Трудоустройство по биометрическому паспорту. Открытие полугодовых и годовых виз. Широкий
выбор вакансий. Официальное трудоустройство. Лиц. АВ № 585242
выдана МСПУ. Тел.: (067) 676-6004, (063) 214-29-92
ё Разнорабочих, продавцов, товароведов, электромехаников, финансистов, бухгалтера, аудит, IT. А так же
с дипломами электромеханика, финансы и кредит, IT. Ирландия ждет
Вас. Иммиграция в Канаду, Швецию.
Європейський Холдин. Лиц. МСПУ
АВ № 585042. Тел.: (067) 232-69-04.
ё Региональный дистрибьютер
французских ароматов Fleur parfum
по реально продаваемым украинским ценам. Высокий зароботок,
свободный график, коллекция из 75
видов ж/м запахов. Полная/частичная
занятость для энергичных, инициативных и профессионалов. Тел.: (099)
014-00-26, (098) 948-95-08.
ё Рыбоперерабатывающему предприятию (Киевская область) требуются
упаковщики продукции. З/п 8000 грн.
Обработчики рыбы. З/п от 10000 грн.
Бесплатное жилье и обеды. Тел.: (097)
810-18-48, (050) 953-10-32.
· Робота в Польщі та Чехії по біометричному паспорту. Відкриття
піврічних і річних (від Воєводи) віз.
Широкий вибір вакансій. Офіційне
працевлаштування. Ліц. АВ №
585242 видана МСПУ 24.09.2012 р.
Тел.: (067) 670-51-55, (050) 251-08-85

482-01-13, 482-08-62
·Будь-яку (жінка). Тел.: (098) 763-41-09.
·Будь-яку (молодий чоловік). Тел.: (073)
182-65-33.
·Будь-яку надомну (жінка-інвалід). Інтим не
пропонувати. Тел.: 519-34-97.
·Будь-яку (повненька жінка). Тел.: (099)
222-84-88.
·Будь-яку. Тел.: (096) 069-80-41.
·Бухгалтером головним, радником з питань
економіки (54 роки, вища економічна, Ворд,
Ексель) на півокладу, Голосіївський р-н.
Тел.: 525-96-94.
·Бухгалтером. Тел.: (095) 936-96-89.
·Вантажником, можна разову. Тел.: (068)
300-38-67.
·Вантажником, можна разову. Тел.: (098)
367-58-98.
·Вантажником разову (є машина). Тел.:
(068) 421-47-07.
·Вантажником разову. Тел.: 510-50-80.
·Вантажником, різноробом (киянин), можливо разову. Тел.: (098) 908-90-99.
·Вантажником, різноробом разову. Тел.:
(098) 465-66-25.
·Вахтером, комендантом, сторожем, охоронцем (чоловік, 51 рік, досвід, без шкідливих
звичок, киянин). Тел.: (095) 600-02-14.
·Водієм (кат. В,С,D,Е; досвід міжнародних
перевезень, закордонний паспорт). Тел.:
(095) 633-41-57.
·Водієм (кат.В,С,Д,Е, досвід міжнародних
перевезень, закордонний паспорт). Тел.:
(098) 933-47-93.
·Водієм (киянин, стаж роботи більше 25
років) на своєму МІЦУБІСІ АУТЛЕНДЕР
(2007 р.вип.). Тел.: (067) 746-24-58.
·Водієм на вашому авто (другий клас,
кат.В,С,D; без шкідливих звичок, досвід 27
років). Тел.: (095) 203-42-54.
·Водієм на вашому авто (кат.В,С, стаж 30
років, порядний, виконавчий, непитучий,
гарні знання міста). Тел.: (067) 757-17-54.
·Водієм на вашому автомобілі (другий клас,
кат.В,С,D; без шкідливих звичок, 55 років,
досвід 27 років). Тел.: (067) 966-42-89.
·Водієм на вашому автомобілі (кат.В,С,Е).
Тел.: (063) 610-53-23.
·Водієм на вашому автомобілі (стаж 25
років, досвід). Тел.: (095) 203-92-54.
·Водієм на вашому авто своєму авто ОДА
ПІКАП (чоловік, 35 років, кат.В,С, стаж 15
років). Гарні знання міста та авто, можливі
відрядження, є закордонний паспорт. Можна
охоронцем подобово. Тел.: (099) 223-77-07.
·Водієм на власному ПЕЖО БОКСЕР або на
вашому автомобілі. Тел.: (063) 988-00-94.
·Водієм на своєму РЕНО КАНГО (знання
міста), можна разову або охоронцем (чоловік, 60 років). Тел.: (066) 937-68-30.
·Водієм (чоловік, 47 років, В,С,Д,Е, є власне
житло). Тел.: (099) 098-90-77.
·Гувернанткою для школяра (забрати зі
школи, прогулянки, ігри, уроки, жінка, 51
рік, киянка, вища освіта, досвід в сім’ях, порядна, відповідальна, виконавча, без шкідливих звичок). Тел.: (099) 763-43-99.
·Директором (досвід). Тел.: (050) 380-90-46.
·Доглядальницею, компаньонкою з проживанням в м.Київ (жінка, 55 років). Тел.: (098)
098-81-18.
·Доглядальницею цілодобово, нянею для
дитини до 6 років, вахтовим методом (жінка,
57 років, досвід). Тел.: (095) 922-64-97.
·Домробітницею (дівчина, досвід, знання сучасної побутової техніки), можна разову. Тільки
серйозні пропозиції. Тел.: (097) 247-70-71.
·Домробітницею (жінка, 48 років, досвід,
охайна, сумлінна, без шкідливих звичок).
Інтим не пропонувати. Тел.: (096) 224-49-21.
·Домробітницею з проживанням. Тел.: (063)
166-54-52 (Юлія).
·Домробітницею (порядна, чесна, жінка,
прибирання квартири, прасування, досвід
в сім’ях). Інтим не пропонувати. Тел.: (067)
965-82-25.
·Електриком (досвід 20 років, всі види
робіт). Тел.: (067) 984-84-01.
·Електриком за сумісництвом. Тел.: (067)
504-36-17.
·Електриком. Тел.: (096) 350-00-05.
·Зварювальником, стропальщиком, сантехніком (без шкідливих звичок) постійну. Тел.:
(096) 410-71-22.
·Кур’єром або розповсюджувачем листівок,
брошур, газет. Тел.: (093) 008-76-82.
·Кухарем в офіс або сім’ю з приготування та
доставці обідів. Тел.: (073) 036-96-45.
·Майстром з ремонту меблів. Тел.: (099)
308-62-11.
·Масажистом за спеціальністю. Тел.: (068)
687-27-58.
· Массажистка владеет разными
видами массажа профессионально. Тел.: (067) 263-86-85, (066)
394-65-04.

·Сестрі медичній з дієтичного харчування. · Массажистка.
Качественно.
З/п 3723 грн. Тел.: 456-63-71, 456-22-06.
·Терміново потрібен консьєрж, Святошин- Профессионально владею всеми

ський р-н, вул. Драй-Хмари. Жінки або чо- видами массажа. Без интима.
ловіки пенсіонери. Доба/дві, зручне робоче Диплом серия А № 3459673 от
місце. Тел.: (098) 015-88-51, (093) 379-21-30. 09.04.2015 г. Тел.: (098) 048-05-22,
·Термообробнику швацьких виробів. З/п (063) 161-20-44.
3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
Медпрацівником за спеціальністю. Тел.:
·Требуется частичный уход (утром и ве- ·430-17-59.
чером) за пожилым человеком в обмен на
бесплатное проживание в 1-комн. кв-ре в ·Нянею для дитини від 1,5 до 9 років (жінка,
центре города. Тел.: (066) 825-18-45.
51 рік, киянка, вища освіта, досвід в сім’ях,
рекомендації, порядна, відповідальна, викоё Требуются (трудовой стаж не навча, без шкідливих звичок, маю підхід до
менее 5 лет; обязательно - запись дітей). Тел.: (097) 279-77-57.
в трудовой книге за последние ·Нянею для дитини від 3 років (великий до5 лет по соответствующей про- свід), часткова зайнятість, можна на вихідні
фессии): машинисты бульдозера, або на підміну. Тел.: (067) 938-12-75.
экскаваторщики, машинисты по- ·Нянею для дитини від народження (досвімедсестра), повна або часткова зайгрузчика, строители, водители. чена
нятість. Тел.: (099) 564-12-04.
Тел.: (050) 685-84-15.
·Нянею для немовляти з проживанням,
·Укладальнику-пакувальнику. З/п 3723 грн. вахта 7/7 днів (вік 33 роки, двоє дітей). ПоТел.: (044) 206-08-06.
рядність гаратную. Інтим не пропонувати.
·Фахівцю. З/п 4000 грн. Тел.: (044) 292-61-30. Тел.: (063) 143-75-89.
·Нянею (жінка) по догляду за дитиною після
ё Химчистка «Pastiralla», г.Киев, при- дитсадку
або школи. Тел.: (098) 763-41-09.
глашает (обучаем): портная - 16000 ·Нянею, р-н Оболонь. Тел.: (097) 034-75-28.
грн, мастер трикотажа (ремонт) - ·Обвалювальником м’яса (без шкідливих зви16000 грн, помощник мастера - 7000 чок, санітарна книжка). Тел.: (096) 410-71-22.

грн, оператор пятновыводки - 8500
грн, приемщица - 7000 грн. З/п указана за 15 рабочих смен. Иногородним - жилье. Тел.: (095) 244-18-86.

· Оператором ПК по набору текстов на компьютере. Любые
объемы. Недорого. Тел.: (066)
512-62-42.

·Швачці. З/п 3723 грн. Тел.: (067) 483-77-43.
·Шукаю фахівця-оптика для ремонту (юсти- ·Охоронником,

сторожем (чоловік, 55
ровки) бінокля (подвійне зображення). Тел.: років). Тел.: (095) 086-69-51.
(068) 722-30-29.
·Охоронцем в денну зміну, від 450-600 грн/
·Юристу. З/п 8000 грн. Тел.: (073) 128-18-18. доба (киянин, 42 роки, з офіційним працевлаштуванням, форма одягу костюм). Тел.:
(097) 301-50-09 (Ігор).
10.3. Шукаю роботу
·Охоронцем з 18.00 до 6.00, бажано в офіс.
·Автомийником. Тел.: (068) 108-00-00.
Тел.:
(067) 647-73-56.
·Адміністратором, офіс-менеджером або
іншу (дівчина, без шкідливих звичок, ·Охоронцем на денну зміну (42 роки, сезнання оргтехніки, серйозне ставлення до редня технічна освіта, форма одягу костюм,
роботи). Тільки серйозні пропозиції. Тел.: досвід, служба в армії), від 500 грн/зміна.
Тел.: 301-50-09 (Ігор).
(093) 788-39-58.
·Будь-яку (жінка, не худенька). Тел.: (096) ·Пекарем в Польщі (чоловік). Тел.: (095)
486-18-78.
374-81-73.

www.eo.kiev.ua

·Пекарем в приватну пекарню (киянка, 25 ·Секундомер

років, без шкідливих звичок, стаж 2 роки),
на лівому березі. Позняки, Осокорки, Харківський не пропонувати. Інтим не пропонувати. Тел.: (073) 414-08-57.
·Перекладачем з англ. мови. Тел.: (067) 259-18-14.
·Підсобником, теслярем, різноробом постійну, високооплачувану. Розгляну всі пропозиції. Тел.: (093) 350-13-97.
·Плиточником, Березняки, Русанівка недорого. Тел.: (093) 030-18-91.
·Плиточником, електриком, сантехніком.
Тел.: (095) 330-92-73 (Олександр).
·Плиточником. Тел.: (066) 021-86-60.
·Плиточником. Тел.: (093) 101-45-74.
·Помічницею по дому, компаньйонкою, доглядальницею. Тел.: (066) 087-43-61.
·Продавцем (жінка, 36 років, стаж 15 років).
Тел.: (093) 034-68-29.
·Продавцем. Тел.: (063) 610-22-95.
·Продавцем. Тел.: (093) 051-61-17.
·Різноробом або іншу на виробництві, постійну, можна разову. Розгляну всі пропозиції. Тел.: (097) 644-87-91.
·Різноробом, вантажником зі щоденним
розрахунком, в межах Києва. Тел.: (093)
766-91-74.
·Різноробом, охоронцем, підсобником,
можна з проживанням (киянин, 60 років).
Тел.: (097) 486-34-07.
·Різноробом, охоронцем, слюсарем, можна
тимчасову або постійну, з проживанням або
без (киянин, 58 років). Тел.: (098) 939-47-44.
·Роздатчицею листівок, брошур, газет (пенсіонерка). Тел.: (096) 424-20-03.
·Садівником на дачній ділянці (чоловік, 50
років, досвід). Тел.: (067) 847-71-17 (Михайло).
·Складачем ручек або ін. надомну,
м.Вінниця. Тел.: (093) 087-75-51.
·Слюсарем, різноробом, підсобником або
іншу тимчасову, можливо з проживанням
(киянин, 60 років). Тел.: (068) 802-34-34.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (050) 629-62-08.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (063) 120-96-76.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (066) 717-93-52.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (093) 948-86-49.
·Сторожем доба/троє (хлопець, 24 роки).
Тел.: (099) 405-97-87.
·Сторожем, охоронником (чоловік, 55
років). Тел.: (095) 086-69-51.
·Телохранителем (39 лет, рост 178 см, опыт 13
лет, проживаю в Киеве). Тел.: (067) 527-95-50.
·Штукатуром, плиточником, дрібні роботи
по дому. Тел.: (067) 786-30-83.

! Дозвілля 11
11.1 Спорт, туризм,
відпочинок
куплю
·Байдарку (спорт. або любительську, 1 або

2-місну, для себе). Тел.: (067) 911-29-90.
водонепроникний або матеріал
болонью (можна в шматках), човен, жилет
рятув., стілець розсувний туристичний,
кораблик прикормочний, катушку, спінінг
та ін. риболовне приладдя, рюкзак, мішок
спальний, бінокль. Тел.: (098) 227-72-04.
·Велотренажер (будь-який стан). Тел.: (068)
115-17-97.
·Гантелі, тренажери (для себе). Тел.: (068)
115-17-97.
·Двигун для пароплана, кайт. Тел.: (094)
925-26-44.

·Брезент

ё Куплю охотничьи принадлежности,
запчасти к лодочным моторам ВЕТЕРОК, НЕПТУН, МОСКВА М, МОСКВА-12. Тел.: (067) 885-17-19.

·Лижі

(гарний стан, електричний).
Тел.: 432-24-40.
·Стілець-тростинку (розсувний) - 300 грн,
брюки мотоциклетні (нов., р.52/170) - 2,7
тис.грн. Тел.: (067) 748-15-38.
·Стінку шведську, коляску інвалідну (спортивна, алюмінієва). Тел.: (096) 059-50-79.
·Тренажер А-БРОКЕД (набір змінних
пружин, гарний стан) - 850 грн, торг. Тел.:
(097) 620-21-72.
·Тренажер ручний (для м’язів пресу), намет
(2-місний), мотор ВИХОР-2 (робочий),
весла метал. (2,5 м), мотор ВИХОР-20Р.
Тел.: 234-05-94.
·Чоботи для риболовлі (р.43, висота до
коліна) - 150 грн. Тел.: (093) 461-82-10.
·Човен АВТОБОТ (двигун ВІТЕРЕЦЬ-8,
пристрій для перевезення в зібраному вигляді на будь-якому автомобілі). Тел.: (066)
053-83-17.
·Човен КАЗАНКА (алюмінієвий, лафет) або
обміняю на автомобіль. Тел.: (099) 292-62-91.
·Шахи (Німеччина, кришталь, оригінальні).
Тел.: 532-32-15.
·Штангу (160 кг, тренувальна, стійки на замовлення, розсувні, гантелі, гиря 16 кг) - 14
тис.грн, торг. Тел.: (099) 012-16-69.
·Штангу (53 кг) або обміняю. Тел.: (068)
115-17-97.
·Штангу (вага 160 кг, стійки, ганлелі,
збірно-розсувні) - 13,5 тис.грн, торг. Тел.:
(099) 012-16-69.
·Штангу спорт. (20 кг). Тел.: 483-08-58.

11.3 Музичне обладнання,
інструменти
куплю
·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР, баян

ВЕЛЬТМАЙСТЕР (5-рядний), віолончель
(2/4), контрабас скрипковий, скрипку, гармошку. Тел.: (097) 856-75-00.
·Піаніно АВГУСТ ФЕРСТЕР, ПЕТРОФ,
ВАЙНБАХ, РЕСЛЕР, ШОЛЬЦЕ. Тел.: (099)
100-42-51.

продам
·Акордеон, баян, гармонь. Тел.: 455-32-71.
·Акордеон, баян, ремні плечові, тамбурин, пю-

пітр, скрипку (1/8), мандоліну. Тел.: 331-27-29.
·Акордеон (б/к, вітч.). Тел.: (095) 807-04-44.
·Акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР (3/4) або обміняю. Тел.: (066) 115-65-67.
·Акордеон (Полтава, муз. фабрика, 5 регістров, зелений, від 12 років, відм. стан) - 2
тис.грн. Тел.: (099) 537-34-87.
·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР,
скрипку, віолончель, баян, домру, саксофон,
трубу, гармонь. Тел.: (098) 812-00-80.
·Баян БАРКАРОЛА МОНТАНА (5-рядний)
- 300 у.о., баян ЕТЮД-205М (Тула) - 200 у.о.,
гармошку (нов.) - 100 у.о. Тел.: (067) 878-56-42.
·Баян КРЕМІННЕ (б/к) - 350 грн. Тел.: (063)
186-58-22.
·Гітару ЛЕНІНГРАД (акустична). Тел.:
(067) 599-07-79.
·Піаніно АКОРД. Тел.: (068) 717-95-89.
·Піаніно УКРАЇНА. Тел.: 449-76-61 (Інна,
після 21.00).
·Рояль (білий, відмінний стан, відреставрований майстром), піаніно (Німеччина, колір
темно-коричневий горіх, поліроване, гарне
звучання, хор. стан). Тел.: (099) 100-42-51.
·Синтезатор БРАВІС ТВ-632 цифровий (54
клавіши) - 600 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
·Синтезатор КАСІО. Тел.: (095) 350-79-60.
·Систему КАРАОКЕ. Тел.: (067) 230-04-94.

11.4 Антикваріат,
коштовності
· Антиквариат. Военную форму,
значки, иконы, монеты, фотографии, самовары, статуэтки,
коралловые бусы, янтарь, парфюмерию, книги, картины, часы
и другое. Дорого. Тел.: (098) 76158-38, 383-80-32.

бігові з черевиками (р.38-40, для
себе) недорого або прийму в подарунок.
Тел.: 450-89-80.
·Значки, гроші паперові, монети, облігації,
лотерейні квитки, старі поштові листівки,
·Пневмопістолет МАКАРОВ або ін. Тел.: старі
фотографії та ін. Тел.: (067) 234-45-91.
(068) 115-17-97.
·Приладдя для зим. та літ. риболовлі. Тел.: · Книги, открытки, фото, награды,
525-68-13.
значки, хрусталь, сервизы, фи·Рушницю мисливську (гладкоствольна, для гурки, серебро, бижутерию, косебе). Тел.: (093) 150-64-07.
раллы, часы, картины, самовары,
·Сітку для риболовлі (для себе) недорого. шкатулки, игрушки, иконы, парфюТел.: (093) 581-38-45.

продам

мерию. Выезд. Тел.: 223-51-49.

·Монети для колекції, марки (для себе).
·Акваланг. Тел.: 530-33-58.
Тел.: (067) 911-29-90.
·Більярд (220х115 см, в комплекті, нов.) де- ·Монети для колекції, ювілейні, пам’ятні,

шево. Тел.: (095) 338-14-49.
·Вудку з катушкою (довжина 5 м). Тел.:
(096) 007-07-01.
·Гантелі (2 шт., 12 кг, литі). Тел.: (093) 523-08-42.
·Гачки для риболовлі або обміняю. Тел.:
(067) 856-93-15.
·Грушу спорт. (жовто-червона, вага 3 кг).
Тел.: (063) 137-46-55.
·Канати спорт. (2 шт., довжина 4 м). Тел.:
405-18-66.
·Ковзани (р.37, 39, бігові). Тел.: (067) 672-58-58.
·Ковзани роликові (р.24-34, розсувні, із захистом, блакитні). Тел.: (067) 916-86-20.
·Колінвал, головку блока до катера
ЯМАХА. Тел.: (094) 885-62-84.
·Кригобур ЛБПШ-1,5 6РСТ (шнековий).
Тел.: (099) 917-07-52.
·Кульки для пневмопістолета. Тел.: (068)
115-17-97.
·Лижі (2 пари), санчата (метал.), санчата
дитячі. Тел.: (098) 296-05-50.
·Масажер водний для ніг, гантелі метал. (5
кг). Тел.: (093) 201-59-89.
·Масажер для ніг (Корея, нов.) - 4 тис.грн.
Тел.: (066) 166-76-01.
·Матрац надувний (пляжний). Тел.: (066)
311-51-96.
·Машинку кермову для моделей літаків з
радіокеруванням НС-311 (швидкість 05 с/60
градусів, обертовий момент 3,7 кг, блок керування 3-канальний, нов.) - 250 грн. Тел.:
(067) 234-47-95.
·Мішок КЛАСИК боксерський (90х29) - 300
грн. Тел.: (097) 353-33-74.
·Нарди (дерев., в упаковці). Тел.: (095) 827-19-70.
·Окуляри сонячні (імп.). Тел.: (066) 766-00-52.
·Пешню для риболовлі. Тел.: 234-05-94.
·Плащ-намет, флягу, костюм гірськолижний
(р.50-54, синій з білим). Тел.: (067) 454-60-46.
·Примус туристичний. Тел.: (068) 221-97-30.
·Ракетки для великого теніса - 150 грн. Тел.:
(093) 461-82-10.
·Ракетки для великого тенісу. Тел.: (098)
247-55-17.
·Ракетки для теніса та бадмінтона або обміняю. Тел.: (068) 115-17-97.
·Рюкзаки шиті (гобелен + джинс) від 400
грн. Тел.: (063) 360-86-92.
·Рюкзак (новий), кріплення для лиж, лижі (2
пари), ковзани (р.23). Тел.: 463-19-56.
·Сейф для документів (довжина 46 см, ширина 35 см, глибина 21 см, товщина металу
5 мм) - 500 грн. Тел.: (073) 013-81-74.

Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

обіходні дореволюційні (1700-1917 р.), періду
СРСР (1921-1991 р.). Тел.: (097) 748-52-83.
·Монету розмінну СРСР (100 грн, 1 кг, для
себе). Тел.: (067) 847-71-17.

·Документи

продам

з приватного архіву: МВС,
УПЦ, Київгаз, КМДА. Тел.: 525-96-94.
·Книги старовинні. Тел.: (097) 483-74-18.
·Колекцію царських монет Російської імперії (початок 19 ст., більше 200 років, в
гарному стані). Тел.: (068) 441-48-28.
·Листівки старовинні, фотокартки, документи часів Рейху. Тел.: 234-05-94.
·Медаль сувенірну «Олімпіада-80» (чеканка) - 105 грн. Тел.: (096) 174-45-49.
·Монети, марки. Тел.: (066) 766-00-52.
·Намисто бурштинове. Тел.: (098) 897-98-01.
·Приймачі: ФІЛІПС BX-115U (1950 р.вип.),
ОЛІМПІЯ-502W (1950 р.вип., фірма «Сансенверк»), ГРАЄТС (Австрія, 1934 р.вип.),
РИГА-10 (1957 р.вип., ФМ-діапазон), ТЕЛЕФУНКЕН-975GWK-СУПЕР (1937 р.вип.),
НОРА-ВАЙН-W791 (1937 р.вип.), ОКТЯБРЬ-2
(1953 р.вип.). Тел.: (098) 718-07-42.
·Пристрій для прання білизни (антикварне,
дерев., «рубель», гарний стан). Тел.: 453-79-63.
·Форму воєнну (радянська, зимова, льотна,
технічна куртка, хутряна, овчина, темний
колір, р.50/3, б/к, гарний стан) - 2 тис.грн,
куртку технічну ІТС (р.48, нов.) - 200 грн,
комбінезон технічний ВВС (повзуни, демісезон., р.50/3) - 800 грн. Тел.: (063) 527-30-68.

11.5. Книги, філателія,
інше
куплю

· Автомодели масштабные, металлические, пластмассовые, в любом
виде и состоянии. Сделанные в
СССР, а также зарубежных производителей. Куплю журналы «За
рулем» до 1970 г.в. Тел.: 237-39-30,
(050) 169-57-73, (063) 237-39-30,
(096) 533-23-52.

·Грамплатівки

з записами класичної музики. Тел.: 528-25-26.
·Книги: «Альтернативная онкология» (1-2
часть), Гордєєва «Победить рак», Гарбузов
«Питание при раке». Тел.: (098) 247-55-17.
·Книги з домашньої бібліотеки (для себе).
Тел.: (099) 191-53-01.
·Книги художні з домашньої бібліотеки (для
себе). Тел.: 402-11-82.
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·Книгу

«Альтернативная онкология» (1-2
частина), Гордєєва «Победить рак». Тел.:
(093) 461-82-10.
·Книгу О.І.Городецького «Наталя Фатєєва»
(1984 року видання, текст російською
мовою, фотоілюстрації кадрів з кінофільмів
за участю кіноакторки, нов.), набір кольорових листівок про життя і творчість відомої кіноакторки, народної артистки Росії
Наталії Миколаївни Фатєєвої (нов. або в
гарному стані) недорого. Тел.: 518-63-16,
(097) 573-52-11.

·Словник англо-рос. та рос.-англ. (50 тис.
слів) - 100 грн. Тел.: (095) 451-53-68.
·Шахи (Німеччина, кришталь, оригінальні).
Тел.: 532-32-15.
·Приймаю

послуги

замовлення на поетичні поздоровлення. Авторське право зареєстроване.
Тел.: (050) 695-36-92.

11.6. Домашні тварини,
кімнатні рослини

· Куплю: автор Захария Ситчин
продам
«Войны богов и людей». Книги Им- ·Акваріум (120 л, кришка, тумба, пристрої).
мануила Великовского на русском Тел.: 567-05-90.
языке. Тел.: 272-50-14.
·Акваріум (70х47х30 см) - 400 грн. Тел.:

·Лото (старе, для себе). Тел.: (095) 175-58-11. (066) 155-25-44.
·Акваріум круглий (20 л). Тел.: (097) 591-85-31.
продам
·Бібліотеку всьосвітньої літератури (200 ·Відлякувач собак, брелок-сирена звуковий.

книг) дешево. Тел.: 515-39-53.
на англ. мові, шахи на магнітній
основі, платівки, підборку журналів
«Стерео и видео», словник англо-рос. медичний. Тел.: (066) 766-00-52.
·Енциклопедію велику радянську (2-е видання). Тел.: 284-76-68.
·Енциклопедію дитячу. Тел.: (067) 598-63-71.
·Енциклопедію укр.-радянську (13 томів,
1983 р.) - 150 грн. Тел.: (097) 575-25-56.
·Картини (сучасне мистецтво), словник
англо-німецько-російський (тематика екологія), книги (художня література). Тел.:
(093) 201-59-89.
·Картини сучасних українськиї художників,
книги (2 шт., початку 20-го сторіччя, старовинні), тарілки дерев., керамічні. Тел.: (095)
280-22-09.
·Книги: «Биография Ленина» (2 т., 1984 р.
вид.), «Сочинения Иосифа Сталина» (4-й
том, 1946 р. вид.), «История внешней политики СССР 1917-1975 г.» (2 т.), «Германиские
генералы с Гитлером и без него», «Кто и как
делает политику США», «Секреты дипломатии Великобритании», «Возвращенные
имена» (сборник статей), «Руководитель о
стиле управления производством», «Первое
энциклопедическое издание Украинской республики» (1967 р.вид.), «Второе энциклопедическое издание Украинской республики»
(1985 р.вид.), «История мест и сел Украины с
10-го столетия». Тел.: 486-27-34.
·Книги вітчизняну та зарубіжну, словники
різні, Ф.Купер, Ж.Верн, М.Рид, Дж.Лондон,
Дж.Роллінг «Гаррі Поттер» (книги 1-4),
Толкін «Полная история средеземья», романи історичні, словник радянський енциклопедичний (1985 р.вид.), поезію сучасну,
книги из серии ЖЗЛ. Тел.: (063) 530-46-45.
·Книги з домашньої бібліотеки. Тел.: 484-80-93.
·Книги із домашньої бібліотеки (художні,
медичні, психологія). Тел.: (066) 646-87-48.
·Книги (медична тематика). Тел.: 453-79-63.
·Книги по історії і традиції єврейського народу - 12 грн. Тел.: (063) 692-22-49.
·Книги по історії та традиціях єврейського
народу. Тел.: (067) 431-73-98.
·Книги різні (художні, пізнавальні та ін.).
Тел.: (063) 559-65-80.
·Книги різні (художні, спеціальна література,
деревообробка та ін.). Тел.: (067) 403-03-15.
·Книги. Тел.: (068) 717-95-89.
·Книги «Художественная вышивка» (ілюстрації), «Ручное и машинное вашинное
вышивание». Тел.: (050) 948-43-10.
·Книги художні (різні), платівки (1960-1980
р.). Тел.: (068) 352-19-43.
·Книгу Блохіна «Футбол и вся жизнь». Тел.:
(066) 216-73-96.
·Книгу «Мужчина и женщина» (1898
р.видання). Тел.: (093) 883-09-37.
·Книгу «Нарис історії церкви в Україні»
(автор Владико Сафрон Мудрий, видання
2010 р., Львів, «Месіонер», 540 стор.) - 500
грн, платівки (вінілові, для патефона). Тел.:
458-30-62.
·Книгу «Самоучитель ювелирного искусства» - 1000 грн, книгу «Атлас СССР» (1967
р., до 50-річчя Жовтневої революції, 52х33
см). Тел.: (067) 911-29-90.
·Книгу «Сборник инструкций, стандартов,
технических условий и рецептур по колбасно-посолочному производству» (126
мясных изделий из натуральных продуктов,
цех, оборудование, приспособления, 1949
г.изд., «Пищепромиздат», Москва) - 1 тис.
грн, «Энциклопедия народного хозяйства
УССР» (4 тома, 1 кн. от А до Е, 1969 г., Киев,
2 кн. Е - Мех., 1970 г., 3 кн. Мик. - Раб., 1971
г., 4 кн., Ров - Ия, 1972 г.) - 3 тыс.грн. Тел.:
(098) 739-24-88.
·Книгу старовинну кулінарних рецептів.
Тел.: (066) 766-00-52.
·Книгу Ч.Дікенс (9-й том), «Война и мир»
(Толстой). Тел.: (066) 178-00-12.
·Літературу з художнього вишивання,
шиття; атлас залізниць СРСР; Велику радянську енциклопедію (збірник) дешево; літературу дитячу; книгу «Ремонт автомобиля
АЗЛК-2141 МОСКВИЧ». Тел.: 463-19-56.
·Літературу спеціальну з фізики, хімії, біології
до 20 грн, літературу художню, платівки, приймач (радянських часів, платівки). Тел.: 44976-61 (Інна, після 21.00).
·Літературу художню, посібники для середньої школи (радянських часів), посібники
методичні, словники (англо-рос., німецькорос.), пісенники (укр. пісні, радянські пісні).
Тел.: (068) 376-80-46.
·Моделі вітрильників 17 сторіччя музейної
якості виконання. Тел.: (063) 378-14-96.
·Модель літака БОЇНГ В-777-300 (масштаб
1:500) - 600 грн. Тел.: (096) 307-71-30.
·Підручники «Алгебра» і «Геометрія» (7, 8, 9
кл., автори Мерзляк, Полонський, Якір, гарний
стан) по 50 грн/шт. Тел.: (095) 644-68-89.
·Платівки (1950-60 р.). Тел.: (096) 158-84-47.
·Платівки (50-60-х років), монети Росії
(після 1991 р.), марки поштові (два альбоми,
гашені та негашені), монету срібну (5 латів,
1931 р.) недорого. Тел.: (067) 847-71-17.
·Платівки, відеокасети. Тел.: (063) 977-46-80.
·Платівки для патефона (колекційні, танці,
1940-60 р.). Тел.: (067) 355-50-28.
·Платівки для патефона та громофона. Тел.:
525-96-94.
·Платівки (записи В. Висоцького) недорого.
Тел.: 434-03-03.
·Платівки Петра Лещенка (колекція, оригінал,
фірма «Коламбія») дорого, платівку «Федір
Шаляпін» (IV дія опери «Борис Годунов»
- смерть Бориса, дореволюційна, «слухай хазяїна - собачка») дорого. Шедеври класичної
музики - композитори світу (62 книги разом
+ 62 CD), видання підписні, енциклопедію
домашню медичну (7 томів, А-Я, кольорова)
дорого. Тел.: 402-32-87.
·Платівки радянських часів (дитяча,
шкільна, патріотична, військова тематика),
серію ЖЗЛ (300 томів), повні збірки творів
та окремі видання книг вітч. та закордонних
авторів, бібліотеку світової літератури для
дітей (58 томів). Тел.: (066) 937-64-07.
·Платівки. Тел.: (098) 296-05-50.
·Повну збірку творів В.І.Леніна. Тел.: 546-96-87.
·Пристрій для виготовлення штучних квітів
(інструменти, бульки), книги з домашньої
бібліотеки (шиття, вишивання, в’язання),
грамплатівки (класика, естрада), велику
радянську енциклопедію (51 том), військову
енциклопедію. Тел.: 528-05-59.

·Біблію

Тел.: (050) 200-77-47.
·Горщики пластмасові, керамічні (б/к, різні
розміри). Тел.: (097) 223-27-69.
·Дифенбахію (1,5 та 2,5 м), драцену (2,5 м),
чухаріс, алое (5 років, 5 гілок). Тел.: (095)
135-44-93.
·Кактус (висота 1 м). Тел.: (067) 230-04-94.
·Кактус круглий ехінокактус грусона (висота вазона 58 см, вага 18 кг, вік більш 20
років), нашійник для великого собаки. Тел.:
(063) 378-14-96.
·Клітку для папуги - 100 грн. Тел.: 484-80-93.
·Клітку для папуги (нов.). Тел.: 428-36-66.
·Клітку для птахів - 250 грн. Тел.: (050) 609-60-46.
·Книгу «Гомеопатическое лечение рака» 200 грн. Тел.: (093) 461-82-10.
·Кошенят персидських (3 «хлопчики», 1
«дівчинка», дата народження 17.01.2017 р.,
забарвлення різні, дуже красиві, привчені до
лотка) недорого. Тел.: (098) 541-59-47.
·Ліану кампсіс, гортензію білу (великоквіткова), форзецію, малину м’яо-м’яо. Тел.:
(099) 535-18-34 (після 21.00).
·Мальков аквариумных рыбок (живородок,
белые, черные), корм для креветок (улитки,
красные катушки), хомячков джунгарских,
клітки для хомячків. Тел.: (063) 012-34-70.
·Пальму (висота 120 см, широкі листя), саджанці лимона (висота 50-60 см). Тел.: (099)
274-04-77.
·Папугу з кліткою - 350 грн. Тел.: (063) 924-65-26.
·Рослини кімнатні, кактуси. Тел.: 513-55-68.
·Рослини кімнатні недорого. Тел.: (093) 483-61-60.
·Рослину алое (5 років, на лікі, 3 шт.). Тел.:
525-94-51.
·Рослину алое (велике) дешево. Тел.: (097)
844-92-76.
·Рослину алое. Тел.: 546-63-44.
·Рослину золотий вус. Тел.: (066) 662-50-63.
·Рослину цикас (із вазоном, 15 років, довжина
листа 70 см) - 500 грн. Тел.: (098) 298-29-29.
·Цуценя німецької вівчарки (7 міс., «дівчинка», родовід, для охорони, щеплення).
Тел.: (067) 801-09-25.

послуги

· Допоможу в тимчасовому утриманні
вашого
чотирилапого
друга. Великий досвід спілкування з бультер’єром, трохи стаффордширом. Тел.: (096) 378-28-78.

·Потрібен догляд за котом на 8-9 днів (територія ваша). Терміново. Тел.: 468-60-38.

@ Різне 12

продам
·Гриб чайний. Тел.: (050) 629-62-08.
·Гриб чайний. Тел.: (066) 717-93-52.
·Костюми Діда Мороза, Снігуроньки, спід-

ниці театральні, костюми для молоді. Тел.:
(093) 490-62-32.
·Костюми Діда Мороза, Снігуроньки, спідниці театральні, костюми для молоді. Тел.:
565-85-77.
·Місце в колумбарії на Берківцях - 3,5 тис.
грн. Тел.: (098) 031-82-82.
·Папір для квітів (1 шт., нов., 1 рулон) - 200
грн. Тел.: 432-24-40.
·Роги лося (7 років, підставка з червоного
дерева) - 30 тис.грн. Тел.: (093) 150-64-07.
·Роги оленя. Тел.: (067) 503-37-84.
·Сейф (б/к, 3-секційний, 1300х480х380 мм,
білий). Тел.: (050) 469-33-20.

· Сейф металевий, є 3-є маленьке відділення, у гарному стані, усі ключи
‘рідні’, легко відкривається-закривається. Не важкий. Акуратний. Ціна
2500 грн. Тел.: (067) 527-58-28.

·Сейф невеличкий. Тел.: (067) 439-84-77.
·Ялинку штучну (радянська, 185 см, розсувна, гарний стан) - 700 грн. Тел.: (093)
716-92-73.

# Оповіщення 13

· 18.08.2018 року було втрачено студентський квиток КВ № 10739702
на ім’я Кожуховської Дар’ї Дмитрівни, вважати студентський квиток
недійсним.
· 28.08.2018 г. в Оболонском районе
был утерян военный билет, выданный
на имя Владыка Виктор Викторович,
считать недействительным.
· Втрачене посвідчення ветерана
збройних сил видане на ім’я Сова
Петро Федорович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї АА № 006945,
від 20.12.2010 р. видане на ім’я
Бабіч Марія Павлівна, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серія ДБ № 229293
видане 04 вересня 2017 р. відділом
у справах сім’ї, молоді та спорту
Солом’янської районної в м.Києві
державної адміністрації на ім’я
Герасимова Павла Романовича, вважати недійсним.
Продовження на стор. 16.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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Прийом платних оголошень
за тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень
за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kie.ua

он-лайн g.eo.kiev.ua

Державна Установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», 03680, м. Київ, вул. М. Амосова,5 вивчає попит на оренду частини асфальтованого майданчика , загальною площею 10 кв.м., що знаходиться адресою м. Київ, вул. Амосова,5, з метою розміщення мобільної кав’ярні. Вартість
майна відповідно до оцінки ринкової вартості станом на 30.08. 2018 р. становить
130710 грн.(Сто тридцять тисяч сімсот десять грн.) Орендна плата за базовий
місяць оренди -липень 2018 року становить 871,40 грн. (Вісімсот сімдесят одна грн.
40 коп.) без ПДВ. Пропозиції приймаються протягом 10 робочих днів з дня публікації
оголошення в газеті за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова,5 кімн. 5.
Телефон для довідок 275-37-33.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАЖ НА АУКЦІОНІ МАЙНА

Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області
Лот 1. Автомобіль ГАЗ 22171, мікроавтобус пасажирський-В, сидячих місць 10, об’єм
двиг. 2300 см³, пальне бензин, р.в. 2002, колір зелений, шасі № ХТН22171020047161, пробіг 457886 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна: 17 220,46 грн. Місцезнаходж.:
м. Київ, вул. Ярославська, 40. Власник: Головне УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно
за тел. 097 472 71 42. Примітка: за лотом № 1 проводиться повторний аукціон, ціну знижено на 30 %.
Лот 2. Автомобіль ГАЗ 3110, загальний легковий вантажопасажирський-В, сидячих
місць 2, об’єм двиг. 2445 см³, пальне бензин, р.в. 2004, колір сірий, шасі № 31100030592938,
пробіг 288068 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна: 36 666,25 грн. Місцезнаходж.: Київська обл., смт. Бородянка, вул. Центральна, 230-а. Власник: Ірпінське об’єднане
УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно за тел. 050 523 41 73.
Лот 3. Автомобіль ИЖ 271790, загальний легковий вантажопасажирський-В, сидячих місць 6, об’єм двиг. 1569 см³, пальне бензин, р.в. 2003, колір синій, шасі №
ХТК27170030041478, пробіг 248446 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна:
27 400,80 грн. Місцезнаходж.: Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 71. Власник:
Кагарлицьке об’єднане УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно за тел. 093 305 86 36 .
Лот 4. Автомобіль ВАЗ 21043, загальний легковий вантажопасажирський-В, сидячих місць 2, об’єм двиг. 1451 см³, пальне бензин, р.в. 2002, колір фіолетовий, шасі №
ХТА21043020905202, пробіг 46911 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна: 29 992,50
грн. Місцезнаходж.: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького,
28. Власник: Переяслав-Хмельницьке об’єднане УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно за тел. 066 744 33 41.
Лот 5. Автомобіль ГАЗ 3102, загальний легковий вантажопасажирський-В, сидячих місць
2, об’єм двиг. 2445 см³, пальне бензин, р.в. 1995, колір сірий, шасі № ХТН310200S0041606,
пробіг 53780 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна: 25 244,23 грн. Місцезнаходж.: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 4. Власник: Бориспільське об’єднане
УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно за тел. 066 359 49 67.
Лот 6. Автомобіль ВАЗ 2107, спеціалізований вантажний фургон малотонажний-В,
сидячих місць 2, об’єм двиг. 1300 см³, пальне бензин, р.в. 1994, колір червоний, шасі
№ ХТА210700R0837430, пробіг 97714 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна:
17 373,60 грн. Місцезнаходж.: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява, вул. Першотравнева, 71. Власник: Білоцерківське об’єднане УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно за тел. 097 797 97 91.
Лот 7. Автомобіль ИЖ 2717, загальний легковий вантажопасажирський-В, сидячих місць 5, об’єм двиг. 1569 см³, пальне бензин, р.в. 2003, колір фіолетовий, шасі
№ ХТК27170030045666, пробіг 276757 км., стан незадов., потребує ремонту. Поч. ціна:
26 138,10 грн. Місцезнаходж.: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява, вул. Першотравнева, 71. Власник: Білоцерківське об’єднане УПФУ у Київській обл. Інформ. про майно за тел. 097 797 97 91.
Бажаючий зареєструватись учасником аукціону, сплачує реєстраційний внесок у сумі
17,00 грн. та гарантійний внесок (10% від поч. вартості) на р/р № 26000463860400 у ПАТ
«Укрсиббанк», МФО 351005, одержувач: ТБ “Київська універсальна біржа”, ЄДРПОУ
02030198.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21 вересня 2018.
Час та місце проведення аукціону: 11:00, 27 вересня 2018 за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 57. Тел. для дов. 285-11-29.

482-01-13, 482-08-62

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» оголошує повторний аукціон з продажу на Товарній біржі «КМФБ» (м. Київ)
активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий
банк», переданих товариству в управління
Лот №1: приміщення відділення банку, загальною площею 109,2 кв.м., що розташоване за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 55/1;
Лот №2: нежитлове приміщення, що складається з приміщень із №97-1 по 97-47, загальною площею 466,7 кв.м., що розташоване за адресою Волинська область, м.Луцьк,
Київський майдан, буд.7.
Початкова ціна лота №1: 358 400,00 грн. (Триста п’ятдесят вісім тисяч чотириста
гривень 00 копійок), без ПДВ.
Початкова ціна лота №2: 2 595 180,00 грн. (Два мільйони п’ятсот дев’яносто п’ять
тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.
Місцезнаходження
Лотів №№1: м. Северодонецьк, проспект Гвардійський, буд. 55/1;
Лоту №2: м.Луцьк, Київський майдан, буд.7.
Відомості про активи, що включені до лотів № 1 і №2 та пропонуються до продажу на
аукціоні, потенційні покупці можуть отримати в ТОВ «ІК «ІФГ КАПІТАЛ» (03150, м.Київ, вул.
Казимира Малевича, буд. 15, корп. 7, офіс 509) щодня (крім вихідних днів) з 09.00 до 18.00
години після укладення з ТОВ «ІК «ІФГ КАПІТАЛ» угоди про умови забезпечення конфіденційності інформації. Телефон контактної особи ТОВ «ІК «ІФГ КАПІТАЛ» (044) 392-47-62
Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 725,00 грн. (сімсот
двадцять п’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.
Гарантійний внесок 10% (десять відсотків) від початкової ціни лоту.
Умови продажу:
1. Кожний учасник аукціону зобов’язаний сплатити біржі винагороду за проведення аукціону.
2. Реєстраційні та гарантійні внески учасників аукціону вносяться на рахунок Товарної
біржі «КМФБ» №260010105113 в АТ «ПроКредит Банк» м. Київ, МФО 320984, Код ЄДРПОУ 35141681.
3. Засоби платежу – грошові кошти.
4. Крок аукціону – 10% (десять відсотків) від початкової ціни лота.
5. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі продажу покладаються на покупця – переможця аукціону.
6. Покупець зобов’язаний виконати вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Аукціон відбудеться 28 вересня 2018 року на торговельному майданчику Товарної біржі «КМФБ» за адресою: 01133,м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, оф. 431, о 10.00.
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати публікації
цього оголошення в робочі дні з 09.00 до 18.00 (у п’ятницю – до 16.45) за адресою:м.
Київ, вул. 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 45, оф. 202.
Кінцевий термін прийому заяв (за три календарні дні до дати проведення аукціону) – 24 вересня 2018 року.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: ТБ «КМФБ»,
м. Київ, вул. Залізничне шосе, 45, оф. 202, тел./факс (044) 383-61-03.
ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ДП «Спецсервіс-центр»,
проводить аукціон з продажу майна платника податків, що перебуває в податковій заставі
ГУ ДФС у Чернігівській області та знаходиться на балансі ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД
РАДІОПРИЛАДІВ», код ЄДРПОУ 14307392, а саме:
Лот №125: Дитячий оздоровчий комплекс «Електронік», с. Сновянка, вул. Лісова, 2
г, в т.ч. сауна, площа 269,7 кв.м., адреса: с. Сновянка, вул. Лісова, 2с; спальний корпус
на 42 місця, площа 639,7 кв.м, адреса: с. Сновянка, вул. Лісова, 2 о; спальний корпус
на 37 місць, площа 639,6 кв.м, адреса: с. Сновянка, вул. Лісова, 2 р. Стартова ціна –
27213389,63 грн. з ПДВ. Додаткова інформація за тел. (068)9165114. Аукціон проводитиметься 25.09.2018 о 12.00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41.
ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «ТД «Брокцентр»,
проводить аукціон з продажу майна платника податків, що перебуває в податковій заставі
ГУ ДФС у Полтавській області та знаходиться на балансі ТОВ «Надра Геоцентр», код
ЄДРПОУ 34763705, а саме:
Лот №126: вузол комерційного обліку газу, до якого входять: труба 114х6 – 36 м.,
відвід 114х7 – 7 шт., трійник 114х7 – 2 шт., перехід 159х7-114х7 – 2 шт., кран кульовий
Ду100хРу80 – 4 шт., кран кульовий Ду100хРу80 з електроприводом та комплектом відповідних фланців – 1 шт., вимірювальний трубопровід із звужуючим пристроєм Ду100хРу63
– 2 м., бобишка пряма БП1М20*1,5-55 – 3 шт., штуцер приварний К1/2» L-80 – 2 шт., вентиль запірний голчатий муфтовий Ду15хРу160 – 2 шт., труба 80*80*4 – 21 м., опора (лист
S-3мм d-120 мм) – 24 шт., хомут на трубу d144 – 12 шт., кабель контрольний КВБбШв 4х1
– 350 м., кабель контрольний ВВГ 4х2,5 – 20 м., кабель контрольний КВБбШв 7х1 – 10
м., кабель контрольний КВБбШв 10х1 – 50 м., кабель контрольний КВБбШв 19х1 – 600
м., кабель контрольний КВБбШв 19х1,5 – 360 м.; Комплекс вимірювально-управляючий
«ФЛОУТЕК-ТМ», до якого входять: обчислювач – 1 шт., перший трубопровід (перетворювач вимірювальний багато параметричний ПМ-3 – 1 шт., термоперетворювач опору
ТСМ-100М – 1 шт.), другий трубопровід (перетворювач вимірювальний багато параметричний ПМ-3 – 1 шт., термоперетворювач опору ТСМ-100М – 1 шт.), джерело живлення
ИПИ 12/12 – 1 шт., GSM модем з блоком живлення, направленою антеною і радіокабелем – 1 шт., бар’єр іскро-небезпечний БИ-43 – 1 шт., акумулятор – 1 шт. Стартова ціна –
157389,59 грн. без ПДВ. Місцезнаходження майна: Харківська обл., Валківський р-н, смт.
Старий Мерчик. Додаткова інформація за тел. (068)7921955. Аукціон проводитиметься
25.09.2018 о 14.00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, офіс 41.
Для участі в аукціонах необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 2. Сплатити на р/р 26005878801242 в ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ,
МФО 351005, одержувач - ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» код ЄДРПОУ
41690510, гарантійний внесок-10 % від стартової ціни лота та реєстраційний збір-17 грн.
(за кожний лот окремо). Прийняття заяв про участь в аукціонах закінчується за один день
до початку їх проведення.

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ» повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі своєї діяльності за адресою: м. Київ,
вул. В.Винниченка, 5.
Предметом діяльності підприємства є дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних
наук. Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря, та не
потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
З метою отримання Дозволу нами була проведена Інвентаризація викидів забруднюючих речовин та розроблені
Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювань побажань, Документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для
отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, буде надано для затвердження у відповідних Державних органах.
У результаті проведення вищевказаних робіт встановлено, що на підприємстві налічується одне стаціонарне джерело викидів, а саме: труба топкової з газовим котлом. У процесі діяльності підприємства основний вплив на забруднення
повітря здійснюють оксиди азоту, вуглецю оксид, а також парникові гази. Потужність викидів по підприємству в цілому
становить 0,004923 г/с та 39,167 т/рік ( в т.ч. величина викидів діоксиду вуглецю 39,156 т/рік).
Нормативна санітарно-захисна зона для діяльності підприємства не встановлюється. Відповідно до проведених
розрахунків розсіювання при одночасній роботі всіх джерел викидів максимальні розрахункові концентрації у приземному шарі атмосфери в частках ГДК по всім речовинах в зоні впливу топкової нижчі від допустимих (1 ГДК).
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, тел. відділу
екології (044) 234-55-78.
Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ БЛАНКІВ
СТРАХОВИХ ПОЛІСІВ

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (м.Київ, вул.Обсерваторна, 17А,
код 21626809) повідомляє про:
втрату наступних бланків полісів обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
Серії АС: №№ 727881; 2874277;
Серії АЕ: №№ 4384900; 9401396.
У зв’язку із втратою вищеперераховані поліси є недійсними і АСК «ОМЕГА» не несе за ними зобов’язань.
Телефон для довідок: (044) 486 68 16
Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України вивчає попит на здачу в оренду приміщення
загальною площею 10,3 кв.м на першому поверсі Геронтологічного корпусу, розташованого за адресою: вул.
Вишгородська, 67. Незалежна ринкова вартість станом
на 05.07.2018 р. становить 111592 грн.
Мета оренди - медична діяльність. Орендна ставка 20%. Орендна плата за базовий місяць - 1859,86 грн.
Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дня
виходу газети за телефоном 431-05-16 (бухгалтерія).

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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482-01-13, 482-08-62
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» повідомляє про намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на об’єкті, що знаходиться за
адресою 04212, м. Київ, Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 12–А.
У процесі діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: Спирт етиловий, Акролеїн, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом, Кислота оцтова, Тетрафторетан, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, Оксид вуглецю, Діоксид сірки
(діоксид та триоксид в перерахунку на діоксид сірки), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), Азоту (1) оксид [N2O], Метан, Вуглецю діоксид, Ртуть та її сполуки в
перерахунку на ртуть. Сумарні валові викиди становлять 2,398544 т/рік, та вуглецю
діоксид 726,38404 т/рік.
Основним напрямком діяльності підприємства є надання в оренду власного нерухомого майна. Викиди здійснюються під час роботи допоміжного обладнання для обслуговування нерухомого майна.
Усі викиди – у межах допустимих норм. Планується розробка документів, у яких
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення. За адресою: 04212, м. Київ, вул. Маршала
Тимошенка, 18; тел. (044) 413-75-15, (044) 413-70-18, е-mail: vkb_obolon@ukr.net
ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг «АТЛАНТ», яка розташовано за адресою: м. Київ, Солом’янський р-н, бул. Вацлава Гавела, 4, – повідомляє про наміри
отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Підприємство спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна. Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
З метою отримання Дозволу нами була проведена Інвентаризація викидів забруднюючих речовин та розроблені Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства.
За результатами інвентаризації виявлено шість стаціонарних джерел викидів: труби
газової котельні. Відомості про види та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: викиди оксидів азоту, оксиду вуглецю, ртуті та її сполук, а також парникових газів становлять в цілому 0,186945 г/с та 295,543 т/рік (в т.ч. величина викиду
діоксиду вуглецю становить 295,113 т/рік).
Для даного виду діяльності нормативна СЗЗ не установлюється. За розрахунками
розсіювання викидів забруднюючих речовин, вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря значно менше за 1 ГДК, СЗЗ не організовується.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації за
адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, тел. (044) 226-20-88, 207-09-75.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» (ПАТ «ФАРМАК») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для виробничого майданчику ПАТ «ФАРМАК» Проммайданчик 2 (Департамент складської та транспортної логістики), що знаходиться за адресою – 04080, м.
Київ, Оболонський район, вул. Чорноморська, 4.
Основним видом діяльності ПАТ «ФАРМАК» (проммайданчик 2) є забезпечення
виробництва готових лікарських засобів сировиною, матеріалами та автотранспортом.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є пости зварювання, металообробні верстати, ємності, місця ремонту автотранспорту.
Кількість готової продукції складає (вантажообіг) 898,56 т/рік. Кількість джерел викидів 18 (17 стаціонарних, 1 пересувних). Перелік та значення річних викидів забруднюючих речовин (т/рік): Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,000764;
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,000162; Хром та його
сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) - 0,000001; Оксиди азоту (оксид та діоксид
азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,000197; Оксид вуглецю - 0,008728; Речовини
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,101967;
Титану діоксид - 0,000044; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 1,02765785;
Сульфатна кислота [сірчана кислота] - 0,00000162; Фреони - 0,0203. Сумарні валові
викиди становлять 1,16549257 т/рік.
Перевищення нормативів в галузі охорони атмосферного повітря – відсутні.
Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом
30 календарних днів до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, що
знаходиться за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; тел. (044)
418-70-77.
Проведення повторного митного аукціону, Лот №1 стрічка швейна в асортименті;
Лот №2 вироби з пластмаси для декору; Лот №3 вироби з пластмаси для декору, набір
4 100; Лот №4 Біжутерія з недорогоцінних металів; Лот №5 Біжутерія з недорогоцінних
металів; Лот №6 Біжутерія з недорогоцінних металів; Лот №7 Сумки господарського
призначення з тканини полотняного переплетення, що виготовлені з стрічкових ниток
різних кольорів; Лот №8 Сумки господарського призначення з тканини полотняного переплетення, що виготовлені з стрічкових ниток різних кольорів; Лот №9 Сумки господарського призначення з тканини полотняного переплетення, що виготовлені з стрічкових ниток різних кольорів.
Реєстраційний внесок для участі в розмірі 17,00 гривень, реквізити для сплати
реєстраційного внеску: ТОВ «ЮС ВІЧІ», ЄДРПОУ 36792214, р/р 26001262194 в АБ
«Укргазбанк», МФО 320478; кінцева дата реєстрації заяв 17 вересня 2018 року.
Ознайомлення з майном, що буде реалізовуватися на митному аукціоні можливо за
адресою: Київська обл. Васильківський р-н м. Васильків, пров. Чкалова, буд.11, з 10:00
по 15:00 з понеділка по п’ятницю.
Митний аукціон буде проведений 20 вересня 2018 року в 11:00 за адресою: 01054,
Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), буд. 51, офіс 11. Контактна особа тел. 0679065020.

www.eo.kiev.ua
· Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї АА 011662 видане
12.01.2011 р. на ім’я Наконечний
Максим Павлович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника
бойових дій серія АБ, № 574756 видане 4.05.2000 р. Головним управлінням МВС України в м.Києві на
ім’я Галушка Володимир Григорович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво на право власності на житло за адресою: місто
Ірпінь, вулиця Ветеранів Афганістану, 18-д, квартира 113 (раніше
вулиця Воїнів Інтернаціоналістів),
видане 12.02.2008 р. КП КОР «Ірпінське БТІ» на ім’я Матвієць Григорій Якович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право
власності на житло, видане відповідно до розпорядження відділу
приватизації житла Дарницької РДА
у м.Києві від 20.10.1994 року за №
2322 на квартиру по вул.Ревуцького,
7, кв. 143, вважати недійсним
· Втрачене свідоцтво про право
власності на квартиру за адресою
м.Київ, вул. Урлівська, буд.9, кв.395
на ім’я Лавіцький Сергій Анатолійович від 12 листопада ГУЖЗ КМДА
виданого 10.10.2003 р. № 1726-С/КІ
САА № 868818, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право
власності на квартиру за адресою
м.Київ, просп. П.Тичини буд.3, кв.
105 на ім’я Величко Василь Михайлович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про реєстрацію
ТЗ, IC № 041130 від 10.09.2015 р.,
вважати недійсним.
· Втрачене службове посвідчення
видане Північним офісом Держаудитслужби на ім’я Рябокляч Катерина Євгенівна, вважати недійсним
· Втрачений державний акт на право
власності на земельну ділянку від
05.10.2004 р. № 10-7-02612 за адресою: м.Київ, Осокорки, вул. Садова,155, ділянка 22, серія КВ №
123449 на ім’я Золотарьов Юрій
Михайлович, вважати недійсним.
· Втрачений диплом сер. ЗК № 011416
рег. № 2196 від 30.06.1994 р. видане
Київським Механіко-матулургійним
технікумом на ім’я Карпенко Сергій
Анатолійович, вважати недійсним.
· Втрачений диплом спеціаліста
АН 17064862, який виданий Луганським державним педагогічним
університетом ім.Тараса Шевченка
на ім’я Фіялковської Катерини Михайлівни, вважати недійсним.
· Втрачений диплом спеціаліста КВ
№ 23897430 виданий 23.06.2004
р. Київським національним торгівельно-економічним університетом
на ім’я Матюх Олександр Анатолійович, вважати недійсним.
· Втрачений диплом спеціаліста КВ
№ 47361929 виданий 26.06.2014 р.
Національним медичним університетом ім.О.О.Богомольця на ім’я
Шпаченко Наталія Олегівна, вважати недійсним.
· Втрачений додаток Левченко Оксани Євгенівни до диплому №
008086 факультету кібернетики
Київського університету ім.Тараса
Шевченка за 1993 рік, вважати недійсним.
· Втрачений дублікат 2А № 331970
посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1986 р. категорія 2, серія А,
№ 213870С від 20.12.2016 р. видане
на ім’я Мороз Зіновій Степанович,
вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
від Коледжу КІТЗ НАУ на ім’я
Петренка Іллі Романовича в районі
ТРЦ «Lavina Mall» м.Київ, вважати
недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ № 10747883, виданий КНУ
ім.Т.Шевченка на ім’я Дорош Тетяни Сергіївни, вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ № 11396404 виданий 1.09.2016
р. НПУ ім.М.П.Драгоманова на ім’я
Шандра Юлія Віталіївна, вважати
недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ 11781210 виданий 01.09.2017
р. НМУ ім.О.О.Богомольця на ім’я
Мороз Михайло Володимирович,
вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ № 11927218 виданий 1.09.2017
р. НПУ ім.М.П.Драгоманова на ім’я
Шупик Віктор Станіславович, вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
на ім’я Юрченко Анна Андріївна,
НАКККіМ, денна форма навчання,
Інститут сучасного мистецтва, виданий у 2016 р., вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
серії КВ № 11786197, виданий Національним медичним університетом ім.О.О.Богомольця на ім’я
Сидорець Оксана Олександрівна,
вважати недійсним.
· Втрачену довідку про право власності на нерухоме майно на праві
власності за адресою: м.Київ, вул.
Серафимовича буд.19А, кв.28 на
ім’я: Литвиненко В.М., Литвиненко
Віктор М., Литвиненко В.В., Литвиненко І.В., вважати недійсною.
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· Втрачену залікову книжку на
ім’я Янюк Євгеній Сергійович,
1 курс група СЛ-71, студент КПІ
ім.І.Сікорського, прошу вважати
недійсною.
· Втрачену картку водія № UAD
0000007407001 дійсна до 20.05.2022
р. на ім’я Олійник Сергій Іванович,
вважати недійсною
· Диплом спеціаліста сер. ХМ №
30450488 виданий 30.06.2006 р.
Хмельницьким національним університетом на ім’я Терещенко Ірина
Олександрівна, вважати недійсним.
· Загублене пенсійне посвідчення
на ім’я Потаскалов Анатолій Пилипович 25.09.1940 року народження,
видане ПФУ, вважати недійсним.
· Загублене Чорнобильське посвідчення категорії 4 серія В-І № 409554
від 10.12.1993 р. видане Київською
ОДА на ім’я Ілінкова Тетяна Василівна, вважати недійсним.

·Прошу меценатів, благодійні організації,
благодійників допомогти хворому на лейкоз
коштами. Хлопчина потребує термінового
лікування. Тел.: (066) 510-90-01.
·Шукаю партнера для гри у бадмінтон, великий теніс. Тел.: 408-74-97.

$ Знайомства 14
14.1. Шлюбні агенції

· Агентство брачное «Венера»:
опытная сваха (стаж 18 лет).
Фотокаталоги, индивидуальный
подход, любой возраст. Свид.
СПД № 22298 от 15.03.04 г. www.
venera.in.ua. Тел.: 540-21-13, 36021-13, (067) 919-99-64.

· Брачное
агентство
«TWO
HEARTS» (ДВА СЕРДЦА) приглашает Вас 08.09.2018 г. (суббота)
в 16.00 на романтический вечер
знакомств и приятного общения в
ресторан «АГЛАЙС» (2 минуты от
метро «Гидропарк», проспект Броварской, 18 Г, напротив Гидрозоны).
Музыкально-развлекательная программа (живая музыка, артисты,
знаменитый DJ, романтические знакомства, танцы, конкурсы, лотерея
и розыгрыши, фото зона, новые полезные знакомства и обновленный
и очень вкусный фуршет, сделают
атмосферу вечера неповторимой и
сказочной. Вы прекрасно отдохнете
вместе с нами, этим (еще) летним
теплым вечером! Стоимость участия - 250 грн (без скрытых доплат). Действует система скидок
(уточняйте по телефону). E-mail:
twoheartsba@gmail.com. Тел.: (093)
607-46-21, (068) 415-54-22, (050)
014-54-60 (Мила до 21.00).
· Брачное агентство «Два сердца»
поможет Вам найти свою вторую
половинку. Работаем на результат!
19 лет опыта и сотни счастливых
клиентов. Возрастных ограничений
нет. Индивидуальный подход.
Элитные и успешные знакомства.
Браки с иностранцами. Вечера
знакомств. Фотокаталоги. Психолог. Фотограф. Визажист и др.
Киев, ул.Тимошенко,29 (по предварительной записи) или онлайн
(все для Вашего удобства). E-mail:
twoheartsba@gmail.com. Тел.: (093)
607-46-21, (068) 415-54-22, (050)
014-54-60 (Мила до 21.00).

14.2. Вона чекає його

·Вдова (58-164-63, ніжна, домашня).
Обігрію любовю, ласкою і теплом чоловіка
без матеріально-житлових проблем, для
створення сім’ї. Тел.: (066) 630-04-19.
·Вдова (60-159-61, спокійна, ніжна, добра
господиня) подарую турботу та тепло гідному чоловіку. Тел.: (050) 831-41-65.
·Женщина (60-160-62) познакомится с
киевлянином или жителем пригорода для
создания семьи. Жильем обеспечена. Тел.:
(066) 560-14-65.
·Жінка (47-170-60, українка, розлучена,
середня спеціальна освіта, працюю). Познайомлюся з надійним, добрим чоловіком,
з освітою, службовцем. Адр.: 08150 Боярка,
а/с 20.
·Жінка (60-160-60) шукає супутника життя,
киянина, надійного, доброго. Тел.: (097)
427-02-19.
ё Жінка 64-160-70, розлучена, без
шкідливих звичок, доглянута, серйозна. Він: строга, порядна людина,
заради інтересу не дзвонити. Діти це дорослі люди, вони будуть раді за
нас. Діти, дайте шанс батькам, не ревнуйте. Тел.: (066) 237-57-33.

·Інтелігентна киянка (блондинка, 47-170-79,

характер спокійний) познайомиться з киянином до 58 років. Шукаю свою другу половинку, щоб був надійним другом, ніжним
коханцем, щоб заповнив нішу пустоти та
самотності. Питучих та шукачів пригод прохання не турбувати. Я проста, сучасна жінка
з почуттям гумору, оптимістка. Сподіваюся,
що мені повезе. Тел.: (098) 015-88-51.
·Киянка (52-161-77, вдова, приваблива,
добра) бажає познайомитися для серйозних
стосунків з порядним киянином 48-60
років, без шкідливих звичок, житлових та
матеріальних проблем. Телефонувати після
18.00. Тел.: (068) 776-71-37.
·Мила щебетуха мудрого віку, 165-68, німіє
одна без тебе, пристойний друже по вдівству,
киянине за 70-170. Тел.: (044) 295-79-35.
·Познакомлюсь для хорошего общения с киевлянином от 35 до 40 лет. Живу для тех, кому
нужна, дружу с теми, в ком уверена. Общаюсь
с теми, с кем приятно. И очень благодарна тем,
кто ценит. Тел.: (099) 204-34-59.

14.3. Він чекає її
·Буду радий знайомству з жінкою. Киянин

(67-171, освіта вища). Відповім на номер
телефону або домашню адресу. Адр.: 01001
Київ, а/с 156.
·Вінничанин (36-170-67, симпатичний,
одруженим не був, без шкідливих звичок)
для спільного життя познайомлюся зі спокійною киянкою, вінничанкою, можна з-за
кордону, з житлом. Фото. Адр.: 21001 Вінниця, а/с 574.

·Киянин

(46-169-88) познайомиться з
чарівною киянкою до 38 років, без дітей, порядною, симпатичною, неповною, гарною
господинею. Про себе: симпатичний, добрий, спортивний, енергійний. Фото + лист.
Адр.: 03134 Київ, до зап., Федорончуку
Ю.Й., e-mail: yurashek69@i.ua.
·Киянин (55-178-80, без шкідливих звичок,
матеріально та житлом забезпечений) познайомиться з киянкою, яка не схильна до
повноти. Адр.: 03151 Київ, а/с 8.
·Киянин (65-188-75) познайомиться з розумною, порядною, свідомою українкою,
яка веде здоровий спосіб життя (добре,
якщо розуміє Поля Брега, Геннадія Малахова). Чекаю на лист. Адр.: 03148 Київ, до
зап., Федорову А.О.
·Киянин (вдівець, без шкідливих звичок та матеріальних, житлових проблем) шукає супутницю життя, 35-60 років, зріст до 160 см. Адр.:
02002 Київ, пред’явнику паспорта МЕ 017362.
·Молодий хлопець (23-172-61, волоси темнорусяві, очі сіро-зелені, без шкідливих звичок)
бажає познайомиться з віруючої дівчиною.
Іван, вірую в Бога, шукаю також віруючу дівчину 19-25 років. Тел.: (096) 649-05-39.
·Надійний фізично міцний високий чоловік
(62 роки) шукає спокійну, інтелігентну, неповну, чесну жінку, яка любить домашній
затишок, та яка може його створити. Адр.:
04128 Київ, до зап., Черниш Е.Д.
·Познайомлюся з жінкою від 60 до 65 років.
Жінкам молодше не телефонувати. Тел.:
(098) 633-07-94.
·Симпатичний киянин познайомиться з дівчиною для серйозних відносин, можна яка має
одну або дві дитини. Тел.: (073) 182-65-33.
·Симпатичний чоловік для створення сім’ї
познайомиться з жінкою з веселим, лагідним характером, без шкідливих звичок
віком 33-40 років. Адр.: 04108 Київ, а/с 130.
·Симпатичний чоловік познайомиться з
жінкою 33-40 років для створення сім’ї.
Адр.: 04108 Київ, а/с 33.
·Старенький киянин (русявий, без дітей)
познайомиться для спільного проживання з
милосердною брюнеткою від 65 років, яка
має медичну освіту. Тел.: (067) 593-56-42.
·Хлопець познайомиться з дівчиною до 35
років для зустрічей. Тел.: (068) 685-45-71.
·Чоловік (41-180-90, вища освіта) бажає познайомитися для серйозних відносин. Тел.:
(068) 799-09-63.
·Чоловік (44-180-90, освіта вища технічна)
бажає познайомитися для серйозних відносин. Тел.: (068) 594-57-85.
·Чоловік (44 роки, зріст 180 см, вага 90
кг, вища освіта) бажає познайомитися для
серйозних відносин. Тел.: (097) 764-43-22.
·Чоловік (54-178-90, освіта вища технічна)
бажає познайомитися для серйозних відносин. Тел.: (097) 764-43-22.
·Чоловік (54 роки, зріст 178 см, вага 90 кг, освіта вища технічна) бажає познайомитися для
серйозних відносин. Тел.: (067) 687-76-00.
·Чоловік (54 роки, зріст 180 см, вага 90
кг) вища освіта. Бажає познайомитися для
серйозних відносин. Тел.: (067) 647-73-56.
·Чоловік (55-178-80, вища освіта) бажає познайомитися для серйозних відносин. Тел.:
(068) 239-32-33.
·Чоловік (70 років). Познайомлюсь, вислухаю і спробую морально допомогти,
якщо зможу, звичайно. Київська обл. Тел.:
(095) 461-57-01.

% Подарунки 15
15.1. Подарую
·Кішечку (3-мастна, красива, на щастя, вік 3
міс.), в гарні руки. Тел.: (067) 242-76-78.

·Кошеня (4 міс., «хлопчик», шоколадний), в

добрі руки. Тел.: (050) 184-93-13.
·Кошеня («дівчинка», 2 міс., руда). Тел.:
(093) 873-67-05.
·Кошенят (два попелясті, одне чорне, одне
тиргове), в добрі руки. Тел.: (098) 514-70-76
(Марія Богданівна).
·Кошенят (руда кішечка, чорний котик) в
добрі руки. Тел.: (050) 165-70-03.
·Кухню ЗОСЯ (Польща). Тел.: 418-59-86.
·Меблі 80-х років. Тел.: 362-27-97.
·Підручники з економіки, планування, організації керування, аналізу, ціноутворення,
фінансів, статистики, сільськогосподарського та загального напрямків, можна для
сільської бібліотеки чи наукового інституту.
Портрет С.Єсеніна. Тел.: 525-94-51.
·Рослини алое, каланхое. Тел.: (099) 113-78-20.
·Сміття будівельне (200 кг, в мішках). Самовивіз. Тел.: (098) 342-56-84.
·Таксу («дівчинка», руда, 3 роки, стерилізована) в добрі руки. Тел.: (099) 222-84-88.
·Цуценят (3 та 4 міс.), в добрі руки. Тел.:
(099) 207-21-47.
·Цуценя шукає нову родину або господаря
(«дівчинка», 11-12 міс., 45 см, масть каштанова, дуже гарна). Тел.: (099) 382-83-82.

15.2. Прийму в дарунок
·Дриль, болгарку, шуруповерт. Тел.: (099)
100-46-57.

·Інструмент

геодезичний, інструмент будівельний (будь-який стан). Тел.: (068) 239-32-33.
·Інструменти геодезічні, велосипед, старі
мобільні телефони, комп’ютер, планшет,
плеєр DVD, радіоапаратуру стару. Тел.:
(097) 552-61-54.
·Книги «Календарь друидов», «Нумерология - значение чисел» для інваліда або
куплю недорого. Тел.: (098) 154-26-71.
·Комп’ютер та телефон мобільний (роб.
стан) для багатодітної сім’ї - погорільці,
тільки в Києві або Вишгороді. Тел.: (066)
563-93-29.
·Кухню, спальню, стінку, шафу (норм. стан).
Терміново. Тел.: (063) 427-13-33.
·Меблі. Тел.: (063) 427-13-33.
·Ноутбук (можна неробочий). Тел.: (095)
936-96-89.
·Ноутбук, намет армійський або спортивну,
інструменти геодезичні, човен гумовий.
Тел.: (067) 647-73-56.
·Ноутбук, смартфон (із битими екранами),
будь-яку радіоапаратуру, побутові машини,
пральні, холодильники (в будь-якому стані).
Тел.: (063) 261-11-21.
·Планшет або телефон, який бере інтернет
(можливо з невеличкою несправністю).
Тел.: (098) 711-04-67.
·Планшет для інваліда. Тел.: (050) 065-12-57.
·Планшет для інваліда. Тел.: 524-35-03.
·Планшет, комп’ютер, ноутбук, телефон для
інвалідів. Тел.: (098) 534-04-91.
·Старенький відеоплаєр та диски DVD з
фільмами та укра=їнською музикою, народною та сучасною. Тел.: (068) 128-86-20.
·Ходунки, сидіння від автомобіля будь-якої
марки (з доставкою), інвалід другої групи,
пенсіонер. Тел.: (096) 369-91-47.
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