
прийом платних оголошень за тел.: (044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28   e-mail: 482086@ukr.net   он-лайн: g.eo.kiev.ua

КУПЛЮ ДОРОГО

АНТИКВАРІАТ
годинники
фото
нагороди
ікони

кортик
корали
книги

монети
значки
картини
листівки

військову форму, паперові гроші
098-761-58-38

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:
набір, коректура, редагування, набір, коректура, редагування, 
верстка, друк:верстка, друк:
листівок, буклетів, листівок, буклетів, 
календарів, календарів, 
журналів, книгжурналів, книг
іншої друкованої продукції без посередниківіншої друкованої продукції без посередників

(044) 482-08-62, (050) 312-14-91

ШВИДКИЙ  РЕМОНТ ШВИДКИЙ  РЕМОНТ 

ТЕЛЕВІЗОРІВ ТЕЛЕВІЗОРІВ 
Усіх типів. Усіх типів. 

На дому. На дому. 
Виклик Виклик 

безплатний.безплатний.
Якість, Якість, 

гарантія. гарантія. 
Телефонуйте у будь-який час:

(044) 247-9997 (063) 247-9997 
(067) 399-3697 (050) 560-9497

прийом безплатних оголошень  за тел.:  (044) 482-01-13   e-mail: mail@eo.kiev.ua   на сайті он-лайн: g.eo.kiev.ua

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВДРУЖНОСТІ 
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

№ 1 (5405)         14 – 20 січня 2022 р.           Видається з 17 грудня 1991 р.          Виходить щоп’ятниці        

про все і терміново

www.eo.kiev.ua

Бухгалтерське 
обслуговування 

ТОВ та ФОП

(067) 493-45-01, 
(093) 008-79-78, 
(044) 229-15-20, 
(066) 522-11-68

20222022
КУПИМО ДОРОГО 

. радіодеталі  . плати  . прилади

. фотографії до 1990 року будь-які  
та у будь-якій кількості

. листівки  . книги

. дитячі іграшки
(066) 230-95-28
(097) 088-67-12

Спеціальність З/п, грн
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

1. Охоронник 6 500
2. Продавець продовольчих товарів 6 500
3. Касир торговельного залу 6 500
4. Вантажник 6 500

(044) 354 54 03
ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

5. Вантажник 10 000
(044)206-26-00, (044)594-50-50

ДП «КИЇВСЬКИЙ БТЗ» ДП «КБТЗ»
6. Слюсар-сантехнік 13 000
7. Паяльщик 13 000
8. Слюсар з механоскладальних робіт 20 000
9. Слюсар-інструментальник 20 000
10. Машиніст екскаватора 10 000
11. Слюсар із складання металевих конструкцій 20 000
12. Електромонтер з ремонту та обслуговування 15 000
13. Токар 15 000
14. Водій-випробувач 13 000
15. Випробувач-механік двигунів 13 000
16. Слюсар-ремонтник 15 000
17. Технік-електрик 13 000
18. Маляр 10 000
19. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 13 000
20. Електрик цеху 13 000
21. Технолог 13 000
22. Майстер дільниці приймально-здавальної 20 000
23. Прибиральник службових приміщень 6 500
24. Електрогазозварник 15 000

(044) 568 36 08
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА

25. Вчитель закладу загальної середньої освіти 10 500
(044) 530 20 86

ТОВ»ПЛАСТИК-ГРУП»
26. Столяр 20 000

067-231-38-48
ТОВ «ДЕЛЬТА М ЮКРЕЙН»

27. Помічник юриста 10 000
(044)590-65-48

ПП «ЦРЄ»
28. Менеджер (управитель) 4 500

0973192915

ЛІЦЕЙ №208
29. Прибиральник службових приміщень 6 500

(044) 516 65 30
КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

30. Озеленювач 15 120
(044) 337 35 03

КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

31. Електромонтер з ремонту та обслуговування 8 978
32. Пічник 9 777
33. Покрівельник 9 777
34. Робітник з комплексного прибирання 6 961
35. Майстер дільниці 13 954
36. Тракторист 11 611
37. Електрогазозварник 10 146

(044) 515 57 35
КП «ЗЕНІТ»

38. Кухар 10 584
39. Кухонний робітник 8 568

(044) 545-10-28
КНТЕУ

40. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 9 905
41. Кухар 12 000
42. Кондитер 11 000
43. Підсобний робітник 12 000
44. Лицювальник-плиточник 11 433
45. Маляр 13 040
46. Прибиральник службових приміщень 6 500
47. Двірник 6 500
48. Товарознавець 10 000

(044) 531 48 28
КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ

49. Викладач закладу вищої освіти 9 800
(044) 532 28 70

АВТОБУСНИЙ ПАРК №6
50. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 11 381
51. Водій автотранспортних засобів 28 350

(044) 521 36 69
ДНЗ (ЯСЛАСА-САДОК) №795 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

52. Помічник вихователя 6 500
53. Сестра медична (брат медичний) 7 853
54. Сестра медична (брат медичний) з дієтхарчування 3 233

(044) 530 04 59
КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ

55. Столяр 6 500
56. Слюсар-сантехнік 6 500

57. Кухар 10 000
58. Електромонтер з ремонту та обслуговування 6 500
59. Підсобний робітник 6 500

(044) 513 67 54
СОКОЛОВА МІЛА АНАТОЛІЇВНА

60. Продавець непродовольчих товарів 6 500
(063) 315 60 13, (050) 260 41 77

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 322
61. Бухгалтер 8 000
62. Прибиральник службових приміщень 6 500

(044) 360 52 50
СПЕЦШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ

63. Електромонтер з ремонту та обслуговування 6 500
64. Прибиральник службових приміщень 6 500
65. Фахівець 6 500
66. Вчитель закладу загальної середньої освіти 14 000

(044) 515 14 17
СПЕЦШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №152 ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ

67. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 6 500
68. Інженер-електронік 6 500
69. Двірник 6 500
70. Вчитель закладу загальної середньої освіти 3 000

(044) 518 25 43
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

71. Охоронник 13 650
72. Прибиральник службових приміщень 10 500
73. Приймальник товарів 13 650
74. Продавець-консультант 12 500

(050)4972736
ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПЛУАТАЦІЯ»

75. Електромонтер з ремонту та обслуговування 15 000
76. Менеджер (управитель) 15 000

(097) 670 26 46
ТОВ «КАРЛСОН-ТРАНС»

77. Водій автотранспортних засобів 9 000
(067) 257 10 02

ТОВ «СТАТУС БУД-2»
78. Машиніст крана (кранівник) 35 000
79. Підсобний робітник 18 000
80. Електрик дільниці 30 000
81. Зварник 21 000

+38(099)148-79-19
ТОВ «ФК МАГНАТ»

82. Касир (в банку) 16 000
044-221-19-08

ВАКАНСІЇ   від Київського
центру зайнятості

Більше вакансій у рубриці «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» на стор. 8

ПОТРІБНІ
компанії з виробництва  

металоконструкцій
• Зварювальники

• Зварювальники-складальники
• Зварювальники-монтажники

• Монтажники металоконструкцій
• Червонодеревці (обробка дверей)

• Інженер-конструктор
• Інженер-технолог  . Кошторисник

• Різнороби   . Маляри
• Оператор ЧПУ плазмової різки  

пбо по дереву
• Столяри-верстатники

• Слюсарі з ремонту обладнання
• Водій категорії ВС

З/п з/п висока. НАДАЄМО ЖИТЛО
Тел.: 067-243-12-99
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1 Нерухомість 1

1.1. Агенції, брокери
·Допоможу вирішити проблемні пи-
тання з вашою нерухомістю (квар-
тири, будинки, інші будівлі та спо-
руди). Підберу варіант, який буде вас 
влаштовувати. Тел.: (096) 324-58-25 
(Сергій Григорович).

1.2. Квартири
Київ

куплю
кімнати

· Або 1-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (093) 
329-51-64.
· Або 1-кімн. (правий берег). Терміново. 
Тел.: (093) 152-05-03.
· В будь-якому р-ні. Тел.: (098) 684-82-08.
· Дніпровський, до 9 тис. у.о. Тел.: (066) 
939-30-53.
· Кімнату (біля метро), до 13 тис. у.о. Тел.: 
(093) 920-35-86.
· Кімнату в 2(3)-кімн. (Воскресенка, Троє-
щина, Райдужний, Лісовий, порядні сусіди), 
у господаря. Тел.: (095) 111-93-18.
· Кімнату в кв-рі з окр. особовими рахун-
ками (Воскресенка, Троєщина, Райдужний, 
Лісовий, можна кімнату в готельній малосі-
мейці з загальною кухнею), у господаря. 
Тел.: (067) 597-34-74.
· Кімнату в комунальній (Дніпровський, 
Деснянський), у господаря. Тел.: (067) 597-
34-74.
· Правий берег. Тел.: (066) 501-38-84.

1-кімнатні, гостинки
· Або 2-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (098) 
684-82-08.
· Або 2-кімн. (правий берег, Автовокзал, 
Деміївка, Голосіїв, Оболонь, Куренівка, 
Сирець, Нивки, Чоколівка, Шулявка, 
Солом’янка, будь-який поверх та стан), у 
господаря. Тел.: (095) 118-05-70.
· Або 2-кімн. (правий берег, біля метро), у 
господаря. Тел.: (063) 233-69-66.
· Або 2-кімн. (цегл. будинок), у господаря. 
Тел.: 389-97-28.
· Або готельну (Виноградар, Мінський, Ку-
ренівка, Оболонь, Нивки), у власника. Тел.: 
(093) 230-01-21.
· Або готельну (Дніпровський, Деснян-
ський), у господаря. Без посередників. Тел.: 
(067) 597-34-74.
· Або готельну (правий берег), до 45 тис. у.о. 
Тел.: 362-27-97.
· Академмістечко, Борщагівка, Виноградар, 
Нивки, Сирець (у нестарому будинку), у 
власника. Тел.: (094) 899-06-12.
· Академмістечко, Борщагівка, Виноградар, 
Святошин, Нивки (у нестарому будинку), у 
власника. Тел.: (094) 899-53-91.
· Академмістечко, Виноградар, Нивки, Си-
рець, у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
· В будь-якому р-ні. Тел.: (093) 329-51-64.
· Виноградар (вул. Світлицького,24,26). Роз-
гляну всі пропозиції. У власника. Тел.: (096) 
411-28-60.
· Воскресенка, до 35 тис. у.о., у господаря. 
Тел.: (098) 568-45-59.
· Голосіївський (м. «Либідська», новобу-
дова), до 60 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
· Печерський (можна невелику). Тел.: (099) 
911-94-80.
· Святошинський, Подільський, Шевчен-
ківський, у власника. Тел.: 599-06-12.
· Сирець (можна хрущовку). Тел.: (050) 
819-66-56.
· Троєщина, м. «Оболонь», «Печерська», 
прилегаючі райони біля метро. Тел.: (067) 
777-36-56.
· Троєщина (не готельна), до 40 тис. у.о. Тел.: 
(068) 592-54-91.

2-кімнатні
· Або 2-кімн. (метро «Оболонь», «Дарниця», 
«Чернігівська», Лівобережна», «Хар-
ківська»). Тел.: (093) 920-35-86.
· Або 3-кімн. (будь-який район). Тел.: (093) 
329-51-64.
· Або 3-кімн. (Воскресенка, Троєщина, 
поряд дитсадок, школа, гарний транс-
портний розв’язок), у господаря. Тел.: (095) 
111-93-18.
· Або 3-кімн. (Деснянський, Дніпровський, 
будь-який стан), у господаря. Без посеред-
ників. Тел.: 451-61-65.
· Або 3-кімн. (лівий берег), до 30 тис. у.о. 
Тел.: (044) 560-18-91.
· Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лі-
совий, Дарниця (бажано не перший та не 
останні поверхи), у господаря. Тел.: (095) 
111-93-18.
· Воскресенка, Троєщина, у господаря. Без 
посередників. Тел.: (067) 597-34-74.
· Голосіївський (Теремки-2). Тел.: (095) 
443-24-02.
· Голосіїв, Теремки-2, Дніпровський, в р-ні 
озера Тельбін (гарний стан, бажано в 9-пов. 
будинку). Тел.: (050) 819-66-56.
· Правий берег, у господаря. Тел.: (066) 
572-90-46.

продам
кімнати

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Кімнату в гуртожитку. Нова Дарниця вул. 
Литвинськьго,31, 3/5, 20 кв.м, меблі) - 23 
тис. у.о. Тел.: (095) 136-78-30.

. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул. 
Азербайджанська,6, 9/12, 11/10 кв.м, хол 18 
кв.м, гарний стан) - 14,5 тис. у.о., торг. Тел.: 
(050) 819-66-56.
· Кімнату в гуртожитку. Воскресенка (вул. С.  
Стальського,26, 5/9, 18,3 кв.м, меблі) - 14 тис. 
у.о. Хазяйка. Терміново. Тел.: (097) 020-92-55.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 5-кімн. Виноградар (вул. Світли-
цького,19, 5/5, 10 кв.м, без балкона) - 10 тис. 
у.о. Тел.: (098) 540-27-03.
· Кімнату в 8-кімн. Виноградар (вул. Світли-
цького, 5/9, 28/19 кв.м) - 18 тис. у.о. з офор-
мленням. Тел.: (093) 152-05-03.

1-кімнатні, гостинки
. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
· Теремки (Одеське шосе,16, ЖК «Одеський 
бульвар», 23/25, 55/18,6/15,4 кв.м, будинок 
№ 2, моноліт, здача 2 кв. 2022 р., утеплений 
фасад, 2 ліфта, зтяжка, штукатурка, лоджія 
8,8 кв.м, світла, інфраструктура, м. «Те-
ремки» - 3 хв., власна) - 55,5 тис. у.о. Тел.: 
(068) 002-57-98.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Троєщина (б. В. Висоцького,9, 16/16 пан., 
43/18/9 кв.м, під ремонт, АППС, відм. пла-
нування, вільна, чистий первинний продаж) 
- 46 тис. у.о. Тел.: (050) 400-44-11.
· Троєщина (вул. Милославська,31-В, 28,8/17,2 
кв.м, 2/3 цегл., після будівельників, нежит-
ловий фонд переведено у житловий, потребує 
ремонту, підключено електрику, водопровід, 
стеля 2,24 м, окремий вхід, розвинута інфра-
структура, прописка) - 21 тис. у.о., торг. Тел.: 
(050) 168-33-67 (Анна Павлівна).
· Троєщина (пр. В. Маяковського,32-Г, 4/9, 
36,9/19,1/7,5 кв.м, євроремонт, меблі, побу-
това техніка, розвинена інфраструктура) - 65 
тис. у.о. Тел.: (099) 473-26-63.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Райдужний (вул. П. Вершигори, 5/9, 31,8 
кв.м, під ремонт) - за домовленістю. Тел.: 
(063) 701-07-03.
· Стара Дарниця (пров. Бишевський,9, 6/9 
цегл., 31/14,5/6,5 кв.м, охайна, кахель, бронед-
вері, меблі, тихе місце, вільна, ніхто не пропи-
саний) - 37,5 тис. у.о. Тел.: (096) 688-96-88.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. Героїв Дніпра, 9/14 цегл., 
36/17/8 кв.м, під ремонт) - 45 тис. у.о. Тел.: 
(067) 777-36-56.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Борщагівка (вул. Симиренка,7-Б, 4/9 цегл., 
35/19/7 кв.м, норм. стан, бронедвері, вільна, 
чистий продаж, гарне транспортне сполу-
чення) - 40 тис. у.о. Тел.: (066) 572-90-50.

2-кімнатні
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Нова Дарниця (вул. Російська,64, 14/22 
цегл., 72/36/12 кв.м, новобудова, кімнати 
окр., євроремонт, меблі) - 80 тис. у.о. Тел.: 
(099) 667-60-11.
· Позняки (вул. С.Крушельницької, 15/16, 
56/29/8 кв.м, якісний ремонт, кондиціонер, су-
часна інфраструктура, супермаркети, м. «Поз-
няки») - 67 тис. у.о. Тел.: (068) 574-49-60.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Лісовий (вул. Академіка Курчатова, 9/9, 
45/26/7 кв.м, техповерх, готова до частко-
вого ремонту, с/в окр., 2 балкони, кінотеатр, 
дитсадки, «Фора», АТБ, дитяча поліклініка, 
ринок «Юність», школа) - 35,5 тис. у.о., торг. 
Тел.: (073) 786-80-28.
· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 7/10, 
51,4/30,7/8 кв.м, окр., с/в окр., балкон заскл., 
склопакети, нов. сантехніка, бойлер, норм. 
стан, без опікунської) - 43 тис. у.о. Тел.: 
(050) 924-22-25.
· Троєщина (вул. О.Бальзака, 11/14 цегл., 
55/30/9 кв.м, нов. будинок, євроремонт, 
меблі, побутова техніка, поруч ТЦ, зупинка 
транспорту) - 60 тис. у.о. Тел.: 574-85-70.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Березняки (вул. А.Бучми, 4/9, 46/30/7 кв.м, 
євроремонт, нов. сантехніка, сучасні меблі, 
супермаркети, м. «Лівобережна») - 70 тис. 
у.о. Тел.: (098) 897-49-94.
· Воскресенка (вул. П.Запорожця, 3/5, 42 
кв.м, с/в окр., лічильники на все) - за домов-
леністю. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
· Соцмісто (пр. Миру, 1/5 цегл., 45/30/6,5 
кв.м, хрущовка, можлива прибудова окр. 
входу) - 47 тис. у.о. Тел.: (066) 227-25-49.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. Архипенка, 3/9 пан., 
45,2/27,3/6 кв.м, тел., лінолеум, с/в окр., 
лоджія заскл., ходи окр., житловий стан) - 
65 тис. у.о. Тел.: (093) 715-71-19.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Печерськ (вул. Лаврська, 4/5, 45 кв.м, ка-
хель, лічильники, металопластикові вікна) 
- за домовленістю. Тел.: 280-71-07, (093) 
121-39-17.

3-кімнатні
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Позняки (вул. Б.Гмирі, 21/25, 78/46/9 кв.м, 
новобудова, готова до заселення, сучасні 
супермаркети, престижна гімназія, м. «По-
зняки») - 89 тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
· Позняки (вул. Урлівська, 17/24, 
90,3/17,6+17,1+12,3/14,1 кв.м, меблі, лі-
чильники, бойлер, ремонт, охорона, озеро, 
4 школи, 4 дитсадки, торгівельні центри, 
10 хв. від м. «Позняки») - 112 тис. у.о., торг. 
Тел.: (067) 169-17-54 (Вікторія).
· Харківський (вул. Ревуцького, 9/10, 68/41/8 
кв.м, під ремонт, первинний продаж) - дого-
вірна. Тел.: (098) 665-63-82.

. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Троєщина (вул. Радунська,8/13, 
3-кімн. в новобудові, 18/23, заг. 86 
кв.м, кухня 13 кв.м, «Троєщинські 
Липки», лічильники на все, опалення 
в кв-рі, 2 ванні кімнати, перша ванна 
з туалетом та бойлером, друга туалет 
з душевою кабіною, євроремонт, 
дубові двері, паркет; три ліфти, кон-
сьєрж, величезне парадне з ремонтом 
під мармур, краса неймовірна, заходь 
та живи; тролейбуси, автобуси, багато 
маршруток) - 110 тис. у.о. Хазяйка. 
Тел.: (097) 474-65-75.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 7/9, 
70/18+10+14/9 кв.м, металопластик, бал-
кони заскл., кондиціонер, житловий стан) 
- 60 тис. у.о. Тел.: (063) 505-35-35.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· ДВРЗ (вул. Новаторів,22-В, 16/18, 82/50/9 
кв.м, хол 12 кв.м, 3 лоджії 15 кв.м, склопа-
кети, охайна, спецпроект 2001 р., будинок уте-
плений, поряд м. «Чернігівська», Дарницький 
вокзал, гарна інфраструктура, бювет, парк, ліс, 
приват.) - 55 тис. у.о. Тел.: (097) 557-51-09.
· Лівобережний (вул. Р.Окіпної,7, м. «Ліво-
бережна» - 5 хв. пішки, 3/9, 60,6/41/7 кв.м, 
сум.-окр., паркет, лінолеум, с/в окр., балкон 
12 кв.м навпіл заскл., житловий стан, поряд 
супермаркети, Дніпро). Власник. Тел.: 517-
37-72, (097) 109-72-21.
· Русанівка (Русанівська набережна, ЗБК 
«Нептун», 14/16, 50 кв.м) - за домовленістю. 
Тел.: (068) 161-05-52.
· Соцмісто (пр. Соборності, 3/5, 64/41,7 кв.м, 
сум.-окр., висота 2,9 м, паркет) - 52 тис. у.о. 
Тел.: (067) 386-69-96.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Куренівка (вул. Вишгородська, 1/5, 55 кв.м, 
євроремонт, меблі, техніка, металопласти-
кові вікна, ґрати) - 49 тис. у.о. Тел.: (097) 
557-50-56.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Караваєві дачі (вул. Лебєдєва-Кумача, 
10/18 цегл., 110/75/студіо, 2 с/в, балкон 
заскл., лоджія, зимовий сад, тепла підлога, 
якісний ремонт, вбуд. меблі, побутова тех-
ніка, тихе місце, м. «Шулявська») - 130 тис. 
у.о., торг. Тел.: (050) 548-88-76.
· Соломянський Солом’янка (вул. Кудряшова, 
7-Б, 4/9, 69/42/8 кв.м, навпроти будинку ЖК 
«Времена года», 10 хв. до м. «Вокзальна») - 68 
тис. у.о. Тел.: (098) 602-88-90 (Павло).

4-кімнатні і більше
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· 5-кімн. Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 
новобудова, 18/24 цегл., 137/82/16 кв.м, ве-
лики панорамні вікна, 2 с/в, супермаркет, 
школа, дитсадок, парк, м. «Червоний хутір») 
- 115 тис. у.о. Тел.: (050) 410-84-30.
. 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.
· Троєщина (вул. Каштанова, 15/16, 90 кв.м, 
серія Т-4, лічильники, нов. склопакети, нов. 
вхідні двері, міжкімнатні двері, 4 лоджії 
заскл., два нов. ліфта). Тел.: (066) 691-74-61, 
(093) 156-42-83.
· Троєщина (вул. М.  Закревського,35, 3/9, 
78/53/7,5 кв.м, 3 балкони заскл., лінолеум, 
ремонт с/в, кахель, вбуд. кухня) - 74 тис. у.о., 
торг. Тел.: (068) 350-24-65.

обміняю 
· 1 = 1(2). 1-кімн. (Борщагівка, вул. Жолу-
дєва, 2/9, 36/18/8 кв.м, в житловому стані) 
на 1(2)-кімн. (Голосіїв), за домовленістю. 
Тел.: (098) 243-76-26.
· 1 = 2(3). 1-кімн. (Соцмісто, вул. Празька, 
євроремонт). Тел.: (066) 984-84-15.
· 1 + доплату = 2. 1-кімн. (Троєщина, 5/10 цегл.) 
на 2-кімн. (невелика). Тел.: (096) 232-18-65.
· 1 = житло. 1-кімн. (м. «Нивки» - 2 хв., 3/5, лі-
чильники на все, інтернет, чиста, зелений двір) 
на житло в приват. секторі в Києві, Коцюбин-
ському, Пущі-Водиці. Тел.: (097) 808-98-39.
· 2 = 1(2). 2-кімн. (Троєщина, пр. В.  Мая-
ковського, 35-А, 5/9, 29,17/18,1+11,6/7,5 кв.м, 
коридор 9,3 кв.м, євровікна, балкон заскл., 
кахель, паркет всюди) на 1(2)-кімн. (Оболонь, 
в старих будинках, в р-ні вул. Архипенка, 
пр.Героїв Сталінграду, номер будинку з 1 по 
7, перші та останні поверхи не пропонувати). 
Хазяїн. Тел.: (096) 437-05-33.
· 2 = 1. 2-кімн. (Подільський, пр.Свбоди, 6/9, 
52/32/8 кв.м, с/в кор., нов. проводка, балкон, 
склопакети) на 1(2)-кімн. (Оболонь, до 
метро пішки). Тел.: (066) 501-38-84.
· 2 = 1 + доплата. 2-кімн. (Виноградар, 
пр.В.Порика,15, 9/10, 45 кв.м, ліфта, до-
глянута, поряд метро), можливий обмін на 
готельну або продаж. Тел.: (095) 633-29-05, 
(063) 945-35-14.
· 2 = 1 + доплата. 2-кімн. (Оболонь, пр.Героїв 
Сталінграда) на 1-кімн. (бажано Троєщина) 
+ доплата. Тел.: (097) 496-61-75.
· 3 = 2 + 1 або 2 + доплата. 3-кімн. (м. «Обо-
лонь»). Тел.: (097) 115-09-34.
· 3 = 2. 3-кімн. (Березняки, Дніпровська 
набережна,9-А, 60 кв.м, кухня 7 кв.м, 
перший поверх, будинок у дворі, Дніпро, 
Тельбін) на 2-кімн. (тільки Борщагівка). 
Тел.: (095) 577-80-26 (Ніна Андріївна).
· 3 = кв-ру. 3-кімн. (Харківський, вул. Архі-
тектора Вербицького,34, 4/9, 80 кв.м, хол) на 
кв-ру в селі. Тел.: (044) 560-18-91.
· Г + будинок = 1. Готельну (Дніпровський, 
Воскресенка, 6/9 цегл., ванна норм., балкон 
великий, паркет) + будинок в с.Великий 
Хутір (Черкаська обл., цегл., 2 кімнати, 
веранда, меблі, газ, 58 сот.) на 1-кімн. (або 
готельну, Дніпровський, Троєщина, Воскре-
сенка). Тел.: (050) 067-49-01.

· Обміняю 3-кімн. квартиру, опа-
лююча площа 67 кв.м, на вул. За-
кревського,71, 4/10. Поряд з будинком 
капітальний гараж з підвалом 32 кв.м. 
Всього 106 кв.м, на 2-кімн. квартиру в 
Шевченківському районі, на вул. Чор-
новола. Тел.: (097) 507-61-18.

здам в оренду 
кімнати . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Кімнату в 2-кімн. (вул. Велика Василь-
ківська,80, 8/9, 20 кв.м, ліфт, євроремонт, 
все необхідне, бажано для іноземців, не 
довгостроково). Тел.: (099) 534-20-60.
· Кімнату в 2-кімн. Феофанія (вул. Метро-
логічна, 1/5, 15 кв.м, для 1-2 дівчат) - дого-
вірна. Тел.: (095) 070-20-12.
· Кімнату в 3-кімн. Голосіїв (вул. Го-
лосіївська, 5 хв. до метро, 3/5, 13 кв.м, 
тільки для дівчини). Тел.: (067) 422-52-54.
· Кімнату в 3-кімн. Голосіїв (пр. Голосіївський, 
10 хв. до метро пішки, 4/8, 14 кв.м, з балконом, 
одна хазяйка, для одного хлопця, гарний стан, 
телевізор, холодильник, пральна, меблі, ін-
тернет, довгостроково) - 4,5 тис.грн. Тел.: (095) 
559-79-19.
· Кімнату в 3-кімн. Деміївка (вул. Деміївська, 
м. «Голосіївська», 1/9, 18 кв.м, балкон, холо-
дильник, пральна, диван, стінка, ремонт, для 
одного хлопця) - 4 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
· Койко-місце (Теремки, підселення для дів-
чини). Тел.: 526-01-11.
· Одну або дві кімнати в 3-кімн. Голосіїв (пр. 
Голосіївський, м. «Деміївська», 7/12, 18 та 
20 кв.м). Тел.: (093) 616-31-93.
· Частину кімнати в 1-кімн. ВДНГ (вул. Пол-
ковника Потехіна,4, м. «Виставковий центр» 
- 15 хв. пішки, 34/18/8 кв.м, с/в окр., кахель, 
пральна-автомат, бронедвері, склопакети, 
балкон заскл., підселення для дівчини або 
жінки) - 2,2 тис.грн без комунальних. Тел.: 
(066) 702-97-32 (Людмила Михайлівна).
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Кімнату 2-кімн. Осокорки (вул. Княжий 
Затон, м. «Осокорки», 1/10, 20 кв.м, всі 
меблі, для дівчини, яка працює, до 30 років, 
не студентка, або для хлопця до 25 років) - 
3,5 тис.грн, торг. Тел.: 362-54-95.
· Кімнату 3-кімн. Позняки (вул. Л.Руденко,5, 
14/16, 15 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, два дивани, меблі, для однієї дів-
чини) - 4 тис.грн, для двох дівчат - 5 тис.грн. 
Тел.: (095) 285-43-64.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. 
К.Заслонова, 2/5, 17 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, для однієї дівчини) - 2 тис.грн. 
Тел.: (095) 613-78-63.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. 
Російська, 6/9, 14 кв.м, без хазяїв, телевізор, хо-
лодильник, пральна, бойлер, 2 ліжка, меблі, для 
двох людей) - 4 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Ял-
тинська, 4/5, 19 кв.м, без хазяїі, під ключ, 
меблі, телевізор, холодильник, кахель, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 3,6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (063) 242-11-55.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Княжий 
Затон, 1/9, 18 кв.м, холодильник, пральна, 
диван, стінка, для однієї дівчини) - 3,5 тис.
грн. Тел.: 572-61-23.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Княжий 
Затон, метро поряд, 20 кв.м, для однієї лю-
дини до 35 років, для однієї людини, один 
господар, власна) - 3,5 тис.грн + комунальні. 
Без посередників. Тел.: (066) 140-81-78.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Декаб-
ристів, 9/9, 18 кв.м, без господарів, холо-
дильник, пральна, диван, стінка, для сім’ї) 
- 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ре-
вуцького,7, м. «Позняки», 10/16, 14 кв.м, 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для 
однієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей - 
3,6 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (пр. М. Ба-
жана, 9, м. «Вирлиця», 3/9, 18/9 кв.м, для однієї 
людини) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 873-13-23.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківске 
шосе,170, 9/12, 18 кв.м, одна хазяйка, холо-
дильник, пральна, диван, меблі, для однієї 
дівчини або жінки) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 
285-43-64.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахма-
тової, 6/16, 18 кв.м, з балконом, телевізор, хо-
лодильник, пральна, диван, стінка, для однієї 
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (068) 850-24-65.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахма-
тової, 7/16, 16 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван, стінка, для однієї дівчини) 
- 3,8 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Здол-
бунівська, 4/9, 12 кв.м, холодильник, пральна, 
диван, шафа-купе нов., для дівчини, після ре-
монту) - 3,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
· Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Архі-
тектора Вербицького,34, 4/9, 10 або 12 кв.м, 
бажано для двох чоловіків або двох жінок) 
- 3,5 тис.грн. Тел.: (044) 560-18-91.
· Кімнату в 3-кімн Харківський (вул. Тро-
стянецька,6, 5/16, 14 кв.м, телевізор, холо-
дильник, пральна, інтернет, диван, стінка, 
для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095) 
285-43-64.
· Кімнату в 3-кімн. Харківський (пр. М. Ба-
жана, 9-Б, м. «Вирлиця», 8/9, 12 кв.м, серія 
96, два ліжка, шафа) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 
148-96-38, 560-45-18.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул. Шолом-
Алейхема, 7/9, 10 та 12 кв.м, холодильник, 
пральна-автомат). Тел.: (097) 535-65-74.
· Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Академіка 
Курчатова, 5/5, 14 кв.м) - 3 тис.грн. Тел.: 
(066) 089-28-27.
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Лифаря 
(Сабурова),5, 6/9, 18/9 кв.м, одна хазяйка, 
меблі, телевізор, пральна-автомат, інтернет, 
транспорт на м. «Почайна», «Дарниця») - 2 
тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 288-57-80.
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. М.  За-
кревського, 3/9, 15 кв.м, меблі, побутова 
техніка, хазяйка) - 3,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (067) 293-90-93.
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Мая-
ковського, 4/9, 16 кв.м, меблі, холодильник, 
пральна) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(093) 127-05-92.
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Мая-
ковського, 5/9, 12 кв.м, для однієї людини) 
- 2,5 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
· Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Академіка 
Курчатова, 2/9, 18 кв.м, для тих, хто не па-
лить, бажано віруючих, м. «Лісова») - 6 тис.
грн. Тел.: (099) 238-07-18.
· Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Кубанської 
України (Жукова),47, 17 кв.м, меблі, побу-
това техніка, проживають хазяйка та кварти-
рантка, для однієї жінки) - 1,7 тис.грн. Тел.: 
(093) 381-42-43.
· Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Маршала 
Жукова,47-А, 1/9, кімната 18 кв.м, для 
жінки, пральна, холодильник, телевізор) - 2 
тис.грн. Тел.: (068) 343-79-44.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. М.  За-
кревського,27/2, 5/9, 12 кв.м, необхідні 
меблі, шафа, стіл, холодильник, пральна 
МАЛЮТКА, для однієї людини, бажано для 
хлопця або чоловіка, який працює) - 3 тис.грн, 
підселення - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 929-34-69.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака,8, 6/9, 18 кв.м, меблі, телевізор, інтернет, 
пральна) - 3 тис.грн. Тел.: (066) 706-06-25.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Т. Драй-
зера, 5/9, 14 кв.м, для людини, яка працює, 
меблі, побутова техніка, телевізор, пральна, 
холодильник) - 2,5 тис.грн, можливе підсе-
лення - 1 тис.грн. Тел.: (066) 929-34-69.

· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Ма-
яковського,34, 3/9, 16/9 кв.м, євроремонт, 
нов. сучасні меблі, бойлер, кондиціонер, 
пральна-автомат, інтернет) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (067) 288-57-80.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Ма-
яковського, 7/9, 18/8 кв.м, без хазяїв, під 
ключ, меблі, побутова техніка) - 4,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (063) 112-32-10.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковсь-
кого,91, 5/16, 72/13 кв.м, окр., із господарями, 
бажано дляч однієїдівчини, телевізор, холо-
дильник, пральна-автомат, меблі, інтернет) - 3 
тис.грн. Тел.: (067) 504-42-14.
· Кімнату в гуртожитку. Лісовий (пр. Лі-
совий, 5/5, 18/12 кв.м, блокова система, 
сучасні меблі, холодильник, пральна, те-
левізор, інтернет, для сім’ї) - 4 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
· Частину кімнати в 1-кімн. Троєщина (вул. 
Милославська,41/15, 6/9, 45 кв.м, хазяїн чо-
ловік 50 років, євроремонт, підселення для чо-
ловіка) - 2 тис.грн, торг. Тел.: (096) 298-29-77.
· Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (вул. 
Мілютенка, 2/5, 18 кв.м, для однієї людини) 
- 1,5 тис.грн. Тел.: (095) 964-74-94, (097) 
988-15-37.
· Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (вул. 
Шолом-Алейхема, 3/5, 20 кв.м, підселення). 
Тел.: (099) 238-07-18.
· Частину кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул. 
Маршала Жукова,47, 1/9, 14 кв.м, під ключ, 
два ліжка, все необхідне, пральна-автомат, 
інтернет, для однієї дівчини з офісним гра-
фіком праці) - 1,8 тис.грн без комісійних. 
Тел.: (063) 787-24-62.
· Частину кімнати в 3-кімн. Троєщина (вул. 
Радунська,46-Б, 1/16, 15 кв.м, з балконом, 
пральна, холодильник, телевізор, підсе-
лення для жінки) - 2 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (093) 568-88-64.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Кімнату 4-кімн. Стара Дарниця (вул. 
Азербайджанська, 6/18, 18 кв.м, те-
левізор, холодильник, пральна, для сім’ї, 
без господарів, після ремонту) - 4 тис.грн. 
Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Ге-
нерала Карбишева, 3/5, 15 кв.м, для однієї 
людини, без господарів, меблі, побутова 
техніка) - 3,5 тис.грн, для двох людей - 4 тис.
грн + комунальні. Тел.: (099) 911-94-80.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Мики-
тенка, 2/5, 14 кв.м, житловий стан, побутова 
техніка, для хлопця або чоловіка, без госпо-
дарів) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 
920-35-86.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. С.  
Стальського, 1/5, 16/7 кв.м, ходи окр., меблі, 
холодильник, євровікна, без пральної ма-
шини, інтернет, для однієї жінки) - 2,7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
· Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул. 
О.Бойченка, 3/9, 16/8 кв.м, закривається 
на ключ, меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, м. «Чернігівська» - 5 хв.) 
- 4,6 тис.грн. Тел.: (095) 676-48-94.
· Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Не-
стайка, 5/9, 11 кв.м, для однієї людини, до м. 
«Лівобережна» - 5 хв. пішки) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (063) 299-05-58.
· Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Шеп-
тицького, до м. «Лівобережна» 10 хв. пішки, 
5/9, 12 кв.м, для одного хлопця) - 3 тис.грн. 
Тел.: (063) 299-05-58.
· Кімнату в 2-кімн. Микільська слобідка 
(вул. Маланюка, 1/1, 20/10 кв.м, холо-
дильник, плита, туалет у дворі, лазня, без 
хазяїв, для 1-2 людей, 15 хв. до м. «Лівобе-
режна») - 1,5 тис.грн. Тел.: (050) 444-07-72.
· Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Будівель-
ників, 3/5, 17 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван, стінка, для одного хлопця, без 
хазяїв) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
· Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Кау-
наська, 2/5, 14 кв.м, для одного хлопця, ха-
зяйка) - за домовленістю. Без посередників. 
Тел.: (050) 771-80-27.
· Кімнату в 2-кімн. Стара Дарниця (вул. 
Алма-атинська, 3/9, 14 кв.м, без господарів, 
холодильник, пральна, диван, меблі, кухон. 
гарнітур, балкон заскл., для сім’ї) - 4 тис.
грн, для однієї людини - 3 тис.грн. Тел.: 
(095) 285-43-64.
· Кімнату в 3-кімн. Березняки (вул. Миколай-
чука, 6/9, 13 кв.м, для хлопця, який працює, 
телевізор, холодильник, пральна-автомат, один 
господар, транспортний розв’язок, озеро, 15 
хв. до м. «Лівобережна», ринок, магазини) - 3,5 
тис.грн. Тел.: (098) 275-52-92.
· Кімнату в 3-кімн. Березняки (вул. Миколай-
чука, 7/9, 14 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, балкон, НВЧ-піч, інтернет, диван, 
стінка, для одного хлопця) - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(096) 858-42-53.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
2/5, 16 кв.м) - 3 тис.грн. Тел.: (063) 114-97-06.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
3/5, 14 кв.м, побутова техніка, ремонт, для од-
нієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей - 3,5 
тис.грн + комунальні. Тел.: (096) 964-25-51.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
6/9, 15 кв.м, для жінки, яка працює). Тел.: 
(097) 517-36-15.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. С.  
Стальського,28-А, 4/9, 18 кв.м, з балконом, 
пральна, холодильник, інтернет, одна ха-
зяйка) - 2,5 тис.грн з комунальними. Тел.: 
(050) 562-68-28.
· Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Черво-
ноткацька, м. «Чернігівська», 5/5, 16 кв.м, 
сучасні меблі, металопластикові вікна, хо-
лодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 5 
тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
· Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (пр. Собор-
ності,98, 2/5 цегл., 13 кв.м, окр., без госпо-
дарів, диван, стінка, пральна, холодильник, 
сусіди хлопець та дівчина) - 2,75 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (095) 331-35-99.
· Кімнату в 3-кімн. Стара Дарниця (пров. 
Волго-Донський,2, 7/9, 16 кв.м, телевізор, 
холодильник, пральна, 2-спальне ліжко, 
меблі, для однієї дівчини, одна хазяйка) - 3,5 
тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
· Кімнату в 4-кімн. Воскресенка (пр. Гене-
рала Ватутіна, 4/9, 12 кв.м, меблі, під ключ, 
без господарів, балкон заскл., холодильник, 
телевізор, пральна, для одного хлопця) - 3 
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 112-32-10.
· Кімнату в гуртожитку. Воскресенка (вул. 
С. Стальського, 4/9, 18/15 кв.м, меблі, холо-
дильник, телевізор, пральна, інтернет, блок 
на 4 кімнати) - 4 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(093) 059-36-75.
· Частину кімнати в 2-кімн. Соцмісто (вул. 
Чудновського, 4/5, 12 кв.м, підселення для 
дівчини) - 2 тис.грн. Тел.: (095) 751-29-97.
· Частину кімнати в 3-кімн. Воскресенка (вул. 
Кибальчича, 4/14, 74/14 кв.м, для одного 
хлопця, господарі майже не проживають) - 2 
тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 592-54-91.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Дві кімнати в 3-кімн. Оболонь (вул. Авто-
заводська,17, 9/9, 13 + 16 кв.м, з балконом, 
ходи окр., для двох дівчат) - 3 тис.грн. Тел.: 
(063) 389-99-50.
· Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. 
Вишгородська,50-А, 1/5, 11 кв.м, капремонт, 
нов. меблі, шафа, диван нов. 2-спальний, 
стіл, трюмо, гарний транспортний розв’язок 
до всіх точок м.Києва) - 4 тис.грн + кому-
нальні. Хазяйка. Тел.: (066) 602-49-46.
· Кімнату в 2-кімн. Мінський (Мінське шосе, 
2/9, 20 кв.м, без хазяїв, техніка, меблі, су-
сідки дві дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (097) 
557-50-56.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. МаршалаТи-
мошенка, 8/9, 12 кв.м, стіл, шафа, стільці, для 
жінки) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 152-05-03.

· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. О. Архіпенка, 
5/16, 12 кв.м, необіхдні меблі, пральна, холо-
дильник) - 3 тис.грн + комунальні. Без посе-
редників. Тел.: (066) 650-35-40.
· Кімнату в 3-кімн. Оболонь (вул. Маршала 
Тимошенка,15, 6/9, 12 кв.м, шафа-купе, 
гарний стан, пральна, євроремонт) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (098) 540-27-03.
· Кімнату в 3-кімн. Оболонь (Мінське шосе, 
5/9, 20 кв.м, для жінки 35-45 років). Тел.: 
(095) 085-90-19.
· Частину кімнати в 1-кімн. Куренівка (вул. 
Полярна,3, 8/9, 16 кв.м, для жінки пенсійного 
віку) - 1,5 тис.грн. Тел.: (099) 298-58-83.
· Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (вул. 
Героїв Дніпра, біля метро, 4/9, 12 кв.м, для 
одного хлопця) - за домовленістю. Тел.: 
(096) 957-62-75.
· Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (вул. 
Північна, м. «Героїв Дніпра», біля метро, 
4/9, 12 кв.м, для одного хлопця) - за домов-
леністю. Тел.: (050) 924-22-25.
· Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр. 
Героїв Сталінграда,17, 2/9, 12 кв.м, підсе-
лення для жінок, з хазяйкою) - 2,2 тис.грн. 
Тел.: (097) 896-14-31.
· Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр. Ге-
роїв Сталінграда,17, 2/9, 12 кв.м, підселення 
тільки для двох чоловіків, з хазяйкою) - 2,2 
тис.грн. Тел.: (097) 896-14-31.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 3-кімн. Печерськ (б. Л.Українки, 
2/9, 20 кв.м, для двох чоловіків). Тел.: (067) 
647-65-94.
· Кімнату в гуртожитку (вул. Кіквідзе, м. 
«Дружби народів» - 5 хв., 1/5, 27 кв.м, сі-
мейного типу, сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, коридорна си-
стема, туалет, душова, кухня) - 4,8 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (098) 049-06-16.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. 
Г.Гонгадзе, 10/12, 14/8 кв.м, один господар, 
гарний транспорт, для однієї дівчини) - 3 
тис.грн. Тел.: (068) 282-91-43.
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Сво-
боди, 9/9, 11 кв.м, з балконом, шафа, 
спальне місце, стіл) - 2 тис.грн. Тел.: (066) 
501-38-84.
· Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Автоза-
водська, 2/9, 17 кв.м, балкон, ходи окр., одна 
хазяйка, гарний стан, м. «Мінська», для дів-
чини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (050) 924-22-25.
· Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Борисо-
глібська, 5 хв. від м. «Контрактова площа», 
5/5, 40 кв.м, ліфт, 2 балкона, висока стеля) 
- за домовленістю. Тел.: (096) 961-78-78.
· Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Борисо-
глібська, 5 хв. пішки від метро, 5/5, 40 кв.м, 
ліфт). Тел.: (096) 154-74-26.
· Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Межова, 1/5, 
16 кв.м, хрущовка, телевізор, гаряча вода, 
колонка, пральна, НВЧ-піч, склопакети, 
диван, шафа, для однієї жінки) - 2,5 тис.грн 
+ комунальні 500 грн. Тел.: (063) 397-93-55 
(Оксана).
· Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. В. По-
рика, 9/12, 15 кв.м, євроремонт, гарний стан, 
ортопедичне ліжко, шафа-купе, можна для 
сім’ї) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. «Прав-
ди»,10, 7/16, 14/9 кв.м, меблі, телевізор, 
пральна-автомат, інтернет, гарний транс-
порт, «Сільпо», «АТБ», один господар, для 
одного хлопця з офісним графіком роботи) 
- 3 тис.грн. Тел.: (063) 924-30-17, 460-66-38.
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. І. Виговсь-
кого, 4/9, 12 кв.м, великий балкон заскл., 
паркет, килими, меблі, все необхідне, тільки 
для однієї людини) - 3 тис.грн. Тел.: (050) 
663-86-20.
· Половину кімнати в 2-кімн. Виноградар 
(вул. Н.Ужвій, 14/16, 13,5/12 кв.м, склопа-
кети, гарний стан, інтернет, пральна, НВЧ-
піч, бронедвері, телевізор, охорона, для 
хлопця) - 2,1 тис.грн з комунальними. Тел.: 
(063) 854-58-95.
· Частину кімнати в 1-кімн. Виноградар (пр. 
«Правди»,76, 8/16, 18/8 кв.м, меблі, холо-
дильник, балкон, телевізор, одна хазяйка, 
для дівчини) - 1,5 тис.грн. Тел.: 463-01-97.
· Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар 
(пр. «Правди»,5-Б, 15/25, 100/20/13 кв.м, 
телевізор, балкон, гарний стан, 2 с/в, нов. 
пральна-автомат, інтернет, НВЧ-піч, броне-
двері, охорона, «Макдональдз», для хлопця, 
власна) - 1,65 тис.грн з комунальними. Тел.: 
(098) 393-73-94.
· Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар (пр. 
Свободи,42, 6/9, 12/7 кв.м, меблі, телевізор, 
пральна, бойлер, інтернет, одна хазяйка, 
підселення для хлопця) - 1,9 тис.грн. Тел.: 
463-01-97.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Біличі (вул. Бокала, 3/5, 
18 кв.м, балкон, телевізор, холодильник, 
пральна, інтернет, бойлер, ліжко, диван, 
стінка, для двох людей) - 5 тис.грн. Тел.: 
(093) 923-41-02.
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана, 
9/9, 14/7 кв.м, балкон заскл., окр. холо-
дильник, одна хазяйка, побутова техніка, 
чиста, для одного хлопця) - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(067) 589-17-73.
· Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. В.Стуса, 
5/16, 14 кв.м, бажано для хлопця до 30 
років) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095) 703-66-77.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жме-
ринська, 1/9, 14/8 кв.м, для однієї дівчини, 
побутова техніка, бойлер, душова кабіна, 
після ремонту) - 3,5 тис.грн, для двох людей 
- 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жме-
ринська, 1/9, 14 кв.м, окремо кухня, вхід 
з балкона, холодильник, газплита, закри-
вається на ключ, для однієї людини) - 4 тис.
грн, для двох людей - 5 тис.грн. Тел.: (066) 
927-88-67.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Леся 
Курбаса, 5/9, 16 кв.м, балкон заскл., під 
ключ, необхідні меблі, побутова техніка, для 
однієї людини) - 3,5 тис.грн, для двох людей 
- 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Л. Кур-
баса, 11/16, 14 кв.м, з балконом, все необ-
хідне, побутова техніка) - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(067) 647-65-94.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Л. Кур-
баса, 5/16, 15 кв.м, з балконом заскл., побу-
това техніка, після ремонту, одна хазяйка, 
для одного хлопця) - 3,5 тис.грн. Тел.: (050) 
081-65-54.
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Академіка 
Туполєва, 2/5, 18 кв.м, для дівчини до 40 
років, також інваліда, діти не заважають, по-
рядної, тиха, скромна, яка любить домашню 
працю, безкоштовне проживання, проживає 
господар). Терміново. Тел.: (091) 991-54-59 
(компанія Прімоб, після 15.00), (068) 919-
02-92 (Водофон).
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Щербаківсь-
кого,60, 4/5, 13 кв.м, для одного хлопця або 
дівчини, м. «Нивки») - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(050) 924-22-25.
· Частину кімнати в 3-кімн. Борщагівка (вул. 
Л. Курбаса, 5/9, 15 кв.м, необхідні меблі, по-
бутова техніка, підселення для хлопця) - 2 тис.
грн з комунальними. Тел.: (050) 014-34-41.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Дві кімнати в 3-кімн. Солом’янка (пл.Соло-
м’янська, 8/9, 11 та 15 кв.м) дешево. Тел.: 
(068) 458-80-37.
· Соломянський Кімнату в 2-кімн. Соло-
м’янка (вул. Героїв Севастополя, 3/5, 11 
кв.м, все необхідне, побутова техніка). Тел.: 
(093) 209-82-24.
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· Соломянський Кімнату в 2-кімн. Соло-
м’янка (вул. Західна, поряд інститут НАУ, 
Індустріальний міст, 3/5, 14 кв.м, одна ха-
зяйка, пральна, холодильник, для однієї лю-
дини) - 3,5 тис.грн, для двох хлопців - 4 тис.
грн. Тел.: (063) 532-11-43.
· Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Пітер-
ська, 2/5, 14/7 кв.м, меблі, побутова техніка, 
для однієї людини) - 3 тис.грн з комуналь-
ними. Тел.: (050) 014-34-41.
· Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Соло-
м’янська, 2/9, 19 кв.м, для жінки середього 
віку) - 2 тис.грн. Тел.: (098) 034-42-23.
· Кімнату в 2-кімн. Чоколівка (вул. Пітер-
ська, 2/5, 14/7 кв.м, меблі, побутова техніка, 
для однієї людини) - 3 тис.грн з комуналь-
ними. Тел.: (063) 532-11-43.
· Кімнату в комунальній. Шулявка (вул. 
О.Тихого, 3/5, 16 кв.м, після ремонту, без ха-
зяїв, м. «Шулявка») - договірна. Тел.: (050) 
517-88-24.
· Солом’янка (вул. Солом’янська, 2/9, 19 
кв.м, для жінки або молодої пари) - 4 тис.
грн. Тел.: (098) 034-42-23.
· Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка (вул. 
Західна, 3/5, 14/7 кв.м, одна хазяйка, побу-
това техніка, навпроти інституту НАУ, для 
однієї людини) - 3,5 тис.грн, для двох людей 
- 4 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
· Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка 
(вул. Солом’янська, 3/5, 15 кв.м, ходи окр., 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для 
одного хлопця) - 1,9 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (068) 668-55-04.
· Соломянський Частину кімнати в 2-кімн. 
Солом’янка (вул. Солом’янська, 3/9, 14/7 кв.м, 
підселення для одного хлопця, зупинка «Про-
тасів яр») - 2 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Академіка 
Туполєва, 3/9, 15 кв.м, одна хазяйка, для од-
нієї людини, побутова техніка, ремонт) - 4 
тис.грн. Тел.: (050) 085-91-63.
· Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Академіка 
Туполєва, 4/9, 9 кв.м, для однієї жінки, 10 
хв. від м. «Нивки») - 3 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (063) 877-51-30.
· Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Маршала 
Гречка,12-Д, 5/5, 15/7 кв.м, один господар, 
меблі, для 1-2 людей) - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(066) 678-76-20.
· Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Салютна, 
3/5, 15 кв.м, одна хазяйка) - 4 тис.грн. Тел.: 
(050) 819-66-56.
· Кимнату в 2-кімн. Центр (вул. Січових 
Стрільців, 3/5, 20 кв.м, для 2 жінок) по 2 тис.
грн. Хазяйка. Тел.: (063) 782-92-55.
· Кімнату в 2-кімн. Центр (вул. Січових 
Стрільців, 3/5 цегл., 29 кв.м, з балконом, для 
двох дінок, які працюють, одна хазяйка) по 
1,5 тис.грн/людина разом з комунальними. 
Тел.: (063) 728-82-55.
· Кімнату в 2-кімн. Центр (пр. Перемоги,16, 
9/9, 14/7 кв.м, ходи окр., одна хазяйка, гарний 
стан, меблі, побутова техніка, для однієї дів-
чини) - 3,5 тис.грн, торг. Тел.: 257-41-07.
· Кімнату в 2-кімн. Центр (пр. Перемоги,2, 5/7, 
11 кв.м, інтернет, побутова техніка, для однієї 
людини) - 4 тис.грн, торг. Тел.: (063) 022-93-85.
· Кімнату в 2-кімн. Шулявка (вул. Довженка, 
9/16, 15/8 кв.м, з балконом заскл., побутова 
техніка, після ремонту, одна хазяйка, для однієї 
людини) - 4 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
· Кімнату в 3-кімн. Поділ (вул. Саксаган-
ського, м. «Університет», 3/6, 18 кв.м, з 
балконом, під ключ, підселення, меблі, два 
холодильника, пральна, інтернет) - 2,7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Кімнату в 3-кімн. Татарка (вул. Татарська, 
8/9, 16 кв.м, з балконом, телевізор, холо-
дильник, пральна, інтернет, диван, стінка, 
для одного хлопця) - 4,5 тис.грн. Тел.: (093) 
923-41-02.
· Кімнату в 3-кімн. Центр (вул. Саксагансь-
кого, 5/6, 20/10 кв.м, без хазяїв, підселення, 
меблі, для дівчини, побутова техніка) - 2,7 
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 157-51-07.
· Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пр. Пере-
моги,20, 3/9, 15 кв.м, тільки для жінки) - 3 
тис.грн. Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
· Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пр. Перемоги, 
3/9, 14 кв.м, одна хазяйка, необхідні меблі, 
побутова техніка, чиста, для однієї дівчини, 
м. «Берестейська») - 3,6 тис.грн. Тел.: (096) 
435-44-87.
· Кімнату в гуртожитку. Сирець (вул. О. Теліги, 
2/5, кімната 14 кв.м, для дівчини) - 2,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (093) 572-36-46.
· Сирець (вул. Ольжича, 5 хв. до м. «Доро-
гожичі», 2/5 цегл., 32/17/7 кв.м, с/в сум., всі 
меблі, пральна-автомат, холодильник) - 7 
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 205-21-50.
· Частину кімнати в 1-кімн. Шулявка (вул. 
М.Руданського, 15 хв. пішки до м. «Бере-
стейська», 20 хв. пішки до м. «Дорогожичі», 
3/5, 17 кв.м, бажано для студентів) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (096) 490-24-79.
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· Готельну. Корчувате (вул. Набережно-Кор-
чуватська, 7/9, 22 кв.м, без балкона, холо-
дильник, телевізор, меблі) - 5 тис.грн. Тел.: 
(063) 299-05-58.
· Центр (вул. Велика Васильківська,102, 
7/10, 30 кв.м, ремонт, меблі, на літо). Тел.: 
(066) 516-96-63.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Дарницький (вул. Ялинкова, 2/2, 36 кв.м, 
необхідні меблі, побктова техніка, м. «Бори-
спільська», «Вирлиця» - 10 хв. пішки) - 8,8 
тис.грн. Тел.: (063) 044-98-90.
· Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, 10/16, 
34/18/9 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, хо-
лодильник, кахель, пральна-автомат, балкон 
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (095) 
756-15-63.
· Харківський (вул. Архітектора Вер-
бицького, 1/9, 40/18/9 кв.м, хол 9 кв.м, 
холодильник, пральна, с/в окр., кахель, 
2-спальне ліжко, стінка, кухон. гарнітур) - 7 
тис.грн, торг. Тел.: (068) 350-24-65.
· Харківський (вул. Ревуцького,44, 12/16, 
43,8/18/9 кв.м, коридор 10 кв.м, поряд м. 
«Харківська», до Хрещатика 20 хв.) - 6 тис.
грн. Тел.: (098) 514-45-64.
· Харківський (пр. М.Бажана,7-А, м. «Хар-
ківська», 6/9, 35/18/8 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, кахель, пральна, балкон 
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (094) 
927-54-43.
· Харківський (пр. М.Бажана,9, 5/9, 36/18/8 
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, балкон 
заскл., кахель, диван, стінка, вбуд. кухня, після 
ремонту) - 7 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Готельну. Лісовий (вул. Космонавта Вол-
кова,26, 1/9, 30/14/7 кв.м, меблі, холо-
дильник, без пральної-автомат, житловий 
стан, косметичний ремонт) - 4,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (066) 842-85-93.
· Лісовий (вул. Академіка Курчатова, 3/5, 
30,5 кв.м) - 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 894-64-
62, (099) 351-36-86.
· Лісовий (вул. Маршала Жукова, 3/5, 30/15/7 
кв.м, меблі, побутова техніка, балкон заскл.) - 
6,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Лісовий (пр. Лісовий, 2/9, 15 кв.м, безкош-
товно для привабливої жінки з дитиною). 
Тел.: (093) 060-25-56.
· Троєщина (вул. В.Беретті,3, 5/9, 35/19/8 
кв.м, стінка, два дивани, кухня, побутова 
техніка, ТЦ «Фестивальний») - 6 тис.грн. 
Тел.: (096) 411-28-60.
· Троєщина (вул. К.Данькевича,17, 3/10, 
60/20 кв.м,балкон, пральна-автомат, те-
левізор, холодильник, для 1-2 людей) - 4 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 842-85-93.

· Троєщина (вул. Лісківська, 7/16, 43/19/12 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, євровікна, кахель, гарний 
стан) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 
668-56-94.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/16, 
32/18/8 кв.м, сучасні меблі, холодильник, те-
левізор, пральна, інтернет, пилосос, балкон 
заскл., після ремонту) - 7 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (098) 053-85-85.
· Троєщина (вул. М.  Закревського,97, 10/22, 
45/18/11 кв.м, євроремонт, сучасні меблі, 
бойлер, кондиціонер, пральна-автомат, 
підігрів підлоги, лічильник опалення квар-
тириний, охорона, паркування) - договірна. 
Тел.: (063) 347-83-15.
· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої,5, 9/22, 
39/18/10 кв.м, склопакети, ламінат, кахель, 
порожня, без меблів та побутової техніки, 
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн. 
Тел.: (095) 091-49-65.
· Троєщина (вул. Т. Драйзера, початок, 2/9, 
38/17/7,5 кв.м, гарний стан, побутова тех-
ніка, меблі) - 6,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(099) 222-99-10.
· Троєщина (пр. В. Маяковського,32, 4/9, 
38/18/9 кв.м, меблі, холодильник, пральна, 
бойлер) - 6,5 тис.грн + комунальні, торг. 
Тел.: (063) 347-83-15.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 9/9, 
34/17/7 кв.м, меблі 90 р., вся побутова тех-
ніка, балкон-лоджія заскл.) - 6 тис.грн + ко-
мунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Воскресенка (б. Перова, 4/5, 30/15/6 кв.м, 
балкон заскл., бронедвері, кахель, телевізор, 
холодильник, пральна-автомат, гарнітурні 
меблі) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 
416-92-76.
· Воскресенка (вул. Кибальчича, 1/5, 30/15/6 
кв.м, меблі 90 р., холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет) - 7 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (063) 527-92-53.
· Воскресенка (пр. Генерала Ватутіна, 7/9, 
32/19/8 кв.м, меблі 2000 р., холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, металопла-
стикові вікна, балкон заскл.) - 6,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (099) 211-99-84.
· ДВРЗ (вул. Алма-атинська, 10/16, 16 кв.м). 
Без посередників. Тел.: (067) 656-60-71.
· Комсомольський (вул. А.Малишка, 4/9, 
32/17/8 кв.м, вбуд. кухня, нов. холодильник, 
пральна, балкон заскл., після ремонту, без 
меблів, м. «Дарниця» - 5 хв. пішки) - 7,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
· Лівобережний (вул. Челябінська, 3/16, 37 
кв.м, меблі, побутова техніка, пральна-ав-
томат, м. «Лівобережна» - 10 хв. пішки) - 6 
тис.грн. Тел.: (095) 751-29-97.
· Микільська слобідка (вул. Маланюка, 1/1, 
30/20/10 кв.м, меблі, власна плита, холо-
дильник, лазня у дворі, туалет, до метро 20 
хв. пішки) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
· Соцмісто (вул. Академіка Шліхтера (Віф-
леємська),2/26, пл.Ленінградська, 3/5, 
32/16/7 кв.м, с/в сум., ремонт, хрущовка, 
кахель, холодильник, телевізор, пральна, 
меблі, шафа-купе, довгостроково) - 6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (063) 752-17-99.
· Стара Дарниця (вул. Лобачевського, 9/12, 
48/19/9 кв.м, телевізор, холодильник, диван, 
крісло-ліжко, стінка, кухон. гарнітур, після ре-
монту, нов. будинок) - 9 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Куренівка (вул. Вишгородська, 12/16, 
34/17/9 кв.м, кондиціонер, євроремонт, 
паркет, меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, бойлер) - 6,5 тис.грн. Тел.: (066) 
837-75-60.
· Мінський (пр. Маршала Рокоссовського, 
30/8 кв.м, балкон, комора, диван, стінка, 
холодильник, пральна, кухня, косметичний 
ремонт) - 6,7 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
· Оболонь (вул. Йорданська, м. «Оболонь» - 
10 хв. пішки, 4/9, 25 кв.м, все необхідне, су-
путникове телебачення, інтернет, затишна, 
подобово) - за домовленістю. Тел.: (095) 
311-69-31.
· Оболонь (пр. Оболонський, 9/9, 30 кв.м, м. 
«Героїв Дніпра», все необхідне, пральна, кон-
диціонер, інтернет, телевізор, після ремонту, 
меблі) - 9 тис.грн. Тел.: (099) 143-86-77.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Печерськ (вул. А.Барбюса,22/26, бельпо-
верх/9, 40/19/9 кв.м, лоджія 8 кв.м заскл., 
грати, косметичний ремонт, побутова техніка, 
довгостроково, м. «Палац «Україна») - 10 тис.
грн. Тел.: (067) 736-70-97, (067) 850-21-14.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (вул. Галицька,9, 1/9, 26/14/5 
кв.м, меблі, ремонт, євровікна, можна пфід 
офіс) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 
938-22-68.
· Виноградар (вул. Світлицького,28, 8/9, 
33/17/8 кв.м, с/в окр., пральна-автомат, хо-
лодильник, спаотне місце, шафа, стінка) - 6 
тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
· Виноградар (вул. Червонопільська, 5/5, 
28/14/6 кв.м, холодильник, пральна) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (066) 501-38-84.
· Вітряні Гори (вул. Галицька,9, 1/9, 
26/13/5,3 кв.м, ремонт, євровікна, холо-
дильник, пральна) - 8 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (050) 198-45-97.
· Вітряні Гори (пров. Бестужева, 1/3, 27/17/4 
кв.м, без балкона, душ, норм. стан) - 5 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (063) 324-57-82.
· Готельну. Виногадар (пр. «Правди»,68, 5/9, 
33/19/7 кв.м, пральна, холодильник, спальне 
місце) - 6,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· Готельну. Поділ (пров. Межовий,5, 8/9, 
22/11/4 кв.м, с/в сум., ванна сидяча, балкон 
на кімнату та кухню, холодильник, меблі 
кухон., 2-спальне ліжко, шафа) - 4,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (097) 279-32-06.
· Куренівка (вул. Кирилівська,127, 4/6, 
32/17/6 кв.м). Тел.: (097) 588-55-87.
· Куренівка (вул. Кирилівська,127, 4/6 цегл., 
32/17/6 кв.м). Тел.: (050) 212-96-30.
· Куренівка (вул. Кирилівська,152, 6/9, 17/7 
кв.м, побутова техніка, меблі, гарний стан, 
для сім’ї або 1-2 людей) - 7 тис.грн. Тел.: 
(097) 655-29-92.
· Куренівка (вул. Кирилівська, 4/6, 30/17/6 
кв.м). Тел.: (097) 210-02-18.
· Поділ (вул. Терьохіна, 3/5, 34 кв.м, все не-
обхідне, довгостроково) - 7 тис.грн, торг. 
Тел.: (068) 868-38-73.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Академмістечко (вул. М.Ушакова, 4/9, 
18/10 кв.м, євроремонт, паркет, кахель, 
меблі, побутова техніка, довгостроково, 
можна для сім’ї з дітьми) - 9,3 тис.грн. Тел.: 
(050) 356-56-33, (095) 613-78-63.
· Академмістечко (вул. Рубежівська, 1/1, 36/18/7 
кв.м, все необхідне). Тел.: (066) 194-75-72.
· Борщагівка (б. Р.Роллана,4, 5/9, 16/7 кв.м, 
балкон заскл., металопластикові вікна, 
бойлер, після ремонту, кахель, паркет, меблі, 
2 спальних місця, для сім’ї або 1-2 людей) - 
6,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
· Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 2/9, 
35 кв.м, холодильник, телевізор, пральна 
машина) - 6,5 тис.грн. Тел.: (050) 765-84-77.
· Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 6/9, 
32/19/7 кв.м, меблі, гарний стан, пральна, 
бойлер, кондиціонер, поряд супермаркети 
«Фора», «Сільпо», «Кишеня», ТЦ «Ква-
драт», ринок «Дніпро», два парки, швид-
кісний трамвай, м. «Святошин» - 15 хв.) - 7 
тис.грн. Тел.: (098) 554-09-65.
· Борщагівка (вул. Г.Юри, 2/5, 15/7 кв.м, не-
обхідна техніка, для 1-2 людей) - 5,5 тис.грн. 
Тел.: (050) 014-34-41.
· Борщагівка (вул. Зодчих, 2/9, 18/7 кв.м, 
вікна металопластикові, балкон заскл., ба-
жано для сім’ї, за рахунок оплати ремонт у 
квартирі) - 6 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.

· Борщагівка (вул. Л. Курбаса,9, 2/5 цегл., 
28/14/6,5 кв.м, гарний стан, ремонт, гарнітурні 
меблі, довгостроково) - 7,2 тис.грн, торг. Без 
посередників. Тел.: (067) 402-34-54.
· Борщагівка (вул. Я.Коласа,23, 2/9 пан., 
40/19/9 кв.м, лінолеум, с/в окр., лоджія 
заскл., меблі, пральна) - 6 тис.грн. Тел.: 
(067) 446-56-32.
· Борщагівка (вул. Я.Коласа, 6/9 пан., 40/19/9 
кв.м, лінолеум, с/в окр., балкон заскл., 2 
входи, меблі, пральна) - 6 тис.грн. Тел.: 
(097) 432-04-65.
· Готельну. Борщагівка (вул. Зодчих, 4/5, 
21/12/5 кв.м, сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, після косметичного ре-
монту, євровікна, без балкона) - 5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (095) 676-48-94.
· Святошин (вул. Депутатська, 2/5, 25/13/5 
кв.м, житловий стан, необхідні меблі, побу-
това техніка, бойлер). Тел.: (066) 194-75-72.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Відрадний (вул. В.Гавела, 2/5, 18/6 кв.м, 
хрущовка, все необхідне) - 6 тис.грн. Тел.: 
250-28-71.
· Солом’янка (вул. В.Гавела, 2/5, 18/6 кв.м, 
хрущовка, все необхідне, без пральної ма-
шини) - 7 тис.грн + комунальні. Без посе-
редників. Тел.: (067) 418-12-72.
· Солом’янка (вул. Ушинського, 2/9, 35/18/7 
кв.м, меблі, вільна, косметичний ремонт, ка-
хель, балкон заскл.) - 7 тис.грн. Тел.: (099) 
731-69-20.
· Чоколівка (вул. Авіаконструктора Ан-
тонова, 1/5, 32/15/6 кв.м, телевізор, холо-
дильник, пральна, два дивани, меблі, кухон. 
гарнітур, с/в окр., кахель, косметичний ре-
монт) - 8 тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
· Чоколівка (вул. Олексіївська,14, 3/5, 31 
кв.м, студіо, меблі, холодильник, пилосос, 
телевізор, металопластикові вікна, незакін-
чений ремонт) - 5,5 тис.грн, торг. Тел.: (063) 
801-89-52.
· Чоколівка (вул. Ушинського, 2/9, 35/18/7 
кв.м, побутова техніка, меблі, веранда 
заскл., ремонт, довгостроково) - 7 тис.грн. 
Без посередників. Тел.: (099) 260-83-78.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Готельну. Нивки (вул. Щербакова, зупинка 
«Поліклініка», 3/5, 20 кв.м, ванна та с/в 
власні, кухня на 3 кімнати, можна для 2 
людей) - 5 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
· Нивки (вул. Академіка Туполєва, біля 
МРЕО, 3/5, 32/19/7 кв.м, після ремонту) - 6,5 
тис.грн + комунальні. Терміново. Тел.: (066) 
347-60-59.
· Сирець (вул. Мельникова,87, 1/9, 22/12/5 
кв.м, сучасний ремонт, студіо, великий 
балкон склопакети, кахель, ламінат, шафа-
купе, диван, кухня, 10 хв. до м. «Дорого-
жичі») - 8 тис.грн. Тел.: (050) 400-44-11.
· Татарка (вул. Нагірна, 1/9, 34,5/20/7,5 кв.м, 
ґгати, телевізор, холодильник, пральна, 
диван, стінка, кухон. гарнітур) - 7 тис.грн. 
Тел.: 572-61-23.
· Центр (вул. Володимирська,91, м. «Площа 
Льва Толстого», 5/9, 32/17/7 кв.м, с/у сум. 7 кв.м, 
євроремонт, нов. меблі, кондиціонер, бойлер, 
пральна, холодильник, витяжка, євровікна, скло-
пакети, від господаря, здається вперше) - 12 тис.
грн, торг. Тел.: (067) 403-03-15.
· Центр (вул. Златоустівська, 4/9, 43 кв.м, 
гарний стан, меблі радянських часів, без 
пральної та ліжка) - 7 тис.грн. Тел.: (097) 
180-09-60.
· Центр (пр. Перемоги,15, м. «Політех-
нічний ін-т», 2/5, 18/7 кв.м, меблі, побутова 
техніка, 10 хв. до вокзалу) - 500 грн/доба. 
Тел.: (093) 387-29-39.
· Шулявка (вул. Довженка, м. «Шулявська», 
2/9, 16/8 кв.м, балкон) - 5,5 тис.грн. Без по-
середників. Тел.: (096) 536-49-92.
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· Автовокзал (пр. Науки,54-Б, 16/16, 80 кв.м, 
кухня 15 кв.м, сучасний дизайн, меблі, чудовий 
краєвид, гарний транспортний розв’язок) - 11,5 
тис.грн. Тел.: (093) 139-50-82.
· Голосіїв (вул. Васильківська, 3/9, 48/30/7 
кв.м, сум., гарні меблі, холодильник, те-
левізор, пральна, бойлер) - 10 тис.грн. Тел.: 
(095) 751-29-97.
· Теремки (вул. Академіка Заболотного, 8/16, 
56/30/8,5 кв.м, балкон заскл., гарний ремонт, 
меблі, вікна на ліс, свіже повітря, побутова 
техніка, чудова квартира) - 9,9 тис.грн, торг. 
Тел.: (093) 139-50-82.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Нова Дарниця (Харківське шосе,21/4, м. 
«Харківська», 5/9, 45/30/7 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна, ходи 
сум., балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. 
Тел.: (097) 438-73-16.
· Позняки (вул. А.Ахматової,30, 14/22, 57/27/15 
кв.м, новобудова, повний фарш, підігрів під-
логи, бойлер, гарна інфраструктура, 15 хв. до 
м. «Позняки», довгостроково, фото на вайбер) 
- 12 тис.грн. Тел.: (097) 282-03-09.
· Позняки (вул. Урлівська, 20/25, 60/15 кв.м, 
хол, 3 швидкісні ліфти, охорона, відеоспо-
стереження, меблі, вся побутова техніка) - 
9,5 тис.грн. Тел.: (050) 444-07-72.
· Позняки (пр. П.Григоренка, 9/25, 67/36/13 
кв.м, сучасний свіжий ремонт, меблі, вся 
інфраструктура, паркування, дитсадок, су-
пермаркет, ринок, для сім’ї, без тварин) - 12 
тис.грн, торг. Тел.: (095) 697-75-00.
· Харківський (вул. Ревуцького,25, 1/9 пан., 
72/36/9 кв.м, ремонт, меблі, побутова тех-
ніка, 2 балкони заскл., с/в окр., грати) - 9 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 174-20-52.
· Харківський (вул. Ревуцького, 5/10, 55/32/8 
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, 
2-спальне ліжко, стінка, диван, вбуд. кухня, 
ремонт, с/в окр., кахель) - 10 тис.грн. Тел.: 
572-61-23.
· Харківський (вул. Ревуцького,7, 9/16, 
51/30/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
кахель, балкон заскл.). Тел.: (098) 805-98-37.
· Харківський (вул. Ревуцького, 8/16, 54/32/9 
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, 
плазма, бойлер, кондиціонер, НВЧ-піч, диван, 
стінка, вбуд. кухня, с/в окр., кахель, балкон 
заскл.) - 10 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
· Харківський (Харківське шосе, 18/18 ке-
рамзит., 51,5/30/8,5 кв.м, португальська 
плитка, 2 лоджії утеплені, бойлер, с/в сум., 
кахель, шафа-купе, тел., кабельне телеба-
чення, інтернет, метал. дврпі, меблі, холо-
дильник, пральна) - 8,5 тис.грн. Тел.: (095) 
753-40-86.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Лісовий (вул. Маршала Жукова,15/13, 10 
хв. до м. «Лісова», 7/9, 50/7,5 кв.м, кімнати 
сум., с/в окр., меблі, телевізор, холодильник, 
пральна-автомат, балкон заскл., житловий 
стан) - 7 тис.грн, торг. Тел.: (098) 021-91-09.
· Троєщина (вул. Милославська, 5/9, 56/30/8 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет) - 8,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (099) 605-50-46.
· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 5/18, 32/9 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, бойлер, металопласти-
кові вікна, 2 балкони заскл.) - 8 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 6/16, 32/9 
кв.м, окр., сучасні меблі, 2 балкони заскл., 
холодильник, телевізор, пральна, пилосос, 
бойлер) - 8,5 тис.грн + комунальні, торг. 
Тел.: (063) 734-26-09.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Березняки (Дніпровська набережна, м. «Лі-
вобережний», 7/9, 45 кв.м) - 7 тис.грн. Без 
посередників. Тел.: (067) 426-89-21.
· Воскресенка (б. Перова, 3/5, 30/8 кв.м, 
окр., євроремонт, сучасні меблі, побутова 
техніка) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 
568-45-59.

· Воскресенка (б. Перова, 3/9, 48/32/8 кв.м, 
сучасні меблі, побутова техніка, євровікна, 
балкон заскл.) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(050) 536-65-57.
· Соцмісто (вул. Будівельників, 5/9, 50/32/8 
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, 
інтернет, балкон заскл., два дивани, шафи-
купе, кахель, вбуд. кухня, нов. ремонт) - 11 
тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
· Соцмісто (пр. Миру, пл.Дарницька, 4/5, 
40/25/7 кв.м, хрущовка, гарний стан, євро-
ремонт, ходи окр., все необхідне, побутова 
техніка, меблі нов., гарний стан) - 12 тис.
грн. Тел.: (067) 751-70-97.
· Харківський (Харківське шосе,19, 32/35-
пов., 52 кв.м, для сім’ї без тварин) - 10 тис.
грн + електроенергія. Передплата за 2 міс. 
Тел.: (063) 527-42-27.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Куренівка (ЖК «Навігатор», будинок № 4, 
4/25, 72 кв.м, новобудова, без меблів, по-
рожня, з ремонтом) - за домовленістю. Тел.: 
(050) 445-17-26.
· Куренівка (пров. Прибалтийський, 4/25, 
72/36/18 кв.м, новобудова, без меблів, 
вільна, з ремонтом) - 12 тис.грн + кому-
нальні. Власник. Тел.: (099) 486-74-70.
· Оболонь (вул. Полярна,5, 5/9 пан., 55/35/11 
кв.м, необхідні меблі, побутова техніка, 
косметичний ремонт, будинок у дворі, роз-
винута інфраструктура, транспорт) - 8,5 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.
· Оболонь (вул. Прирічна, 1/9, 24/6 кв.м, 
грати, меблі) - 8 тис.грн. Без посередників. 
Тел.: (099) 433-25-28.
· Оболонь (пр. Оболонський, 3/9, 54 кв.м, 
техніка, меблі, ремонт, металопластикові 
вікна) - 9,5 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.

. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Печерськ (вул. Раєвського,34, 2/5 цегл., 
62/32/7 кв.м, сталінка, паркет, с/в окр., ка-
хель, меблі, школа, дитсадок, м. «Дружби 
народів» - 15 хв. пішки, беремо з дітьми) - 
11,5 тис.грн. Тел.: (066) 702-97-32.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (вул. Вітряні Гори,21/7, 6/9 
цегл., 50/8 кв.м, все окр., меблі, телевізор, хо-
лодильник, пральна-автомат, бойлер, душова 
кабіна, кондиціонер, сигналізація, гарний ре-
монт) - 8,5 тис.грн. Тел.: (098) 021-91-09.
· Виноградар (пр. Г.Гонгадзе,20-В, 8/12, 
56/32/8 кв.м, меблі, ходи окр., холодильник, 
пральна, можна з тваримами) - 7,5 тис.грн. 
Тел.: (093) 225-82-57.
· Виноградар (пров. Квітневий,1, ТЦ «Ретро-
вілла», 12/16, 50/30/8 кв.м, все окр., меблі, хо-
лодильник, пральна-автомат, балкон заскл.) - 7 
тис.грн + комунальні. Тел.: 463-01-97.
· Виноградар (пр. Свободи,15, 6/9, 52/35/8 
кв.м, пральна, холодильник, кухня, спальні 
місця з ортопедичними матрацами, гарний 
стан) - 12,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· Виноградар (пр. Свободи, 1/9, 52/30/8 кв.м, 
побутова техніка) - 7 тис.грн. Тел.: (093) 
166-38-29.
· Виноградар (пр. Свободи, 6/9, 52/30/8 кв.м, 
євроремонт, пральна, холодильник) - 12,5 
тис.грн. Тел.: (098) 540-27-03.
· Куренівка (вул. Вишгородська, 1/5, 60 кв.м, 
сталінка, паркет, металопластикові вікна, 
плитка, бойлер, холодильник, пральна) - 9,2 
тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
· Куренівка (вул. Кирилівська, 3/9, 54 кв.м, 
2 шафи-купе, 2-спальне ліжко, кондиціонер, 
пральна, холодильник, ремонт) - 8,5 тис.грн. 
Тел.: (097) 557-50-56.
· Нивки (вул. Маршала Гречка,26-Б, 3/9, 
50/30/8 кв.м, все окр., меблі, холодильник, те-
левізор, пральна-автомат, балкон заскл., жит-
ловий стан) - 7,5 тис.грн. Тел.: (098) 021-91-09.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Біличі (вул. Чорнобильська, 1/9, 
50/29+10/15 кв.м, сигналізація, грати, євро-
ремонт, м. «Академмістечко», «Житомир-
ська», для сім’ї бед дітей та тварин). Тел.: 
(093) 209-82-24.
· Борщагівка (вул. Симиренка,5, 6/9, 46/27/7 
кв.м, ремонт, меблі, побутова техніка, для 
сім’ї, без комісії) - 8,2 тис.грн + комунальні, 
торг. Тел.: (063) 142-10-24.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Солом’янка (вул. Липківського, 8/9, 26 
кв.м, без меблів, тільки для двох жінок бу-
дівельної спеціальності) дешево. Тел.: (067) 
177-63-99.
· Соломянський Солом’янка (вул. Преоб-
раженська, 2/5 цегл., 50/30/7 кв.м, свіжий 
ремонт, гарнітурні меблі, побутова техніка, 
довгостроково) - 11 тис.грн, торг. Тел.: (067) 
402-34-54.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Лук’янівка (вул. Білоруська,23, 2/9 цегл., 
47/27/7 кв.м, житловий стан, сум., с/в окр., 
холодильник, бойлер, пральна-автомат, 
2 розсувні дивани, склопакети, лічиль-
ники, без балкона, без тварин, домофон, м. 
«Лук’янівська») - 8 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (067) 480-85-72.
· Нивки (вул. Академіка Туполєва,4, м. «Свя-
тошин» - 5 хв., 1/5, 42/32/7 кв.м, побутова 
техніка) - 8,5 тис.грн. Тел.: (050) 085-91-63.
· Нивки (вул. Виговського (Маршала 
Гречка), 5/9, 27+8 кв.м, меблі, побутова тех-
ніка, телевізор, пральна, поряд АТБ) - 8 тис.
грн. Тел.: (050) 663-86-20.
· Нивки (вул. І.Турчина,7, 4/5, 48/30/7 кв.м, 
кімнати сум., с/в окр., балкон заскл., меблі, 
холодильник, телевізор, пральна-автомат, 
після ремонту) - 10 тис.грн, торг. Тел.: (099) 
319-23-34.
· Нивки (вул. Щербаківського, 4/5, 46/30/7 
кв.м, с/в окр., балкон заскл., бронедвері, не-
обхідні меблі, побутова техніка) - 7 тис.грн. 
Тел.: (094) 899-06-12.
· Центр (вул. Пушкінська, 5/5, 64 кв.м, після 
ремонту, побутова техніка, гардеробна, до-
мофон, сейф) - за домовленістю. Тел.: (096) 
406-31-39.
· Центр (вул. Стрілецька, 3/7 цегл., 70 кв.м, 
кухня-студіо, балкон-тераса 5 кв.м, камін, 
велика гардеробна, здається вперше, сиг-
налізація, датчики руху, меблі, побутова тех-
ніка) - 2 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
· Центр (пр. Перемоги, 5/9, 54/36/8 кв.м, 
свіжий ремонт, нов. труби, проводка, нов. 
столярка, холодильник, телевізор, пральна) 
- 16 тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
· Шулявка (вул. Старокиївська, м. «Політех-
нічний ін-т», 3/5, 43 кв.м, меблі, пральна, 
телевізор) - за домовленістю. Тел.: (099) 
715-86-79.

здам в оренду - 
3 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Голосіїв (вул. Полковніка Потехіна, м. 
«Виставковий центр», 12/14, 90/65/11 кв.м, 
господар) - 15 тис.грн. Без комісійних. Тел.: 
(050) 609-60-46.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Березняки (пр. П.Тичини, 2/9, 57/41/8 кв.м, 
металопластикові вікна, бронедвері, 2 балкони 
заскл., телевізор, холодильник, пральна, меблі) 
- 7,5 тис.грн. Тел.: (063) 310-08-29.
· Харківський (Харківське шосе,19, 27/35, 
75 кв.м, для жінки без тварин) - 6 тис.грн. 
Передплата за 2 міс. Тел.: (050) 802-97-80.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (пр. Оболонський,14-В, 1/9, 
62/41/6 кв.м, балкон заскл., обшитий, по-
гріб, комора, грати, сигналізація, кодовий 
замок, косметичний ремонт, без меблів, 
шафа-купе, гарний стан, вільна, м. «Мін-
ська», «Оболонь», власна) - 12 тис.грн, торг. 
Тел.: (095) 369-34-69.

. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Печерськ (вул. Ковпака, 4/18, 120 кв.м, 
елітний будинок, підземний паркінг, ди-
зайнерський ремонт, мебльована, парк, м. 
«Палац «Україна», охорона, заселення з 
жовтня) - 1,15 тис. у.о. Тел.: (093) 201-59-89.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Центр (вул. Лисенка,3, 3/4 цегл., 72 кв.м, 
2 спальні, студіо, сучасний якісний ремонт, 
меблі, побутова техніка, інтернет, 3-сто-
роння, здається вперше, ексклюзив) - 2 тис. 
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
· Центр (пл.Перемоги, 4/4, 70 кв.м, від го-
сподаря) - договірна. Тел.: (095) 124-15-84.

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

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

візьму в оренду 
кімнати 

· Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 
310-53-89.
· Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (093) 
059-36-75.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (063) 527-92-53.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (063) 545-05-27.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (093) 059-37-17.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (096) 198-87-47.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (097) 990-24-33.
· Або кімнату (Воскресенка, Райдужний, 
Троєщина, для сім’ї). Тел.: (096) 964-25-51.
· Воскресенка (для жінки). Тел.: (099) 
355-03-43.
· Воскресенка (для одного хлопця, без го-
сподарів). Тел.: (099) 911-94-80.
· Дніпровський, Деснянський (біля метро), у 
господаря. Тел.: (063) 233-69-66.
· Квартиру або кімнату (Оболонський, дов-
гостроково), у господаря. Тел.: (066) 098-34-
90, (068) 877-69-39.
· Кімнату або частину кімнати (лівий берег, для 
жінки), до 2,5 тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80.
· Кімнату (біля метро, охайну), у хазяйки. 
Тел.: 389-97-28.
· Кімнату в гуртожитку (лівий берег), з по-
дальшим можливим викупом. Тел.: (098) 
760-87-47.
· Кімнату в гуртожитку (чоловік та жінка, 
довгостроково), до 5 тис.грн. Тел.: (093) 
959-08-46.
· Кімнату (для жінки, охайна, під ключ). Без 
посередників. Тел.: (063) 378-40-73.
· Кімнату (для чоловіка, можна без вигод, 
можна літ. кімнату). Тел.: (097) 227-84-96.
· Кімнату (жінка з двома дітьми, довгостро-
ково). Своєчасну оплату, чистоту та порядок 
гарантую. Тел.: (093) 087-75-51.
· Кімнату з правом викупу. Тел.: (095) 
124-15-84.
· Кімнату (лівий берег, можна приват. 
сектор, для себе, чоловік, віруючий). По-
рядність гарантую. Без посередників. Тел.: 
(099) 002-17-89.
· Кімнату, можна в гуртожитку під ключ (Шев-
ченківський, Солом’янський, Дарницький, дів-
чина, меблі), до 3,5 тис.грн. Без посередників. 
Тел.: (067) 345-57-19 (Наталія).
· Кімнату, можна в гуртожитку (чоловік, 53 
років). Тел.: (063) 024-77-20.
· Кімнату (Оболонь, молодий чоловік), до 5 
тис.грн. Тел.: (063) 112-32-10.
· Кімнату (правий берег, м. «Нивки», Виног-
радар, Дорогожичі, Сирець, можна в приват. 
будинку, мати з дитиною 14 років) до 3-4 
тис.грн. Можлива допомога по господар-
ству. Тел.: (066) 024-70-02 (Євгенія).
· Кімнату (прохолодну, в приват. секторі або 
на дачі, можу допомагати по господарству). 
Тел.: 288-24-24.
· Кімнату (Троєщина, Райдужний, Оболонь, 
для 1-2 дівчат). Тел.: (067) 777-36-56.
· Кімнату (чоловік). Без посередників. Тел.: 
(066) 980-50-09.
· Лівий берег (для двох людей). Тел.: (099) 
222-99-10.
· Лівий берег (для сім’ї). Тел.: (099) 355-03-
43.
· Лівий берег (сім’я без дітей та тварин). Без 
посередників. Тел.: (093) 101-67-27, (093) 
048-58-35.
· Лівий берег, у господаря. Тел.: (066) 
673-40-03.
· Лівий берег, у господаря. Тел.: 572-61-23.
· Печерський (жінка з дитиною 4-х років), до 
5 тис.грн. Тел.: (068) 668-56-94.
· Правий берег (молодий хлопець). Тел.: 
(096) 379-85-43.
· Правий берег, поряд метро або гарний 
транспортний розв’язок, у господаря. Тел.: 
(063) 233-69-66.
· Правий берег. Тел.: (098) 568-45-59.
· Святошинський (сім’я з двох людей, довго-
строково). Тел.: (066) 051-55-28.
· Солом’янський, Святошинський (для 
себе). Тел.: (066) 051-55-28.
· У господаря (для 1-2 людей). Тел.: (095) 
285-43-64.

візьму в оренду - 
1 кімнатні 

· Або 2-кімн. (будь-який район). Тел.: (093) 
329-51-64.
· Або 2-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (098) 
684-82-08.
· Або 2-кімн. (лівий берег, для сім’ї) до 6,5 
тис.грн. Тел.: (095) 632-04-22.
· Або 2-кімн. (лівий берег, Оболонь, довгостро-
ково), у господаря. Тел.: (098) 721-48-90.
· Або 2-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 
592-54-91.
· Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (063) 112-32-10.
· Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (068) 350-24-65.
· Або 2-кімн. (Оболонський, сім’я з двох 
людей, без дітей, довгостроково). Порядок 
та оплату гарантуємо. Тел.: (067) 405-25-43.
· Або готельну (Виноградар, Мінський, Ку-
ренівка, Оболонь, Нивки), у власника. Тел.: 
(099) 101-45-49.
· Або кімнату (лівий берег). Тел.: (098) 
554-37-93.
· Або кімнату (правий берег), у господаря. 
Тел.: (099) 605-50-46.
· Або кімнату (сім’я з двох людей), у госпо-
даря. Тел.: (096) 064-11-80.
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, 
Нивки, у власника. Тел.: (097) 557-51-09.
· Воскресенка, Троєщина. Тел.: (099) 355-03-43.
· Голосіївський, Печерський, Шевчен-
ківський (біля метро), у господаря. Тел.: 
(050) 331-97-28.
· Дарницький, Дніпровський (необхідні 
меблі), у господаря. Тел.: (093) 936-24-87.
· Лівий берег, Деснянський, Дніпровський. 
Тел.: (099) 911-94-80.
· Лівий берег, Дніпровський, Деснянський 
(бажано біля метро), у господаря. Тел.: (066) 
239-26-12.
· Лівий берег, до 6 тис.грн. Тел.: (099) 
911-94-80.
· Лівий берег (можна без меблів). Тел.: (097) 
020-92-55.
· Лівий берег. Тел.: (063) 267-67-82.

· Лівий берег. Тел.: (093) 920-35-86.
· Лівий берег. Тел.: (099) 355-03-43.
· Лівий берег. Тел.: (099) 911-94-80.
· Метро «Арсенальна», «Печерська», 
«Кловська», центр, у господаря. Тел.: (067) 
231-41-69.
· м. «Лівобережна» (пішки). Тел.: (099) 
911-94-80.
· м. «Оболонь» (сім’я з двох людей, довго-
строково). Оплату та порядок гарантую. 
Тел.: (067) 405-25-43.
· Оболонь, Академмістечко, Автовокзал, 
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний, 
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (098) 722-50-80.
· Оболонь, Виноградар, Мінський, Ку-
ренівка, Сирець, Чоколівка, Шулявка, 
Солом’янка (будь-який поверх та стан), у 
господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
· Позняки, Осокорки, до 9 тис.грн. Тел.: 
(099) 911-94-80.
· Правий берег (по лінії метро), у господаря. 
Тел.: (068) 592-54-91.
· Троєщина, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, 
Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який 
стан), у господаря. Тел.: (050) 400-44-11.
· Троєщина, Воскресенка, Лісовий, Рай-
дужний, Комсомольський, Соцмісто, Ру-
санівка, Березняки, Позняки, Харківський, 
у господаря. Тел.: (068) 379-93-73.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

· Або 3-кімн. (будь-який район). Тел.: (098) 
684-82-08.
· Автовокзал, Печерський, Голосіївський, 
Солом’янський, правий берег, у господаря. 
Тел.: (067) 231-41-69.
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Нивки, 
Печерський. Тел.: (099) 101-45-49.
· Воскресенка, за 7-8 тис.грн. Тел.: (067) 
777-36-56.
· Дарницький, Дніпровський, Голосіївський, 
Печерський. Тел.: (063) 233-69-66.
· м. «Лівобережна», до 10 тис.грн. Тел.: (093) 
920-35-86.
· Печерський, Шевченківський, Солом’ян-
ський, Святошинський, у господаря. Тел.: 
(050) 331-97-28.
· Позняки, Березняки, Воскресенка, Дар-
ниця, ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Хар-
ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.: 
(093) 870-60-27.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

· Або 4-кімн. (біля метро), у господаря. Тел.: 
(050) 331-97-28.

Київська область
куплю 

· БОЯРКА, ФАСТІВ. 2-кімн. (1-2 пов.) до 17 
тис. у.о., у господаря. Тел.: (096) 310-36-04 
(Олександр).
· БРОВАРИ. 1(2)-кімн. (будь-який стан, 
гарне транспортне сполучення), у власника. 
Без посередників. Тел.: (096) 796-37-18.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (будь-який на-
прямок). Тел.: (098) 684-82-08.

продам 
· БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
12 км від Києва, вул. Незалежності, 2/2, 
44/29/7 кв.м, без ремонту, електроопалення, 
поряд школа, стадіон, електричка, маршр-
ктки) - 17,5 тис. у.о. Тел.: (067) 704-00-76.
· БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
вул. Незалежності, 2/2, 44/30/7 кв.м, про-
хідна, без ремонту, документи на автономне 
опалення, можливе перепланування, с/в 
сум., школа, електричка, маршрутки) - 17,5 
тис. у.о., торг. Тел.: (093) 403-01-14.
· БОЯРКА. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
вул. Незалежності,10, 5/5, 68/44/7 кв.м, ав-
тономне опалення, ламінат, металопласти-
кові вікна, балкон, вбуд. кухня, шафи-купе, 
с/в окр., кахель) - 28 тис. у.о. або обміняю на 
1-кімн. в Києві. Тел.: (095) 380-47-62.
· БРОВАРИ. 1-кімн. (вул. Короленка, центр, 
1/5 червона цегла, 28/16/5 кв.м, 2 великі 
вікна, житловий стан, дерев. підлога, висота 
2,6 м, коридор з нишею, на площадці 3 кв-
ри, поряд школи № 5, 8, 10, 20 км від Києва, 
гарне транспортне сполучення) - 24,5 тис. 
у.о. Тел.: (098) 089-64-92.
· БРОВАРИ. 2-кімн. (3/5 цегл., 46/30/6 кв.м, 
кімнати окр., паркет, ремонт, балкон, 15 км 
від Києва, поряд школа, садок, бювет) - 40 
тис. у.о., торг. Тел.: (098) 002-96-55.
· БРОВАРИ. 3-кімн. (вул. Київська,312, 
1/5, 51/40/5 кв.м, житловий стан, сум.-окр., 
фасад, вікна на «Новус») - 45 тис. у.о. Без 
комісійних. Тел.: 411-28-60.
· БУЗОВА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
вул. Центральна, 2/4 пан., 33/17/8,5 кв.м, но-
вобудова, сучасний ремонт, меблі, побутова 
техніка). Тел.: 599-12-88.
· БУЧА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, вул. 
Польова,22, 2/5 цегл., 44/30/6,5 кв.м, висота 
2,65 м, с/в сум., кімнати сум., балкон заскл., 
метал. двері, газколонка, житловий стан, 
охайне подвір’я) - 38,5 тис. у.о. Тел.: (099) 
606-78-77.
· БУЧА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
вул. Польова,22, 2/5 цегл., 44/30/6,5 кв.м, 
с/в сум., балкон заскл., газколонка, подвійні 
та метал. двері, житловий стан, охайне 
подвір’я) - 38,5 тис. у.о. Власник. Тел.: (097) 
815-68-40.
· ВАСИЛЬКІВ. 1-кімн. (1/5, 30/16 кв.м) - 13 
тис. у.о. Тел.: (097) 157-01-94.
· ВІЛЬХОВЕЦЬ. 1-кімн. (Богуславський 
р-н, 80 км від Києва, 2/3 цегл., 38/25/8 кв.м, 
газ, вода, опалення, батареї, лоджія заскл., 
сарай, гарний транспортний розв’язок) - 3,7 
тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
· ВИШЕНЬКИ. 2-кімн. (Бориспільський 
р-н, 1/2-пов.) - за домовленістю. Тел.: 
(066) 057-82-33.
· ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (вул. Жовтнева, 5/9 цегл., 
22/13/5 кв.м, с/в сум., ванна норм., склопакети, 
бронедвері, будинок у дворі, вікна у двір, 
домофон, центр міста, поруд зупинки мар-
шруток, електричка, магазини, поліклініка) - 
16 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
· ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський 
р-н). Тел.: (093) 506-52-83.
· ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, хороша квартира, меблі, побутова тех-
ніка, центр міста, з євроремонтом, заг. 62 
кв.м, бельетаж, 2 балкони, в 9-пов. будинку, 
в парку культури та відпочинку, поряд кра-
сиве облаштоване озеро) або обміняю на 
2(1)-кімн. в Києві (центр, Печерськ). Тел.: 
280-35-02, (066) 752-60-63.
· ВОЛОДИМИРСЬКЕ. 3-кімн. (Згурівський 
р-н, 61/47 кв.м, газ, вода у квартирі, 48 сот., 
40 сот. приват. городу, сараї, гараж, літ. 
кухня, погріб, 7 км до Згурівки) - 90 тис.грн 
+ моє оформлення. Тел.: (099) 199-85-39.
· ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н, 
2/2, 45,4/33/6,4 кв.м, гарний ремонт, мета-
лопластикові вікна, автономне опалення, 
балкон заскл., сарай, погріб, поруч центр) 
- 19 тис. у.о. Тел.: (063) 225-77-15.
· ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (5/5 цегл., 68,2/40,6/8,5 
кв.м, ремонт, с/в окр., металопластикові 
вікна) - 25 тис. у.о. Тел.: (093) 050-59-36.
· ДЕМИДІВ. 2-кімн. (Вишгородський р-н, 
25 км від Києва, 3/3 цегл., 46/26/6 кв.м, с/в 
сум., балкон заскл., кап. гараж, погріб) - 18 
тис. у.о., торг. Тел.: (63) 593-04-87.
· ДИМЕР. 2-кімн. (центр, 43 кв.м, 2-й пов.) 
або обміняю на 1-кімн. в Києві. Тел.: (067) 
702-47-17.
· ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 1-кімн. (4/5, 35/19/8 
кв.м, металопластикові вікна, нов. опа-
лення, імп. котел, бойлер, душова кабіна) - 
14 тис. у.о. Тел.: (068) 364-60-88.
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· ЖИТНІ ГОРИ. 2-кімн. (Рокитнянський р-н, 
1/2 цегл., пічне опалення, газ по вулиці, кухня, 
коридор, 3 комори, центр, асфальт, електричка) 
- 5,5 тис. у.о. Тел.: (096) 974-38-62.
· ІРПІНЬ. 1-кімн. (вокзал, вторинна, 30 кв.м, 
потребує косметичного ремонту, балкон 
заскл., бойлер, меблі, холодильник) - 19 тис. 
у.о. Тел.: (093) 191-55-63.
· НЕМІШАЄВЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 
22 км від Києва, 28/15/7 кв.м, с/в сум., ка-
хель, підігрів підлоги, автономне опалення, 
лоджія заскл.) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 
032-99-89.
· НОВООЛЕКСАНДРІВКА. 1-кімн. 
(Згурівський р-н, 1/3 цегл., 42/23/8,4 кв.м, 
автономне опалення, електробойлер, балкон 
незаскл.) - 12,5 тис. у.о. Терміново. Тел.: 
(050) 933-27-13.
· ОЗЕРНА. 2-кімн. (Білоцерківський р-н, 
48 кв.м, все окр., ремонт, нов. підлога, 
столярка, автономне опалення, економний 
котел, балкон заскл., бойлер) - 10 тис. у.о. 
Тел.: (098) 053-81-78.
· ОЗЕРНЕ. 2-кімн. (Білоцерківський р-н, 1/2 
цегл., 47,5/27,5/8,3 кв.м, 2 кімнати, с/в окр., 
автономне опалення, тверде паливо, підвал, 
сарай, 2 сот.) - 7 тис. у.о. Тел.: (096) 620-05-99.
· П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 2-кімн. (без зруч-
ностей, комунікації поряд) - 3,5 тис. у.о. 
Тел.: (063) 513-90-46.
· РОКИТНЕ. 2-кімн. (1/5, 50/30/8 кв.м, газ, 
вода, все окр., тел., інтернет, житловий стан, 
чиста, поряд фундамент під гараж, 200 м до 
лісу, 500 м до р.Рось, 15 хв. до вокзалу, мар-
шрутки на Київ) - 10,5 тис. у.о. Тел.: (096) 
343-96-50.
· РОКИТНЕ. 2-кімн. (1/5, 50/30/8 кв.м, кім-
нати та с/в окр., електроенергія, газ, вода, 
інтернет, фундамент під гараж, розвинена 
інфраструктура, маршрутка на Київ кожну 
годину, 10 хв. пішки до електрички) - 10,5 
тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
· ТАРАСІВКА. 1-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, ст.Тарасівка, вул. Шкільна, 5/10 цегл., 
36/18/9 кв.м, нов. будинок, після будівель-
ників) - 17 тис. у.о. Тел.: (050) 581-69-54.
· 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, ін-
фраструктура, електричка, маршрутки) - 45 
тис. у.о. Тел.: 228-96-11.
· ФАСТІВ. 3-кімн. (4/5 цегл., 54 кв.м, кухня 
9 кв.м, металопластикові вікна, с/в окр., 
кахель, автономне опалення) - 16 тис. у.о., 
торг. Тел.: (095) 051-07-51.
· ФАСТІВ. 3-кімн. (вул. С.Палія, 1/2, 
67,2/45,5/8,5 кв.м, центр, автономне опалення) 
- 22 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 917-13-22.
· ФАСТІВ. Готельну (вул. Строкова, 5/5 цегл., 
21/12/5 кв.м, металопластикові вікна, 2-кон-
турний котел, с/в сум., балкон-корзинка, 
гарний ремонт, меблі, побутова техніка) - 10,5 
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 699-74-19.
· ЦИБЛІ. 3-кімн. (П.-Хмельницький р-н, 
вул. Шевченка,41, 3/4, 72/41/10 кв.м, все 
окр., 2 лоджії заскл., житловий стан, кахель, 
плитка, поряд Дніпро) - 15,5 тис. у.о. Без ко-
місійних. Тел.: (068) 322-55-02.
· ЧУБИНСЬКЕ. 1-кімн. (Бориспільський р-н, 
вул. Виставкова,16, 7/9, 41/17/14 кв.м, після бу-
дівельників, комплекс «Новосельцеве», 15 хв. 
до м. «Вирлиця», «Бориспільська») - 38 тис. 
у.о. Тел.: (098) 889-42-92.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 1 
година від м. «Святошин», 1/2 цегл., кім-
ната 15 кв.м, кухня 5 кв.м, коридор, душова 
кабіна, меблі, бойлер, балкон 3 кв.м, дерев. 
підлога, холодильник, пральна, євроремонт) 
- 10 тис. у.о., торг. Терміново. Тел.: (098) 
598-66-61.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 2/2, 
15,5/8 кв.м, всі вигоди, після ремонту, 45 хв. 
маршруткою від Києва) - 11 тис. у.о. Тел.: 
525-47-18.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 2/2 
цегл., 30/17,5/5 кв.м, балкон заскл., с/в сум., 
дерев. підлога, гарний стан, бронедвері, 
меблі, холодильник, пральна, витяжка) - 16 
тис. у.о. Тел.: (097) 432-04-65.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
30/15,5/5,5 кв.м, балкон заскл., тепла, після 
гарного ремонту, сучасні меблі, без комісії 
та посередників) - 11 тис. у.о., торг. Тел.: 
(097) 616-01-00.
· ЩАСЛИВЕ. 1-кімн. (Бориспільський р-н, 
вул. Фестивальна,29, 4/5, 22,4 кв.м, 8 км на 
маршрутці № 807 від м. «Бориспільська»). 
Тел.: (067) 735-60-09, (066) 350-78-91.

обміняю 
· БРОВАРИ на ЧАБАНИ, ГАТНЕ. 2-кімн. (5-й 
пов., 52 кв.м, житловий стан, гарне розташу-
вання) на житло або на дачу (Одеська траса, до 
10 км від Києва). Тел.: (066) 240-42-05.
· ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, хороша квартира, меблі, побутова тех-
ніка, центр міста, з євроремонтом, заг. 62 
кв.м, бельетаж, 2 балкони, в 9-пов. будинку, 
в парку культури та відпочинку, поряд кра-
сиве озеро) на 2(1)-кімн. в Києві (центр, Пе-
черськ). Тел.: 280-35-02, (066) 752-60-63.
· ШИБЕНЕ на КИЇВ. 1-кімн. (Бородянський 
р-н, 1 година від м. «Святошин», 1/2 цегл., 
кімната 15 кв.м, кухня 5 кв.м, коридор, ду-
шова кабіна, меблі, балкон 3 кв.м, дерев. 
підлога, холодильник, пральна, євроре-
монт) + доплату на 1-кімн. в Києві (12 кв.м, 
перший поверх, можна в поганому стані). 
Тел.: (098) 598-66-61.

здам в оренду 
· БРОВАРИ. 3-кімн. (вул. Шевченка, новобу-
дова, 1/16, 95 кв.м, ремонт, меблі за домов-
леністю, можна за рахунок оренди). Тел.: 
(068) 592-54-91.
· БРОВАРИ. Кімнату в 2-кімн. (вул. Неза-
лежності,15, 20 кв.м, для 1-2 дівчат). Тел.: 
(097) 111-72-37.
· БРОВАРИ. Кімнату в 2-кімн. (для жінки, 
можна з дитиною) - за домовленістю. Без 
посередників. Хазяїн. Тел.: (099) 934-94-50.
· БУЧА. Кімнату в 2-кімн. (вул. Нове шосе, 
поряд зупинка таксобуса) - 3 тис.грн. Тел.: 
(067) 773-72-66.
· ВИШГОРОД. 1-кімн. (вул. Набережна,8-Д, 
1/10, 25/15/5 кв.м, смарт, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, кондиціонер, с/в сум.) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (073) 505-80-80.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Набережна,22, 
4/14, 75/45/30 кв.м, євроремонт, меблі, тех-
ніка) - 10 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 
174-19-92.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Шевченка,5, 
7/10, 55/35/7 кв.м, косметичний ремонт, 
холодильник, бойлер) - 7,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (068) 867-54-37.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (пр. Мазепи,3, 5/5, 
47/32/7 кв.м, косметичний ремонт, меблі) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 174-20-82.
· ВИШГОРОД (7 сот., під забудову, прямо-
кутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (068) 
867-54-08.
· ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 2-кімн. (К.-Свя-
тошинський р-н, 16 кв.м, для одного чоло-
віка, меблі, побутова техніка, інтернет, до 
м. «Академмістечко» - 20 хв. маршруткою) 
- 2,5 тис.грн з комунальними. Тел.: (095) 
032-99-89.
· ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 3-кімн. (К.-Свя-
тошинський р-н, 15 кв.м, меблі, побутова 
техніка, інтернет, для одного чоловіка) - 2,2 
тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
· ІРПІНЬ. Дві кімнати в 3-кімн. (вул. Со-
борна, центр, всі вигоди) - 5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (050) 356-72-96.
· КОЦЮБИНСЬКЕ. 1-кімн. (8/9, 41 кв.м, 
меблі) - 7,5 тис.грн. Тел.: (066) 385-45-94.
· КОЦЮБИНСЬКЕ. Кімнату в 2-кімн. 
(гарний стан, всі вигоди, котел, тепла) - 4 
тис.грн + комунальні. Тел.: (097) 149-58-04.

· ПІСКІВКА. 1-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, зупинка електрички «Тетерів», 37 кв.м, 
велика лоджія, вбуд. меблі, автономне опа-
лення, поряд річка, ліс, озеро, ринок, мага-
зини, школа) - за домовленістю. Тел.: (095) 
057-27-41.
· С.БОГРЩАГІВКА. 1-кімн. (К.-Святошин-
ський р-н, вул. Святошинська, 2/2, 36/18/12 
кв.м, холодильник, пральна, диван, шафа-
купе, вбуд. кухня, євроремонт) - 10 тис.грн. 
Тел.: (096) 858-42-53.

Інші регіони
продам 

· БЕРДЯНСЬК. 2-кімн. (3/9, капремонт, 
меблі, техніка, від власника) - 30 тис. у.о. 
Тел.: (068) 198-97-82.
· БРІВКИ. 2-кімн. (Житомирська обл., окр., 
туалет, ванна, газ, госпбудівлі, підвал, біля во-
кзалу) - за домовленістю. Тел.: (068) 925-69-10.
· ВІКТОРІЯ. 1-кімн. (Полтавська обл., Пи-
рятинський 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.
· ВІННИЦЯ. 2-кімн. (1/9 пан., 49/29/8 кв.м, 
район центрального ринку, косметичний ре-
монт, підвал, два коридори, комори, балкон) 
або обміняю на приват. будинок у Винниці 
(з вигодами, р-н Ближнє Замостя, центр) або 
м.Києві. Тел.: (098) 490-69-19.
· ВІННИЦЯ. 2-кімн. (район центрального 
ринку, 1/9 пан.) + 1-кімн. (район Урожаю, 
1/9 цегл., 13 кв.м, ремонт) або обміняю 
на приват. будинок (на 2-3 входи, вигоди, 
приват. ділянка, у м.Вінниці, р-н Ближнє За-
мостя) або в м.Києві або Москві. Тел.: (097) 
299-11-69, (098) 491-69-19.
· ВІННИЦЯ. 2-кімн. (район центрального 
ринку, 1/9 пан., житловий стан) - 38,5 тис. 
у.о. Тел.: (097) 299-11-69, (098) 491-69-19.
· ВІТОВЄ. 3-кімн. (Чигиринський р-н, в сос-
новому лісі, поряд Дніпро). Тел.: (068) 381-
12-29 (з 19.00 до 20.00).
· ГАДЯЧ. 1-кімн. (Полтавська обл., 5/5 цегл., 
36 кв.м, теплий будинок) недорого. Тел.: 
(095) 812-43-84.
· ГАДЯЧ. 4-кімн. (Полтавська обл.). Тел.: 
(095) 775-73-34.
· ЕНЕРГОДАР. 3-кімн. (пр. Будівельників,24, 
2-й мікрорайон, центр, 5/5, поряд лікарня, 
дитсадок, аптека, магазини, житловий стан, 
балкон, лоджія) або обміняю на 1-кімн. + ваша 
доплата. Тел.: (099) 616-77-62.
· КАНІВ. 3-кімн. (Черкаська обл., центр, 7/9 
цегл., балкон, лоджія, с/в, кухня кахель, лі-
чильники на воду, бойлер, домофон, Дніпро, 
ринок, супермаркети, автовокзал, дитсадок, 
тепла, світла) - 25 тис. у.о. або обміняю на 
житло в Києві. Тел.: (050) 731-80-50.
· НІКОПОЛЬ. 1-кімн. (Дніпровська обл., 
центр, 3/5 пан., покращене планування, ав-
тономне електроопалення, бойлер, пральна 
машина, лічильники зонарні, лоджія заскл.) 
- 8 тис. у.о. Тел.: (050) 752-58-19.

·СКАДОВСЬК. 1-кімн. готельну 
(Херсонська обл., 15 хв. від моря, 
колишній гуртожиток, 3/4 цегл., 13 
кв.м, електроенергія, вода, ремонт, 
туалет загальний, до Херсона 1 год. 
10 хв.) - 4 тис. у.о. Власник. Тел.: 
(068) 874-43-81.

· УЖГОРОД. Квартиру (Закарпаття, 90 кв.м) 
- 90 тис. у.о. Тел.: (096) 399-33-36.

обміняю 
· ЛУБНИ. 2-кімн. (Полтавська обл., сучасне 
планування, 50 кв.м, тепла, цілком облашто-
вана, гаряча вода цілодобово, в заповідно-
курортному місці) на житло в Київської 
обл., Києві або передмісті або продам - 30 
тис. у.о. Тел.: (050) 540-68-54.
· ЛУБНИ на КИЇВСЬКУ ОБЛ. 2-кімн. (Пол-
тавська обл., сучасна квартира) на квар-
тиру або будинок. Тел.: (098) 327-50-54 
(м.Лубни).
· УКРАЇНУ на АВСТРАЛІЮ. Кв-ру на 
житло. Тел.: (044) 560-18-91.

1.3. Будинки, котеджі
Київ

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

продам 
· Дарницький (вул. Садова, 2-рівневий, 
цегл., 130 кв.м, євроремонт, меблі, 7 сот., 
молодий фруктовий сад, м. «Славутич») - 
115 тис. у.о. Тел.: 574-85-70.
· Подільський (вул. Міська, нов., 2 рівні, 
цегл., 160 кв.м, євроремонт, вітальня, кухня, 
3 спальні, робочий кабінет, гардеробна, 2 
с/в, душова кабіна, тераса, меблі, побутова 
техніка сучасні, супермаркети, зелений 
масив Пуща-Водиця) - 250 тис. у.о. Тел.: 
(067) 960-55-83.
· Подільський (вул. Осиповського, півбу-
динку, 65/35/10 кв.м, 3 гаражі, 4 сот., ліс, 
парк, озера, пал.Шевченка, 5 хв. маршрутка 
до м. «Мінська», супермаркети) - 57 тис. 
у.о., торг. Тел.: (099) 101-45-49.
· Подільський (пл.Шевченка, вул. Осиповсь-
кого, півбудинку, 60/40/15 кв.м, 3 гаражі, 4 
сот., всі міські комунікації, косметичний 
ремонт, документи готові, поряд озеро, ліс, 
парк, м. «Мінська» - 10 хв.) - 60 тис. у.о., 
торг. Тел.: (097) 557-51-09.

здам 
· Будинок (метал., 7,5х3,5 м, утеплений) - 4 
тис.грн. Тел.: (098) 032-10-66.
· Голосіївський (Деміївка, вул. Ціолковсь-
кого, кімната в будинку, всього 3 кімнати, 
12 кв.м, вигоди в будинку, поряд м. «Де-
міївська», гарний транспорт, інфраструк-
тура) - 4,5 тис.грн з комунальними. Тел.: 
(050) 924-22-25.
· Голосіївський (Корчувате, вул. Борови-
ченка, 20 хв. маршруткою до метро, кімната 
для 1-2 людей, всі вигоди) - 4 тис.грн. Тел.: 
(050) 924-22-25.
· Голосіївський (Курчувате, вул. Борови-
ченка, кімната, в приват. будинку, для двох 
людей, всі вигоди в будинку) - 4 тис.грн. 
Тел.: 525-47-18.
· Голосіївський (пров. Сквирський, кімната 
15 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, 
інтернет, с/в в будинку, нов. диван, меблі, 
для однієї дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: (093) 
923-41-02.
· Дарницький (м. «Славутич» - 10 хв., Осо-
корки, будинок, побутова техніка, можна 
для цілорічного проживання, меблі, бойлер, 
80/20+15/15 кв.м, с/в сум. 10 кв.м, опалення, 
«Фора», огорожа, 10 сот., сад) - 8 тис.грн. 
Без комісійних. Тел.: (095) 532-75-21.
· Дніпровський (вул. Маланюка, кімната 10 
кв.м, окр. вхід, туалет та лазня у дворі, м. 
«Лівобережна» маршрутка № 215 або пішки 
20 хв., для 1-2 людей) - 1 тис.грн. Тел.: (063) 
299-05-58.
· Дніпровський (Русанівські сади, 1/2-пов., 
кімната 14 кв.м, перший поверх) - 3 тис.грн. 
Тел.: (068) 956-27-76.
· Подільський (вул. Білицька, частина бу-
динку, 40/10 кв.м, ванна 10 кв.м, кімната 
10 кв.м, туалет, опалення, бойлер, пральна, 
інтернет) - 7 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.

· Подільський (пл.Шевченка, дві кімнати, 
півбудинку, кухня, с/в, все окр., 2-спальне 
ліжко, пральна, бойлер, мангал) - 8 тис.грн. 
Тел.: (097) 557-50-56.
· Подільський (пл.Шевченка, кімната в 
приват. будинку, 35 кв.м, ремонт, для од-
нієї людини, м’який кутовок, диван, стінка, 
шафа, проживають господарі) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (097) 557-50-56.
· Святошинський (Борщагівка, півбудинку, 
кінцева зупинка трамваю № 1, 2 кімнати, 
кухня, веранда, туалет, душ в будинку, 3 
сот., без господарів, для сім’ї, можна з тва-
ринами) - 8 тис.грн. Терміново. Тел.: (050) 
943-24-12.
· Святошинський (П.Борщагівка, кімната 
без господарів, вся побутова техніка, 1-пов., 
для сім’ї, душова кабіна, пральна) - 3 тис.
грн. Тел.: (096) 435-44-87.

зніму 
· Оболонський (Пуща-Водиця). Тел.: (063) 
267-67-82.

Київська область
куплю 

· Будинок (80-100 кв.м, цегл., висота стелі від 
2,7 м, газове опалення, вода, с/в в будинку, 
гараж, погріб, колодязь, водойма, ліс, до 100 
км від Києва, асфальт, до 15 сот., доглянутий). 
Тел.: (097) 964-70-70 (Володимир).
· Будинок або півбудинку в Боярці, до 30 тис. 
у.о. Тел.: (097) 020-92-55, (063) 621-57-09.
· Будинок в райцентрі, в розстрочку, до 1,5 
тис. у.о. Тел.: (096) 868-26-08.
· Будинок (до 30-50 км від Києва). Тел.: (067) 
911-29-90.
· Будинок, котедж, дачу. Тел.: (066) 572-90-46.
· Будинок (по ходу електрички, між Кагар-
ликом та Миронівкою), до 5 тис. у.о. Тел.: 
(097) 233-74-99.
· ДО 20 КМ ВІД КИЄВА (будинок), до 20 
тис. у.о. Тел.: (095) 936-96-89.
· ДО 30-40 КМ ВІД КИЄВА (будинок, ба-
жано велика ділянка), у господаря. Тел.: 
(093) 701-31-51.
· ДО 30 КИ ВІД КИЄВА (Одеський напр., дачу 
або будинок) недорого. Тел.: (098) 222-47-65.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (093) 329-51-64.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (098) 684-82-08.
· ПОГРЕБИ, Зазим’я, Пухівка, Рожни (Бро-
варський р-н, житловий стан, будинок при-
датний для життя), у господаря. Без посе-
редників. Тел.: (098) 722-50-80.
· Хату біля електрички (для себе). Тел.: (066) 
630-04-19.
· Хату під дачу (електричка до Києва). Тел.: 
(097) 233-74-99.

продам 
· БОРИСПІЛЬ (вул. Вишнева, 2-пов., без 
внутр. робіт, 12 сот., комунікації по вулиці) - 
25 тис. у.о. Тел.: (067) 647-65-94.
· БОРОВА (Фастівський р-н, 56 кв.м, пів-
будинку, 3 кімнати, газове опалення, вода, 
інтернет, каналізація, ділянка 6 сот. під забу-
дову, квадратна, поряд газ, електроенергія, 
сарай, душ, туалет, все кап., 10 хв. від елек-
трички) - 30 тис. у.о. Тел.: (066) 308-17-74.
· ВАСИЛЬКІВ (будинок, газ, електроенергія 
підведені, потребує капремонту, 10 сот.) - 10 
тис. у.о. Тел.: (050) 943-24-12.
· ВЕЛИКА СТАРИЦЯ (Бориспільський р-н, 
1-пов., цегл., все комунікації, 94 кв.м, госп-
будівлі, 25 сот.). Тел.: (067) 647-65-94.
· ВІЛЬШАНИЦЯ (Рокитнянський р-н, по 
ходу електрички, річка, будинок з виго-
дами, обкладений цеглою, 3 кімнати, 65 
кв.м, кухня, веранда, с/в, газове та пічне 
опалення, 49 сот., сад - 60 дерев, житловий, 
гараж, сарай, льох, колодязь) - 12 тис. у.о. 
Тел.: (096) 343-96-50.
· ВІЛЬШАНИЦЯ (Рокитнянський р-н, цегл., 
2-пов., 130/84/10 кв.м, с/в, два входи, 5 
кімнат, газ, вода, мансарда, лазня, колодязь, 
літ. кухня, гараж, сарай, льох, 47 сот., елек-
тричка, річка, ліс) - 22 тис. у.о. Тел.: (050) 
983-72-58.
· ВІТА-ПОШТОВА (К.-Святошинський р-н, 
будинок, нов. 2-рівневий, цегл., 180 кв.м, єв-
роремонт, меблі, побутова техніка, камінна 
зала, літ. тераса, 7,5 сот.) - 170 тис. у.о. Тел.: 
(098) 897-49-94.
· ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, бу-
динок, 4 кімнати, 76 кв.м, кухня, ванна 
туалет, умивальник, свердловина, вода в 
будинку, газове опалення, гараж, сад, город, 
курник) або обміняю на 2-кімн. в Києві (Ви-
ноградар, Нивки, Куренівка, Вітряні Гори). 
Тел.: (050) 652-84-59.
· ВИЩА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н, 
«Автоматика», 0,059 сот., 120 кв.м, 2-пов., 
гарний ремонт, меблі, техніка) - 60 тис. у.о. 
Тел.: (068) 867-54-22.
· ВОЛОДИМИРСЬКЕ (Згурівський р-н, бу-
динок, 61 кв.м, газ, вода, світло в будинку, 
декілька сараїв, гараж, літ. кухня, погріб, все 
цегл., 48 сот., водонапірна башта в селі) - 90 тис.
грн + моє оформлення. Тел.: (099) 199-85-39.
· ГАТНЕ (К.-Святошинський р-н, нов., 
2-рівневий, цегл., 155 кв.м, цоколь 75 кв.м, 
якісний ремонт, всі комунікації, 8 сот., мо-
лодий сад, м. «Теремки» - 1,5 км) - 129 тис. 
у.о. Тел.: 229-70-91.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, будинок, 100 
кв.м, вигоди, колодязь, пічне опалення, 6 сот., 
приват.) - 30 тис. у.о. Тел.: (066) 973-80-75.
· ГОСТОМЕЛЬ (будинок, 300 кв.м) - 85 тис. 
у.о. Тел.: (095) 603-08-15.
· ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 280 
кв.м, 12 сот.) - 89 тис. у.о. Власник. Тел.: 
(099) 193-07-47.
· ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 
300 кв.м, 3 рівні, 13 сот., хазяїн). Тел.: 
(097) 511-52-85.
· ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 338 
кв.м, 12 сот.) - 85 тис. у.о. Тел.: (063) 394-57-23.
· ГОСТОМЕЛЬ (півбудинку, 2 кімнати, 
сарай, всі вигоди в будинку, 7,5 сот. городу, 
світло, газ, вода, госпбудівлі, меблі част-
ково) - 27 тис. у.о. Хазяйка. Без посеред-
ників. Тел.: (067) 126-67-13.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, будинок, 
цегл., 2-пов., 141/87,5 кв.м, 7 кімнат, 2 с/в, 
веранда, якісний ремонт, 30 сот., приват., 
погріб, літ. кухня, колодязь, лазня, літ. душ) 
- 53 тис. у.о. Тел.: (098) 547-89-91.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дерев., 
обкладений цеглою, 69 кв.м, 3 кімнати, 
кухня, комора, погріб, сарай, 19 сот.) - 10 
тис. у.о. Тел.: (04571) 9-20-93.
· ДЕМИНІВКА (Фастівський р-н, 65 км від 
Києва, вул. Миру,18, хата доглянута, газ, 
вода, електроенергія, погріб мурований, 43 
сот. городу, сарай, ліс, крайня над берегом) - 
5 тис. у.о., торг. Тел.: (066) 467-00-29.
· ДЕМ’ЯНЦІ (П.-Хмельницький р-н, 100 км 
від Києва, будинок дерев., сарай, 100 м від 
річки, 20 сот., сад, підведені всі комунікації) 
- 25 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 490-02-47.
· ЄМЧИХА (Миронівський р-н, хата, дерев. 
обкладена цеглою, 15 сот., сад, паркан під 
склом, свердловина, газ балонний, маршрутка 
від м. «Видубичі»). Тел.: (067) 788-72-52.
· ЖОВТНЕВЕ (Переяслівський р-н, ко-
лишня Студеники, будинок, 1974 р. забу-
дови, 79 кв.м, веранда 10 кв.м, 2 сараї, по-
гріб, цегл., колодязь у дворі, город 27 сот., 
чорнозем, молодий сад, електроенергія, га-
зове опалення) - 7 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 
504-64-12 (Анна Петрівна).
· КЛАВДІЄВЕ (К.-Святошинський р-н, 116 
кв.м, 2-пов., 8 сот., 15 хв. до електрички, ліс, 
озеро, свіже повітря, господар) - 45 тис. у.о. 
Тел.: (066) 694-31-66.
· КНЯЖИЧІ (Бориспільський р-н, 15 хв. до 
м. «Лісова» автобусом, 20 сот., вигляд на цер-
ковні бані, центр, стара хата, гизифікована, 
електрика, поряд зупинка автобуса, центр). 
Терміново. Тел.: (050) 022-48-89 (Тетяна).

· КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, город 20 сот., 
центр села, старий будинок, газифікований, 
електроенергія, поряд автобус, 15 хв. від м. «Лі-
сова») - за домовленістю. Тел.: (050) 022-48-89.
· КОРОЛІВКА (Макарівський р-н, від м. 
«Жиомирська» маршрутка Київ-Кодра 
кожну годину, хата, 4 кімнати, 60 сот. го-
роду, ліс, ремонт, меблі, вода в будинку). 
Тел.: (096) 607-19-85 (Володимир).
· КОРОЛІВКА (Макарівський р-н, хата, газ, 
вода, всі вигоди, центр, гарний будинок, сад, 
город, газове опалення, 40 сот.). Тел.: (067) 
194-51-36, (098) 596-94-41 (Марія).
· ЛОСЯТИН (Васильківський р-н, будинок, 
70 кв.м, 3 кімнати, кухня, газове та пічне 
опалення, обкладений цеглою, ремонт, ме-
талопластикові вікна, меблі, теплий, водо-
провід у будинку, сарай, гараж, літ. кухня, 
колодязь, погріб, 52 сот., ставок) - 15 тис. 
у.о. Тел.: (050) 380-06-59.
· ЛУКАШІ ЛУКАШІ (Баришівський р-н, бу-
динок 75 кв.м, 20 сот., сад, цегл., 2 кімнати, 
вітальня, погріб, сарай, газ, комунікації в 
будинку) - 45 тис. у.о. Тел.: (068) 400-44-11.
· ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, вул. 
Центральна, 50 км від Києва, хата, газ під-
ведений до плити, колодязь, погріб, великий 
двір, за хатою садок - вишні, груші, яблуні, 
40 сот.) - договірна. Тел.: 564-68-78.
· МИРОНІВКА (будинок, центр міста, газ, 
вода, літ. кухня, гараж, яма для ремонту, 
сарай, погріб, город) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: 
(098) 589-35-80.
· МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, 195 кв.м, 
11 сот., 9 км до метро). Тел.: (050) 445-17-26.
· МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, 8 км 
до метро, поряд ліс, річка, 288 кв.м, 13 сот.). 
Тел.: (098) 601-91-17.
· ОЛЕНІВКА (Фастівський р-н, під забу-
дову, біля центру, поряд школа, дитсадок, 
магазин, пошта, 400 м - ставки, рівна, ко-
мунікації поряд - 60 м, тільки фруктові де-
рева, 10 хв. автобусом до ст.Білки, Одеська 
траса - 8 км, 10 сот.) - 100 тис.грн. Тел.: (096) 
527-01-43.
· ОПАНАСІВ (Броварський р-н, хата, потребує 
ремонту, сарай, погріб, 30 сот., ліс, красиве 
місце) - 4,5 тис. у.о. Тел.: (066) 740-59-14.
· ОСТРІВ (Рокитнянський р-н, 90 км від Києва, 
60/31/18 кв.м, 3 кімнати, ванна, пральна, об-
кладений цеглою, газове та пічне опалення, 
металочерепиця, погріб, каналізація, свердло-
вина, колодязь, 17 сот., сад, огорожа) - 10,5 тис. 
у.о. Тел.: (099) 092-11-83.
· ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, 37 км 
від Києва, старий, всі комунікації) - 12 тис. 
у.о. Тел.: (099) 911-94-80.
· ПОДІЛЛЯ (Баришівський р-н, дерев. бу-
динок, обкладений цеглою, газ, асфальт, 55 
сот., погріб, колодязь, сарай, 6 маршруток на 
Київ на день) - 12 тис. у.о. Тел.: (095) 730-82-
59, (098) 749-15-64.
· ПОПРАВКА (Білоцерківський р-н, 18 км 
від м.Б.Церква, Одеська траса, будинок, 
газове опалення, туалет, вода в будинку, су-
путникова антена, метал. гараж, госпбудівлі, 
сад, 28 сот.). Тел.: (067) 405-34-78.
· ПОРОСКОТЕНЬ (Бородянський р-н, півбу-
динку, недобудова, 15 сот. городу) - 25 тис. 
у.о. Тел.: (093) 987-76-07.
· ПОТІЇВКА (Білоцерківський р-н, дерев., об-
кладений цеглою, 55 кв.м, 2 кімнати, 40 сот., 
приват., сарай, погріб, колодязь, сад, 300 м до 
ставка) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 620-05-99.
· РОВЖІ (5 сот., 2-пов., 80,3 кв.м, газ, пічка, 
камін, ламінат, вагонка, 3 кімнати, коридор, 
кухня, ванна, с/в, плитка, гаряча вода, свердло-
вина, альтанка, госпблок, літ. кухня, погріб, 
ліс, канал, море, магазин, автобус) - договірна. 
Тел.: (067) 778-99-76, (067) 495-45-46.
· РОКИТНЕ (90 км від Києва, 97 кв.м, 4 кім-
нати, веранда, кухня, передпокій, газове та 
пічне опалення, с/в, каналізація, літ. кухня 
2-кімнатна, погріб, гараж, 7 сот., елек-
тричка, маршрутка кожну годину) - 30 тис. 
у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
· РОКИТНЕ (90 км від Києва, цегл., 102 
кв.м, кухня 15 кв.м, 3 кімнати, с/в окр., єв-
роремонт, інтернет, житловий, літ. кухня, 
сарай, гараж, огорожа, електричка, мар-
шрутка до Києва кожну годину) - 27 тис. у.о. 
Тел.: (096) 327-47-25.
· САВАРКА (Богуславський р-н, цегл., 101 
кв.м, недобудований, газ підведений, каналі-
зація, центр села, 21 сот., поряд ліс, р.Рось, 
160 км від Києва). Тел.: (096) 612-24-48.
· САВЕНЦІ (Рокитнянський р-н, будинок, 2 
входи, 0,92 га, 2 сараї, 2 літ. кухня, 120 км 
від Києва, 35 км від Б.Церкви) - 9 тис. у.о. 
Тел.: (098) 091-71-92, (068) 729-52-14.
· САЛИВОНКИ (Васиильківськй р-н, цегл., 
68,2 кв.м, 4 кімнати, кухня, веранда, с/в, во-
допровід, каналізація, ремонт, 24 сот., коло-
дязь, 2 сараї, погріб, огорожа) - 30 тис. у.о. 
Тел.: (050) 334-76-79.
· СТАВИ (Кагарлицький р-н, 70 км від 
Києва, дерев’яний, на 2 входи, 4 кімнати, 
комора, дах - шифер, господарські споруди, 
сад, город, ділянка 44 сот., приват., мальов-
нича місцевість, поряд річка, гарне місце 
розташування) недорого. Терміново. Тел.: 
(095) 037-41-58.
· СТАРЕ (Бориспільський р-н, цегл. бу-
динок, вода в будинку, електроенергія, газ, 
пічка на дровах, 50 сот., поряд ліс, озеро, 
Дніпро) - 7 тис. у.о. Тел.: (063) 106-33-48.
· СТАРІ СОКОЛИ (Іванківський р-н, 100 км 
від Києва, будинок, 57 кв.м, 3 кімнати, 25 
сот., газ, туалет, душ, гарний стан) - 9 тис. 
у.о. Тел.: 525-47-18.
· СТУДЕНИКИ (Бориспільський р-н, 80 км 
від Києва, 50 сот., чорнозем, хата, газ, вода, 
асфальт до хати, маршрутка, електричка до 
Києва). Тел.: (096) 107-98-47.
· СТУДЕНИКИ (Бориспільський р-н, ха-
тинка, всі вигоди, вода, газ, город, приват., 
асфальт до хати, базар, поліклініка, школа, 
дитсадок, інтернет, державна охорона села) 
- за домовленістю. Тел.: (097) 952-73-76.
· СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км від 
Києва, центр, село газиф., водопровід, 25 
сот. приват., погріб-льох, колодязь, фруктові 
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод. 
та госп. магазини, водойми) - 32 тис.грн, 
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
· УМАНЬ (саманний, обкладений цеглою, газ, 
5 сот.) - 30 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 126-17-44.
· ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, будинок 
2-рівневий, цегл., 200 кв.м, євроремонт, 10 
сот., сад, школа, магазини) - 120 тис. у.о. 
Тел.: (068) 574-49-60.
· ЧОРНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 42 
км від Києва, котедж, 2-пов., 5 кімнат, 115 
кв.м, всі вигоди, власна свердловина, центр. 
вода, 45 сот. з будинком) - 35 тис. у.о., торг. 
Тел.: (095) 839-26-51.
· ЧУПИРА (Білоцерківський р-н, цегл., 
гарний житловий стан, 50 кв.м, пічне опа-
лення, електроенергія, ставок, центр села, 1 
км до Одеської траси, 40 сот.) - 6 тис. у.о. 
Тел.: (096) 974-38-62.
· ШАРКИ (Рокитнянський р-н, 80 км від 
Києва, цегл., 1986 р. за удови, 102 кв.м, 4 
кімнати, газ, вода, ванна, колодязь, погріб, 
будівлі, 45 сот., річка, каскад озер) - 13 тис. 
у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
· ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від КП, 
будинок, дерев., зруб, свердловина, 62 кв.м, 2 
кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа 
металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді 
дерева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 25 
тис. у.о. Тел.: (096) 490-24-79.

обміняю 
· КАГАРЛИК (центр, всі вигоди, 4 кімнати, 
кухня, с/в, веранда, комора, підвал, сарай. 
колодязь, вода в будинку, туалет, каналі-
зація, душова кабіна, металопластикові 
вікна, огорода, 10 сот., меблі, техніка) на 
меншу площу в Обухові, Києві або готельну. 
Тел.: (093) 153-40-60.
· МИРОНІВКУ (хата) + готельну (м.Київ) на го-
тельну або 1-кімн. (Київ). Тел.: (099) 168-54-89.

· МИХАЙЛІВКА (Богуславський р-н, цегл., 
60 кв.м, 1 га) на гараж в Києві (цегл.). Тел.: 
(098) 908-77-87, (099) 206-64-07.
· МИХАЙЛІВКА (Богуславський р-н, цегл. 
будинок, 55 кв.м, 60 сот.) на гараж у Києві. 
Тел.: (066) 447-86-94.
· МИХАЙЛІВКУ (Богуславський р-н, бу-
динок, цегл., 60 сот., газ конвектори) на 
гараж в Києві (цегл., приват.). Тел.: (066) 
385-43-57.

здам 
· БІЛОГОРОДКА (частина будинку, одна 
кімната). Тел.: (098) 560-75-95.
· БРОВАРИ (кімната, центр, стадіон, супер-
маркет, м. «Лісова» - 20 хв., всі вигоди, для 
одного чоловіка) - 3 тис.грн. Хазяйка. Тел.: 
(066) 740-59-14, (098) 407-34-60.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, будинок, всі 
вигоди, газ, вода, ванна, туалет, на літо, сад). 
Тел.: (067) 773-72-66.
· ГЛЕВАХА (10 км від Києва, півбудинку, всі 
вигоди, окремо душова, кухня, кімната 12 
кв.м) - за домовленістю. Тел.: (067) 422-52-54.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, 10 км від 
Києва, кімната, всі вигоди). Тел.: (097) 563-
75-92, (067) 422-52-54.
· ГЛЕВАХА (К.-Святошинський р-н, пів-
будинку, всі вигоди). Тел.: (097) 563-75-92, 
(067) 422-52-54.
· ГОСТОМЕЛЬ (приват. будинок, кімната, 
всі вигоди, меблі, побутова техніка, ін-
тернет, для однієї людини) - 2,5 тис.грн. 
Тел.: (063) 593-04-87.
· ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, півбу-
динку, 55 кв.м, всі вигоди, окр. вхід, власний 
двір, поряд вокзал, маршрутки) - 4,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 279-74-05.
· 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 + ко-
мунальні. Тел.: (063) 593-04-87.
· НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н, 
будинок, на початку села, зручне транс-
портне сполучення від м. «Героїв Дніпра»). 
Тел.: (067) 975-88-59.
· НОВІ ПЕТРІВЦІ (Вишгородський р-н, за-
тишний будинок, 80 кв.м, всі вигоди) - 10 
тис.грн. Тел.: (050) 774-78-84 (Ольга).
· СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський 
р-н, 6 км від Києва, окрема кімната на дру-
гому поверсі, маршрутка поряд, всі вигоди). 
Тел.: (050) 419-43-43.
· ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, одна кімната) 
- за домовленістю. Тел.: (096) 779-23-70.
· ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від КП, 
будинок, дерев., зруб, свердловина, 62 кв.м, 2 
кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа 
металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді де-
рева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 5 тис.
грн. Тел.: (096) 490-24-79.

зніму 
· Будинок в селі (город), з правом викупу. 
Тел.: (066) 463-64-11.
· Кімнату з правом викупу. Тел.: (095) 
124-15-84.

Інші регіони
куплю 

· Будинок (південний напрямок), до 1,5 тис. 
у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· ЖМЕРИНКА (Вінницька обл., будинок на 
околиці, з вигодами, для себе), від 10 тис. 
у.о. до 20 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.
· Хату під дачу (електричка до Києва). Тел.: 
(097) 233-74-99.

продам 
· БЕРДЯНСЬК (240 кв.м, євроремонт, 10 
сот., 200 м від моря) недорого. Тел.: (050) 
188-00-78, (063) 815-51-40.
· ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Боброви-
цький р-н, 100 км від Києва, будинок, 65 
сот., дерев., обкладений цеглою, газ, вода, 
вигоди, сарай, погріб, колодязь, свердло-
вина, сад, тихе місце, маршрутки, елек-
трички до Бобровиці) - 13 тис. у.о. Тел.: 
(066) 851-79-75.
· ІРЖАВЕЦЬ (Чернігівська обл., Носівський 
р-н, будинок, 80 кв.м, 4 кімнати, газ, вода, 
опалення газ та тверде паливо, 50 сот., 
сарай, госпбудівлі). Тел.: (096) 912-01-11.
· КОЛЯДИ (Полтавська обл., Мирго-
родський р-н, будинок з меблями, житловий 
стан, потребує косметичного ремонту, гарне 
сполучення, з документами, ділянка велика) 
- 35 тис.грн. Тел.: (099) 204-04-38.
· КОРНИН (Житомирська обл., 100 кв.м, 38 
сот., газ, вода центр., колодець, 300 м від ду-
бового лісу, 500 м від центру, маршрутки на 
Київ кожну годину) - 19 тис. у.о. Тел.: (068) 
759-76-02.
· КРУТИ (Чернігівська обл., Ніжинський 
р-н, вул. Космонавтів,1, асфальтована до-
рога, два будинки, один 43,7/23,8 кв.м, 
другий 32/15 кв.м, газифіковані, асфальт у 
дворі, 2 сараї, погріб, колодязь, 21 сот.) - 80 
тис.грн, торг. Тел.: (067) 416-24-81.
· ЛЕБЕДІВКА (Чернігівська обл., Козелецький 
р-н, будинок 48 кв.м, дерев., літ. кухня 22 кв.м, 
цегл., сарай, погріб, сад, колодязь, 30 сот., все 
приват.). Тел.: (063) 472-19-71.
· НОВАКИ (Житомирська обл., Коро-
стеньський р-н, 2 кімнати, 18 + 16 кв.м, 
кухня, веранда, сарай, госпбудівлі, сад, 
город, 15 сот., два озера, мальовниче місце, 
15 хв. до Коростеня, 7 хв. до електрички, 
школа, дитсадок) - 8 тис. у.о., торг. Тел.: 
(093) 228-67-17.
· ОВРУЧ (Житомирська обл., Білокам’янка, 
будинок, 3 рівні, 7 сот., навколо 3 види ви-
нограду) - 9 тис. у.о. Тел.: (050) 807-10-28.
· ОЗЕРЯНИ (Чернігівська обл., Боброви-
цький р-н, 85 км від Києва, центр села, 
поряд 3 магазини, школа, дитсадок, цегл., 
80 кв.м, 5,33 сот., 3 кімнати, кухня, душ, 
комора, погріб, гаряча та холодна вода, газ, 
сарай, тулет, душ на ділянці) - 9 тис. у.о. 
Тел.: (098) 280-85-57.
· ПЕРЕЯСЛІВКА (Чернігівська обл., Ніжин-
ський р-н, будинок, сарай, колодязь, асфаль-
тований двір, газ поряд, 35 сот.). Тел.: (068) 
237-28-95.
· ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. (будинок для життя 
або під дачу, газифікований, старий) - 1 тис.
євро. Тел.: (098) 447-52-87.
· СОЛІДАР (Донецька обл., Артемівський 
р-н, будинок, всі вигоди, сад, город 20 сот., 
виноградник, євроогорожа, госпбудівлі) або 
обміняю на квартиру. Тел.: (066) 506-71-40.
· ШАТУРА (Чернігівська обл., Ніжинський 
р-н, будинок дерев., обкладений цеглою, 95 
кв.м, 4 кімнати, кухня, газ, вода, с/в, госпбу-
дівлі, гараж, 37 сот.). Тел.: (068) 040-12-59, 
(097) 461-72-60.
· ШИРЯЄВЕ (Одеська обл., вул. Грушевсь-
кого,418, для переселенців з Донбасу, 11,5х10 
м, обкладений силікатною цеглою, газ, вода, 2 
акти на землю 0,15 та 0,51 га, літ. кухня, гараж, 
сарай) недорого. Тел.: (067) 749-73-46.
· ШИШАЦЬКИЙ Р-Н (Полтавська обл., бу-
динок газифікований, газ, дрова, 4 кімнати, 
меблі, літ. кухня, два підвали, сарай, жит-
ловий стан, виноградник, сад, 50 сот., гарне 
сполучення) - 20 тис.грн, торг. Тел.: (095) 
727-58-79.
· ШРАМКІВКА (Черкаська обл., 15 сот., 
дерев., обкладений цеглою, один господар, 
бетонний гараж, колодязь, кадастровий 
номер, документи готові) - 60 тис.грн. Тел.: 
(093) 701-31-51.

обміняю 
· 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 моя доплата. Роз-
гляну всі пропозиції. Тел.: (050) 877-49-52.

· МИРГОРОД (Полтавська обл., центр, пів-
будинку, 4 сот., 4 кімнати, всі вигоди) на 
1-кімн. в Києві (перший поверх) або продам. 
Тел.: (099) 664-75-07.
· ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ (Ніжинський 
напр., електрички, маршрутки, 44 сот., 
річка) на автомобіль. Тел.: (066) 630-04-19.
· ЧЕРКАСИ (околиця міста, будинок, 2 кім-
нати, велика кухня 16 кв.м, доглянутий, 10 
сот., ремонт, склопакети, вода в будинку) на 
1-кімн. в Києві або продам - 25 тис. у.о., торг. 
Тел.: (097) 920-84-31.

здам 
· ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл., 
Миргородський р-н, поряд річка, ліс, озера, 
будинок або 2 кімнати на 4-5 людей, вигоди 
на вулиці, сільська хата, російська лазня). 
Тел.: (067) 355-50-28, (050) 067-38-58 (Юрій 
Петрович).
· ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл., 
Миргородський р-н, хата, на вес.-літ. період, 
чиста зона, ліс, озера, р.Псьол). Тел.: (050) 
067-38-58.
· ОРІВ (Карпати, Монастік, шале - будинок, 
кухня, диван 2-спальний, сіновал для дітей, 
ванна, біде, в номері сейф, плазма, тераса, по-
добово) - 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 329-17-15.
· ПОВСТВИН (Черкаська обл., біля Каніва, 
новий будинок, з правом викупу, є офіційне 
працевлаштування, гарні умови для молодої 
сім’ї). Тел.: (050) 731-80-50.
· ПОЧАЇВКА (Полтавська обл., Гребін-
ківський р-н, здам для працелюбної сім’ї, 
будинок та ділянка, газ, водопровід, елек-
троенергія). Тел.: (066) 963-27-63.

1.4. Земельні ділянки
Київ

продам 
· Голосіївський (вул. М.Рильського, 5,5 сот., 
70 кв.м, мансарда, сарай, погріб, навіс для 
авто, гарний під’їзд, вулиця 1-бічна, поряд 
ліс, 15 хв. пішки до метро) - 160 тис. у.о. 
Тел.: (099) 464-51-83, (066) 400-11-54.
· Голосіївський (Совські стави, вул. Круто-
гірна, 10 сот., під забудову, поряд ставки) - 
10 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 924-22-25.
· Дарницький (вул. Центральна/Садова,60, 
м. «Славутич», 15 сот., водопровід, каналі-
зація, електроенергія, огорожа, ремонт 
будинку, 60 кв.м) - 140 тис. у.о. або здам в 
оренду. Без комісії. Тел.: (067) 403-03-15.
· Дніпровський (Русанівські сади, 6 сот., під 
забудову, гараж, кунг) - 35 тис. у.о., торг. 
Тел.: (067) 769-60-47.
· Контейнер (б/к, 3х4 м). Тел.: (097) 588-55-87.
· Подільський (Куренівка, вул. Білицька, 
5,42 сот., прямокутна, рівна) - 70 тис. у.о., 
торг. Тел.: (093) 534-20-67.
· Шевченківський (садове товариство «Бер-
ковець-1», 6 сот.). Тел.: 400-54-18.

здам 
· Голосіївський (Автовокзал, пр.Науки, 
площа під продаж саджанців, охорона, м. 
«Деміївська», ст.Київ-Деміївський). Тел.: 
(063) 353-93-10, (095) 185-13-81 (хазяїн).

Київська область
куплю 

· ГАТНЕ, ЧАБАНИ (К.-Святошинський р-н, 
для себе). Тел.: (050) 924-22-25.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (можливо з будинком), 
за адекватну ціну. Тел.: (093) 701-31-51.
· ДО 5 КМ ВІД КИЄВА, до 15-20 тис. у.о. 
Тел.: (068) 592-54-91.
· ЗАЗИМ’Я, ПОГРЕБИ (будинок до 70 кв.м), 
до 30 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
· КИЇВСЬКА ОБЛ. (15-20 км від Києва). 
Тел.: (050) 188-00-78.
· К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н. Тел.: (098) 
684-82-08.

продам 
· БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 50 км від 
Києва, 15 сот., приват., документи готові, 
поряд вокзал, школа, магазин, автовокзал, 
житловий масив Садове) - 1,5 тис. у.о., торг. 
Тел.: (063) 307-44-05.
· БОРОВА (Фастівський р-н, 6 сот., ква-
дратна, можна під сад, під будівництво, 
душова, туалет, 2 сараї, газ, електроенергія 
поряд, година до Києва, центр) - 10 тис. у.о., 
торг. Тел.: (066) 308-17-74.
· БОРОДЯНКА (15 сот., під забудову). Тел.: 
(050) 188-00-78, (063) 815-51-40.
· БУЧА (2 га, понад трасою) недорого. Тел.: 
(096) 763-96-84.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, 8 сот., під 
забудову) - 35 тис. у.о., торг. Тел.: (096) 362-
15-38, (050) 565-03-19.
· ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 13 + 15 сот.) - 
2 тис. у.о. Тел.: (096) 118-45-68 (Саша).
· ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальци, 
8 сот., дерев. будинок) - 5 тис. у.о. Тел.: (050) 
900-92-35.
· ГОГОЛІВ (Броварський р-н, вул. Чер-
няхівського, 25 сот., старий будинок, погріб, 
колодязь, поряд центр) - 11 тис. у.о. Тел.: 
(050) 515-51-66.
· ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 12 
сот., канадське містечко) - 2 тис. у.о./сот. Го-
сподар. Тел.: (098) 601-91-17.
· ДЕРНІВКА (Баришівський р-н, 65 км від 
Києва, приват., 4,5 сот., фундамент, ліс, елек-
тричка, газ, електроенергія поряд, вагончик) 
- 2,8 тис. у.о. Тел.: (097) 261-30-14.
· ДЗВІНКОВЕ (Васильківський р-н, вул. 
Грушевського,12-А, 10 сот., вода, електрое-
нергія, стара забудова) - 1 тис. у.о./сот. Тел.: 
(095) 649-13-97.
· ДУДАРКІВ (Бориспільський р-н, 15 сот., 
під забудову) недорого. Тел.: (050) 188-00-
78, (063) 815-51-40.
· ЖИТНІ ГОРИ (Рокитнянський р-н, недо-
будований будинок 9х12 м, 0,25 га, до елек-
трички 5 хв. пішки, 120 км від Києва, 35 км 
від Б.Церкви) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (098) 091-
71-92, (068) 729-52-14.
· ЖОРНІВКА (К.-Святошинський р-н, 15 сот., 
20 км від Києва, приват., асфальт, поряд газ, 
світло) - 15 тис. у.о. Тел.: (093) 694-11-59.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, 4 сот., дерев. 
будинок, садове товариство, великий сад, 
вода, газ, електроенергія по вулиці, охорона, 
15 хв. до електрички) - 2,5 тис. у.о. Тел.: 
(063) 519-09-79.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.) - 3,5 
тис. у.о./ділянка. Тел.: (097) 511-52-85.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.) - 
500 у.о./сот. Власник. Або обміняю. Тел.: 
(099) 193-07-47.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот., ліс, 
озеро, електричка - 2 хв. пішки) недорого. 
Тел.: (050) 188-00-78.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот., під 
забудову) - 3,5 тис. у.о./ділянка. Тел.: (096) 
944-25-36.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.). Ха-
зяїн. Тел.: (099) 486-74-70.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, с.Галинка, 
8 сот., старий будинок, потребує ремонту) - 
5 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 900-92-35.
· ЗАЙМИЩЕ (Бориспільський р-н, 6 сот., 
садове товариство) - за домовленістю. Тел.: 
(097) 403-12-12.
· ЗАЙМИЩЕ (Бориспільський р-н, 7 сот., 
садове товариство). Тел.: (095) 663-29-09.
· ЗАПРУДДЯ (Рокитнянський р-н, 75 км від 
Києва, 54 сот., річка, каскад озер, чорнозем 
2 м) - 5 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 983-72-58.
· ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 6 сот., 
садове товариство, всі комунікації) дорого. 
Тел.: (097) 210-02-18.
· ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 6 сот., са-
дове товариство, всі комунікації). Тел.: (050) 
212-96-30.



5№ 1     14–20.01.2022 www.eo.kiev.ua (044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28
· КАЛИНІВКА (Макарівський р-н, 60 сот., 
будинок під знесення). Тел.: 400-54-18.
· КЛАВДІЄВЕ (Бородянський р-н, 8 сот., без 
комунікацій) - 6 тис. у.о. Тел.: (097) 498-85-90.
· КРУГЛИК (К.-Святошинський р-н, 15 км 
від м. «Теремки», товариство «Геолог», 
приват., документи готові, 4,5 сот., мар-
шрутка, дорога нова) - 7 тис. у.о. або 200 тис.
грн. Тел.: (068) 124-55-19.
· КРУШИНКА (Васильківський р-н, 12сот., 
ліс, озеро) недорого. Тел.: (050) 188-00-78.
· КУЛИБАБА (Васильківський р-н, 7,4 сот., 
дачна, гарне місце, колодязь, електрое-
нергія, невеличка врем’янка всередині об-
шита вагонкою, яблуні, груші, горіхи). Тел.: 
(099) 464-51-83.
· ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, 15 
сот.). Тел.: (068) 294-63-22.
· ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, 20 
сот.). Тел.: (068) 291-63-22.
· ЛИТВИНІВКА (Вишгородський р-н, 32 км 
від Києва, 20 сот., в селі, по вулиці асфальт, 
газ електроенергія, водопровід, в кінці ділянки 
канал, від ставкеа 5 хв. пішки, поряд ліс) - 200 
у.о./сот. Тел.: (098) 653-77-85.
· ЛІТОЧКИ (Броварський р-н, біля Кри-
хаєва, 5,5 сот., чиста ділянка, кооп. «Лі-
сове», газ по вулиці). Тел.: (063) 715-22-59.
· ОЗЕРА (Бучанський р-н, Гостомельська 
ОТГ, 20 км від Києва, 10 сот., під забудову, 
поряд пошта, школа, дитсадок, амбулаторія, 
ставок, магазини, центр села, гарне сполу-
чення з Києвом) - 1,2 тис. у.о./сот. Тел.: (067) 
287-22-39.
· ОЛЕНІВКА (Фастівський р-н, 10 сот., без 
будівель, 4 плодові дерева, всі комунікації - 
50 м, в селі школа, пошта, магазин - 5 хв. 
пішки, до Одеської траси, «Митниця» - 8 км, 
до ст.Білки - 4 км, озеро, ставки) - 100 тис.
грн. Тел.: (098) 054-64-18.
· ПАЛЯНИЧЕНЦІ (Фастівський р-н, 25 сот., 
гарне місце) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 355-86-98.
· ПЕРЕЯСЛІВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (під забу-
дову, на ділянці вода, електроенергія, садок, 
10 сот.). Тел.: (097) 518-83-36.
· ПОДІЛЛЯ (Баришівський р-не, під забудову, 
25 сот., кадастровий номер, держакт, по вулиці 
газ, електроенергія) - за домовленістю. Тел.: 
(095) 730-82-59, (098) 749-15-64.
· РІЗНЯ (Житомирська обл., Малинський 
р-н, 100 км від Києва, Варшавська траса, 30 
сот., старий сад). Тел.: 298-44-46.
· РОВЖІ (Вишгородський р-н, 12 сот., доку-
менти готові, кадастровий номер) - 2,5 тис. 
у.о./ділянка, з оформленням. Хазяйка. Тел.: 
(066) 347-60-59.
· РОЖІВКА (Броварський р-н, 18,5 сот., 
під забудову, поряд ліс, електроенергія, 
квадратна форма, біля траси, документи на 
руках) - 750 у.о./сот., торг. Тел.: 362-37-22.
· С.БОРЩАГІВКА (К.-Святошинський р-н, 
вул. Толстого, район автозаз ДЕУ, під забу-
дову, 10 сот., престижне місце, асфальтована 
вулиця, 5 хв. до зупинки транспорту) - 77 
тис. у.о. Тел.: (097) 896-16-82.
· СИНЯК (Вишгородський р-н, 12 сот., під 
садівництво, ліс, річка, грунтова дорога, 
тихе мальовниче місце) - 3 тис. у.о./ділянка. 
Тел.: (068) 888-75-75.
· СОБОЛІВКА (Броварський р-н, вул. Ри-
бальська,9, 25 сот., до Броварів 20 км, 35 км 
від Києва, всі необхідні комунікації, елек-
троенергія, газ, вода, 150 м - р.Любеч, пляж, 
зона відпочинку, сарай, 2 магазини, пошта, 
документи готові) - 450 у.о./сот., торг. Тел.: 
(067) 345-56-56.
· СТРОЇВКА (Макарівський р-н, 60 км від 
Києва, 60 сот., стара хата, сарай, колодязь, 
садок, поряд ліс). Тел.: (068) 787-93-03.
· СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км від 
Києва, центр, село газиф., водопровід, 25 
сот. приват., погріб-льох, колодязь, фруктові 
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод. 
та госп. магазини, водойми) - 32 тис.грн, 
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
· ТАРАСІВКА (К.-Святошинський р-н, 
с.Нове, 10 км від Києва, 12 сот.) - 15 тис. у.о. 
Тел.: (093) 235-22-69.
· ТАРАСІВЩИНА (К.-Святошинський р-н, 
35 км від Києва, Бучанська ОСГ, 15 сот., 
приват., сосновий ліс, газ, електроенергія, 
асфальт до ділянки). Тел.: (067) 286-86-95.
· ЦИБЛІ (П.-Хмельницький р-н, 12 сот., під 
забудову, рівна, 22х54,5 м, вода, світло, газ 
поряд, будівельний проект, кадастровий 
номер, Дніпро, ліс) - 5 тис. у.о. Тел.: (068) 
322-55-02.
· ЯГОТИН (14 сот., під забудову, новий 
масив) - 14 тис. у.о. Тел.: (098) 034-42-23.

обміняю 
· КЛАВДІЄВЕ (К.-Святошинський р-н, 8 
сот.) на автомобіль (не старше 2015 р.вип.). 
Тел.: (063) 241-77-95.

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

Інші регіони
продам 

· БАЛАБАНІВКА (Вінницька обл., 
Оратівський р-н, 25 сот., старий будиночок). 
Тел.: (096) 151-12-78.
· ГРЕБІНКА (Полтавська обл., 140 км від 
Києва, вул. Перемоги, під забудову, 10 сот., 15 
хв. від вокзалу, світло, газ по вулиці) - 35 тис.
грн. Тел.: (066) 350-78-91, (067) 735-60-09.
· ЗАТОКА (Одеська обл., Білгород-
Дністровський р-н, центральний район, з 
адресою, 4,5 сот., всі документи готові). Го-
сподар. Тел.: (097) 314-18-26, (096) 387-13-52.
· КЕЛЕБЕРДА (Черкаська обл., Канівський 
р-н, 11 сот., поряд Дніпро, ліс, біля ділянки 
водойма, 12 км від м.Канів) - 450 у.о./сот., торг. 
Тел.: (097) 884-61-72.
· КЕРЧ (Крим, 5 сот., держакт, Степне-1, 
Лінія 7, дача № 89) - 400 тис. у.о. Тел.: 
+7978-617-60-12.
· Контейнер (3х4 м, б/к). Тел.: (097) 210-02-18.
· РИБАКІВКА (Миколаївська обл., найкраща 
ділянка на морі, держакт, асфальт, вид на 
Чорне море, 6 сот., ідеально під дачу, міні-го-
тель) - 12 тис. у.о. Тел.: (067) 699-59-39.
· УМАНЬ (Черкаська обл., 1,43 га, під забу-
дову, підведені всі комунікації) - 2,2 млн у.о. 
Тел.: (095) 477-34-86.
· ЧОРНОМОРСЬК (Молодіжне, 12 км від 
Одеси, під забудову, 10 сот., огорожа сітка-
рабиця, госп. приміщення 40 кв.м, рівна, всі 
комунікації газ, вода, електроенергія по ву-
лиці, електричка на Одесу - 5 хв. пішки, до 
траси на Одесу 1,5 км, на пагорбі, чудовий 
краєвид на порт Чорноморська) - 15 тис. у.о. 
або обміняю на мікроавтобус. Тел.: (050) 
022-25-59.

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

1.5. Дачі
Київ

куплю 
· В будь-якому р-ні. Тел.: (093) 329-51-64.
· Дачу в межах Києва. Тел.: (066) 440-56-76.

продам 
· Будинок (7,5х3,5 м, метал., утеплений, 
власний) або обміняю, здам в оренду. Тел.: 
(050) 445-17-26.

здам 
· Дарницький (Осокорки, вул. Садова,53, 
2 кімнати, світло, вода, всі вигоди у дворі, 
можна жити взимку, опалення, до метро 15 
хв. пішки) - 2 тис.грн. Тел.: 245-02-15.

Київська область
куплю 

· Дачу (до 10 км від Києва, правий берег). 
Тел.: (067) 404-45-82.
· Дачу невелику по ходу електрички у 
Фастівському напр. недорого. Тел.: (096) 
885-97-43.
· ДО 30 КМ ВІД КИЄВА (Одеський напр., 
для себе, дачу або будинок) недорого. Тел.: 
(098) 222-47-65.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (093) 329-51-64.

продам 
· БЕРЕЗАНЬ (50 км від Києва, 6 сот., свер-
дловина, огорожа, будиночок, сад, заліз-
ниця, автовокзал, школа, магазини, електро-
енергія). Тел.: (098) 722-46-16.
· БЛИСТАВИЦЯ (Бородянський р-н, кооп. 
«Біохімік», приват., ліс, озеро, 10 сот., мар-
шрутка). Тел.: (097) 404-49-45, (093) 925-51-71.
· Будиночок метал. (7,5х3,5 м, утеплений, на 
вивіз) - 4 тис. у.о. Тел.: (097) 511-52-85.
· БУШЕВЕ (цегл., 1960 р. забудови, 62/31/6 
кв.м, пічне опалення, газ біля будинку, коло-
дязь, сарай, погріб, 16 сот., електричка, мар-
шрутка, ліс, річка, друга лінія) - 5,56 тис. у.о. 
Тел.: (097) 104-85-78.
· ВАСИЛЬКІВ (дача, 2-пов., 8 сот., всі ко-
мунікації). Тел.: (050) 212-96-30.
· ВІЛЬШАНИЦЯ (90 км від Києва, дерев., 
глинобитна, 60 кв.м, газове та пічне опа-
лення, вода, колодязь, меблі, будівлі, ка-
налізація, колодязь, електричка, ліс, річка, 
озеро, школа, лікарня, магазини) - 4,5 тис. 
у.о., торг. Тел.: (096) 327-47-25.
· ГАЛИНКА (Бородянський р-н, СТ «Жовт-
неве», цегл., 3 кімнати, веранда, сарай, ого-
рожа, 6 сот., сад) - 5,5 тис. у.о., торг. Тел.: 
(067) 835-42-81.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, садове то-
вариство, дача, 4 сот., дерев. будинок, сад, 
вода, газ, електроенергія по вулиці, охорона, 
10 хв. до електрички) - 2,5 тис. у.о., торг. 
Тел.: (063) 519-09-79.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, утеплена, 18 
кв.м, електроенергія, газ поряд, охорона, 6 
сот., примикає до лісу, річка, озеро, мага-
зини, транспорт) - 6,9 тис. у.о. Тел.: (097) 
489-87-54.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по 
12 сот.) або обміняю. Тел.: (098) 032-10-66.
· ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 2-пов., 
житлова). Тел.: (097) 210-02-18.
· КАЛИНОВИЙ ГАЙ (25 км від Києва, будинок-
фургон, кухня, електроенергія, 8 сот., молодий 
сад) - 10 тис. у.о. Тел.: (067) 777-36-56.
· Контейнер (4х3 м, б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
· НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр., 
дача, ліс, озеро, охорона, 12 сот.). Тел.: (063) 
771-38-18.
· ПОРОСКОТЕНЬ (Бородянський р-н, цегл. 
будинок, 5,4 сот., газ, ліс, озеро) - 10 тис. у.о. 
Тел.: (097) 328-10-17.
· ПУТРІВКА (Васильківський р-н, цегл., 
8 сот., 70 кв.м, всі комунікації). Тел.: (098) 
206-60-80.
· РОВЖІ (Вишгородський р-н, кооп. «Мед-
працівник», 18 сот., будинок 6х7 м, шла-
коблок + цегла, 2 кімнати, кухня, висока 
мансарда, огорожа, сад, свердловина, маль-
овниче місце, поряд ліс, канал, зупинка - 20 
хв., розвинута інфраструктура, ринок). Тел.: 
(097) 561-31-25.
· РОМАШКИ (80 км від Києва, 60 кв.м, 
дерев., обкладена плиткою, кухня, 2 кім-
нати, під шифером, колодязь, гараж, будівлі, 
52 сот., приват., сад, річка, огорожа) - 6,5 
тис. у.о. Тел.: (099) 092-11-83.
· РОМАШКИ (80 км від Києва, цегл., 1970 
р. забудови, 70 кв.м, кухня 15 кв.м, 3 кім-
нати, газ, пічка, с/в, вода в будинку, унітаз, 
пральна, госпбудівлі, 40 сот.) - 6,5 тис. у.о. 
Тел.: (096) 343-96-50.
· СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км від 
Києва, центр, село газиф., водопровід, 25 
сот. приват., погріб-льох, колодязь, фруктові 
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод. 
та госп. магазини, водойми) - 32 тис.грн, 
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.

обміняю 
· БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 65 км від 
Києва, дача, 6 сот., ділянка доглянута, все 
для відпочинку, охорона, пішки від елек-
трички або маршруткою 5 хв.) на будь-яке 
житло. Тел.: (093) 983-10-00.
· СНІТИНКА (Фастівський р-н, дача, ого-
рожа, 2-пов., 6 сот., електроенергія, опа-
лення) або обміняю на 1-кімн. (Поділ, 
Лук’янівка). Тел.: (098) 598-66-61.
· ХОДОСІЇВКА (Васильківський р-н, 10 км 
від Києва, 6,6 сот., будинок 3-пов., 6х8 м) на 
1-кімн. в Києві. Тел.: 550-84-98.

зніму 
· Дачу на зимовий період (можна для охо-
рони, самотній чоловік). Тел.: (063) 718-75-
99, (098) 326-97-99.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (дачу, можна з ви-
купом). Тел.: (097) 227-84-96.

Інші регіони
продам 

· ГАДЯЧ (Полтавська обл., цегл. дача, 54 
кв.м, центр. газопостачання, опалення, 15 
км від міста). Тел.: (095) 775-73-34 (Ольга).
· КЕРЧ (Крим, «Степове-1», № 7/89, дача, 
разом з собакою, держакт) - 200 тис. у.о. 
Тел.: (066) 440-56-76.
· ЧЕРКАСИ (околиця міста, будинок, 2 кім-
нати, велика кухня 16 кв.м, доглянутий, 10 
сот., ремонт, склопакети, вода в будинку) - 
25 тис. у.о., торг або обміняю на 1-кімн. в 
Києві. Тел.: (097) 920-84-31.

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

1.6. Нежитловий фонд
Київська область

здам 
·Ангар в с.Погреби (Броварський 
р-н, 100 кв.м, h 5 м, ворота 4х4 м, 
380 W, 220 W, бетонна підлога, 
заїзд для фур, приватний сектор, від 
Києва 5 км). Тел.: (097) 528-40-52.

·Ангар в с.Погреби (Броварський 
р-н, 300 кв.м, h 5 метрів, ворота 
5х4,7 м, 380 W та 220 W, бетонна 
підлога, заїзд для фур, офіс та сан-
вузол, приватний сектор, від Києва 5 
км). Тел.: (097) 528-40-52.

Інші регіони
продам 

· Приміщення (81,3 кв.м, Керч, вул. Все-
союзна,1) - 100 тис.грн. Тел.: +797-88-20-
60-51 (Галина Петрівна).

2 Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоб-
лювальні матеріали

куплю 
· Драбину розсувну (б/к, для себе) недорого, 
фарбу густотерту (50 кг). Тел.: (096) 369-91-47.
· Ковролін (розмір, колір та довжина різні). 
Тел.: (050) 445-17-26.

· Шифер (б/к), профнастил (б/к), електроди 
(«моноліт»), компресор. Тел.: (066) 215-67-22.

продам 
· Вату мінеральну в рулонах (2,5 рулони) - 
700 грн. Тел.: (098) 372-33-02.
· Драбину-люк (метал.), коліно, два трійника 
(діаметр 100 мм), батареї чавунні (нов., по 
2 та 3 секцій, 12 шт.), фарбу густотерту 
(метал. бочка, 50 кг) недорого. Тел.: (096) 
369-91-47.
· Драбину (метал., 2 м), шпалери (3 види), 
майстерок. Тел.: (098) 296-05-50.
· Кутник, лист, арматуру або обміняю. Тел.: 
(099) 486-74-70.
· Кутник, лист, арматуру недорого. Тел.: 
(050) 445-17-26.
· Лінолеум (1х3 м, нов.). Тел.: (097) 861-70-83.
· Лінолеум (340х465 см, 340х370 см, 
340х240 см, 340х160 см, 260х180 см, із 
новобудови, плінтус в якості безкоштовно) 
недорого. Тел.: (099) 366-07-11.
· Профіль (алюмінієвий, довжина 8 м). Тел.: 
419-34-05.
· Профіль УД (по гіпсокартону, 2 упаковки, по 
25 шт., нов.) недорого. Тел.: (097) 620-21-72.
· Прут метал. (6 мм, бухта), сейф (радян-
ський, метал., 4 робочі замки). Тел.: (097) 
210-02-18.
· Сейф метал. (б/к), прут метал. (6 мм). Тел.: 
(098) 206-60-80.
· Сейф (метал., радянський, б/к), прут метал. 
(6 мм). Тел.: (050) 212-96-30.
· Суміш клеючу ЦЕРЕЗИТ СМ-11 СЕНТРІ для 
облицювання керамічної плиткою всередині та 
зовні будівель. Тел.: (066) 694-69-70.
· Трубу водозливну (корич., Польща, при-
ладдя, крючки різні, зажими). Тел.: (099) 
555-87-82.
· Фанеру (3 листа, 52,5х168,5 см, 50х150 см, 
56х142 см) - 150 грн, рами балконні (5 шт., 
зі склом, корич.) - 500 грн за все. Тел.: (067) 
911-29-90.
· Фарбу серебрянку (порошок). Тел.: (098) 
858-20-45.
· Шпалери (3 кольори), драбина (2 м, 
метал.). Тел.: (098) 296-05-50.

2.2 Вікна, двері, жалюзі, 
перегородки

продам 
·Бронедвері за 1 день! Різні види 
оздоблення, з встановленням та 
без. Ціни - від 3200 грн. Сайт: www.
bronedveri.ltd.ua. Тел.: (066) 261-78-
48, (068) 686-70-06.

· Вікна дерев. з нов. склопакетом. Тел.: (050) 
383-27-02.
· Вікна металопластикові. До 40 % знижка. 
Тел.: (050) 188-00-78.
· Вікна, радіатори (б/к, вітч.) - 40 грн/кг. 
Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
· Двері (2-створчасті, білі, б/к), двері ДВП 
(2х0,9 м) дешево. Тел.: (067) 945-39-90.
· Двері вхідні (дерев., б/к, без коробки, 
замок, ключі, 2000х800 мм) - 800 грн. Тел.: 
(067) 884-13-90.
· Двері вхідні (металопластикові, з рамою, 
120х235 см, б/к), двері балконні (металопла-
стикові, з рамою, 80х268 см), блок віконний 
з рамою (190х184 см, все б/к). Тел.: (050) 
444-18-94.
· Двері метал. (2х0,85 м). Тел.: (097) 447-70-13.
· Двері метал. (2х0,85 м). Тел.: (097) 447-70-13.
· Двері метал. (2х0,9 м, ширина 5 см) - 1 тис.
грн, двері вхідні дерев. (обшита дерматіном, 
без коробки) - 350 грн, рами балконні (дерев., 
зі склом, 5 шт.) - 750 грн. Тел.: (093) 701-31-51.
· Двері міжкімнатні (200х80 см, під візерун-
часте скло, шпоновані дубом), двері вхідні 
(металопластикові, з рамою, 120х235 см, 
б/к), двері балконні (металопластикові, з 
рамою, 80х268 см), блок віконний (з рамою, 
190х184 см, б/к). Тел.: (067) 712-26-27.
· Двері міжкімнатні (200х80 см, шпонована 
дубом, під візерунчасте скло), двері вхідні 
металопластикові (120х236 см, б/к), двері бал-
конні металопластикові (80х268 см, з вікном 
190х184 см, б/к). Тел.: (067) 758-98-98.
· Двері міжкімнатні (2х0,7 м, білі, з ма-
люнком зірочки, навісні петлі). Тел.: (068) 
596-34-27.
· Ґрати, двері метал., решітку на предбанник 
у під’їзді - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Електродзвоник. Тел.: 518-95-95, (066) 
268-03-62.
· Полотно дверне (фірмове, 217х95х4 см) не-
дорого, двері (217х95х4 см, сосна, фірмові, 
2 шт.) дешево. Тел.: (073) 437-91-31.
· Рами (2 шт., зі склом, 1х1,1 м). Тел.: (067) 
439-84-77.
· Рами балконні (висота 170 см, ширина 62 
см, товщина 5 см, зі склом, б/к, без коробки) 
- 550 грн/5 шт., двері метал. (висота 2,05 м, 
ширина 90 см, товщина 5 см) - 750 грн. Тел.: 
(067) 911-29-90.
· Рами віконні (2 шт., в коробці, зі склом, 
210х145 см, гарний стан) - 1 тис.грн. Тел.: 
(067) 581-44-47.
· Рами дерев. (6 шт., нов.) - 3 тис.грн. Тел.: 
400-92-54.
· Рами дерев. (засклені, з коробкою, фур-
нітурою та козирком, з трьох рам прямо-
кутних та одної трикутної, для веранди або 
на дачу, гарний стан), скло віконне (товщина 
3 мм, різні розміри). Тел.: (068) 350-78-40.
·	Решітчасті	двері	та	перегородки.	
Ґрати	 на	 вікна	 та	 балкони.	 Різні	
види	та	візерунки.	Ціни	від	5550	грн.	
Сайт	 www.okna-dveri.ltd.ua.	 Тел.:	
(066)	261-78-48,	(068)	686-70-06.

2.3. Решітки, огорожі, 
ворота

куплю 
· Ворота відкатні з встановленням. Тел.: 
(096) 369-91-47.

продам 
· Ворота (б/к). Тел.: (096) 968-25-45.
· Ворота гаражні (2х3 м). Тел.: (063) 771-38-18.
· Грати віконні ковані з елементами плазмо-
вого різання, перила ковані, гвинтові сходи з 
елементами плазмової різки, ворота ковані з 
елементами плазмового різання. Тел.: (067) 
492-93-02.
· Решітки віконні б/к (різні розміри, гарний 
стан) по 250 грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
· Сітку-рабицю (1 рулон, оцинкована, 10 м). 
Тел.: (097) 454-25-10.

2.4. Будівельн хімія
продам 

· Фарбу густотерту (бочонок, 45 кг) дешево. 
Тел.: (096) 369-91-47.

2.5. Сантехніка
куплю 

· Ванну чавунну (для себе, самовивезення) 
недорого. Тел.: (067) 899-17-65.
· Ванну чавунну (для себе). Тел.: (099) 
912-60-59.
· Ванну чавунну (самовивезення). Тел.: 
(098) 606-41-67.

продам 
· Бокс гідромасажний (80х80 см, висота 215 
см, нов.) - 5,5 тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
· Ванни цинкові (невеликі). Тел.: (098) 
296-05-50.
· Змішувач для ванни (нов., Словенія) - 2 
тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.

· Комплект для водовідведення дачного буди-
ночка (нов., труби та ін.). Тел.: (068) 352-19-43.
· Кришку для бачка унітаза. Тел.: 250-43-40, 
(097) 297-56-00.
· Мийку з тумбою та кранами (120х60 см, 
нерж.) - 1 тис.грн, торг, раковини (2 шт., ек-
склюзивні), крани сантехнічні та аксесуари 
(б/к), раковини (1 врізна в столешню), друга 
маленька. Тел.: (050) 210-68-95.
· Мийку кухон. Тел.: (095) 133-93-74.
· Мийку нерж. (нов., 75х45 см). Тел.: (066) 
514-14-58.
· Раковину для ванни (гарний стан, полу-
кругла) - 500 грн. Тел.: (066) 626-09-80.
· Умивальник на ніжці (б/к), мийку нерж. 
(кухон., 50х50 см, нов.), фільтр + 6 м оцин-
кованої труби для свердловини. Тел.: (093) 
665-17-62.
· Унітаз (нов.) - 500 грн. Тел.: (050) 188-00-78.
· Фільтр АКВАФОР для води. Тел.: (099) 
664-75-07.

2.6. Засоби опалення та 
газопостачання

куплю 
· Газколонку ЮНКЕРС-10-13 (несправну, 
на запчастини). Тел.: (066) 763-77-87, (099) 
470-51-02.

продам 
· Автоматику газову для пічного опалення 
(б/к 1 рік, гарний стан, у зв’язку з заміною 
на газкотел) - 800 грн, торг. Колосники по-
силені (чавунні, 30 см, 9 шт.) по 40 грн, торг. 
Тел.: (096) 331-19-03.
· Автоматику для газової пічки (б/к 1 рік) - 1 
тис.грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
· Батареї опалененя (8 та 10 секцій). Тел.: 
(050) 444-18-94.
· Брикет паливний (в упаковці, 20 кг) - 70 
грн. Тел.: (096) 961-78-78.
· Брикет паливний (упаковка 20 кг) - 70 грн. 
Тел.: (098) 269-29-72.
· Брикет торфяний паливний (упаковка 20 
кг) - 65 грн. Тел.: (095) 099-31-07.
· Брикет торфяний паливний (упаковка, 20 
кг) - 65 грн. Тел.: (098) 606-41-67.
· Водонагрівач (200 л, нов., у вигляді бочки, 
циліндричний) - 1,5 тис.грн. Тел.: (063) 496-
37-76, (098) 845-20-90.
· Водонагрівач ел. (проточний, 15 л, б/к, 
гарний стан, після капремонту) - 1 тис.грн. 
Тел.: (068) 596-34-27.
· Електрорадіатор. Тел.: (096) 151-12-78.
· Кондиціонер мобільний (холод-тепло) - 900 
грн, обігрівач - 700 грн. Тел.: (066) 089-28-27.
· Котел опалювальний (рідке паливо, нов., 
для приміщень 80 кв.м), обігрівачі водяні 
(міцні, 3 кВт, для обігріву приміщень, 2 шт.) 
недорого. Тел.: (095) 525-41-84, 576-19-32.
· Котел піролізний (від 6 до 10 кВт) - 8 тис.
грн. Тел.: (063) 437-63-22.
· Котел повітряного опалення на дровах (50-
150 кВт), котел твердопаливний (15-95 кВт), 
ємність буферну до твердопаливного котла 
(800 л), котел газовий (нов., Італія, 15-50 
кВт). Тел.: (066) 600-87-84.
· Котел твердопаливний. Тел.: (066) 208-33-55.
· Обігрівач ГИИ-1,85 інфрачервоний (паль-
ник газовий). Тел.: (097) 453-26-35.
· Обігрівач електричний (декоративний, 
емітація каміна, габарити висота 52 см, ши-
рина 20 см, довжина 58 см, регулювання, 
яркість пламені, обігрів, висота пламені, су-
часний стиль) - 2,5 тис.грн, торг. Тел.: (097) 
282-29-71 (Інна).
· Обігрівачі водяні (3 кВт, 2 шт.), обігрівач 
(рідке паливо, для приміщень, підклю-
чається до системи водяного опалення), 
котел (рідке паливо, для приміщень). Тел.: 
(095) 525-41-84, 576-19-32.
· Обігрівачі-калорифери (кімнатні, закриті). 
Тел.: (097) 844-92-76.
· Обігрівач (нов.) - 300 грн, тепловентилятор 
(нов.) - 300 грн. Тел.: (099) 664-75-07.
· Обігрівач портативний (імп., нов., без шнура, 
економний) - 500 грн. Тел.: 560-06-63.
· Обігрівач. Тел.: (098) 314-13-87.
· Обігрівач УФО (інфрачервоний, гарний 
стан). Тел.: (097) 210-02-18.
· Пальник ГИИ-1,85 газовий (інфрачер-
воний обігрівач). Тел.: 295-52-51.
· Пальник на опилках, щепі, телетах для 
твердопаливного котла від 50 до 300 кВт. 
Тел.: (066) 600-87-84.
· Радіатор КОРАДО (Чехія, 50х60 см, нижнє 
підведення, нов.) - 1,2 тис.грн, регулятор 
тепла КОРАДО (нов.) - 230 грн. Тел.: (095) 
827-19-70, 519-58-01.
· Радіатор масляний (пересувний, чавунний, 
на коліщатках) - 450 грн. Тел.: (067) 157-07-
82, 412-10-19.
· Тепловентилятори (2 шт.) пл 250 грн. Тел.: 
(098) 247-55-17.
· Тепловентилятор. Тел.: (098) 107-72-07.

2.7. Ремонтно-будівельні, 
оздоблювальні роботи

пропоную 
· Демонтуємо балкони, підлоги, дверні 
пройоми, прибирання сміття. Тел.: (067) 
911-29-90.
· Дрібний, повний ремонт. Стіни, 
стеля, підлога, вікна, двері, штука-
турка, фарбування, шпалери, плитка, 
ламінат. Електрика, сантехніка, сан-
вузли. Збирання, ремонт меблів. Тел.: 
+38 (096) 229-45-79 (Олександр).
· Ремонт квартир, шпалери, від-
коси, штукатурка, шпаклівка, фар-
бування. Досвід роботи. Тел.: (066) 
928-32-94 (Ганна).

3 Транспорт 3

3.1. Автомобілі легкові
куплю 

· Аварійний або цілий: ДЕУ, 
ШКОДА, ШЕВРОЛЄ, ФОЛЬКС-
ВАГЕН, МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ, 
ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО, РЕНО, МІ-
ЦУБІСІ, ТОЙОТА та ін. Тел.: (044) 
233-55-39, (098) 263-33-91, (050) 
150-53-68, (063) 233-55-39.
· Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОС-
КВИЧ, ЗАПОРОЖЕЦЬ, ЗІМ, ЗІС, 
ВАЗ а також старі мотоцикли: УРАЛ, 
ДНІПРО, ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. Тел.: 
(044) 237-39-30, (050) 169-57-73, 
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.
· Автомобіль (будь-який, не на ходу). Тел.: 
(096) 961-78-78.
· Автомобіль (гарний стан, для себе) дорого. 
Тел.: (097) 638-83-77.
· Автомобіль (для себе) дорого. Тел.: (050) 
927-54-17.
· Автомобіль до 500 у.о. Тел.: (098) 287-33-61.
· Автомобіль легковий (не на ходу). Тел.: 
(093) 152-24-50 (Олександр).
· Автомобіль (можна не на ходу, по Києву та 
області). Тел.: (073) 300-30-70.
· Автомобіль (старий, не на ходу, самовиве-
зення). Тел.: (063) 352-99-27.
· Електромобіль (гібридний), електровело-
сипед. Тел.: (067) 265-00-62.
· Легковий, можна ЛАЗ (на ходу) недорого. 
Тел.: (067) 911-29-90.

· МАЗДА (дизель, універсал) або насос па-
ливний та стартер на запчастини. Тел.: (095) 
876-53-44.
· МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО СПОРТ-3 (КПП-
автомат, на латвийських номерах, можна 
аварійний). Тел.: 404-05-29, (066) 215-67-22.
· МОСКВИЧ-2140, 2141. Тел.: (093) 701-31-51.
· СУБАРУ ЛІБЕРО (з документами), у госпо-
даря. Без посередників. Тел.: (050) 943-24-12.
· УАЗ-469 (можна на запчастини). Тел.: (093) 
303-64-08.
· ФОРД СКОРПІО (хетчбек, колір сірий, 
бензин, для себе). Тел.: (063) 858-04-17.

продам 
· ВАЗ-21011 (78 р.вип., двигун майже без 
пробігу, білоруська гума) - 14 тис.грн. Тел.: 
(097) 240-06-21.
· ВАЗ-21011 (79 р.вип.). Тел.: (095) 738-16-91.
· ВАЗ-21013 (84 р.вип., гаражне зберігання, 
на ходу). Тел.: (098) 206-60-80.
· ВАЗ-21013 (84 р.вип., кава з молоком, га-
ражне зберігання). Тел.: (050) 212-96-30.
· ВАЗ-2103 (75 р.вип., один господар, гаражне 
зберігання, неварений, голубий колір, 97 тис.
км, на ходу). Тел.: (099) 065-12-37 (м. Київ).
· ВАЗ-21043 (97 р.вип., 1,5 л, рідна фарба, 
непереварений, оригінал, 90 тис.км, праве 
заднє крило пошкоджене) - 2,5 тис. у.о. Тел.: 
(073) 472-96-42.
· ВАЗ-2107 (2005 р.вип., біл., 112 тис.км, 
технічно справний, чистий салон, карбю-
ратор, бензин, на ходу) - 1,85 тис. у.о. Тел.: 
(095) 717-44-78.
· ВАЗ-2107 (98 р.вип., вишневий, 1,5 л, бензин, 
фаркоп) - 18 тис.грн. Тел.: (099) 033-23-29.
· ВАЗ-2110 (2002 р.вип., один господар, 130 
тис.км, інжектор, 1,5 л, гарний стан, на ходу, 
імобілайзер, фаркоп, багажник зверху) - 3 
тис. у.о. Тел.: (067) 992-30-58.
· ВАЗ-21124 (2007 р.вип., 1,6 л, 16 клапанів, 
російська зборка, колір сірий металік, 132 тис.
км) - 3 тис. у.о. Тел.: (066) 872-17-06 (Юрій).
· ВАЗ-2131 НИВА КЕДР (2000 р.вип., 160 тис.
км, карбюратор СОЛЕКС-8, 1,8 л, гідропідси-
лювач керма, синій, другий власник, гаражне 
зберігання) - 4,5 тис. у.о. Тел.: (095) 378-22-02.
· ВОЛГА ГАЗ-2410 (89 р.вип., 2,4 л, 143 тис.
км, колір слонова кістка) - 1,2 тис. у.о. Тел.: 
(066) 310-49-88 (Сергій).
· ВОЛЬВО-360 (86 р.вип., 2,0 л, нов. дивгун, 
гарний стан, газ-бензин) - 2,5 тис. у.о. Тел.: 
(067) 280-97-50.
· ВОЛЬВО-360 (86 р.вип., 2,3 л, газ-бензин, 
заміна двигуна, гарний стан) - 2,5 тис. у.о. 
Тел.: 332-04-13.
· ГАЗ-2401 (85 р.вип., колір сірий, зроблено 
на спецлініях ГАЗ, немає АКБ та патрубка, 
норм. стан) - за домовленістю. Тел.: (095) 
477-34-86.
· ГАЗ-2410 (88 р.вип., на ходу) - 500 у.о. Тел.: 
258-24-35.
· ГАЗ-2410 ВОЛГА (87 р.вип., газ-бензин) - 
10 тис.грн. Тел.: (067) 336-50-54.
· ГАЗ-3102 ВОЛГА (85 р.вип., можна на за-
пчастини). Тел.: (068) 358-24-44.
· ДЕУ ЛАНОС (2006 р.вип., польська збірка, 
страхування, документи готові, нов. зим. 
гума, газ-бензин, газ вписаний, страхування, 
нов. ГРМ) - 2,3 тис. у.о., торг. Терміново. 
Тел.: (063) 437-63-22.
· ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, польська 
збірка, газ-бензин, гарний стан) - 4,1 тис. у.о. 
Тел.: (067) 280-97-50.
· ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, польська 
зборка) - 2,8 тис. у.о. Тел.: (095) 758-88-21.
· ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, польська 
зборка, газ-бензин, гарний стан) - 4,1 тис. 
у.о. Тел.: 332-04-13.
· ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., польська зборка, 
1,5 л, 5-ступ.КПП мех., газ-бензин, гарний 
стан) - 4 тис. у.о. Тел.: (093) 059-94-80.
· ДЕУ МАТИС (2007-2008 р.вип., червоний, на 
ходу). Тел.: (068) 414-66-71.
· ДЕУ НЕКСІЯ (2006 р.вип., газ-бензин, 1,5 л, 
кондиціонер) - 2,6 тис. у.о. Тел.: (063) 766-89-98.
· ЗАЗ-968 (92 р.вип.). Тел.: (068) 043-86-77.
· ЗАЗ-968М (92 р.вип., останній випуск). 
Тел.: (067) 169-29-99, (044) 337-05-82.
· ЛІНКОЛЬН КОНТІНЕНТАЛЬ (90 р.вип., 
на ходу, гарний стан). Тел.: (050) 188-00-78.
· МІЦУБІСІ ГРАНДИС (2006 р.вип., гарний 
стан, КПП-автомат, газ-бензин, чорний, 
повне сервісне обслуговування) - 7 тис. у.о. 
Тел.: (093) 614-30-88.
· МОСКВИЧ-2140 (78 р.вип., гарний стан). 
Тел.: (096) 253-18-69.
· МОСКВИЧ-2140 (82 р.вип., газ-бензин, на 
ходу, не гнилий, нов. кардан, хрестовини, 
редуктор, гальмівні колодки, куліса, акуму-
лятор та ін. багато замінено) - 17 тис.грн. 
Тел.: (093) 701-31-51.
· МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з докумен-
тами) - 680 у.о. Тел.: (066) 215-67-22.
· МОСКВИЧ-2141 (88 р.вип., 17 тис.км, за тех-
паспортом) або обміняю. Тел.: (067) 280-14-07.
· НІССАН АЛМЕРА (2007 р.вип., 89 тис.км, 
седан, 1,6 л, бензин, мех.КПП, беж., гарний 
стан, нов. сигналізація, нов. магнітола 
ПІОНЕР МР-3, акустика, сервісна книжка, 
гаражне зберігання) - 6,5 тис. у.о., торг. Тел.: 
(096) 274-44-55.
· НІССАН КАШКАЙ (2011 р.вип., 1,5 л, ди-
зель, 230 тис.км, з Франції, білий) - 11 тис. 
у.о. Тел.: (067) 767-09-51.
· ОПЕЛЬ ВЕКТРА С (2006 р.вип., 1,9 л, 
дизель, 300 тис.км, 6-ступ.КПП, універсал, 
чорний) - 6,5 тис. у.о. Тел.: (067) 917-09-47.
· ОПЕЛЬ КОМБО (95 р.вип., вантажний, по-
требує заміни лобового скла) - 1,7 тис. у.о. 
Тел.: (050) 765-84-77.
· ПЕЖО-308 (2010 р.вип., 165 тис.
км пробіг, магнітофон, комплект зи-
мової гуми без дисків, диски сталєві, 
рідний пробіг, купувався у салоні, 
експлуатація у Києві). Тел.: (097) 
758-89-31, https://auto.ria.com/uk/
auto_peugeot_308_31037519.html.
· РЕНО КАНГО (2008 р.вип., пасажирський, 
перша реєстрація у 2013 р., 14,61 куб.см, 
чорний) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (063) 364-61-42.
· РЕНО ЛАГУНА (2008 р.вип., 2,0 л, дизель, 
КПП-автомат, з Німеччини, розмитнений) - 
9,2 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 944-08-51.
· РЕНО МЕГАН (2007 р.вип., 2,0 л, 200 тис.
км, КПП-автомат, універсал, заводська га-
зова установка, чорний, тільки пригнаний) 
- 6,5 тис. у.о. Тел.: (091) 971-64-30.
· СІТРОЕН С-4 (2007 р.вип., 1,6 л, 160 тис.
км, золотистий металік) - 5,3 тис. у.о. Тел.: 
(091) 616-51-17.
· ТАВРІЯ (2003 р.вип., 60 тис.км) - 50 тис.
грн. Тел.: (067) 265-00-62.
· ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ ПЛЮС (2008 
р.вип., сірий металік, 1,6 л, інжектор, газ-
бензин, гарний стан, на ходу, зим. гума, 
диски) - 2,5 тис. у.о. Терміново. Тел.: (063) 
352-99-27 (Ірина).
· ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ ПЛЮС (2008 
р.вип., сірий металік, диски, зим. гума, газ-
бензин) - 2,5 тис. у.о. Терміново. Тел.: (098) 
606-41-67.
· ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО (2003 р.вип., 177 
тис.км, колір чорний, київська реєстрація, 
стан «сів та поїхав»). Тел.: (095) 933-82-17.
· ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО (2003 р.вип., 
гарний стан, сів та поїхав) - 4 тис. у.о. Тел.: 
(068) 120-20-73.
· ФОРД F-150 (2018 р.вип., пікап, 2,7 л, 110 
тис.км, синій металік) - 26 тис. у.о. Тел.: 
(093) 660-28-90.
· ФОРД ЕСКОРТ (97 р.вип.). Тел.: (097) 
109-72-46.
· ХЕНДЕ ГЕТЦ (2006 р.вип., КПП-автомат, 64 
тис.км) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (096) 420-15-18.

· ХЕНДЕ ТУКСОН (2008 р.вип., 14 тис.км) 
- 14,5 тис. у.о. Тел.: (067) 581-44-47.
· ХОНДА АККОРД (2012 р.вип., 2,0 л, мех. 
КПП, сірий, металік) - 10 тис. у.о. Тел.: (067) 
750-54-06.
· ШЕВРОЛЄ КАМАРО (2018 р.вип., 2,0 л, 
60 тис.км, з США, сріблястий) - 24 тис. у.о. 
Тел.: (067) 755-00-36.
· ШКОДА ФАБІЯ (2007 р.вип., 1,2 л, 150 
тис.км) - 5,7 тис. у.о. Тел.: (050) 957-22-92.

3.2. Автомобілі вантажні
куплю 

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

продам 
· ГАЗ-3307 (86 р.вип., гарний стан, будка) - 
40 тис.грн. Тел.: (067) 494-13-11.
· ГАЗЕЛЬ ГАЗ-3302 (2006 р.вип., газ-бензин, 
капремонт двигуна, подвійна кабіна, дов-
жина кузова 3 м) - договірна. Тел.: (097) 
876-12-57.
· ДАФ-65 (99 р.вип., двигун 6,2 л, рефриже-
ратор, дизель, 10 т) - 10,5 тис. у.о. Тел.: (050) 
952-23-42.
· ІВЕКО (99 р.вип., вантажний, будка, білий, 
3,0 л, турбодезиль, 149 к.с., на ходу, знятий з 
обліку, знаходиться в Києві, Шевченківський 
р-н) - 6 тис. у.о. Тел.: (093) 701-31-51.
· КАМАЗ-45142 (2007 р.вип., колір жовтий, 
повний капремонт двигуна, гума 60 % за-
лишок, гарний стан) - 17,5 тис. у.о. Тел.: 
(095) 477-34-86.
· МАЗ-543203 (2001 р.вип., тягач, капремонт 
двигуна, гума передня нов., задня гума 50 
%) - 2,4 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
· УАЗ-452 (80 р.вип.). Тел.: (098) 477-92-14.

3.3. Автобуси, 
мікроавтобуси

куплю 
· ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ-3 (94 р.вип., 1,9 
ТДІ, потребує ремонту, з документами, для 
себе) дорого. Тел.: (067) 265-00-62.
· ФОРД, СОБОЛЬ, ФОЛЬКСВАГЕН ТРАН-
СПОРТЕР, ГАЗЕЛЬ (бажано газ-бензин, для 
себе) недорого. Тел.: (093) 701-31-51.

продам 
· ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ (2006 р.вип., 140 тис.
км, 2,3 л, газова установка, термобудка) - 3,2 
тис. у.о. Тел.: (091) 608-04-71.
· ГАЗЕЛЬ-32213 (2002 р.вип., колір чер-
воний, вантажопасажирський, газ-бензин, 
зроблений капремонт двигану та всього 
авто) - 2 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
· ГАЗЕЛЬ-32313 (2008 р.вип., колір бла-
китний, пасажирський, 14 місць, бензин, 30 
тис.км) - 2,8 тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
· ГАЗЕЛЬ (99 р.вип., вантажопасажирський, 
кат. В, 2,4 л, газ-бензин, газ вписаний, по-
вністю на ходу, електрика робоча, двері закри-
ваються, не гнилий, спарка, пневмоподушки, 
до 3 т) - 2,5 тис. у.о. Тел.: (067) 911-29-90.
· ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ (2006 р.вип., 33 тис.
км, 4 колеса, одне запасне, стабілізатор, 
два замки, трицикл ХОНДА ДЖУРА ІКС, 
Японія, два сидіння, багажник) - 75 тис.грн, 
торг. Тел.: (098) 481-68-83, (098) 481-68-82 
(Світлана Гаврилівна).
· ІКАРУС (91 р.вип.). Тел.: (050) 383-27-02.
· МЕРСЕДЕС-310Д (90 р.вип., колір білий, 
двигун 5-циліндровий, повний капремонт 
двигуна у 2016 р., переварений, пофарбо-
ваний, багато запчастин та б/к гума) - 4,7 
тис. у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
· РЕНО ТРАФІК (89 р.вип., дизель, довжина 
4,5 м) - 32 тис.грн. Терміново. Тел.: (096) 
871-91-15.
· ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т-4 
(2001 р.вип., 1,9 л). Тел.: (095) 629-89-52.
· ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т-4 (95 
р.вип., вантажопасажирський, білий, 1,9 
л, дизель, гарний стан) - за домовленістю. 
Тел.: (097) 412-85-06, (063) 628-34-12.
· ФОРД ТРАНЗИТ (90 р.вип., пасажирський, 
бензин-газ, 2,0 л) - 2,6 тис. у.о. Тел.: (096) 
671-02-09.

3.4. Мото-, вело
куплю 

· Велосипед (будь-який стан). Тел.: (050) 
534-94-44.
· Велосипед для дорослих (можна розсу-
вний, можна звичайний, можна не на ходу). 
Тел.: (067) 911-29-90.
· Ланцюг до мотоцикла ЯВА. Тел.: (097) 
071-10-99.
· Моторолер (гарний стан, для себе, можна 
без документів) недорого. Тел.: (099) 535-
18-34 (після 20.00).
· Мотоцикл, моторолер МУРАВЕЙ (ван-
тажний). Тел.: (067) 911-29-90.
· Мотоцикл. Тел.: (093) 701-31-51.

продам 
· Велосипед АЗІМУТ СВХ-500 спорт. Тел.: 
(096) 720-79-65.
· Велосипед ВІННЕР ІБІЦА (алюмінієвий, 
розсувний, міський, універсельний, 3 
швидкості, ручне та ніжне гальмо, білий з 
чорним). Тел.: (067) 323-70-71.
· Велосипед доріжній (б/к, на ходу). Тел.: 
(095) 133-93-74.
· Велосипед (жін., б/к). Тел.: (097) 588-55-87.
· Велосипед (жін., б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
· Велосипеди (3 шт., б/к). Тел.: (099) 464-51-83.
· Велосипед МІНСЬК доріжний (для доро-
слих), шини 406х40, 20х175, камери нов. 
недорого. Тел.: 519-95-95, (066) 836-31-90.
· Велосипед (на базі велосипеда УКРАЇНА, 
на ходу, Київ, самовивезення) - 1,2 тис.грн. 
Тел.: (095) 001-05-32.
· Велосипед на базі УКРАЇНА (без про-
дольної рами, повністю робочий). Тел.: 
(067) 911-29-90.
· Велосипед (Польща, розсувний). Тел.: 
298-44-46.
· Велосипед спорт. (б/к, гарний стан). Тел.: 
(096) 595-91-47.
· Велосипед (спорт., Польща) - 1 тис.грн. 
Тел.: (093) 536-20-71.
· Велосипед УКРАЇНА (б/к, на ходу, смт Ма-
карів) - 1 тис.грн. Тел.: (097) 620-21-72.
· Велосипед УКРАЇНА (гарний стан). Тел.: 
547-53-95.
· Велосипед УКРАЇНА (жін., б/к). Тел.: (050) 
212-96-30.
· Колеса велосипедні (2 шт.) та обод. Тел.: 
(098) 296-05-50.
· Ланцюг до мотоцикла ЯВА недорого. Тел.: 
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· Моторолер РЕХ-5022 (Китай) або обміняю 
на електричку 3-колесну інвалідну коляску. 
Тел.: (066) 215-67-22.
· Скутер (майже нов.) - 2,2 тис. у.о. Тел.: 
(097) 149-58-04.
· Скутер НАВІГАТОР (80 куб.см, потрібна 
профілактика або на запчастини). Тел.: (096) 
871-91-15.

3.5. Спецтехніка
куплю 

· Причіп легковий (б/к, з документами). 
Тел.: (093) 701-31-51.

продам 
· Автонавантажувач ТВ-1788 (1970 р.вип., 
дизель, вантажність 3 т, колір оранжевий, 
висота підйому 3 м) - 12 тис. у.о. Тел.: (097) 
876-12-57.
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· Електротранспорт на 4 та 6 колесах (са-
моробний, двигун Китай, 350 Вт, перший 
екземпляр, немає аналогів у світі, з дирек-
торським кріслом, для інвалідів та здорових 
людей) недорого. Тел.: (098) 776-02-54.
· Запчастини до землерийної машини ПЗМ-2 
(балки, ланцюги, зуби, ролики та ін.). Тел.: 
(067) 992-30-58.
· Мотоколяску з електроприводом (майже 
нов.). Тел.: (098) 845-20-90, (097) 408-66-89.
· Пристрій КП-23 кисневий парашутний. 
Тел.: 295-52-51.
· Причіп (94 р.вип., 2-колесний, гарний стан) 
недорого. Тел.: (098) 326-97-99.
· Причіп (б/к, без документів) - 5 тис.грн, 
торг. Тел.: (068) 061-98-29, (068) 856-41-47.

послуги 
ё Послуги оренди трала, нега-
баритні перевезення по Україні. 
Послуги зі збирання врожаю ком-
байнами, обробка землі, посів. За-
купівля та продаж зернових. avto-
spectehnika.com.ua. Тел.: (096) 559-
14-38 (Сергій).

3.6. Автодеталі
куплю 

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

· АЛЬФА РОМЕО-33: запчастини. Тел.: 
(067) 725-58-39.
· ВАЗ-21013 по запчастинах, двигун, ре-
дуктор. Тел.: (067) 168-24-51.
· ВАЗ-2101: запчастини. Тел.: (096) 951-72-19.
· ВАЗ-2101: катушку запалювання нов. Тел.: 
(099) 227-93-75.
· ВАЗ-2102: три двері, вали розподільчі з 
кожухами (3 шт.), глушник, крило праве 
(нов.), капот передній, бензобак, редуктор 
заднього мосту, МОСКВИЧ-2141: передні 
крила. Тел.: 524-25-68.
· ВАЗ-2106: крила задні, піввісь, амортиза-
тори. Тел.: (067) 581-44-47.
· ВАЗ-2108: маховик. Тел.: (067) 242-26-36.
· ВАЗ-2109: скло лобове. Тел.: 275-38-38, 
(093) 875-20-97.
· ВОЛГА, МОСКВИЧ: генератор (б/к) - 300 
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· ВОЛЬВО по запчастинах. Тел.: 332-04-13.
· ГАЗ-2401 по запчастинах, ГАЗ-2410: 
двигун. ЗАЗ-65, 966, 968 по запчастинах. 
Тел.: 258-24-35.
· ГАЗ-2410 (93 р.вип.): міст задній в зборі. 
Тел.: (098) 606-41-67.
· ГАЗ-2410: бензобак нов. Тел.: (063) 489-44-10.
· ГАЗ, ВАЗ, НІСА, ЄРАЗ, УАЗ: запчастини. 
Тел.: (063) 771-38-18.
· Двигун № 8 МАЗ-543203 (2001 р.вип., 
після повного капремонту) - 2,2 тис. у.о. 
Тел.: (097) 490-02-47.
· ДЕУ ЛАНОС по запчастинах. Тел.: (093) 
730-13-92.
· Комплект поршневих кілець (діаметр 76,6, 
Німеччина). Тел.: (067) 605-88-14, 457-10-06.
· КРАЗ-65055 (2008 р.вип.): редуктор заднього 
мосту - 2 тис. у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
· МАЗ-543203: 5-ступ.КПП (норм.стан) - 33 
тис.грн. Тел.: (095) 477-34-86.
· МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-9 (2000-2007 р.вип., 
оригінал, б/к, стан нових): фари б/к 
(оригінал). Тел.: (093) 413-60-16.
· МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-9 ВАГОН (2000-2007 
р.вип., нов.): бампер задній - 6 тис.грн. Тел.: 
(097) 266-11-52.
· МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО ВАГОН-3 (2000-
2007 р.вип.): дзеркало заднього огляду 
(праве бокове, електричне, на 7 пінів) - 2,7 
тис.грн. Тел.: (095) 591-05-25.
· МОСКВИЧ-2140, 412 та 2140: підкрилки 
пластикові (комплект) - 500 грн, кардан 2140 
з крестовинами - 750 грн, редуктор 2140 - 
700 грн, 2140: двигун (робочий, доглянутий) 
- 10 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з докумен-
тами) на запчастини. ОПЕЛЬ СЕНАТОР 
на запчастини, СЛАВУТА (2005 р.вип.) на 
запчастини. Тел.: (066) 215-67-22.
· МОСКВИЧ-2140: крила передні, пороги. 
Тел.: (050) 968-95-53.
· МОСКВИЧ-2140: редуктор, кардан, хре-
стовини (2 шт., нов.). Тел.: (093) 701-31-51.
· МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.: 
(068) 975-70-28.
· МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.: 
(093) 241-10-82.
· МОСКВИЧ: кардан (гарний стан) - 400 грн, 
труби-штани МОСКВИЧ - 250 грн, крило 
заднє ліве МОСКВИЧ-408, -410 (нов.) - 350 
грн, ПЕЖО-206 (седан, б/к): кришку багаж-
ника (оригінал) - 3 тис.грн, торг. Тел.: (096) 
331-19-03.
· ОПЕЛЬ АСКОНА (86 р.вип.) по запча-
стинах. Тел.: (067) 762-61-18.
· ОПЕЛЬ СЕНАТОР (91 р.вип.) на запча-
стини, ОПЕЛЬ, МОСКВИЧ-2140: фаркоп, 
СЛАВУТА (2005 р.вип.) на запчастини. 
Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Рідину гальмівну ПЕЖО - 200 грн. Тел.: 
(097) 620-21-72.
· ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНCПОРТЕР Т-5 
(2004 р.вип., 2,5 ТДІ): двигун (96 кВт). Тел.: 
(067) 762-61-18.
· ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН (98 р.вип., 2,8 л, 
мех.): запчастини. Тел.: (063) 623-04-31.
· ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН (98 р.вип., 2,8 л, 
мех.КПП, газова установка) по запчастинах. 
Тел.: 513-69-83.
· ФОРД ЕСКОРТ ВАН («пиріжок», ван-
тажний): запчастини, балку задню в зборі, 
з ресорами, амортизаторами та колесами 
R14 (б/к, гарний стан) - 2 тис.грн, торг за все 
разом. Ресори (б/к) - 1,4 тис.грн/пара, торг. 
Запаску R14 - 200 грн, панелі фургона (пла-
стик, 2 м, 2 шт.) - 100 грн, клю.ч ступиці (1 
шт., нов.) - 100 грн. Тел.: (099) 178-07-89.
· ХОНДА СИВИК, КОНЦЕРТО: запча-
стини. Тел.: (067) 216-41-09.

3.7. Аксесуари, авто хімія, 
ПММ

куплю 
· Акумулятор 190 А - 240 А (для себе) недо-
рого. Тел.: (098) 606-41-67.
· Акумулятор автомобільний (80 А, будь-
який стан, для себе). Тел.: (063) 489-44-10.
· Акумулятор (будь-який стан). Тел.: (098) 
047-80-35.
· Акумулятор СТ-190 (неробочий). Тел.: 
(098) 839-99-17.
· 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.

продам 
· Автобагажник універсальний. Тел.: (067) 
112-55-94.
· Автомагнітолу (нов., Японія). Тел.: 286-68-34.
· Автотелевізор - 150 грн. Тел.: (097) 861-70-83.
· Акумулятор (225 А/год. х 1600 Ен, Вольво). 
Тел.: (098) 047-80-35.
· Акумулятор автомобільний (190 А/170 Ен). 
Тел.: (098) 269-29-73.
· Акумулятор ФЛАГМАН (б/к, 60 А, ро-
бочий). Тел.: (066) 293-73-32.
· Багажник (нов., в упаковці, для авто з кріп-
ленням на жолоби даху). Тел.: (095) 268-36-70.
· Багажник універсальний, автоковпаки АВ-
ТОТУРБО R15 (4 шт.). Тел.: (095) 280-43-75.
· Бар’єр паркувальний. Тел.: (095) 133-93-74.

· Вакуометр автомобильный. Тел.: (050) 
206-21-46.
· Вентилятор радіатора ВАЗ-2103 (Юго-
славія), фару праву ВАЗ-2108. Тел.: (068) 
043-86-77.
· Динаміки автомобільні. Тел.: (098) 823-93-66.
· Домкрат (нов., в упаковці) - 500 грн, торг. 
Тел.: (097) 620-21-72.
· Каністри (22 л, нерж.). Тел.: (096) 470-60-80.
· Каністру капронову (30 л). Тел.: (099) 
555-87-82.
· Компресометр (бензин), вакууметр (па-
ливна). Тел.: (050) 206-21-46.
· Пристрій буксирувальний (нов.) до ма-
шини ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ недорого. 
Тел.: (096) 314-15-64.
· Пристрій зарядний для акумуляторів - 400 
грн. Тел.: (067) 242-26-36.
· Пристрій зарядний (заряджає одночасно до 
20 АКБ) - 8 тис.грн. Тел.: (066) 215-67-22, 
(098) 846-67-30.
· Пристрій МРІЯ (пуско-зарядний, 5 А, 10 А, 
заряд Вольтами та Амперами). Тел.: (098) 
776-02-54.
· Пристрій пуско-зарядний МРІЯ (5 А, 10 А) 
- 1,5 тис.грн, торг. Тел.: (068) 596-34-27.
· Тестер автомобільний, автоаптечки для ре-
монту шин, міні-пилосос автомобільний (12 
В), каністру (10 л, б/к). Тел.: 463-19-56, (066) 
747-05-78.
· Установки газові (б/к та нов.) для всіх мо-
делей. Тел.: (093) 730-13-92.

3.8. Шини, шиномонтаж
куплю 

· Автопокришки ДП-101 175-80R-16 (нов., 
одну або дві). Тел.: (098) 394-77-67.
· Автошини R16 205х55.5х110 R17 175х70 
(2-4 шт., нов. або б/к в гарному стані). Тел.: 
(066) 647-02-88.
· Докатку 4х98 (1 шт.), диски (2 шт., 4х98, 
для себе). Тел.: (098) 121-40-10.

продам 
· Автопокришки R13, 13, 14, 15, 16, 17 (б/к 
та нов.). Тел.: (067) 280-97-50.
· Автопокришки R 13-18. Тел.: (093) 730-13-92.
· Автопокришки R13 (4 шт.). Тел.: (095) 
602-82-78.
· Автопокришки R13, R14, R15, R16, R17 
(б/к). Тел.: 332-04-13.
· Автопокришки б/к R13 з дисками ВАЗ по 
100 грн. Тел.: (067) 168-24-51.
· Автопокришки ВАЗ-2109 (R13, 4 шт.) - 800 
грн/шт. Тел.: (067) 242-26-36.
· Автопокришки МАТАДОР (4 шт., зим., 
гарний стан, R14, диски литі, 185х60). Тел.: 
(095) 386-56-22.
· Автопокришки МАТАДОР (Словаччина, 
165х65 R14, 4 шт.), диски ЛАНСІЯ, ЛАНОС, 
ОПЕЛЬ (чорні, сталь), гуму ФУЛДА КРІСТАЛ 
185х65 R14 (4 шт., нов.), докатку R14 ЛАНСІЯ, 
ЛАНОС, ОПЕЛЬ. Тел.: (097) 124-67-73.
· Автопокришки НОКІАН 185х60 R14 (4 
шт.) - 2 тис.грн. Тел.: (093) 152-05-03.
· Автопокришки НОКІАН W+185х65 R14 
(комплект, 4 колеса, майже нов., гарний 
стан, мале зношення) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 
331-19-03.
· Автопокришки ПІРЕЛЛІ СКОРПІОН 
255х65 R16 (4 шт.), ГУДІЄР 235х60 R16 (2 
шт., літ.), гуму всесоюзну 255х50 R16 (2 
шт.), літ. 205х55 R16 (4 шт.), гуму літ. (ти-
танові диски) 195х65 R15 (4 шт.), КОНТІ-
НЕНТАЛЬ ОПЕЛЬ СЕНАТОР. Тел.: (066) 
215-67-22, (098) 846-67-30.
· Автопокришку РОСАВА НИВА (185х75 
R16, нов., безкамерна, для запасного колеса) 
- 500 грн. Тел.: (095) 378-22-02.
· Автошини б/к (205/60 R15 RADIAL 
TUBLES, 185/75 R16С 104/102H, 195/65 
R15 91H TURELES). Тел.: (096) 882-39-88.
· Колеса зим. та літ. до ВАЗ-21011 (два ком-
плекти, нов.) - 6 тис.грн. Тел.: (097) 240-06-21.
· ФОЛЬКСВАГЕН Т-4 (2018 р.вип.): гуму 
205х70 R15 (залишок 80 %, зимова, ви-
робник Росава) - 1,3 тис.грн/колесо. Тел.: 
(097) 490-02-47.

3.10. Гаражі
куплю 

· Гараж в Києві або обміняю на будинок у 
с.Михайлівське (Богуславський р-н). Тел.: 
(098) 908-77-87, (099) 206-64-07.
· Гараж (метал., розсувний, на вивезення, 
для себе). Тел.: (098) 823-93-66.
· Гараж, можна метал., для себе, недорого. 
Тел.: (067) 911-29-90.
· Гараж (Шевченківський), у господаря, для 
себе, недорого. Тел.: (093) 701-31-51.
· Замок гаражний (тільки б/к, гарний стан, 
для себе). Тел.: (095) 133-93-74.

продам 
· Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, кап., 
метал.). Тел.: (098) 206-60-80.
· Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, кап., 
пр.Лобановського, кооп.). Тел.: (097) 588-55-87.
· Гараж (Голосіївський, пр.Науки,49, кооп. 
«Мотор», метал., 18 кв.м). Тел.: (063) 733-53-12.
· Гараж (Голосіївський, пр.Науки, метал., 
кооп.). Тел.: (097) 210-02-18.
· Гараж (Дарницький, Бортничі, кооп., охо-
рона, електроенергія). Тел.: (044) 560-18-91.
· Гараж (Дарницький, вул. Бориспільська,53, 
кооп.) - 5,3 тис. у.о. Тел.: (097) 550-13-94, 
(096) 244-71-35.
· Гараж (Дарницький, кооп. «Енергетик», 
вул. Затишна,1-А, кап., цегл.) або здам в 
оренду. Тел.: (096) 304-44-30.
· Гараж (Дарницький, м. «Видубичі», ГБК «На-
ука») - 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 масив, 
кооп. «Бортничі», вул. Коцюбинського,22, 
приват.). Тел.: (044) 560-18-91.
· Гараж (Деснянський, вул. Крайня, цегл., 
кооп. «Супутник-1», Троєщина, підвал, 
оглядова яма, 6х4 м). Тел.: (098) 662-25-88.
· Гараж (Дніпровський, вул. Березня-
ківська,19, шлакаоблоковий). Тел.: (067) 
103-39-05.
· Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська, 
кооп., охорона, електроенергія, оглядова 
яма, гарний заїзд, цегл. прибудова, гарний 
стан). Тел.: (063) 771-51-06.
· Гараж (Дніпровський, вул. М. Раскової,52, 
цегл., 3/3-пов., 20 кв.м) - договірна. Тел.: 
(095) 477-34-86.
· Гараж (Дніпровський, кооп. «Ліво-
бережний-2», вул. Луначарського, 
жданівський, охорона, світло, яма, погріб) 
або здам в оренду. Тел.: (099) 033-23-29.
· Гараж (Дніпровський, район Московського 
мосту, 19 кв.м, цегл.). Тел.: (095) 749-36-97.
· Гараж (метал., жданівський, 6,40х3,2 м) 
- 10 тис.грн + ВАЗ-2106 (91 р.вип., рідна 
фарба) - 14 тис.грн. Тел.: (050) 276-00-48.
· Гараж (метал., жданівський, розсувний, на 
вивезення) - 200 у.о.
· Гараж метал. на вивезення. Тел.: (095) 
876-53-44.
· Гараж на вивезення (товстий метал, біла 
фарба зовні та всередині, гарний внутр. 
замок) - 500 у.о. Тел.: (098) 247-55-17.
· Гараж (Оболонський, вул. Кондратюка, 
метал.). Тел.: (096) 593-99-59.
· Гараж (Оболонський р-н, кооп. «Полісся-3», 
кінцева зупинка «Героїв Сталінграда», метал., 
великий) - 55 тис.грн, торг. Тел.: (096) 314-09-42.
· Гараж (Печерський, вул. Чеська, м. 
«Площа Дружби народів», кап., кооп. «Ака-
демічний», без ями) - 7,5 тис. у.о., торг. Тел.: 
(050) 416-61-63.

· Гараж (Печерський, поряд м. «Либідська», 
кооп. «Либідь», 22 кв.м, утеплений, сухий) - 
за домовленістю. Тел.: (068) 358-24-44.
· Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. 
Сім’ї Сосніних, метал.) або здам в оренду. 
Тел.: (095) 057-27-41.
· Гараж (Святошинський, вул. Велика Кіль-
цева, цегл.) - за домовленістю. Тел.: (068) 
357-64-52.
· Гараж (Святошинський, вул. Набережна, 
район авіаційного заводу, 30 кв.м, можна 
добудувати два або три поверхи, м. «Свя-
тошин»). Без посередників. Тел.: (063) 718-
75-99, (098) 326-97-99.
· Гараж (Святошинський, Галагани, м. «Бе-
рестейська», вул. Дружківська,8/10, 22 кв.м, 
утеплений, підвал, яма, світло, стелажі, 
гарний стан). Тел.: (098) 695-39-38.
· Гараж (Солом’янський, Відрадний,вул. 
Новопольова,67-А, ГК «Автолюбитель», 
бокс в межах землевідводу, цегл., кап., з.-б. 
перекриття, метал. ворота, оглядова яма, 
льох, електроенергія, охорона) - 7 тис. у.о. 
Тел.: (066) 781-96-07.
· Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського, 
кап.). Тел.: (097) 210-02-18.
· Гараж (Шевченківський, Нивки, район ме-
дучилища, метал., яма, погріб). Тел.: (067) 
647-73-56.
· Гараж (Шевченківський, Татарка, вул. Пе-
ченіхька, метал., 17 кв.м, оглядова яма) - 3 
тис. у.о. Тел.: (068) 976-34-76.
· Запчастини до жданівського гаража (під-
тримуючі фронтони). Тел.: (098) 823-93-66.

обміняю 
· Гараж в Києві на будинок у с.Михайлівка 
(Богуславський р-н, цегл., 60 сот.). Тел.: 
(098) 908-77-87, (099) 206-64-07.

здам в оренду 
· Гараж в смт Коцюбинське під склад або 
шиномонтаж, СТО (цегл., яма). Тел.: (097) 
149-58-04.
· Гараж Гараж (Шевченківський, центр, 
пр.Перемоги,20, біля будинку) - 1 тис.грн. 
Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
· Гараж (Голосіївський, Голосіїв, вул. 
О.Кошевого,53/10, 24 кв.м, шлакоблоковий, 
метал. дах, приват. сектор) - 1 тис.грн. Тел.: 
464-59-35, (095) 827-00-81.
· Гараж (Голосіївський, Голосіїв, вул. 
О.Кошового, гараж 8 кв.м, в приват. бу-
динку, бетонний, виїзд на вулицю) - 1,2 тис.
грн. Тел.: (093) 409-40-52.
· Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, Черво-
нозоряний, кооп.). Тел.: (050) 212-96-30.
· Гараж (Голосіївський, пров.Бурмистенка, 
біля кооп. «Деміївський яр»). Тел.: (067) 
581-44-47.
· Гараж (Голосіївський р-н, метал., кооп. 
«Сигнал-2») - 900 грн/міс. Тел.: (093) 409-40-52.
· Гараж (Дарницький, вул. Сортувальна,22, 
кооп. «Позняки-2», метал.) - 800 грн. Тел.: 
295-00-34.
· Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., під 
СТО). Тел.: (096) 516-12-17.
· Гараж для мотоцикла (пр. Науки). Тел.: 
(098) 431-71-91.
· Гараж (Дніпровський, Райдужний, вул. 
Райдужна). Тел.: (098) 823-93-66.
· Гараж (Шевченківський, пр.Перемоги,20, 
метал.). Тел.: (050) 722-60-11.
· Гараж (Шевченківський р-н, Куренівський 
ринок). Тел.: (098) 822-64-29.

візьму в оренду 
· Гараж (Борщагівка, цегл., оглядова яма, 
довгостроково). Тел.: 405-84-52.

4 Устаткування 4

4.1. Устаткування, 
прилади, сировина

куплю 
· Балон газовий (дачний). Тел.: (066) 352-20-53.
· Балон кисневий (для себе) недорого. Тел.: 
(096) 961-78-78.
· Балон киснєвий (1695 р.вип., для себе). 
Тел.: (098) 606-41-67.
· Балон киснєвий (для себе) недорого. Тел.: 
(063) 489-44-10.
· Балон киснєвий (для себе) недорого. Тел.: 
(067) 899-17-65.
· Бінокуляри налобні, електродриль, 
свердла, мітчики, плашки, електроточило, 
тепловентилятор, фен технічний, автотран-
сформатор ЛАТР (на 9 А), тестер, люксо-
метр, електроди для зварювання, пристрій 
зарядний для акумулятора на 12 В (для 
себе). Тел.: (098) 227-72-04.
· Болгарку (б/к), компресор, електроди («мо-
ноліт»), ваги (до 600 кг), двигун (1-фазний, 
230 Вольт, 1,5-2 кВт, 2800-3000 об./хв.). 
Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Верстат деревообробний, столярний (для 
себе). Тел.: (044) 560-18-91.
· Дриль, болгарку, шліфувальну машину 
(для себе). Тел.: (093) 101-67-27.
· Мікроскоп (для себе). Тел.: (093) 701-31-51.
· Перфоратор. Тел.: (050) 534-94-44.
· Протигази та фільтри до них (можна «ра-
дянські»), оргскло (товщина 1,5 см та тов-
стіше). Тел.: (067) 911-29-90.
· Пускач ПМА, катушки на пускачі (380 В), 
реле РП-21, колодки на РП-21, контактор 
КМ-600, пост КУ-92. Тел.: (095) 075-54-84.
· Фільтр для протигаза (можна з протигазом), 
мікроскоп, верстати токарний, фрезеру-
вальний, свердлувальний (для себе), пасту 
полірувальну ГОЇ або будь-яку іншу (поліру-
вання по металу). Тел.: (067) 911-29-90.

продам 
· Апарат електрозварювальний (220 В, пере-
носний). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
· Апарат електрозварювальний (б/к), кон-
тейнер (3х4 м, б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
· Апарат зварювальний (газовий, карбідний, 
в комплекті шланги, пальники та генератор). 
Тел.: 295-52-51.
· Апарат зварювальний (на колесах, двигун 
ГАЗ-24, АКБ, генератор) - 1,1 тис. у.о. Тел.: 
(097) 490-02-47.
· Апарат зварювальний. Тел.: (095) 280-43-75.
· Апарат точкового зварювання КТС-1300 - 
3,5 тис.грн. Тел.: (095) 652-74-01.
· Балон газовий (з газом) - 600 грн. Тел.: 
(067) 157-07-82, 412-10-19.
· Балон газовий (редуктор, шланг кор-
довий 3,5 м), пластикатор гідропласовий з 
кришкою (5 л, б/к, гарний стан). Тел.: (067) 
112-55-94.
· Балон газовий. Тел.: (050) 037-08-07.
· Бензопилу (нов.), електромотор для води 
МАЛИШ (нов.). Тел.: (095) 578-21-24.
· Бензопилу ШТИЛЬ-461 (нов.) - 4,8 тис.грн. 
Тел.: (063) 485-85-37.
· Бензопилу ШТИЛЬ-461, перфоратор 
СВМ-2, апарат зварювальний (напівавтомат, 
350 А). Тел.: (068) 910-74-21.
· Бетонозмішувач MLZ-130NG (Словенія). 
Тел.: (097) 454-25-10.
· Ветошь (1000 кг). Тел.: (096) 685-56-76.
· Витяжку міцну - 28 тис.грн, ліхтарі аєро-
дромні - 280 грн/шт., пристрій зарядний (за-
ряджає до 20 машин одночасно). Тел.: (066) 
215-67-22, (098) 846-67-30.
· Генератор FORTE FGD-6500E дизельний 
(для автономного освітлення) - 17 тис.грн. 
Тел.: (097) 240-06-21.
· Генератор ХОНДА бензиновий (220-280 В, 
6 кВт, нов., в упаковці) - 15 тис.грн. Термі-
ново. Тел.: (097) 148-18-19.

· Двигун (1986 р.вип., нов., в експлуатації не 
був, 10 кВт, для кораблів або для пасажир-
ських вагонів, вага 150 кг) - 45 тис.грн. Тел.: 
(095) 477-34-86.
· Дриль ручний (міцний, 400 Вт). Тел.: 
419-34-05.
· Електродвигун з платформою для точила, 
помпу для відкачування води з колодців або 
басейнів, електроточило. Тел.: (050) 948-43-10.
· Електроди № 3 (9 упаковок). Тел.: (099) 
002-17-89.
· Електролобзик ФІОЛЕНТ (450 Вт) - 400 
грн. Тел.: (095) 075-54-84.
· Електромотор (3 кВт, СРСР, 1500 об./хв., 
робочий стан) - 3 тис.грн, торг. Мотор (2,8 
кВт, 2400 об./хв., робочий стан, Росія) - 2,8 
тис.грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
· Інструмент слюсарний, мікроамперметр. 
Тел.: (068) 385-49-78.
· Кабель 4-жильний (200 м). Тел.: (050) 
383-27-02.

·Котел твердопаливний універ-
сальний. Довгострокового горіння (ву-
гілля - дрова). Марка Стропува S-40U. 
Новий в упаковці. Броварський р-н 
с.Погреби. Тел.: (097) 528-40-52.

· Круг по металу 275х55КІЗР-12, перфоратор 
БОШ (гарний стан). Тел.: (063) 855-72-77.
· Лапи сапожні (2 шт.). Тел.: (099) 664-75-07.
· Лапу сапожну (метал.) - 200 грн. Тел.: (066) 
203-11-90.
· Ножиці покрівельні (великі) - 150 грн. Тел.: 
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· Ножиці по металу (гільйотіна) - 500 грн. 
Тел.: (050) 653-38-48.
· Ножиці по металу. Тел.: (099) 664-75-07.
· Осцилограф (робочий). Тел.: (067) 169-29-99.
· Паркет на дрова (2,5 куб.м, дуб, ясен, 
сосна). Тел.: (097) 596-99-10.
· Перехідники для техніки з різних країн 
світу (для вмикання в електричну розетку). 
Тел.: (093) 201-59-89.
· Перфоратор БОШ ударний (робочий), цир-
кулярку БОШ (ел., б/к, потребує дрібного 
ремонту). Тел.: (050) 210-68-95.
· Радіолампи, годинник літаковий, висо-
томір барометричний. Тел.: (050) 107-45-25.
· Сейф радянських часів. Тел.: (099) 664-75-07.
· Систему ЕКОСОФТ-5.60 зворотнього ос-
мосу (для будь-яких кранів, для фільтрації 
води) - 2,1 тис.грн. Тел.: (068) 596-34-27.
· Стабілізатор ЛОДЖІК ПОВЕР LPTW-10000 
RD BLACK напруги (нов., гарантія, в упа-
ковці). Тел.: (063) 496-37-76, (098) 845-20-90.
· Стелаж (дерев., висота 3,05 м, висота 99 см, 
глибина 48 см, 6 полиць, нижня висотою 80 
см) - 550 грн. Тел.: (093) 701-31-51.
· Трансформатор ЛАТР. Тел.: 331-27-29.
· Щітки, якір до перфоратор модель КНЕ-
24,28, якір до болгарки WE-14-125 (оригінал, 
Німеччина). Тел.: (099) 373-19-95.

5 Сільське 
господарство 5

5.1. Сільгосптехніка, 
запчастини

куплю 
· Трактор (японський), трактор БУЛОРУСЬ-
320-4Н. Тел.: (067) 265-00-62.

продам 
· Мотокультиватор (для вспашки, прополю-
вання, посадки, 5 к.с., 2 швидкості задня та 
передня). Тел.: (095) 525-41-84, 576-19-32.
· Плуг кінний. Тел.: (067) 112-55-94.
· Сепаратор зерновий (для очищення та 
калібрування, вентиляторний, саморобний 
та креслення для виготовлення), віялку зер-
нову (саморобна, б/к). Тел.: (067) 931-97-56.
· Трактор Т-40 (відм. стан, після повного ка-
премонту, в комплекті причіп, плуг, косарка) 
- 4,5 тис. у.о., торг. Тел.: (068) 759-76-02.

5.2. Реманент
куплю 

· Газонокосарку (б/к, на коліщатках, для 
себе) недорого. Тел.: (067) 931-97-56.

продам 
· Візок садовий (2-колісний, б/к) - 600 грн. 
Тел.: (095) 652-74-01.
· Газонокосарку (електрична, тример). Тел.: 
(096) 151-12-78.
· Косу ручну (60 см, з ручкою), косарку для 
трави (на коліщатках). Тел.: (095) 280-43-75.
· Мотоблок (7 к.с., 2 надувні колеса, 2 фрези, 
в комплекті, вага 60 кг, нов.) - 400 у.о. Тел.: 
(096) 490-24-79.
· Плуг кінний, кінний культиватор, борони. 
Тел.: (068) 222-69-69.
· Шланги облегчені (15 та 30 м, нов.) недо-
рого. Тел.: (067) 454-60-46.

5.3. Худоба, птиця, 
комбікорми

продам 
· Гусей породи холмогори (з гусятами). Тел.: 
(095) 859-87-34.
· Козу на м’ясо (Білоцерківський р-н, 
с.Фесюри) дешево. Тел.: (096) 528-99-20 
(Ольга Іванівна).
· Козу на м’ясо. Тел.: (066) 998-51-56.

5.4. Садівництво, 
городництво

продам 
· Вулики українськи (Черкаська обл., майже 
нов., 5 шт.) - 400-450 грн, бджолорамки 
українські (100 шт.) по 2 грн, бджолорамки 
«лежак» (100 шт.) по 2 грн, кормушки пласт-
масові (8 шт.) - 60-70 грн, вощину (2 пачки) 
по 700 грн. Тел.: (095) 618-14-75.
· Насіння аморанту (2 кг). Тел.: 529-44-34.
· Піон деревовидний (молодий саджанець, 
35 см) - 32 грн, форзицію жовту (кущ, від 
5 шт.) - 32 грн, цибулини тюльпанів та 
нарцисів - 4 грн, цибулини лілій, нарцисів, 
кущі жоржин та піонів, клематіси (від 4 шт.) 
- 40 грн. Тел.: (094) 906-01-75.
· Пихту декоративную с землей и корнями 
недорого. Тел.: (096) 349-93-51.
· Плодознімачі. Тел.: 463-19-56, (066) 
747-05-78.
· Рослину туя (закритий корінь 30-45 см) - 
50-60 грн, клематіс кущовий (синій, від 5 шт.) - 
35 грн, саджанці кизилу (10 шт., молоді сіянці, 
30 см) по 16 грн, квіті тюльпанів, цибулини 
нарцисів та тюльпанів, форзицію жовту (росте 
квітковим кущом, 5 шт.) - 210 грн, лілії (цибу-
лини) сортові різні - 13 грн, саджанці самшиту 
- 30 та 60 грн. Тел.: (095) 645-55-73.
· Саджанці шовковиці - 25-60 грн, цибулини 
тюльпанів (20 сортів) по 4 грн/шт., цибулини 
лілій (маю 5 сортів) по 9-12 грн, нарциси (в 
тому числі жовті) по 3 грн/шт., лілейник (по-
силка) - 120 грн, ягідки калини під замовлення 
- 12 грн/пучок. Тел.: (050) 076-91-61.
· Саджанці шовковиці (молоді) - 25 грн, 
плоди шипшини свіжої - 22 грн/кг, цибулини 
тюльпанів сортових - 3,5 грн. Тел.: (063) 
653-90-40.
· Троянди паркові та плетисті, цибулини 
тюльпанів з квіткою - 5 грн, клематіси різні 
- 43 грн, піон деревовидний - 33 грн. Тел.: 
(044) 337-51-75.
· Цибулини тюльпанів - 2 грн/шт., цибулини 
лілії (білі, жовті, червона, рожеві) - 10 грн/
шт., саджанці шовковиці - 25 грн. Тел.: (044) 
337-51-75.

6 Послуги 6

6.2 Юридичні, бухгал-
терські, аудиторські

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

·Допомога в тяжких та скрутних 
ситуаціях, як для фізичних так і для 
юридичних осіб! Допоможу знайти 
рішення в тих ситуаціях, де здава-
лося б немає виходу!. Тел.: (096) 
324-58-25 (Сергій Григорович).

6.3. Поліграфічні, рекламні
пропоную 

·	Абсолютно	 будь-який	 комп’ю-
терний	 набір	 ваших	 текстів.	
Тел.:	(098)	487-08-12,	(099)	947-45-
22,	(097)	232-96-90.
· Відновлення, оцифровка фотографій з на-
ступним записом на будь-який електронний 
носій. Тел.: (066) 173-34-06.
· Набір, редагування, орфографія тексту. 
Запис тексту на будь-який електронний 
носій. Тел.: (050) 206-21-46.
· Пошук інформації в Інтернет. Будь-якої 
інформації без грифу «таємно». Викладення 
фото, відео на сайти. Тел.: (050) 206-21-46 
(Олександр Владиславович).
· Фотографії на Фейсбуці в групі «Фото-
банк». Тел.: (050) 206-21-46.

6.4. Освіта та навчання
пропоную 

·	Абсолютно	 будь-який	 комп’ю-
терний	 набір	 ваших	 текстів.	
Тел.:	(098)	487-08-12,	(099)	947-45-
22,	(097)	232-96-90.
· Англійська для початківців, німецька, біо-
логія. Репетитор. Голосіївський р-н. Тел.: 
(098) 042-42-58.
· Дослідження та розробки в галузі маши-
нобудування, приладобудування, інших-
природних та технічних наук. Електротех-
нічні розрахунки. Розрахункиелектричних 
машин. Розрахунки по витратникам і лі-
чильникам кількості. Розрахунки по гідрав-
ліці. Тел.: (050) 206-21-46.
· Підготовка дітей до школи. Тел.: 524-35-03.
· Уроки гри на фортепіано, Печерський р-н. 
Тел.: (098) 015-39-75.
· Уроки математики для школярів, Го-
лосіївський р-н. Тел.: (050) 065-12-57.

потребую 
· Шукаю можливість для навчання дочки-
інваліда (друга група), можна на дому. Тел.: 
(068) 896-54-36, (097) 183-56-00.

7 Оргтехніка,  
все для офісу 7

7.1. Комп’ютери, 
комплектуючі

куплю 
· Монітор (будь-який стан). Тел.: (050) 
534-94-44.

продам 
· Картридж для лазерного принтера КАНОН-
725. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
· Книжку АУДІОТОН електронну (записна) 
- 300 грн. Тел.: (099) 029-21-05.
· Комп’ютер - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 366-78-31.
· Комп’ютер дешево. Тел.: (050) 923-16-06.
· Комп’ютер РОБІК - 900 грн, комп’ютер 
ПОЇСК для колекції - 1,3 тис.грн. Тел.: (067) 
709-60-81.
· Маршрутеризатор для інтернету, Wi-Fi 
КАНЬОН-150, модем ЗІКСЕЛЬ АДСЛ-2, 
апарат телефонний, принтер ЕПСОН ХР-
207 (Wi-Fi). Тел.: (093) 201-59-89.
· Модем CALLISTO 821 + R3 (ADSL, ро-
бочий, б/к, коробка, блок живлення) - 150 
грн, торг. Тел.: 405-84-52.
· Монітор САМСУНГ (б/к). Тел.: (050) 
210-68-95.
· Монітор. Тел.: (067) 936-69-40.
· Ноутбук РОВЕР БУК ВОЯЖЕР (2004 
р.вип., Росія, робочий) - 1 тис.грн. Тел.: 
(063) 756-85-29.
· Плати материнські від комп’ютерів (1986 
р.вип.). Комп’ютери (1-, 2-ядрові, Віндовс 
ХР). Тел.: (097) 996-62-70.
· Принтер - 150 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
· Принтер ЕПСОН СТІЛУС SX-130 (сканер, 
копір, 3 в 1, Філіпіни, б/к, робочий, струме-
невий) - 900 грн. Тел.: (063) 982-26-50.
· Принтер (кольоровий, лазерний, б/к) де-
шево. Тел.: (093) 461-82-10.
· Пристрій багатофункціональний (принтер, 
сканер, копір, запасні нов. картриджі) недо-
рого. Тел.: 518-95-95, (066) 268-03-62.
· Пристрій БРАЗЕР багатофункційний (факс, 
ксерокс, принтер, нов., на гарантії). Тел.: 
(095) 281-72-74.
· Словник І-ТРАВЛ NTL-2RX електронний 
(англо-рос., голосовий, перекладач-ко-
мунікор, навігатор), мишу для ноутбука. 
Тел.: (066) 694-69-70.

послуги 
·	Абсолютно	 будь-який	 комп’ю-
терний	 набір	 ваших	 текстів.	
Тел.:	(098)	487-08-12,	(099)	947-45-
22,	(097)	232-96-90.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю 

· Телефон CDMA для Інтертелеком (бажано 
СИГМА або інший протиударний). Тел.: 
(093) 920-35-86.
· Телефон CDMA (Интертелеком, протиу-
дарний, для себе). Тел.: (099) 911-94-80.
· Телефони НОКІА-3120 КЛАСІК або 
подібний, карти пам’яті, флешки USB від 1 
Гб до 16 Гб. Тел.: (098) 227-72-04.
· Телефон моб. (в будь-якому стані) або 
обмін на нові. Тел.: (050) 534-94-44.
· Трубку телефонного апарата (в зборі, дріт 
зі штекерами). Тел.: 402-32-87.

продам 
· Апарат з АВН та вітовідповідачем (США). 
Тел.: (093) 201-59-89.
· Апарат ПАНАСОНИК телефонний (нов.). 
Тел.: 405-32-81, (066) 261-18-48.
· Апарат САМСУНГ телефонний пере-
носний - 300 грн. Тел.: (050) 569-21-80.
· Апарат телефонний з АВН, радіотелефон 
(б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
· Апарат телефонний (радянських часів та 
в-во Китай, з автовідповідачем). Тел.: (068) 
352-19-43.
· Апарат телефонний (стаціонарний, бага-
тофункційний, майже нов.) - 200 грн, торг. 
Тел.: (063) 496-37-76, (098) 845-20-90.

· Апарат ФІЛІПС телефонний з АВН, апа-
рати телефонні СРСР. Тел.: 463-19-56, (066) 
747-05-78.
· Пристрій багатофункціональний (принтер, 
сканер, копір, картриджи до нього, нов.). 
Тел.: 519-95-95, (066) 836-31-90.
· Пристрій зарядний (пальчиковий) недо-
рого. Тел.: (095) 770-16-78.
· Радіотелефон, апарат телефонний з АВН. 
Тел.: (098) 206-60-80.
· Радіотелефони ПАНАСОНИК КХТС (4 
шт.), СОНІ (1 шт.). Тел.: (099) 344-37-94.
· Радіотелефон ПАНАСОНИК KX-TF1405 
(900 мГц), радіотелефон ПАНАСОНИК КХ-
TJ-8207 DECT. Тел.: (093) 665-17-62.
· Радіотелефон ПАНАСОНИК (з АВН, б/к, 
гарний стан) - 200 грн. Тел.: 400-75-64.
· Радіотелефон ПАНАСОНИК з АВН (б/к, 
гарний стан) - 700 грн. Тел.: (063) 982-26-50.
· Радіотелефон, телефон АВН. Тел.: (097) 
210-02-18.
· Смартфони нов. та б/в, флешки, акумуля-
тори зовнішні, блютуз та навушники недо-
рого. Тел.: (050) 951-03-07.
· Смартфони НОКІА-2V ТА-1136, 5,5» (3 
шт., нерозблоковані або за напчастини), те-
лефони моб. клавішні (робочі) та на запча-
стини. Тел.: (073) 437-91-31.
· Смартфон (нов., 8 Гб, в упаковці), телефон 
кнопковий (на 2 сім-картки), DVD-диски 
(нов.). Тел.: (098) 822-64-29.
· Телефон LG моб. (кнопковий, на 2 картки, 
в комплекті), навушники до телефона 
НОКІА (нов., в упаковці), телефон САМ-
СУНГ (сенсорний, б/к), апарат телефонний 
ПАНАСОНИК (б/к). Тел.: (097) 861-70-83.
· Телефон-АВН, радіотелефон (б/к). Тел.: 
(097) 588-55-87.
· Телефон БАБУШКОФОН мобільний (нов.) 
недорого. Тел.: (096) 192-77-94.
· Телефон дисковий (робочий). Тел.: (097) 
247-33-62.
· Телефони моб. (б/к, на запчастини) де-
шево. Тел.: (093) 920-35-86.
· Телефони моб. ПРЕСТІЖИО, НОКІА, 
САМСУНГ. Тел.: (050) 669-05-92.
· Телефони моб. СОНІ ЕРИКСОН Т-290І 
(Малайзія, 2 шт., гарний вид, без акумуля-
тора, на запчастини) - 165 грн. Тел.: (096) 
174-45-49.
· Телефони НОКІА моб. (нов.) або обміняю на 
неробочі моб. телефони. Тел.: (050) 534-94-44.
· Телефон моб. (на дві сім-картки, 32 Гб, 
крупні цифри на клавішах, камера, гарантія, 
для людей зі слабим зором) - 750 грн. Тел.: 
(067) 911-29-90.
· Телефон ПАНАСОНИК КХ-ТС1520В (ро-
бочий стан, в упаковці, база, трубка). Тел.: 
(066) 293-73-32.
· Телефон ПАНАСОНИК КХ-ТХ1520В 
(гарний стан, в упоковці, Японія). Тел.: 
(063) 868-56-23.
· Телефон САМСУНГ ГАЛАКСІ J-3 недо-
рого. Тел.: (066) 694-69-70.
· Телефон САМСУНГ (кнопковий), АСТРО 
(2 сім-карти, зарядний пристрій, робочий). 
Тел.: (067) 101-67-08.
· Телефон САМСУНГ (сенсорний) - 300 грн. 
Тел.: (098) 247-55-17.
· Телефон-факс ПАНАСОНИК. Тел.: 550-95-89.
· Факс ПАНАСОНИК з телефоном (нов.). 
Тел.: (067) 526-38-85.
· Флешки від 2 Гб (різні). Тел.: (096) 307-71-30.

7.3. Інша оргтехніка, 
канцтовари

продам 
· Банку плакатної фарби (гуашь, зелений 
темний колір, пластмасова, вага 1100 г) - 500 
грн. Тел.: 525-69-66.
· Годинник електронний (що розмовляє). 
Тел.: 410-45-40.
· Годинник настінний (офісний, час, темпе-
ратура, дата). Тел.: (067) 230-04-94.
· Годинник настінний (старовинний). Тел.: 
405-32-81, (066) 261-18-48.
· Готовальню для креслення, лінійку ло-
гаріфмічну, альбоми для дипломних про-
ектів, шашки-нарди доріжні, дипломат, 
сумку-портфель шкіряну. Тел.: 463-19-56, 
(066) 747-05-78.
· Друкарську ЛИСТВИЦЯ. Тел.: 566-32-73, 
(050) 441-31-60.
· Друкарську (нов., портативна, мех., рос. 
шрифт). Терміново. Тел.: (067) 686-37-46 (з 
19.00 до 20.00).
· Друкарську ОПТИМА (портативна, Німеч-
чина, гарний стан, чохол, валіза з ручкою). 
Тел.: (068) 976-34-76.
· Друкарську (портативна, футляр). Тел.: 
(066) 089-28-27.
· Друкарську РОМАШКА ПЛП-305 (рос.-
укр.-літ. шрифт). Тел.: (098) 450-15-51, (066) 
044-81-47.
· Друкарську САМСУНГ-1200 (Корея). Тел.: 
298-44-46.
· Друкарську УНІС (малогабаритна, 
гарний стан, м.Сараєво, інструкція). Тел.: 
(067) 837-43-47.
· Друкарську (Югославія, малогабаритна, ком-
пактна, пластиковий футляр, рос.-укр. шрифт). 
Тел.: (068) 381-12-29 (з 19.00 до 20.00).
· Друкарську ЯТРАНЬ. Тел.: (098) 991-12-21.
· Калькулятор ЕЛЕКТРОНІКА МК-61 + до-
відник ЕЛЕКТРОНІКА МК-54, брошюру 
«Мікрокалькулятори та мікро ЕОМ». Тел.: 
(095) 694-30-14, (097) 204-49-89.
· Папку-реєстратор (б/к, ідеальний стан). 
Тел.: (093) 665-17-62.
· Рахівницю невелику. Тел.: (099) 664-75-07.
· Світильник для креслення (настільний) - 
200 грн. Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.

7.5. Офісні меблі
продам 

· Конференц-стіл (довжина 2,4 м, ширина 
1,2 м, товщина 5 см, світло-корич., норм. 
стан) - 5,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.

8 Все для дому 8

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

куплю 
· Акустику КЛІВЕР-75АС-001, 150АС-009, 
ЕСТОНІЯ-35АС-021, РАДІОТЕХНІКА С-90, 
35АС-1, імпортні, підсилювачі БРИГ-001, 
БАРК-001, ОДІСЕЙ-010, 021 та ін., телевізор 
діококристалічний. Тел.: (095) 476-77-95.
·	Акустику,	 радіоприлади	 СРСР,	
підсилювачі,	 програвачі.	 Вимірю-
вальні	 прилади,	 осцилографи,	
генератори.	 Фотоапарати,	 мі-
кроскопи,	 дозиметри.	 Радянські	
радіодеталі,	радіолампи,	транзи-
стори,	 динаміки,	 кинап.	 rest40@
bigmir.net.	Тел.:	(068)	201-97-22.
· Бінокль театральний. Тел.: (066) 763-77-87, 
(099) 470-51-02.
· Відеомонітори (б/к, для себе, тільки ро-
бочі), відеомагнітофон ЕЛЕКТРОНІКА 
(СРСР), магнітофони ЮПІТЕР, МАЯК (бо-
бинні). Тел.: (067) 911-29-90.
· Голку алмазну на програвач платівок 
вищого класу, програвач DVD (USB), те-
левізор (37 см). Тел.: (068) 237-75-36.
· Магнітолу МЕДЕО-102РМ, радіолу МЕ-
ЛОДІЯ -104 (для себе). Тел.: (097) 284-00-17.
· Магнітофон МАЯК-203 (бобинний, для 
себе). Тел.: (067) 210-85-35.
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· Приймач САТУРН (з касетником) або об-
міняю на приймач СПІДОЛА. Тел.: (096) 
865-97-71.
· Телевізор (рідкокристалічний), підси-
лювач, акустику (80-90 р.) або прийму в дар, 
бінокль, бінокуляр налобний (радянський). 
Тел.: (099) 373-19-95.

продам 
· Антену супутникову. Тел.: (067) 452-81-62.
· Антену супутникову, тюнер, міні-телевізор 
ДОЛЬЧИН (ч.-б.), радіоприймач КВ-308 АС 
(5 діапазонів, нов.) недорого. Тел.: (099) 
227-93-75.
· Бобини магнітофонні СВЕМА (180 та 280 м, 
рідкісні, багато) по 20 грн. Тел.: 405-84-52.
· Відеокамеру СОНІ (нов.), телевізор САМ-
СУНГ (б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
· Відеокамеру СОНІ (нов.), телевізор САМ-
СУНГ. Тел.: (097) 210-02-18.
· Відеокасети (20 шт.) по 7 грн, телевізори 
32» САНЬО, ШАРП, телевізор СОНІ (46», 
робочі). Тел.: (050) 210-68-95.
· Відеокасети (280 шт.) по 1 грн. Тел.: (073) 
176-03-31.
· Відеокасети. Тел.: (067) 101-67-08.
· Відеокасети (фільми, якісні, 100 шт.) де-
шево. Тел.: (095) 280-43-75.
· Відеокасети ФУДЖІ ФІЛМ (нов., в упа-
ковці, 60 хв.), стеоерцентр САМСУНГ (б/к) 
- 900 грн. Тел.: (063) 756-85-29.
· Відеокасету-апаптер - 200 грн. Тел.: (067) 
216-41-09.
· Електрофон АКОРД-201 (з платівками, 98 
шт.), телевізор САМСУНГ (54 см, Корея). 
Тел.: 298-44-46.
· Касетні деки ВІЛЬМА-104 (Латвія), 
ОРЕЛЬ-101, 2-касетна САНЬО-W-73 
(Японія), ВЕГА-120, ВЕГА-122, акустику 
ЕСТОНІЯ-35АС-021, підсилювачі ВЕГА-
120, 122, АМФІТОН-75У-101, ОДІСЕЙ-010, 
БАРК-001. Тел.: (067) 479-96-67.
· Магнітолу ТОШИБА. Тел.: (097) 941-69-67.
· Підсилювачі ХІТАЧІ (зі вбудованим еква-
лайзером, ретро, 1983 р.вип.), ресивер-під-
силювач КЕНВУД KR-A2080 (потужність 
2х50 Вт), РАДІОТЕХНІКА-7111 (2х120 Вт, 
TDA вихідний КАСКАД). Тел.: 402-02-01.
· Підсилювачі ХІТАЧІ (Японія), АМФІТОН-
85У101, РАДІОТЕХНІКА У-7111, ВЕГА-
120, ВЕГА-122, ОДІСЕЙ-010. Тел.: (099) 
543-47-00.
· Платівки. Тел.: (098) 409-45-92.
· Приставку СОНІ ПЛЕЙСТЕЙШН-4 (слім, 
500 Гб, 1 Терабайт, ігри АДР, гарний стан). 
Тел.: (096) 796-37-18.
· Радіо - 80 грн. Тел.: (097) 386-80-01.
· Радіолу РІГОНДА, магнітофон КО-
МЕТА-206 (4 доріжки, робочий стан) - 500 
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Радіоприймачі транзисторні ОКЕАН-
209 (ГОРИЗОНТ, СРСР) - 210 та 240 грн, 
радіолу БЕЛАРУСЬ-59 (лампова, СРСР, з 
документами), монітор НD TV САМСУНГ 
(70 см, потребує ремонту) - 800 грн. Тел.: 
(073) 437-91-31.
· Телевізор LG (54 см, 21, сріблястий, стерео, 
гарний стан, гарне зображення, пульт, на за-
пчастини) - 200 грн. Тел.: (050) 375-93-79.
· Телевізор (б/к). Тел.: (068) 161-05-52.
· Телевізор ВИТЯЗЬ (б/к, гарний стан, з 
пультом) - 1,3 тис.грн, магнітофон РО-
СТОВ-НА-ДОНУ-102 - 2,5 тис.грн. Тел.: 
(098) 372-33-02.
· Телевізор ДЕУ (37 см) - 500 грн. Тел.: (095) 
850-05-02.
· Телевізор ДЕУ (без антени, нов., гарний 
стан, переносний, Корея) - 2 тис.грн. Тел.: 
(099) 450-88-02.
· Телевізор ЕЛЕКТРОН-275 (кольоровий), 
телевізор ТОМСОН. Тел.: 419-01-65.
· Телевізори LG (2 шт., 52 см, нов. пульти) по 
400 грн, торг. Тел.: (097) 400-29-50.
· Телевізори ВЕСНА-320, БЕРЕЗКА-4, РЕ-
КОРД, ЕЛЕКТРОН-718, 716 (кольорові), 
місце знаходженгня - Рокитнянський р-н. 
Тел.: (099) 002-17-89.
· Телевізори ЕЛЕКТРОНІКА-409Д (пере-
носний). Тел.: (096) 470-60-80.
· Телевізори (різні, б/к). Тел.: (097) 447-70-13.
· Телевізори САМСУНГ, ФІЛІПС. Тел.: 
(096) 002-39-26 (м.Бориспіль).
· Телевізори ТОМСОН, КВН-49, ЛЕНІН-
ГРАД Т-2. Тел.: (050) 193-78-17.
· Телевізор ПАНАСОНИК (35 см) недорого. 
Тел.: 248-41-65, (066) 709-89-75.
· Телевізор ПАНАСОНИК - 500 грн. Тел.: 
(098) 769-52-04.
· Телевізор ПАНАСОНИК (54 см, гарний 
стан) - 1,2 тис.грн, кінопроектор РУСЬ 
(гарний стан) - 300 грн. Тел.: (095) 055-23-
59, (097) 497-31-64.
· Телевізор ПАНАСОНИК (відеомагні-
тофон, DVD, б/к, робочий стан). Тел.: (067) 
591-19-54.
· Телевізор ПАНАСОНИК (робочий стан, 
пульт керування, 46 см) - 600 грн. Тел.: (097) 
272-21-85.
· Телевізор ПАНАСОНИК. Тел.: (066) 
708-99-75.
· Телевізор ПАТРІОТ (2006 р.вип., Україна, 
29», робочий стан), телевізор САМСУНГ 
(72 см, робочий, 2003 р.вип.), відеокасети. 
Тел.: (097) 247-33-62.
· Телевізор САМСУНГ - 1 тис.грн. Тел.: 
(098) 598-66-61.
· Телевізор САМСУНГ (21», автовольтаж, 
мультисистемний). Тел.: (067) 581-44-47.
· Телевізор САМСУНГ - 2 тис.грн. Тел.: 
(095) 703-97-43.
· Телевізор САМСУНГ (53 см, б/к) - 500 грн. 
Тел.: (066) 417-03-75.
· Телевізор САМСУНГ LE-32A656 (гарний 
стан, панель, діагональ 80 см) - 4,9 тис.грн. 
Тел.: 236-78-96.
· Телевізор САМСУНГ (б/к), відеокамеру 
СОНІ (нов.). Тел.: (050) 212-96-30.
· Телевізор САМСУНГ. Тел.: (093) 061-04-68.
· Телевізор СОНІ (21», гарний стан). Тел.: 
(067) 884-13-90.
· Телевізор СОНІ (кінескопний, старого зразка) 
- 1 тис.грн, телевізор кольоровий (14») - 800 
грн, приставку Т-2. Тел.: (097) 506-66-25.
· Телевізор СОНІ (кольоровий, тюнер Т-2, 
інтернет, Wi-Fi). Тел.: (066) 443-88-03.
· Телевізор СОНІ (ламповий). Тел.: 513-04-46.
· Телевізор СОНІ (робочий, діагональ 32, 
пульт, гарний стан), САНЬО, ШАРП (діа-
гональ 32), СОНІ (діагональ 46). Тел.: (050) 
210-68-95.
· Телевізор СОНІ. Тел.: (050) 817-84-32.
· Телевізор СОНІ. Тел.: (066) 139-20-54.
· Телевізор СОНІ. Тел.: 566-32-73, (050) 
441-31-60.
· Телевізор ТОШИБА (52 см, робочий) - 300 
грн. Тел.: (095) 071-95-72.
· Телевізор ТОШИБА БОМБА (55 см, пло-
ский, стерео, ЕLT) - 700 грн, фотоапарати 
СОНІ (нов., в упаковці, із зарядним при-
строїм для акумуляторів) - 1,6 тис.грн, 
КЕНОН А-3000, А-530 - 210 грн, фотошта-
тиві розсувні (нов.). Тел.: (050) 951-03-07.
· Телевізор ТОШИБА (потребує ремонту). 
Тел.: (067) 264-22-76.
· Телевізор ШАРП (не працює) - 100 грн. 
Тел.: (098) 594-45-92.
· Фотоапарат АГАТ-18К, камеру НІДА (35 
мм, фокус фрі). Тел.: (050) 382-01-36.
· Фотоапарат ОЛІМПУС (плівковий, б/к, 
Японія) - 200 грн. Тел.: (067) 878-56-42.
· Фотоапарат САМСУНГ, фотозбільшувач 
УПА-5М, електроглянцювач. Тел.: 410-45-40.

· Фотоспалах, фотоапарад ФЕД-5, навушники 
ТДС-1, радіоприймач АЛЬТАЇР, стабілізатор 
напруги, блок живлення від 0 до 30 Вольт, під-
силювач антенний, телевізор ЕЛЕКТРОН-451. 
Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.

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

8.2. Побутова техніка
куплю 

· Плиту газову, плиту електричку (4-конф., 
б/к, для себе) недорого. Тел.: (095) 456-88-
30, (099) 189-22-10.
· Плиту електричну (нову, в Деснянському 
р-ні) або електропанель недорого. Тел.: 515-
67-01, (066) 571-52-10 (Київ).
· Холодильник МІНСЬК-16С на запчастини 
(для себе). Тел.: (063) 994-29-14.

продам 
·	Бензинову	 електростанцію	
HONDA	 220	 В,	 6	 кВт.	 Кухонну	
витяжку	 (Іспанія).	 В	 роботі	 не	
були.	Тел.:	(050)	164-88-89.
· Вентилятор (нов., Україна). Тел.: (066) 
567-00-75.
· Витяжку АРДО (кухон., Італія, нов., 
гарний стан, для кухні КАРГО-30). Тел.: 
(067) 876-15-42.
· Витяжку. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 
846-67-30.
· Водонагрівач ПОЛЯРІС (проточний, 2,5-3 
кВт, нов.) - 1 тис.грн. Тел.: (096) 331-19-03.
· Електропідлогонатирач (220 В, гарний 
стан). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
· Електросамовар. Тел.: (066) 708-99-75.
· Електросамовар (Тула, 3 л), прес ручний 
для соку (нерж.). Тел.: (068) 043-86-77.
· Електрочайниу ВІТЕК ГЛАМУР (Англія). 
Тел.: (066) 694-69-70.
· Зволожувач повітря. Тел.: 250-28-71.
· Кавоварку БОШ. Тел.: (068) 043-86-77.
· Кавоварку БОШ ТОСІМА. Тел.: 337-05-82.
· Камеру АРИСТОН BFS-121 морозильну 
(вбудована, Італія, 81х57х55 см, гарний 
стан) або обміняю. Тел.: (050) 534-94-44.
· Камеру МІНСЬК-АТЛАНТ (холодильна, 
робоча, гарний стан). Тел.: (095) 518-68-96.
· Комбайн РОСТОК (м’ясорубка, соковижи-
малка, блендер, нов.) - 700 грн. Тел.: (066) 
087-90-37.
· Компресори холодильні (0,6-1 кВт). Тел.: 
(050) 789-28-91.
· Матеріали та обладнання по вентиляції та 
кондиціонуванню. Тел.: 419-34-05.
· Машинку КАЛИНКА для прасування (б/к, 
гарний стан, допоможу вивезти, продаю 
тому, що не потрібна) - договірна. Тел.: (099) 
160-89-17.
· Мотор до пилососа САМСУНГ SC-
4034 (1400 Вт), привод ручний (ручка) 
до швейної ПОДІЛЬСЬК М-100 (на двох 
гвинтах). Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.
· Мультиварку МУЛІНЕКС (нов., 5 л). Тел.: 
(097) 210-02-18.
· Мультиварку МУЛІНЕКС (нов.), самовар 
(ел., нов.), чайники керамічні (великі, б/к), 
посудомийну ВІРПУЛ (б/к), обігрівач УФО 
(б/к, інфрачервоний), термос (1 л, метал., б/к), 
соковижималку МУЛІНЕКС (б/к), плиту газ. 
СИМЕНС (б/к). Тел.: (097) 588-55-87.
· Мультиварку РЕДМОНД РМС М-4526 (до-
кументи, кулінарна книга) - 400 грн. Тел.: 
(067) 423-98-35.
· НВЧ-гриль САМСУНГ (Тайланд, нов.). 
Тел.: (097) 497-82-58.
· НВЧ-піч - 1,2 тис.грн. Тел.: (098) 594-45-92.
· Обігрівач УФО (інфрачервоний, б/к), соко-
вижималку МУЛІНЕКС (б/к), термос (1 л, 
метал., б/к), плиту газ. СИМЕНС (б/к). Тел.: 
(050) 212-96-30.
· Пароварку КЕНВУД FC-360 (нов.) - 700 
грн, холодильник СТІНОЛ (б/к 10 років, ро-
бочий) - 900 грн. Тел.: (050) 629-78-82.
· Підлогонатирач ЕПМ-2 електричний (по-
бутовий, 1960 р.вип.). Тел.: 234-05-94, (068) 
350-29-61.
· Пилесоси ДЕЙВО, САМСУНГ (2 шт., 
б/к), швейну ВЕРИТАС (тумба), пральну 
АРИСТОН ХАЙФОНД (6 кг, 1000 об./хв.) 
- 3,5 тис.грн, торг. Радіатор ТОМАС (на 
коліщатках). Тел.: (050) 210-68-95.
· Пилосоис АРТЕМ, ЗЕЛЬМЕР (1200 Вт). 
Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
· Пилосос БУРАН. Тел.: 248-41-65, (066) 
709-89-75.
· Пилосос ВИХОР (робочий) - 550 грн, 
пральну БОШ (включається, але не крутить 
барабан) - 750 грн, холодильники АТЛАНТ 
(3 шт., 2-камерні), холодильник СНАЙГЕ 
(1-камерний, робочий) - 1,5 грн за всі, 
пилосос LG ОРАНЖ (робочий, пилосос, 
шланг, мішок, на коліщатках) - 650 грн. Тел.: 
(093) 701-31-51.
· Пилосос ВИХОР, тепловентилятор САТЕ 
(Іспанія), міксер КЛАТРОНІК (нов.). Тел.: 
(099) 331-92-67.
· Пилосос ЕЛЕНБЕРГ (б/к) недорого. Тел.: 
(095) 803-24-25.
· Пилососи ВИТЯЗЬ-М (2 шт., б/к, робочі) 
недорого. Тел.: (096) 444-98-21.
· Пилосос (робочий) недорого. Тел.: (063) 
705-62-45.
· Пилосос УРАЛ (600 Вт, без шланга та на-
садок) - 250 грн. Тел.: (066) 355-20-71.
· Плиту БРЕСТ (газ., 4-конф., гарний стан) - 
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Плиту БРЕСТ (електрична, 4-конф.), холо-
дильник МІНСЬК-АТЛАНТ (2-камерний). 
Тел.: (093) 124-80-94.
· Плиту (газова, біла) - 500 грн. Тел.: (098) 
769-52-04.
· Плиту електричну. Тел.: (097) 749-62-61.
· Плиту НОРД (електрична) - 1 тис.грн, швейну 
ЧАЙКА (ручна). Тел.: (095) 703-97-43.
· Плойку недорого. Тел.: 410-93-98.
· Посудомийну ВІРПУЛ (б/к), плиту газову 
СИМЕНС (б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
· Посудомийну. Тел.: (067) 454-60-46.
· Посудомийну ХАНСА (нов., гарний стан, 
чиста Німеччина) - 4,2 тис.грн, торг. Тел.: 
(096) 331-19-03.
· Посудомийну ХАНСА (ширина 45 см, 
нов.) - 5 тис.грн. Тел.: (097) 620-21-72.
· Пральні АРИСТОН, АРДО, ІНДЕЗИТ (б/к, 
робочі). Тел.: (067) 889-14-10.
· Пральну АРИСТОН. Тел.: (068) 385-49-78.
· Пральну ВІРПУЛ (б/к, гарний стан, на 5 кг, 
глибина 50 см, висота 85 см, ширина 60 см, са-
мовивезення) - 1000 грн. Тел.: (097) 247-70-71.
· Пральну ЕЛЕКТРОЛЮКС EVS-10570 - 
1,5 тис.грн, пральну МАЛЮТКА - 200 грн, 
швейну ПОДІЛЬСЬКА-1М (тумба, ножна) - 
500 грн. Тел.: (066) 417-03-75.
· Пральну ЗАНУССІ (б/к, гарний стан, 5 
кг, глибина 50 см, висота 85 см, ширина 60 
см, самовивезення) - 1,2 тис.грн. Тел.: (067) 
658-23-83.
· Праску ТЕФАЛЬ (нов.), швейну (ручна, 
б/к). Тел.: 560-06-63.
· Ремінь привода пральної машини Z-710, 
електросоковижималку. Тел.: (098) 776-02-54.
· Самовар електричний (з малюнком). Тел.: 
(095) 790-93-10, (098) 801-45-06.
· Самовар ел., кавоварку БОШ. Тел.: (050) 
107-45-25.
· Самовар (ел., робочий). Тел.: (067) 169-29-99.
· Самовар (ел.). Тел.: 566-32-73, (050) 
441-31-60.
· Соковижималку БІЛОМА (з шинковкою, 
Білорусь, майже нов., підвищена продук-
тивність) - 1,3 тис.грн. Тел.: 517-37-72, (097) 
109-72-21.

· Соковижималку-електром’ясорубку МУЛІ-
НЕКС. Тел.: (098) 314-13-87.
· Соковижималку МУЛІНЕКС, соковижи-
малку для цитрусових. Тел.: (068) 717-95-89.
· Соковижималку РОСИНКА. Тел.: (099) 
473-26-63.
· Соковижималку. Тел.: (099) 664-75-07.
· Сушарку для взуття, соковижималку ЖУ-
РАВЛИНКА із шинковкою. Тел.: (099) 241-
73-46, (096) 355-73-46.
· Хлібопічку КЕНВУД ВМ-250 (нов., 12 про-
грам, прискорене випікання, на 500, 750 г 
та 1 кг, книга рецептів, всі документи) - 2,5 
тис.грн, хлібопічку БІНАТОН (потребує ре-
монту) - 300 грн. Тел.: (067) 743-43-01.
· Холодильник (2005 р.вип.). Тел.: (063) 
627-73-31.
· Холодильник ГОРЕНЬЄ RK-621PW4 (нов., 
б/к, документи, гарантія, непередбачений 
продаж) - 10,5 тис.грн. Тел.: (096) 840-11-35.
· Холодильник ДНІПРО (б/к, робочий) - 100 
грн. Тел.: (063) 952-83-00.
· Холодильники ДНІПРО-2, ДОНБАС-
2М, пральні ЛИБІДЬ, САТУРН. Тел.: 
(097) 447-70-13.
· Холодильник ІНДЕЗИТ (2010 р.вип., б/к, 
165х60х60 см) - 3 тис.грн, торг. Тел.: (097) 
400-29-50.
· Холодильник ІНДЕЗИТ (2-камерний, ви-
сота 2 м, б/к, робочий) - 1 тис.грн, торг. Тел.: 
(098) 001-54-20 (Олена).
· Холодильник ЛІБХЕР (Німеччина, га-
рантія, нов.) - 5 тис.грн. Тел.: (067) 456-04-
86, 253-20-43.
· Холодильник МІНСЬК-15М (робочий, гарний 
стан) - 2,5 тис.грн, торг. Тел.: (067) 287-38-27.
· Холодильник МІНСЬК (2-камерний, робочий 
стан) - 1,5 тис.грн. Тел.: (050) 276-00-48.
· Холодильник МІНСЬК (висота 170 см, б/к, 
2-камерний, робочий) - 1,5 тис.грн. Тел.: 
(098) 568-45-59.
· Холодильник (невеликий, робочий, б/к, для 
себе) недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
· Холодильник (невеличкий, робочий стан, 
Лісовий, вул. Волкова, самовивезення). 
Тел.: (097) 403-12-12.
· Холодильник ОКА-3 (2-камерний, ро-
бочий, гарний стан) - 2,5 тис.грн. Тел.: (095) 
827-19-70, 519-58-01.
· Холодильник ОКА. Тел.: (096) 151-12-78.
· Холодильник СНАЙГЕ (б/к, 2-камерний, 
морозильник знизу, синій колір, робочий) - 
3 тис.грн. Тел.: (050) 585-25-66, 432-07-06.
· Холодильник СТІНОЛ (1-камерний) недо-
рого. Тел.: 524-67-14.
· Чайники САТУРН, АРР, ДЕЛФА (ел., нерж., 
1,5 кВт, 1,8 л, нов., в упаковці, гарантія) по 180 
грн, торг. Тел.: (093) 576-85-01.
· Швейні КЕЛЛЕР, ЧАЙКА дешево. Тел.: 
(097) 910-74-47.
· Швейну NOYMANN (Німеччина). Тел.: 
408-63-36.
· Швейну ВЕРИТАС дешево. Тел.: 280-71-
07, (093) 121-39-17.
· Швейну ВЕРИТАС. Тел.: 572-17-97.
· Швейну ЗІНГЕР (б/к). Тел.: (066) 652-36-38.
· Швейну ЗІНГЕР (старовиння, без станка), 
швейну ТІККА (Фінляндія, зі станком). 
Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
· Швейну ЛАДА-237-1, кавоварку (нов.). 
Тел.: (067) 425-17-49.
· Швейну НАУМАНН (Німеччина, ножна, 
гарний стан) - 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 035-18-00.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА-142 (б/к, гарний 
стан, поліров. тумба, ножна, робоча, з овер-
локом). Тел.: (073) 744-36-39.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (електрична, 
валіза) - 800 грн, столешню для швейної 
ЗІНГЕР. Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна), сокови-
жималку електричну. Тел.: 517-58-02, (097) 
235-82-17.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна). Тел.: 
484-49-00.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна), швейну 
ЗІНГЕР (ножна). Тел.: (098) 107-72-07.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (тумба, ножна, 
робоча), швейну ЧЕПЕЛЬ (ножна, робоча). 
Тел.: (098) 770-20-68.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (чавунна, всі опе-
рації) - 700 грн, торг. Тел.: (067) 298-55-26.
· Швейну (ручна, нов., валіза) - 500 грн. Тел.: 
(068) 596-34-27.
· Швейну. Тел.: (050) 727-86-63.
· Швейну ТУЛА (б/к, майже нов., гарний 
стан, електропривод педалі в метал. корпусі, 
часів СРСР, робоча) - 750 грн, торг. Хлібо-
пічку КЕНВУД БМ-250 тип БМ-25 (гарний 
стан, біла, квадратна, паспорт, в упаковці) - 
1,3 тис.грн, торг. Тел.: (050) 375-93-79.
· Швейну ТУЛА (електропривод). Тел.: (063) 
120-96-76.
· Швейну ЧАЙКА-116-2 (з ножним при-
водом), пилососи ВИХОР, ЦИКЛОН, 
ТАЙФУН, мотори до пилососу ВИХОР 
або ТАЙФУН, міксер, рефлектор, каво-
молку, праски (4 шт., СРСР), тепловен-
тилятор, вентилятор, електросамовар, 
електром’ясорубку САТУРН. Тел.: 463-19-
56, (066) 747-05-78.
· Швейну ЧАЙКА (1988 р.вип., робоча, 
ножна, зі станком). Тел.: (096) 202-26-72.
· Швейну ЧАЙКА-2 типу 116-1-22-0 (ножна, 
поліров. дерев. стіл-шафа, закрите дно, гарний 
стан) - 7 тис.грн. Тел.: (068) 976-34-76.
· Швейну ЧАЙКА (ручна), швейну (ручна, 
1950 р.вип.). Тел.: 428-36-66, (097) 710-98-15.
· Швейну ЧЕПЕЛЬ, прядку старовинну. 
Тел.: (095) 057-27-41.

обміняю 
· М’ясорубку (ел., нов.) на бідон (харчовий, 
алюмінієвий, 40 л, часів СРСР). Тел.: 463-
19-56, (066) 747-05-78.

8.3. Господарчі товари
куплю 

· Бідон молочний недорого. Тел.: (067) 
647-73-56.
· Рукавички латексні (пропудрені). Тел.: 
(067) 911-29-90.

продам 
· Банки (0,5 л, 3 шт.) по 3 грн/банка. Тел.: 
(050) 632-38-39.
· Банки (3 л) - 7 грн, 1 л - 3 грн. Тел.: (067) 
581-44-47.
· Банки (3 л, постійно) по 20 грн. Тел.: (063) 
982-26-50.
· Банки (3 л, скляні, 75 шт.) по 5 грн. Тел.: 
250-28-71.
· Банки для круп (Прибалтика, 12 шт.). Тел.: 
(050) 382-01-36.
· Банки скляні (0,5-3 л) недорого. Тел.: (066) 
300-94-63.
· Блюда (2 шт, діаметр 34 см, нов., Польща) 
по 250 грн без торгу. Тел.: (095) 834-85-35.
· Бочку велику (цистерна, 100 куб.м, нов., 2016 
р.вип.) - 950 тис.грн. Тел.: (097) 490-02-47.
· Бутелі скляні (20 л, 10 л), банки (3 л, 25 
шт.). Тел.: (098) 862-63-99.
· Бутель (20 л). Тел.: (067) 439-84-77.
· Бутель (50 л, скляний, в метал. кошику), 
бутелі (2 шт., по 20 л), бутелі (2 шт., по 10 л), 
банки (3 л, 10 шт.). Тел.: (068) 359-95-79.
· Ваги на підлогу. Тел.: (066) 766-00-52.
· Вази (кришталь, Німеччина, Чехія). Тел.: 
(067) 230-04-94.
· Вази (кришталь), салатниці, чарки, фу-
жери, сервізи (2 шт., нов., радянські), 
ведерця (2 шт., під кришталь, маленькі), 
тарілки для других страв, тарілки глибокі 
(для перших страв). Тел.: 524-78-90.

· Виделки та ножі (по 12 шт., мельхіор), 
ложки столові (6 шт., нов.) по 100 грн/шт., 
ложки столові (6 шт.), ложки чайні (6 шт., 
мельхіор, гарний стан) - 360 грн, сервіз 
чайний (візерунок червоно полуниця, фар-
форовий, на 6 персон, нов.) - 180 грн, ви-
делки мельхіорові (столові, позолота, 12 
шт., нов.) по 70 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Відерця для охолодження шампанського та 
льоду (нов., в упаковці) від 50 грн, набір фу-
жерів для шампанського БЕРГОФ (6 шт., пре-
стижні, нов., в упаковці). Тел.: (073) 437-91-31.
· Візок господарський (б/к), сервіз (нов., сто-
ловий, вітч.). Тел.: (095) 057-27-41.
· Візок метал. (великий), млинок ручний. 
Тел.: (068) 385-49-78.
· Гусятницю чавунну (велика), тарілки (ве-
ликі), набір маленьких пляшок із спиртним, 
електровижигатель по дереву. Тел.: 405-32-
81, (066) 261-18-48.
· Дверцята чавунні для топки (28,5х28,5 см, 
квадратні) - 300 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
· Драбинку на 4 сходинці (висота 1,6 м, метал., 
широкі сходинки пластмасові, вага 7 кг) - 600 
грн, палицю для зняття одягу в шафі - 130 грн. 
Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
· Електросамовар (Тула, 3,5 л), сервіз ка-
вовий (Україна), сервізи чайні (2 шт., 
Україна), сервіз чайний (12 персон, Німеч-
чина). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
· Замки для поштових скриньок, бідон 
алюмінієвий (15 л), каністри (20 л), стакани 
скляні (200, 250 мл). Тел.: (067) 112-55-94.
· Каністра для палива (метал., 20 л) - 200 
грн, бутелі (20 л, скляні, в пластике) - 350 
грн/шт., без кофра - 300 грн, торг. Банки (0,5 
л, 3 л). Тел.: (050) 261-45-22.
· Каструлі (нерж., 30 л, 80 л, з кришками, 
нов.). Тел.: (096) 492-19-51.
· Каструлю емальовану (20 л, гарний стан). 
Тел.: (066) 203-11-90.
· Каструлю емальовану (5 л). Тел.: (097) 
899-75-18.
· Кришталь (вази, салатницю, цукерницю). 
Тел.: (099) 473-26-63.
· Кришталь, салатницю, годинник-будильник, 
каструлі, гусятницю, ложки, виделки, ложки 
мельхіорові, ложечки маленькі (нов.). Тел.: 
566-32-73, (050) 441-31-60.
· Кришталь, сервіз столовий. Тел.: 560-06-63.
· Кришталь. Тел.: (066) 087-43.
· Кувшин-глечик для фільтрації води (з філь-
тром, б/к). Тел.: (068) 596-34-27.
· Лампи настільні (4 шт., Швеція). Тел.: (050) 
210-68-95.
· Лампу гасову (нов., 4 запасні скла). Тел.: 
(095) 694-30-14, (097) 204-49-89.
· Мангал (великий, б/к), посуд (чайники, 
тарілки, чашки б/к та нов.), банки (3 л, 0,5 
л). Тел.: (097) 588-55-87.
· Мангал (великий, б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
· Молоковарку, горішницю, набір для спеції, 
ключ закатувальний, ваги на підлогу (по-
бутові, на 130 кг), м’ясорубку, кавомолку, 
пельменницю, шприць кондитерський, 
форму-дозатор кулінарний. Тел.: 463-19-56, 
(066) 747-05-78.
· М’ясорубку з соковижималкою (мех.), 
каструлі різні, термос (Китай, радянських 
часів), термос суповий (2 л), каструлю 
скляну. Тел.: (097) 844-92-76.
· Підсвічник (на дві свічі, настільний). Тел.: 
(096) 192-77-94.
· Посуд (б/к, різний), самовар (ел., нов.), 
мангал великий, банки (3 л, 0,5 л), мангал 
великий (б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
· Посуд СРСР (б/к сервіз кавовий, столовий 
сервіз, Чехія, 29 предметів, фужери кришта-
леві, блюда, салатниці, ладді кришталеві). 
Тел.: (067) 323-70-71.
· Самовар (1980 р., електричний, фігурний), 
пральну МАЛЮТКА. Тел.: (093) 061-04-68.
· Сервізи чайний та кавовий, фужери, стакани, 
рюмки, термос (нов., 2 л, Китай), покривала на 
ліжко та диван (нов.), простирадла (білі, х.-б., 
нов.), люстру. Тел.: (067) 945-94-44.
· Сервіз кавовий, сковороду чавунну, чайник 
недорого. Тел.: (066) 694-69-70.
· Сервіз МАДОННА столово-чайний (1980 
р.вип., Німеччина). Тел.: (095) 195-29-02.
· Систему зворотнього осмосу ЄКО-
СОФТ-5-60 (дуже якісна фільтрація води, з 
будь-яким одинарним або двійним краном, в 
упаковці, нов., дуже економна, акційна) - 2,1 
тис.грн. Тел.: (098) 776-02-54.
· Сковороду ВІОЛ - 100 грн, каструлі 
ТЕЛФЕР (1 та 2,5 л, Австрія, нерж.) по 50 
грн, банки (3 л, 2 л, 1 л, 60 шт.). Тел.: (099) 
195-45-52.
· Судочки (емальовані), каструлі, таз емаль-
ований, бітон (3 л), горшочки глиняні. Тел.: 
(063) 104-18-39.
· Таз емальований, форму алюмінієву для ви-
готов. каремелі - 150 грн, форму для печива 
(асорті, нов.) - 200 грн, виварку оцинков. (32 
л) - 150 грн, банки (3 л, 10 шт.) - 100 грн, банки 
(1 л, 10 шт., нов.) - 70 грн, візок господарський 
- 150 грн, миски (б/к). Тел.: (063) 977-46-80.
· Термоси (3 л, харчові) недорого. Тел.: (095) 
964-74-94.
· Термос (метал., 1 л, б/к), соковижималку 
МУЛІНЕКС (б/к), банки (0,5 л, 3 л), чай-
ники, чашки, тарілки (нов.), самовар (ел., 
нов.). Тел.: (097) 210-02-18.
· Фруктовниці скляні (2 шт.), селедочниці 
фаянсові (2 шт.), блюда селедочні (великі, 2 
шт.), горщики для запікання (6 шт.), тарілки 
супові (6 шт.). Тел.: (098) 491-63-75.
· Чайник нерж., сервіз чайний (перламу-
тровий), каструлі, виварку, сервіз кавовий 
(радянських часів), сервіз кавовий перламу-
тровий, каструлі (2 шт., великі), бра - 150 грн, 
кришталь, посуд різний, бачок (нерж., 50 л), 
банки (0,5, 1 л, 3 л). Тел.: (099) 664-75-07.
· Ящики дерев. (великі, військові), бачки 
емальовані, апарат самогонний. Тел.: (098) 
296-05-50.
· Ящики пластмасові (40х60х22 см). Тел.: 
(066) 066-79-38.

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

8.4. Меблі
куплю 

· Крісло-ліжко, розкладачку, стіл жур-
нальний. Тел.: (097) 511-52-85.
· Крісло офісне (шкіряне або з тканини, в 
будь-якому стані). Тел.: (050) 534-94-44.
· Кухню (гарний стан, для себе). Тел.: (097) 
749-62-61.
· Кухню (для себе, норм. стан). Тел.: (097) 
749-62-65.
· Матрац ортопедичний. Тел.: (050) 534-94-44.

продам 
· Гардероби (світло-жовтий, темно-корич.). 
Тел.: (099) 002-17-89.
· Гарнітур кухон., гарнітур спальний, диван, 
крісло, телевізор, люстру. Тел.: (097) 749-62-
65, (098) 453-77-74.
· Дзеркала, стул-тумбу (кухон., червоний) - 
250 грн, диван-ліжко (книжка, нов., 195х130 
см) - 1,8 тис.грн. Ліжка (1-спальні, 2 шт., ма-
траци) по 300 грн, шафу (3-стулкова) - 200 
грн, столи обід. (кухон., 2 шт., 120х60 см) 
по 200 грн, шафу книжкову - 150 грн. Тел.: 
(098) 769-52-04.
· Дзеркало велике (1,5 м), доріжку килимову 
(нов., 6 м), килими (б/к, різні). Тел.: (096) 
151-12-78.
· Диван (170х210 см), матрац ДОРМЕО 
(гарний стан) недорого. Тел.: (096) 642-11-70.
· Диван, два крісла (нов., Німеччина), стінку 
(Румунія), ліжка (2 шт.), трюмо від спальні, 
стіл журнальний (нов.). Тел.: 407-59-72.

· Диван ДЕЛЬФІН підлітковий (180х80 см) 
- 1,5 тис.грн, торг. Тел.: (093) 011-17-70.
· Дивани-ліжка (2 шт., б/к, самовивезення). 
Тел.: (098) 450-15-51, (066) 044-81-47.
· Диван-книжку (нов.) - 4,5 тис.грн, диван 
розсувний недорого. Терміново. Тел.: (066) 
089-28-27.
· Диван-книжку (самовивезення) - дого-
вірна. Тел.: 513-04-46.
· Диван кутовий (б/к, самовивезення, правий 
берег) - 1 тис.грн. Тел.: (099) 226-61-05.
· Диван (нов., 2х1,3 м). Тел.: (068) 123-04-16.
· Кімнату житлову (Польща, потрійниа шафа, 
кутова шафа, книжкова шафа, комод, висота 
2,2 м) недорого. Тел.: (066) 980-67-10.
· Крісла (2 шт., гарна обивка). Тел.: (095) 
518-68-96.
· Крісла (2 шт., м’які, Німеччина, на 
коліщатках) - 600 грн. Тел.: (050) 394-98-77.
· Крісла-ліжка розсувні (2 шт., сірий велюр, 
гарний стан) по 2,5 тис.грн, гарнітур (Юго-
славія, шафа, ліжко, трюмо, пуфик, натур. 
дерево). Тел.: (050) 210-68-95.
· Крісла розсувні (2 шт.), диван кутовий, 
стінку. Тел.: 428-36-66, (097) 710-98-15.
· Крісло-гойдалку, полиці універсальні 
(Чехія). Тел.: 337-05-82.
· Крісло КАРДИНАЛ офісне (під ремонт, 
гарний стан, заміна гумок в сидінні) - 100 
грн. Тел.: (063) 994-29-14.
· Крісло-ліжко (колір жовте-золотистий 
шиніл, 2012 р., розсувне, б/к) - 1 тис.грн, 
торг. Тел.: (096) 156-52-31 (Галина).
· Крісло м’яке (бордове, гарний стан, нероз-
сувне), стіл журнальний (55х80 см, під дуб). 
Тел.: (095) 055-23-59, (097) 497-31-64.
· Крісло м’яке (велике, на коліщатках), диван 
(кутовий, розсувний), подушки для крісел, ма-
трац. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· Крісло офісне (чорне). Тел.: (095) 057-27-41.
· Куточок кімнатний зі столом під ним (на 
замовлення) - 4 тис.грн, стіл комп’ютерний 
(великий, на замовлення) - 4 тис.грн, 
куточок кухон. м’який - 3 тис.грн, стіл 
комп’ютерний (на замовлення, невеликий) 
- 2 тис.грн, стінку кімнатну (4,4х2,2 м, ан-
тресолі), пенал. Тел.: 547-53-95.
· Ліжка (Румунія, з матрацами), шафи, 
стінку, тумби різні та ін., килим (2х3 м), 
палас дешево. Терміново. Тел.: 280-71-07, 
(093) 121-39-17.
· Ліжко (1-спальне, імп., дуже красиве, пан-
цирна сітка, 3 подушки, стінки поліров. 
корич.) недорого. Тел.: (096) 192-77-94.
· Ліжко (2-спальне, б/к, дві тумби приліж-
кові) дешево. Тел.: 467-14-17.
· Ліжко (2-спальне, виставковий варіант, 
красивий декор підголовника) - 5 тис.грн, 
матраци МІРАЖ (пружинні, з Будинку ме-
блів, нов., 2 шт.) по 1 тис.грн, торг. Тел.: 
(098) 900-31-45.
· Ліжко (2-ярусне, натур. дерево, гарний стан, 
матрац) - 5 тис.грн. Тел.: (093) 228-67-17.
· Ліжко метал. (б/к). Тел.: (097) 210-02-18.
· Матраци ватяні (2 шт., для дорослих, 
190х90 см) - 250 грн. Тел.: (099) 470-51-02.
· Матраци. Тел.: (093) 506-52-83.
· Меблі від стінки (буфет, пенал, сервант, 
комод, 3 тумби, корич. колір), стіл кухон. 
(темно-червоний). Тел.: (068) 385-49-78.
· Меблі різні (б/к, гарний стан), дзеркало 
старовинне. Тел.: (044) 560-18-91.
· Підставку під телевізор дешево. Тел.: (098) 
314-13-87.
· Підставку під телевізор. Тел.: (097) 210-02-18.
· Полиці книжкові (універсальні, Чехія, 6 
шт.). Тел.: (050) 107-45-25.
· Полицю (висота 2,35 м, довжина 60 см, ши-
рина 22 см), шафку для взуття, диван-ліжко, 
крісло-ліжко. Тел.: (099) 241-73-46, (096) 
355-73-46.
· Полицю книжкову (нов.). Тел.: (067) 547-
21-65 (після 17.00).
· Розкладачки (2 шт., радянського в-ва) - 300 
грн, розкладачку (імп., матрац) - 300 грн. 
Тел.: (099) 195-45-52.
· Розкладачку (б/к, гарний стан). Тел.: (050) 
632-38-39.
· Розкладачку (б/к). Тел.: (066) 826-64-12.
· Розкладачку з панцирною сіткою (складається 
в тумбу). Тел.: 517-58-02, (097) 235-82-17.
· Розкладачку (панцирна, б/к), підставку під 
телевізор (б/к, метал.), ліжко (метал., б/к). 
Тел.: (097) 588-55-87.
· Розкладачку (панцирна, б/к), підставку під 
телевізор (розсувна, метал.), ліжко метал. 
(б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
· Розкладачку (панцирну, б/к), підставку під 
телевізор (б/к, метал.), ліжко метал. (б/к). 
Тел.: (098) 206-60-80.
· Розкладачку панцирну (б/к). Тел.: (097) 
210-02-18.
· Серванти (Угорщина, 2 шт., поліров., 
дерев.) по 400 грн, полиці книжкові (9 шт.) 
по 100 грн, табурети кухон. (б/к, стійкі, 
міцні, 3 шт.) - 450 грн, буфет дерев. (1948 
р.вип.) - 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Скло для серватнів (різні розміри), полицю 
книжкову. Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.
· Спальню (шафа, 160х200 см, комод, тумба 
із дзеркалом, дві тумби приліжкові), ліжко 
(матрац). Тел.: (093) 559-88-80.
· Стіл (дерев., 120х75 см, нов.), стільці м’які 
(нов., 4 шт.). Тел.: (095) 338-14-49.
· Стіл (дерев., круглий, діаметр 75 см, на одній 
ніжці) - 1 тис.грн. Тел.: (068) 958-19-28.
· Стілець (дерев., невеликий, Закарпаття) - 
250 грн, драбину-стремянку (висота 120 см, 
на 4 сходинці) - 400 грн. Тел.: (093) 730-15-
94, 544-21-49.
· Стілець розсувний (метал, імп., сидіння 
та спинки - пластмаса, для дачі) - 150 
грн, табуретку (розсувна, сидіння метал., 
вінілштучшкіра, ніжки алюмінієві лиття з 
різьбою) - 150 грн. Тел.: (099) 195-45-52.
· Стіл журнальний (дерев., 100х50 см). Тел.: 
(096) 443-34-27.
· Стіл журнальний, стільці, полицю книж-
кову, дошку прасувальну, стіл. Тел.: (067) 
598-63-71.
· Стіл-книжку (нов., сучасний) недорого. 
Тел.: (067) 454-60-46.
· Стіл комп’ютерний, стіл розсувний (легкий), 
диван нов., диван-ліжко (2-спальний, корич. з 
бежевим, нов., виготовляли на замовлення). 
Тел.: (050) 727-86-63.
· Стіл комп’ютерний (темно-синій, ніжким 
чорні, 120х60х76 см, гарний стан, гарний 
стан, м. «Дорогожичі») - 3,2 тис.грн, торг. 
Тел.: (063) 740-10-53, (068) 546-99-38 (після 
19.00, набирати 3 рази).
· Стіл кутовий, мийку кухон. (б/к). Тел.: 
(095) 133-93-74.
· Стіл кухон. (розсувний), стіл (розсувний, 
2-панельний), крісло (велике, м’яке, імп., 
Чехія, на коліщатках). Тел.: (097) 844-92-76.
· Стіл кухон. (розсувний). Тел.: (066) 569-03-11.
· Стіл (на метал. основі, 1,25х0,8 м). Тел.: 
419-34-05.
· Стіл (нов., розсувний). Тел.: (066) 311-51-96.
· Стіл обід. (натур. дерево, Чехія, розсувний, 
гарний стан). Тел.: (067) 230-04-94.
· Стіл обід. (розсувний, корич., поліров.) - 
200 грн. Тел.: (098) 475-76-04.
· Стіл письм. - 100 грн, стінку (2 секцій, в 
подарунок, самовивезення, 1990 р.вип., 
гарний стан). Тел.: (097) 247-70-71.
· Стіл-тумбу (корич., нов.). Тел.: (095) 465-41-69.
· Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2, спальню 
(дубов., різна). Тел.: (067) 712-26-27.
· Стінку (дерев., сучасна, 410х160 см) - 2,5 
тис.грн, килим (3х2 м, нов.) - 1,5 тис.грн, 
килим (2,5х1,6 м, нов.) - 1 тис.грн. Тел.: 
(096) 319-77-19.

· Стінку (корич., б/к, 8 предметів, гарний 
стан) - 2 тис.грн. Тел.: (063) 165-67-38.
· Стінку ФОБОС + тумба - 3 тис.грн. Тел.: 
(098) 372-33-02.
· Столи письм. (2 шт., б/к) по 250 грн, меблі 
для дачі (6 шаф, дві для посуду, чотирі для 
одягу, поліров., б/к) - 3 тис.грн за все, торг. 
Тел.: (066) 391-11-05, (067) 115-60-16.
· Тумбу для білизни (полівров., 90х30х70 
см), дзеркало «тюльпан» (100х60 см) - 200 
грн за все. Тел.: (067) 941-46-98.
· Тумбу під телевізор (б/к), полиці книжкові 
(2 шт.). Тел.: (093) 290-35-12.
· Тумбу під телевізор (верх пересувається в 
різні боки). Тел.: 245-72-48.
· Шафки кухон. (4 шт., навісні, гарний стан, 
2 шафи висота 2,71 м, глибина 30 см, дов-
жина 2,8 м, 2-стулкові, одна шафа висота та 
глибина та же, довжина 60 см, одна шафа 
висота та глибина та же, довжина 40 см, 
колір оливковий). Тел.: (067) 741-65-72.
· Шафу (3-стулкова). Тел.: 529-44-34.
· Шафу в передпокій (Чехія), сервант 
(Чехія). Тел.: (067) 936-69-40.
· Шафу (корич., 3-стулкова, 1,5х2 м, м.Київ, 
Дарницький р-н) - 300 грн, килими (2х1,5 
м, червоні) - 500 грн, сервант-горку (Німеч-
чина) - 4 тис.грн, килимок (2х3 м) - 1,5 тис.
грн. Тел.: 566-45-08, (063) 218-78-80.
· Шафу-купе - 5 тис.грн. Тел.: (063) 012-34-
70, (095) 114-67-53.
· Шафу-пенал кухон. (на підлогу, б/к, 
світлий, 125х60х40 см, 4 полиці, дві двері 
верхня та нижня). Тел.: (066) 203-11-90.

8.5. Парфуми, косметика, 
галантерея

куплю 
· Валізу або сумку на коліщатках (висувна 
ручка). Тел.: (096) 064-11-80.
· Валізу або сумку на коліщатках. Тел.: (097) 
071-10-99.
· Розпилювач для одеколона (для себе). Тел.: 
(067) 210-85-35.
· Упаковку для квітів, тюльпанів, нарцисів 
конусні, фольгу, комбіновану упаковку. Тел.: 
(095) 645-55-73.

продам 
· Біжутерію (Китай), окуляри сонцезахисні. 
Тел.: (068) 385-49-78.
· Білизну постільну, простирадла, підковдри 
(1,5х2 м), наволочки, перини пухові (2 шт., 
1,5х2 м, імп.), ковдри пухові (2 шт., набивний 
золотистий шовк). Тел.: (068) 976-34-76.
· Бритву МАДЖІО (акумуляторна, потребує зха-
міни головки) - 300 грн. Тел.: (067) 210-85-35.
· Годинник наручний (Японія). Тел.: (098) 
409-45-92.
· Дипломат, штори, тюль на вікно. Тел.: (068) 
350-78-40.
· Електробритву ВІТЕК для сухого та вологого 
гоління (акумуляторна). Тел.: (098) 491-63-75.
· Ковдри пухові (2 шт., полуторні, білі) по 
100 грн. Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
· Ковдри пухові. Тел.: 546-63-44, (097) 
479-67-58.
· Ковдру (лебяжий пух), ковдру верблюжу. 
Тел.: 524-78-90.
· Ковдру (нов., в упаковці, штучний пух 
«Руно», 205х140 см) - 820 грн. Тел.: (066) 
274-61-83.
· Ковдру (шерстяна), ковдру 2-спальну, по-
кривало на ліжко (2-спальне, рожеве). Тел.: 
(063) 104-18-39.
· Машинку для підстригання волосся, пор-
тмоне (чол., нов.). Тел.: 560-06-63.
· Набір постільної білизни (на 2-спальне 
ліжко), простирадла (2-спальні), покривало 
на ліжко або диван, світильник (3-лам-
повий). Тел.: (067) 945-94-44.
· Намисто бурштинове недорого. Тел.: (098) 
269-29-72.
· Намисто бурштинове. Тел.: (093) 461-82-10.
· Ножиці ЗІГ-ЗАГ (нов., радянських часів) - 
400 грн. Тел.: (050) 751-29-93.
· Парфуми КЛАСІК QE (Франція, Жан Паул 
Галтієр, оригінал), покривало для спальні 
ФРАНЦУЗЬКЕ ЛІЖКО (блакитне, Франція, 
1,4х2 м). Шляпу (жін., чорна, фетрова, пу-
хова, р.55), валізу шкіряну (70х50х18 см) 
недорого. Шапку (жін., хорьок, хутряна, 
нов.), систему для очищення шкіри ІSKIN 
(нов., в упаковці, США), набір деокартивної 
косметики, годинник ГЕНЕВА ПЛАТІНУМ 
(жін., зі стразами Сваровскі, Японія), на-
мисто РОЗКІШНИЙ ЖЕМЧУГ (жін., ве-
ликі, Оріфлейм). Тел.: (066) 694-69-70.
· Плойку недорого. Тел.: (068) 356-17-00.
· Подушки (2 шт., 50х70 см, пір’я). Тел.: 
(093) 061-04-68.
· Подушки (пухові, натур., 2 шт.). Тел.: 
516-59-81.
· Подушки пухові (нов., 2 шт.). Тел.: (098) 
776-02-54.
· Покривало на диван (велюр, нов., Німеч-
чина). Тел.: (066) 257-19-99.
· Портфелі, кейси (шкіряні, нов.). Тел.: 
278-32-27.
· Портфель (шкіряний, корич., ретро, Угор-
щина) - 800 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
· Простирадла (4 шт., лляні). Тел.: (097) 
899-75-18.
· Простирадла (нов., лляні), підковдри, наво-
лочки (все нов.). Тел.: (093) 566-71-45.
· Рушники, наволочки, простирадла, завіси, 
портьєри, скатертини, серветки, дзеркало 
(3-стулкове, від трельяжа), сервізи (нов., Ні-
меччина), самовар (ел., Тула, 3 л). Тел.: (067) 
837-43-47.
· Сумки (Італія, штучна шкіра, на реалі-
зацію). Тел.: (099) 555-87-82.
· Сумку-валізу на коліщатках (з ручкою, 
красива, імп.), сумку на коліщатках (велика, 
зручна). Тел.: (099) 138-11-72.
· Тюль (імп., з малюнком, 4 м, нов., висота 
250 см) - 400 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Тюль, портьєри, лляні скатертини, сер-
ветки, валізи, диплом шкіряний, ковдри 
шерстяні, ковдру ватяну (2-спальна). Тел.: 
513-55-68.
· Фен, плойку, шпиці в’язальні. Тел.: 463-19-
56, (066) 747-05-78.
· Фен РУСАЛКА з насадками. Тел.: (095) 
964-74-94.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю 

· Тканину «болонья» або іншу водостійку 
(для себе), калоші, валянки, взуття (р.46-
48), шапку-вушанку (р.59-60). Тел.: (098) 
227-72-04.
· Туфлі (чол., шкіряні, р.43-44), а також 
кросівки. Тел.: (050) 534-94-44.

продам 
· Босоніжки ВОК МАКС (р.39) - 400 грн, 
туфлі, чоботи (р.37, нов., натур. шкіра), пальто 
шкіряне (р.54-56), шубу (жін., ягня, р.54-56, 
нов.) - 7 тис.грн, пальто шкіряне (р.54-56) - 2 
тис.грн, шубу (молоде ягня, нов., р.54). Тел.: 
(066) 089-28-27.
· Босоніжки (нов., імп., р.40, жін., каблук 6 
см). Тел.: (063) 705-62-45.
· Босоніжки (Туреччина, шкіра, на тон-
кетці, низький хід, р.36, 37) - 550 та 850 
грн, чоботи гумові (р.36) - 120 грн, куртку 
(шкіряна, осін., б/к, гарний стан). Тел.: (095) 
834-85-35.
· Босоніжки шкіряні (золотисті, для бальних 
танців, р.36,5) - 350 грн. Тел.: (066) 626-09-80.
· Ботфорти (чорні, замшеві, платформа з ка-
блуком, р.36, вище коліна) - 1,5 тис.грн або 
обміняю на телефон протиударної фірми. 
Тел.: (068) 592-54-91.
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· Взуття жін. (р.34), шубу (ондатра, р.46-48), 
дублянку (р.48), чоботи (зим., р.37). Тел.: 
(067) 503-37-84.
· Взуття (жін., різне, б/к та нов., р.37-38) не-
дорого. Тел.: (066) 215-66-18.
· Відрізи (натур. тканина, шерсть сіра, 3,8 
м), пальто (зим., натур., замшеве, р.58). Тел.: 
(067) 837-43-47.
· Відрізи різних тканин, туфлі (жін., вечірні, 
каблук шпилька, лодочка, штучна замша, 
р.34-35), халат (жін., велюровий, блакитний, 
Індія, нов., р.48), жакет (жін., трикотаж, на 
замовлення, укорочений, р.42-44, цегляний 
колір, шерсть - австралійський меринос), 
чоботи (жін., чорні, демісезонні, нов., каблук 
шпилька, натур. шкіра, Австрія, р.36), шубу 
(жін., р.46-48, натур., чорний козлик), тка-
нину костюмну (світло-беж., Корея, 2,85 м), 
палантин-шаль (чорна, ажурна вязка, з базщ-
ромою, акрил, Італія). Тел.: (066) 694-69-70.
· Відрізи (ситець, лляні, шовк, нов., для по-
шиття одягу) дешево. Тел.: (097) 413-18-96, 
280-85-88.
· Вінілштучшкіру (шматки, рожева, зелена, ко-
ричнева, для пошиття). Тел.: (099) 664-75-07.
· Джинси імп., сорочки (чол., нов.), хустку 
оренбурзьку (нов., пухова), черевики (шкіряні, 
жін., Німеччина, р.38-40), куртку (чол., 
шкіряна, великий розмір), одяг різний, капе-
люхи, сорочки (чол., нов.), плащ (чол., під-
стібка, р.54-60, нов.). Тел.: (097) 844-92-76.
· Джинси (чол., талія 90 см, довжина 112 
см), куртку (жін., нов., капюшон, р.52), 
халат (жін., нов., довгий, р.52), костюм 
(піджак, спідниця, блуза, нов., р.52), светри 
(чол., р.54, 56), плащ (жін., чор., довгий, 
Німеччина, р.52), штани спорт. (нов., р.58) 
дешево. Тел.: 410-45-40.
· Драп сірий (на пальто або костюм), пальто 
(нов., жін., демісезонне, р.50-52), пальто 
та плащ (р.46), куртку (шкіряна, біл., жін., 
оздобл. білий песець, р.50), костюм (нов., 
чол., сірий, р.50-52), халат (нов., велюр, Ту-
реччина, р.50-52), плед (нов., велюр). Тел.: 
(063) 104-18-39.
· Дублянки (р.58-60, жін.), куртки (р.58-60, 
жін.). Тел.: (097) 149-58-04.
· Дублянку (довжина 75 см), чоботи (зим., 3 
пари, р.37). Тел.: 519-56-14.
· Дублянку (жін., великий розмір), комбінезони 
(чол., нов., р.60, 2 шт.). Тел.: (098) 206-60-80.
· Дублянку (жін., натур., нов., з капюшоном, 
р.48-50) - 1,5 тис.грн, куртку (шкіряна, жін., 
р.48-50, майже нов.). Тел.: (098) 103-48-89.
· Дублянку (жін., р.46, нов.), пуховик (жін., 
р.50-52), шапку (жін., каракуль, р.56). Тел.: 
(068) 350-78-40.
· Дублянку (жін., р.50-52, натур. хутро, світло-
коричнева, з капюшоном) - 7 тис.грн, пальто 
(жін., шкіряне, чорне хутро, з капюшоном, 
р.50-52) - 5 тис.грн. Тел.: (095) 071-95-72.
· Дублянку (корич., чол., р.58, на хутрі, 
гарний стан, натур.). Тел.: (096) 002-39-26.
· Дублянку (натур. шкіра, жін., р.46-48, 
довга), куртку (натур. шкіра, чол., р.50-52) 
недорого. Тел.: (044) 518-95-95.
· Дублянку (нов., довга, легка, всередині 
тепле хутро, США, р.46), чоботи (високий 
каблук, р.37, різні, є нов. та б/к), костюм 
(шкіряний, синій, піджак та спідниця), туфлі 
(р.37, Італія). Тел.: (097) 259-69-01.
· Дублянку (нов., жін., натур. хутро, корич., 
р.54-56, з капюшоном), чоботи (жін., нов., 
білі, дуті, всередині хутро, рифлена пі-
дошва, водовідштовхуючі, р.40-41) дешево. 
Тел.: 519-13-89.
· Дублянку (р.48). Тел.: (068) 562-56-20.
· Дублянку (чол., красива, стильна, б/к, р.50-
52, натур. замша, світло-корич., гарний стан, 
красива на вигляд, Бельгія), дублянку (жін., 
довга, р.50-52), плащ (жін., натур. шкіра, 
гарний стан, р.52-54, темно-оливковий, Ту-
реччина) недорого. Тел.: (096) 659-49-85.
· Дублянку (чол., натур., р.48-50, гарний 
стан), куртку (жін., пухова, р.46-48, сиренева, 
2-бічна, Польща, нов.) - 850 грн, чоботи СА-
ЛАМАНДРА (жін., шкіряні, чорні, р.37, нов., 
осін.) - 850 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Дублянку (чол., р.54), шапки (2 шт., блакитна, 
корич., норкові), туфлі (жін., р.39, 38, осін. та 
святкові). Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
· Дублянку (чол., чорна, р.XXXL), куртку 
(чол., чорна, шкіряна, підстібка з кролика, 
комір норка, р.58), куртку (чол., пухова, 
чорна, р.56), шапку-обманку (норка, чол., 
р.58-59), картуз (шкіряний, чол., чорний, на 
хутрі, р.58-59). Тел.: (097) 434-54-63.
· Кожушок (чорний, для полювання та рибо-
ловлі). Тел.: (098) 858-20-45.
· Костюми (чол., нов., р.54/3), пальто пла-
щеве (чол., натур. цигейкова підстібка, 
натур., р.54), дублянку (р.56, зріст 3-4). Тел.: 
(067) 116-41-91.
· Костюм (спорт., чол., р.54-56, для старшого 
віку) - 450 грн. Тел.: (050) 731-80-50.
· Костюм (чол., імп., морська хвиля, сму-
гастий, р.52) - 30 у.о., піджак (імп., модний, 
р.52, сзаді два розрізи) - 20 у.о. Тел.: (067) 
526-38-85.
· Кофту (нов., жін., шерсть, Індія, р.50-52), 
кардиган (нов., чорний, р.48-50). Тел.: (063) 
705-62-45.
· Крокси, кросівки та ін. чоловіче взуття 
(нов.) недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
· Кросівки АДІДАС (шкіра, нов., р.38) - 850 
грн, куртку (парка, біла, Німеччина, нов., 
р.52) - 450 грн, халат (Німеччина, 2-бічий, 
нов., зим., р.52-54) - 380 грн, пуховик (Ні-
меччина, р.СМ) - 1,1 тис.грн, торг. Костюм 
спорт. (Німеччина, чол., плащовка, р.Л або 
ХЛ, нов.) - 650 грн, туніка (флісова, імп., 
нов., р.48-50) - 400 грн, торг. Футболку 
(чол., імп., фірмова, р.Л, нов.) - 180 грн. 
Тел.: (096) 362-55-33.
· Кросівки (р.40, натур. шкіра, нов., модні, 
товста платформа, білі та чорні) - 1,1 тис.
грн, чоботи (зим., короткі, р.40, натур. 
замша, темно-сині, низький хід) - 960 грн. 
Тел.: (068) 074-58-55.
· Кросівки (чол., р.38, 39, 40, 43), капці 
пляжні (жін.), туфлі (жін., каблук, на низь-
кому ходу, р.36-41). Тел.: (099) 555-87-82.
· Куртки (з водовіштовхуючої вощеної тка-
нини, Англія, р.48, 52) від 100 до 200 грн, 
одяг робочий (виробник КАРХАРТТ, США, 
куртки, джинси, жилети, р.50-52). Тел.: 
(068) 722-30-29.
· Куртки (чол., р.46-48). Тел.: (0Тел.: (066) 
268-03-62, (066) 836-31-90.
· Куртки (чол., шкіряні, р.48-54), шапки 
(чол., ондатра, норка). Тел.: (096) 389-88-31.
· Куртку для байкеров. Тел.: (095) 133-93-74.
· Куртку (жін., р.56, шкіряна), черевики (нов., 
р.37, жін.) - 100 грн, плащ (з капюшоном) - 200 
грн, куртку (нов.,чол., шкіряна, р.52) - 300 грн. 
Тел.: (098) 598-66-61.
· Куртку (жін., шкіряна, р.48/175), дублянку 
(штучна, США, р.54/175-180), пальто (зим., 
шерсть, Німеччина, нов., р.54/170-175), 
пальто (зим. шерсть, Москва, р.54/170-175). 
Тел.: (093) 665-17-62.
· Куртку (нов., жін., р.60-62, коричнева, всере-
дині чорне хутро), халати (чол., білі, б/к, р.48-
52, зріст 3-5) недорого. Тел.: (067) 837-43-47.
· Куртку (осін.-зим., утеплена, р.48-50), 
взуття (чол., гарний стан, р.41-42). Тел.: 
(099) 038-81-98.

· Ігри «Монополія», дитячу залізну дорогу, 
«Казино», фільмопроектор та ін., біту ди-
тячу, вудку, шапки (цигейка, дитячі). Тел.: 
(097) 844-92-76.
· Коляску АНТАРКТИКА (гарний стан) - 
250 грн, колеса від коляски АНТАРКТИКА, 
каркас алю.мінієвий від коляски АНТАРК-
ТИКА. Тел.: (050) 067-49-01.
· Коляску ДЕЛТІ (б/к, дитяча). Тел.: (097) 
588-55-87.
· Коляску ДЕЛТІ (дитяча, б/к). Тел.: (050) 
212-96-30.
· Коляску ДЕЛТІ (дитяча, б/к). Тел.: (097) 
210-02-18.
· Коляску дитячу (рожева, літ.) - 200 грн. 
Тел.: (099) 664-75-07.
· Коляску дитячу (сидяча, гарний стан). Тел.: 
(095) 133-93-74.
· Коляску (зим-літ., люлька), іграшки м’які 
(різні, собачки та ін.), взуття (різні розміри). 
Тел.: (093) 061-04-68.
· Ліжко (65х125 см, б/к, дерев.), ванночку 
(пластикова, зелена, б/к), люльку, коляску 
ЧІККО літ., санчата (б/к) недорого. Тел.: 
(095) 617-00-50.
· Ліжко (дерев.) - 500 грн. Тел.: (066) 702-41-44.
· Ліжко дерев. (б/к, Чехія, гарний стан). Тел.: 
(095) 465-41-69.
· Ліжко дитяче (1200х600 мм, матрац орто-
педичний, колір дуба, шухляда для білизни, 
майже нов.) - 2,5 тис.грн. Тел.: (068) 595-98-32.
· Мікроскоп НАТУРАЛИСТ (дитячий), мо-
заїку. Тел.: (099) 198-45-44.
· Наряди для кукли БАРБІ (ручна робота), 
іграшки м’які (нов.). Тел.: (063) 104-18-39.
· 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.
· Одяг та взуття (нов.). Тел.: (098) 314-13-87.
· Пальто, костюми, штани та кофти для дів-
чинки від 3 до 10 років. Тел.: (067) 945-39-90.
· Памперси (2 упаковки по 58 шт., 4-9 кг) - 100 
грн, пелюшки (7 шт., нов., Чехія, для дитини 
3-х років) - 50 грн. Тел.: (067) 941-46-98.
· Приставку світломузичну. Тел.: (068) 
385-49-78.
· Речі дитячі від народження до 2 років (для 
дівчинки та хлопчика, гарний стан) недо-
рого. Тел.: (093) 054-19-03.
· Самокат - 200 грн. Тел.: (099) 195-45-52.
· Самокат (3-колесний, гальмо двох задніх 
колесах), велосипед дитячий (гарно уком-
плектован, на двох задніх колесах діаметр 
16, нов. гума, сідло м’яке, з відражателями 
фари, на вагу 85 кг, 3-е заднє колесо у за-
пасі). Тел.: (068) 596-34-27.
· Санчата (дерев., знімна спинка, б/к, гарний 
стан) - 350 грн. Тел.: (097) 462-57-47.
· Скейт - 150 грн. Тел.: (066) 626-09-80.
· Стілець ЧІККО-ПОЛІ для годування (3 по-
ложення спинки, знімний 2-бічний чохол, з 
одного боку клейонка, з другого - тканина, 
сидіння регулюється, є паски, підніжка ре-
гулюється, стіл регулюється та знімається 
верхній підніс, 2 коліщатка для пересування) 
- 1 тис.грн, торг. Тел.: (063) 830-97-50.
· Туфлі для школярки (нов., р.35, нов., шкіра, 
імп.). Тел.: (066) 257-19-99.
· Форму шкільну для дівчинки (чорна, 
піджак та спідниця, зріст 134 см) - 350 грн, 
сарафан шкільний (чорний, зріст 146 см) - 
300 грн. Тел.: (050) 660-99-89.
· Шубку (цигейка, чорна, нов., р.26) - 700 
грн. Тел.: (050) 751-29-93.
· Шубу з капюшоном, куртку, кофтинки для 
дівчинки 5-15 років. Тел.: (068) 350-78-40.

8.8. Предмети інтер’єру 
куплю 

· Люстри (Чехія, 6- або 8-ріжкові, для себе). 
Тел.: (067) 936-69-40.

продам 
· Годинник ЯНТАР (настільні, з боєм). Тел.: 
(050) 695-36-92.
· Годинник ЯНТАР (настінний, з боєм, 
потребує ремонту) недорого, годинник 
ОРІЄНТ (Японія, 1992 р.вип., мех., автома-
тичний завод, оригінал) - 950 грн. Тел.: (095) 
507-75-90.
· Дзеркало (140х75 см, б/к) недорого. Тел.: 
(095) 617-00-50.
· Дзеркало (3-стулкове, від трельяжа, бокові 
110х20 см, середина 110х40 см). Тел.: 453-
79-63, (067) 837-43-47.
· Дзеркало-трюмо (3-стулкове, гарний стан) 
- 600 грн. Тел.: (068) 574-44-73.
· Килим (170х120 см, нов., сучасний) - 1,5 
тис.грн, килими (2,5х1,6 м), 2х3 м. Тел.: 
(067) 439-72-99, 295-41-81.
· Килим (3х2 м) - 1,5 тис.грн, килим (2х1,5 
м) - 800 грн. Тел.: (097) 386-80-01.
· Килим (3х4 м, нов., Туреччина) недорого. 
Тел.: 572-17-97.
· Килим (Бельгія, корич.-беж., 2,5х3,5 м). 
Тел.: (099) 473-26-63.
· Килим (Бельгія, натур., 3,5х2,5 м). Тел.: 
517-58-02, (097) 235-82-17.
· Килим ГЕРАТ. Тел.: (095) 195-29-02.
· Килими (2 шт., 2,5х1,5 м, гарний стан) - 300 
грн. Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· Килими для дачі (натур., 1,5х2, 2х3 м). 
Тел.: (099) 198-45-44.
· Килими. Тел.: (098) 296-05-50.
· Килим (Монголія, 100 % шерсть, щільний, 
кавовий з чорним та білим, 3,5х2 м). Тел.: 
(068) 976-34-76.
· Килим (нов., натур., 2,3х1,7 м) дешево. 
Тел.: 253-92-79.
· Килим (плюшовий, 2-бічний, 2,65х1,4 м). 
Тел.: (097) 844-92-76.
· Килим (ручна робота, 2х3 м, Казахстан, 
гарний стан). Тел.: (067) 772-28-80.
· Килим (широкий, гарний стан, м. «Доро-
гожичі»). Тел.: (063) 740-10-53, (068) 546-
99-38 (з 19.00, набирати 3 рази).
· Лампу вуличну (нов.). Тел.: (097) 210-02-18.
· Лампу вуличну (нов.). Тел.: (097) 588-55-87.
· Люстру (2 плафони). Тел.: (093) 290-35-12.
· Люстру (Чехія, 6-ріжкова), люстру (біла з 
візерунком, 3-ріжкова), бра (фарфор), ки-
лими (2 шт., 2х3 м, беж.), килим (3х6 м, на 
підлогу), бра (кришталь). Тел.: 407-59-72.
· Люстру (Чехія). Тел.: 517-58-02, (097) 
235-82-17.
· Папір ДЕКОР Л-9 міліметровий (діа-
зопапір, 1 рулон), папір міліметровий (1 
рулон). Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
· Плафони для люстри (4 шт., матові, края 
із зубчиками), дзеркала (полотно, розмір 
83х55 см, 3 шт., полотно без рами). Тел.: 
(050) 581-52-05.
· Пропоную живопис у рамках: природа, 
тварини, птахи. Тел.: (050) 206-21-46.
· Термобілизну КОЛУМБІЯ (р.50, нов.) - 500 
грн. Тел.: (068) 368-99-05.

8.9. Продукти харчування, 
БАДи

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

продам 
· Горіхи домашні (свіжий врожай, можна 
оптом) - 50 грн/кг. Тел.: (096) 331-19-03.
· Джем облепіховий (банка 0,5 л), плоді об-
лепіхи (1 кг) - 40 грн. Тел.: (096) 469-57-85.
· Картоплю дрібну - 15 грн/відро або 2 грн/
кг (40 відер, с.Фастівка, 40 км від Білої 
Церкви, самовивіз). Тел.: (067) 246-58-86.
· Пилок бджолиний («обножка», 1-2 кг, фа-
совка). Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.
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9.2 Медичні товари та 
обладнання

куплю 
· Коляски інвалідні з електроприводом (б/к), 
запчастини до них в будь-якому стані. Тел.: 
(066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Палиці телескопичні для ходіння хворих на 
інсульт. Тел.: (097) 227-84-96.
· Пристрій САМОЗДРАВ (для себе) недо-
рого. Тел.: (067) 686-37-46 (з 19.00 до 20.00).

продам 
· Апарат СЕРАГЕМ КОМПАКТ FGM R-390 
электротерапевтичний (Корея) - 6 - 8 тис.
грн. Тел.: (066) 166-76-01.
· Апарат СЕРОГЕМ КОМПАКТ FOMR-300 
(електротерапевтичний, Корея) - 8 тис.грн. 
Тел.: (063) 983-92-81.
· Аріометри загального призначення та ви-
конання А-1 (від 240 до 860 градація). Тел.: 
295-52-51.
· Бандаж для пахових гриж - 70 грн. Тел.: 
(068) 198-15-97.
· Банки медичні по 2 грн. Тел.: (073) 176-03-31.
· Банки медичні (скляні, 10 шт.) - 80 грн. 
Тел.: (068) 050-01-14.
· Банки медичні. Тел.: (063) 104-18-39.
· Біотуалет (нов., в упаковці, з поручнями) 
недорого. Тел.: (098) 495-42-88.
· Візок інвалідний (доріжний, нов., із запча-
стинами) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 276-00-48.
· Вимірювач артеріального тиску та частоти 
пульсу (автомат, на зап’ястя, нов.). Тел.: 
(099) 331-92-67.
· Гольфи антиварикозні (Німеччина), ролики 
масажні для ніг. Тел.: (068) 350-78-40.
· Грілку-пояс (ел., Німеччина, нов., ширина 
25 см, регулятор температури) - 1000 грн. 
Тел.: (098) 900-31-45.
· Електромасажер для ног та спини (можна в 
автомобіль). Тел.: 517-58-02, (097) 235-82-17.
· Електромасажер (Китай), електровіброма-
сажер (СРСР). Тел.: 298-44-46.
· Калоприймачі (1-компонентні, відкриті, 
непрозорі, Англія) - 35 грн/шт. Тел.: (095) 
827-19-70, 519-58-01.
· Каркас метал. на ліжко для хворих на ради-
куліт. Тел.: (099) 124-69-22.
· Килимок турманієвий (оригінал, елек-
тричний пульт регулювання температури 
та часу, 80х190 см, Корея, нов.) - 7500 грн, 
килимок турманієвий (80х50 см, також з ре-
гулюванням температури та часу, для ліку-
вання суглобів та спини) - 4000 грн, коляску 
ОТОБОК-400 (Німеччина, електропривод, 
2019 р.вип.) - 35 тис.грн. Тел.: (063) 496-37-
76, (098) 845-20-90.
· Коляски інвалідні, запчастини до них, хо-
дунки, милиці або обміняю на електроінстру-
мент. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Коляску VCWK-42L інвалідну (нов., ручне 
керування). Тел.: 419-52-35 (Валентина Ми-
колаївна).
· Коляску інвалідну (електропривод) - 15 
тис.грн, торг. Коляску важельну (велика) - 5 
тис.грн, торг. Тел.: (067) 220-78-19.
· Коляску інвалідну (електропривод, Німеч-
чина, гарний стан). Тел.: (050) 714-34-71.
· Коляску інвалідну з електроприводом, 
модель КЕД-31 (б/к) - 10 тис.грн, коляску 
інвалідну ОТОБОК (б/к), коляску інвалідну 
ККД-06 (універсальна, б/к) - 2,5 тис.грн, 
коляску інвалідну ОТОБОК (Німеччина, 
нов.) - 8 тис.грн, стілець-туалет (нов.) - 1,5 
тис.грн, милиці (підлокотники алюмінієві, 2 
шт.) по 150 грн/шт., памперси ХL по 10 грн, 
пелюшки (90х60 см) по 9 грн, все дешево. 
Тел.: (098) 653-77-85.
· Коляску інвалідну недорого. Тел.: (050) 
188-00-78.
· Коляску інвалідну (Німеччина) - 3 тис.грн, 
торг. Тел.: (050) 416-61-63.
· Коляску інвалідну (Німеччина, нов.) - 2,5 
тис.грн, торг. Коляску інвалідну (б/к) - 1 тис.
грн. Тел.: (050) 312-49-83.
· Коляску інвалідну (нов.) або здам в оренду. 
Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
· Коляску інвалідну (нов., в упаковці) - 2 тис.
грн, коляску інвалідну (нов., велика) - 15 
тис.грн. Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
· Коляску інвалідну (нов., імп.). Тел.: (098) 
983-55-44, 530-05-73.
· Коляску інвалідну (нов., Німеччина). Тел.: 
(050) 167-67-30, (096) 101-54-71.
· Коляску інвалідну (нов., ручна, Німеччина) 
дешево. Тел.: 274-30-21, (050) 167-67-30.
· Коляску інвалідну (нов., ручна, ширина 
58 см) - 5 тис.грн, торг, коляску інвалідну 
(Іспанія, електропривод, нов.) - 15 тис.грн, 
торг, ліжко з електроприводом - 10 тис.грн, 
торг, коляску інвалідну (нов., велика) - 4,5 
тис.грн, торг. Тел.: (099) 387-84-90.
· Коляску інвалідну (нов.). Тел.: 489-16-25.
· Коляску інвалідну (розсувна) - 500 грн. 
Тел.: (095) 280-43-75.
· Коляску інвалідну (розсувна). Тел.: (099) 
198-45-44.
· Коляску інвалідну (Франція, гарний стан) 
дешево, матрац протипролежневий (Корея, 
нов.). Тел.: (099) 756-84-49.
· Коляску інвалідну (Франція), милиці де-
шево. Тел.: 524-67-14, (098) 032-12-38.
· Коляску інвалідну (ширина 58 см, Швеція) - 
2,1 тис.грн. Тел.: 566-45-08, (063) 218-78-80.
· Коляску ОТОБОК інвалідну (Німеччина, 
електрична, 2019 р.вип., з електроприводом, 
гарний стан) - 30 тис.грн або здам в оренду 
помісячно, візок інвалідний (гарний стан, 
мехнічний) - 2 тис.грн. Тел.: (063) 496-37-
76, (096) 530-66-74.
· Крісло-коляску інвалідне (Італія, розсувна, 
гарний стан) - 2 тис.грн. Тел.: (066) 087-90-37.
· Крісло-коляску МЕЙРА інвалідну (Ні-
меччина, ширина сидіння 43 см, глибина 
сидіння 44 см, відстань між колесами 68 см) 
- 4 тис.грн. Тел.: (067) 456-04-86, 253-20-43.
· Лампу синю, окуляри (6 шт., +1,5, +2). Тел.: 
(099) 664-75-07.
· Ліжко для догляду за лежачими хворими, 
памперси ТЕНА ЛАЧ (розмір 90-145 см, 5 
упаковок). Тел.: (096) 530-37-45.
· Ліжко інвалідне (нов., в упаковці, білий 
метал) недорого, матраци протипролежневі 
дешево, коляску інвалідну (до 80 кг). Тел.: 
(095) 314-37-06.
· Масажер КАСАДА універсальний (блок 
живлення, переменні швидкості, 2 пере-
менних режима, в упаковці, 30х45 см) - 900 
грн. Тел.: (096) 331-19-03.
· Матрац НУГА-2500 турманієвий (майже 
нов.) - 12 тис.грн. Тел.: (050) 765-84-77.
· Милиці з підлокотниками (алюмінієві, 
нов.), молиці з підлокотниками, туттер 
ПНК-2 (гіпс, нов., на одну ногу, колінний 
бандаж), памперси М (нов.) недорого. Тел.: 
(098) 598-66-61.
· Милиці (метал., з підлокотниками, на ріст 
185 см) - 500 грн. Тел.: (066) 587-31-47.
· Милиці (метал., нов.) - 500 грн. Тел.: (095) 
834-85-35.
· Милиці (Німеччина, метал.), банки ме-
дичні - 15 грн/шт. Тел.: (067) 264-22-76.
· Милиці (нов., 2 шт., з підлокотниками) - 
450 грн. Тел.: 410-45-40.
· Милиці нов. (для дорослих, метал.) - 150 
грн. Тел.: 524-67-14.
· Памперси для дорослих (115-155 см та 70-
120 см), пелюшки. Тел.: (050) 951-03-07.
· Памперси для дорослих (30 шт., 115х155 
см) - 270 грн, торг. Тел.: (096) 448-53-67, 
294-11-86.

· Памперси М (розмір 2, 17 шт.) - 200 грн за 
все. Тел.: (050) 632-38-39.
· Памперси, пелюшки (90х60 см), про-
кладки. Тел.: (066) 825-18-45.
· Памперси СЕНІ АКТИВ XL (120х190 см, 
«дихаючі» труси, для дорослих, 10 шт.) - 300 
грн, ТЕНА 5,5 НОРМАЛ (широкі, 135 см, 30 
шт.) - 450 грн. Тел.: 430-76-77, (066) 166-76-01.
· Памперси СУПЕР СЕНІ ПЛЮС (для доро-
слих). Тел.: (093) 124-80-94.
· Памперси та пелюшки для дорослих де-
шево. Тел.: (097) 426-56-44 (Київ).
· Подушки кисневі - 400 грн, профілактор 
ЄВМІНОВА (гарний стан) - 1 тис.грн. Тел.: 
(067) 217-74-60.
· Пояс-корсет ОРТО СИСТЕМ (руководство 
з експлуатації, заключення СЕК, по ліцензії 
Швейцарія). Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
· Пристрій для лежачих інвалідів (підіймач). 
Тел.: (097) 243-15-45.
· Пристрій світлоімпульсний для лікування 
очей. Тел.: (099) 227-93-75.
· Рефлектор, електрогрілку, стакан БЮКСА. 
Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.
· Сидіння для ванни (нов.), милиці з під-
локотниками (2 шт.), ваги на підлогу. Тел.: 
410-45-40.
· Судно з кришкою (нов., для лежачого хво-
рого). Тел.: (095) 057-27-41.
· Тонометр наручний. Тел.: 405-32-81, (066) 
261-18-48.
· Тонометр (Японія, електронний). Тел.: 
(067) 526-38-85.
· Ходунки для дорослих (гарний стан, не 
на коліщатках, легкі, алюмінієві, можливо 
вставити коліщатка, м. «Дорогожичі») - 900 
грн, торг. Тел.: (063) 740-10-53, (068) 546-
99-38 (псля 19.00, набирати 3 рази).
· Ходунки для дорослого (нов.), банки ме-
дичні. Тел.: (099) 664-75-07.
· Ходунки (нов.), коляску інвалідну недо-
рого. Тел.: 572-17-97.

обміняю 
· Накінцівники стоматологічні та мікродви-
гуни (нов., Німеччина) на книги, марки або 
монети. Тел.: (050) 951-03-07.
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10.1. Ділове 
співробітництво

·	Абсолютно	 будь-який	 комп’ю-
терний	 набір	 ваших	 текстів.	
Тел.:	(098)	487-08-12,	(099)	947-45-
22,	(097)	232-96-90.
· Лайф-коуч, коуч, тренер. Тел.: (066) 
572-90-46.
· Помічником в бізнес, охоронцем котеджів, 
управляючим або будь-яку (чоловік, 47 
років, без шкідливих звичок). Тел.: (063) 
611-44-04.
· Пропонуємо інформацію та інформаційні 
послуги якісно та доступно. Запрошуємо до 
співробітництва. Тел.: (066) 572-90-46.
· Психоанатомія. Тел.: (066) 572-90-46.
· Харків’янин (проживаю в Харкові). Бажаю 
заробити гроші на старт власного бізнесу. Тел.: 
(099) 485-71-49 (пн., ср., пт., з 12.00 до 15.00).

10.2. Пропоную роботу
· Адміністратору. З/п 11677 грн. Тел.: (093) 
385-36-44.
· Бухгалтеру. З/п 8000 грн. Тел.: (044) 
360-52-50.
· Вантажнику. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 206-
26-00, (044) 594-50-50.
· Вантажнику. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 
354-54-03.
· В житловий будинок потрібен консьєрж 
або консьєржка, Солом’янський р-н, біля 
залізничного вокзалу. Час роботи та графік 
за домовленістю. Тел.: (098) 760-41-09.
· Викладачу закладу вищої освіти. З/п 9800 
грн. Тел.: (044) 532-28-70.
· Випробувачу-механіку двигунів. З/п 13000 
грн. Тел.: (044) 568-36-08.
·	Водії	 автобуса	 категорії	 «Д»	 по-
трібні	 для	 роботи	 на	 маршрутах	
м.Києва.	 1500	 грн/день.	 Житло.	
Тел.:	(067)	600-01-61,	(066)	521-53-97.
· Водію автотранспортних засобів. З/п 28350 
грн. Тел.: (044) 521-36-69.
· Водію автотранспортних засобів. З/п 9000 
грн. Тел.: (067) 257-10-02.
· Водію-випробувачу. З/п 13000 грн. Тел.: 
(044) 568-36-08.
· Вчителю закладу загальної середньої ос-
віти. З/п 10500 грн. Тел.: (044) 530-20-86.
· Вчителю закладу загальної середньої ос-
віти. З/п 14000 грн. Тел.: (044) 515-14-17.
· Вчителю закладу загальної середньої ос-
віти. З/п 3000 грн. Тел.: (044) 518-25-43.

·Готельний комплекс у м.Ірпінь 
запрошує на роботу офіціантів, ку-
харів. Досвід роботи бажано. Іного-
роднім надається житло. Тел.: (066) 
706-53-30.

· Двірнику. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 518-25-43.
· Двірнику. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 531-48-28.
· Електрику дільниці. З/п 30000 грн. Тел.: 
(099) 148-79-19.
· Електрику цеху. З/п 13000 грн. Тел.: (044) 
568-36-08.
· Електрогазозварнику. З/п 10146 грн. Тел.: 
(044) 515-57-35.
· Електрогазозварнику. З/п 15000 грн. Тел.: 
(044) 568-36-08.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 13913 грн. 
Тел.: (093) 385-36-44.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 15000 грн. 
Тел.: (044) 568-36-08.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 15000 грн. 
Тел.: (097) 670-26-46.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 6500 грн. 
Тел.: (044) 513-67-54.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 6500 грн. 
Тел.: (044) 515-14-17.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 8978 грн. 
Тел.: (044) 515-57-35.
· Зварнику. З/п 21000 грн. Тел.: (099) 148-79-19.
·	Зварювальник-рихтувальник	
(навички	 маляра)	 потрібен	 для	
роботи	 з	 автобусами	 «Богдан»	 у	
м.Києві.	З/п	1500	грн/день.	Житло	
надаємо.	 Тел.:	 (050)	 900-34-44,	
(067)	600-01-61.
· Інженеру-електроніку. З/п 6500 грн. Тел.: 
(044) 518-25-43.
· Касиру (в банку). З/п 16000 грн. Тел.: (044) 
221-19-08.
· Касиру торговельного залу. З/п 6500 грн. 
Тел.: (044) 354-54-03.

·Комбінату харчування терміново 
потрібні кухарі. З/п 9500 грн. Бу-
фетники. З/п 9000 грн. 5-денний 
робочий тиждень, офіційне працев-
лаштування, соціальний пакет. Тел.: 
(067) 991-53-25, (044) 454-30-19.

· Кондитеру. З/п 11000 грн. Тел.: (044) 
531-48-28.
· Кухарю. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 513-67-54.
· Кухарю. З/п 10584 грн. Тел.: (044) 545-10-28.
· Кухарю. З/п 12000 грн. Тел.: (044) 531-48-28.
· Кухонному робітнику. З/п 8568 грн. Тел.: 
(044) 545-10-28.
ё Легальне працевлаштування за 
кордоном. Актуальні вакансії з дос-
тойною зарплатою. Допомога в офор-
мленні необхідних документів на 
рiзних етапах. Кураторство на весь 
період роботи. Наказ Мінекономіки 
України від 30.03.2020 р. Тел.: (099) 
377-05-33, Viber (097) 737-58-23.
· Лицювальнику-плиточнику. З/п 11433 грн. 
Тел.: (044) 531-48-28.
· Майстру дільниці. З/п 13954 грн. Тел.: 
(044) 515-57-35.
· Майстру дільниці приймально-здавальної. 
З/п 20000 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Маляру. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Маляру. З/п 13040 грн. Тел.: (044) 531-48-28.
· Машиністу екскаватора. З/п 10000 грн. 
Тел.: (044) 568-36-08.
· Машиністу крана (кранівник). З/п 35000 
грн. Тел.: (099) 148-79-19.
· Менеджеру (управитель). З/п 15000 грн. 
Тел.: (097) 670-26-46.
· Менеджеру (управитель). З/п 4500 грн. 
Тел.: (097) 319-29-15.

·Механік потрібен у транспортне 
підприємство. Доба через дві. 1500 
грн/доба. Тел.: (066) 521-53-97, (067) 
600-01-61.

· Монтажнику санітарно-технічних си-
стем і устаткування. З/п 9905 грн. Тел.: 
(044) 531-48-28.
· Озеленювачу. З/п 15120 грн. Тел.: (044) 
337-35-03.
· Охороннику. З/п 13650 грн. Тел.: (050) 
497-27-36.
· Охороннику. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 
354-54-03.
· Паяльщику. З/п 13000 грн. Тел.: (044) 
568-36-08.
· Підсобному робітнику. З/п 12000 грн. Тел.: 
(044) 531-48-28.
· Підсобному робітнику. З/п 18000 грн. Тел.: 
(099) 148-79-19.
· Підсобному робітнику. З/п 6500 грн. Тел.: 
(044) 513-67-54.
· Пічнику. З/п 9777 грн. Тел.: (044) 515-57-35.
· Покрівельнику рулонних покрівель та по-
крівель із штучних матеріалів. З/п 9777 грн. 
Тел.: (044) 515-57-35.
· Помічнику вихователя. З/п 10000 грн. Тел.: 
(050) 651-09-05.
· Помічнику вихователя. З/п 6500 грн. Тел.: 
(044) 530-04-59.
· Помічнику юриста. З/п 10000 грн. Тел.: 
(044) 590-65-48.
· Потрібен ремонт НВЧ-пічки. Тел.: 410-93-98.

·Потрібен у транспортне підприєм-
ство охоронник. Доба через дві. 600 
грн/зміна. Оплата після зміни. Тел.: 
(067) 600-01-61.

· Потрібна домробітниця, Солом’янський 
р-н. Тел.: (098) 034-42-23.
· Потрібна консьєржка (Троєщина, вул. 
М.Цвєтаєвої). Тел.: (096) 597-98-58.
· Потрібна швачка (приватне замовлення) 
недорого. Тел.: 408-63-36.
· Потрібні електрики, слюсарі, штукатури, 
кам’яняри, тесляри, арматурники, зварю-
вальники. Тел.: (097) 511-52-85.
· Потрібний продавець (нічні зміни, про-
дуктовий магазин, Дніпровський р-н, район 
пл.Ленінградська). Тел.: (099) 236-05-49.
· Потрібні різнороби в Черкаську обл. на 
цегельний завод. Зарплата договірна. Тел.: 
(063) 718-75-99, (098) 326-97-99.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
10000 грн. Тел.: (050) 651-09-05.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
10500 грн. Тел.: (050) 497-27-36.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
6500 грн. Тел.: (044) 360-52-50.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
6500 грн. Тел.: (044) 515-14-17.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
6500 грн. Тел.: (044) 516-65-30.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
6500 грн. Тел.: (044) 531-48-28.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
6500 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Прибиральнику територій. З/п 8944 грн. 
Тел.: (093) 385-36-44.
· Приймальнику товарів. З/п 13650 грн. Тел.: 
(050) 497-27-36.
· Продавцю-консультанту. З/п 12500 грн. 
Тел.: (050) 497-27-36.
· Продавцю непродовольчих товарів. З/п 6500 
грн. Тел.: (063) 315-60-13, (050) 260-41-77.
· Продавцю продовольчих товарів. З/п 6500 
грн. Тел.: (044) 354-54-03.
· Робітнику з комплексного обслуговування 
й ремонту будинків. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 
518-25-43.
· Робітнику з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими тери-
торіями. З/п 6961 грн. Тел.: (044) 515-57-35.
· Сестрі медичній з дієтичного харчування. 
З/п 3233 грн. Тел.: (044) 530-04-59.
· Сестрі медичній. З/п 7853 грн. Тел.: (044) 
530-04-59.
· Слюсарю-електрику з ремонту електроустат-
кування. З/п 13000 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Слюсарю з механоскладальних робіт. З/п 
20000 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Слюсарю з ремонту колісних транспортних 
засобів. З/п 11381 грн. Тел.: (044) 521-36-69.
· Слюсарю із складання металевих кон-
струкцій. З/п 20000 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Слюсарю-інструментальнику. З/п 20000 
грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Слюсарю-ремонтнику. З/п 15000 грн. Тел.: 
(044) 568-36-08.
· Слюсарю-сантехніку. З/п 13000 грн. Тел.: 
(044) 568-36-08.
· Слюсарю-сантехніку. З/п 13913 грн. Тел.: 
(093) 385-36-44.
· Слюсарю-сантехніку. З/п 6500 грн. Тел.: 
(044) 513-67-54.
· Столяру. З/п 20000 грн. Тел.: (067) 231-38-48.
· Столяру. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 513-67-54.
· Сторожу 1/3 зміни, Шевчен-
ківський р-н. Тел.: (044) 483-13-21, 
моб. (095) 270-30-48.
· Техніку-електрику. З/п 13000 грн. Тел.: 
(044) 568-36-08.
· Технологу. З/п 13000 грн. Тел.: (044) 
568-36-08.
· Товарознавцю. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 
531-48-28.
· Токарю. З/п 15000 грн. Тел.: (044) 568-36-08.
· Трактористу. З/п 11611 грн. Тел.: (044) 
515-57-35.
· Фахівцю. З/п 11330 грн. Тел.: (067) 462-71-
61, (099) 104-00-24.
· Фахівцю. З/п 6500 грн. Тел.: (044) 515-14-17.
· Шукаю майстра для встановлення дерев. 
вхідної двері (б/к), обшиття двері та встанов-
лення замка. Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.

· Куртку (пухова, нов., чол., р.50-52, Китай, фа-
брична), чоботи (жін., зим., р.36, натур. шкіра, 
цигейка), чоботи (утеплені, красиві, каблук, 
б/к, р.36), чоботи (чол., нов., утеплені, р.42-43), 
чоботи (жін., натур. шкіра, цигейка, нов., р.36), 
чоботи (каблук, р.36, натур. шкіра, гарний 
стан, б/к, майже нов.), черевики (чол., імп., 
утеплені, нов., р.42), чоботи для полювання 
(утеплені, ялові, р.43-44), плащ (бірюзований, 
нов., імп., р.48-50), шапку-вушанку (офіцер-
ська, нов., цигейка), пальто ( зим., жін., нов., 
шерсть, комір лама, р.48-50), черевики (чол., 
теплі, нов., р.42), кросівки (нов., р.44, шкіра, 
цигейка), джинси (чол., нов., Італія) недорого. 
Тел.: 286-68-34.
· Куртку (р.46, для дівчини, гарний стан, 
пухова, капюшон з опушкою, світло-корич., 
довга). Тел.: (068) 123-04-16.
· Куртку РІБОК (жін., р.48), дублянки (жін., 
р.52-54, 46-48, б/к, гарний стан), взуття 
(жін., осін., зим., р.39-40, нов. та б/к), светри 
(нов., шерсть, р.46-50, взуття (жін., р.39-40, 
нов. та б/к, зимову та осінню), пальто (демі-
сезонне, беж., р.50). Тел.: (096) 443-34-27.
· Куртку теплу (зелена, 2-бічна, чол.). Тел.: 
(063) 855-72-77.
· Куртку (чол., демісезонна, з підстібкою, 
р.52-54), пальто (жін., демісезонне, р.52). 
Тел.: (099) 198-45-44.
· Куртку (чол., зим.-осін., р.48-50), взуття 
(чол., гарний стан, р.41-42). Тел.: 410-93-98.
· Куртку (чол., р.50, 2-бічна, одна сторона пла-
щевка), куртку (жін., хутряний комір, р.48-50). 
Тел.: (063) 718-75-99, (098) 326-97-99.
· Куртку (чол., шкіряна, р.48, утеплена). 
Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
· Наряд весільний (р.46, сукня, фата) - 7,5 
тис.грн. Тел.: (097) 267-65-45.
· Нитки (вовняні, бобина 1 кг) - 130 грн. 
Тел.: (066) 626-09-80.
· Нитки (шерсть, різні кольори). Тел.: (095) 
057-27-41.
· Одяг (б/к, жін., р.42), взуття (р.36, жін.). 
Тел.: (099) 153-24-14.
· Одяг красивий, взуття та біжутерію для 
дітей та дорослих. Тел.: (098) 314-13-87.
· Пальто (жін., зим., осін., р.48, 50, 52), 
куртки (осін., р.48-52), спідниці (різні фа-
сони, тканини, літ., осін., зим., модні). Тел.: 
(068) 976-34-76.
· Пальто (жін., шкіряне, утеплене, з капю-
шоном, гарний стан, р.48-50), шубу (р.48-
50). Тел.: (067) 111-98-15.
· Пальто (чол., р.50-52, темний колір), 
джемпер (жін., нов., натур., р.48-50). Тел.: 
250-43-40, (097) 297-56-00.
· Пальто (шкіряне, чол., р.48, зріст 4, комір, 
гарний стан) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 328-10-17.
· Полушубок мутоновий (нов., з капю-
шоном, р.48-50). Тел.: (066) 168-11-98, (066) 
743-04-14.
· Полушубок (нутрія, р.48-50, м’яка виделка, 
на замовлення). Тел.: (095) 790-93-10, (098) 
801-45-06.
· Полушубок (чол., верх чорна плащовка, 
комір, б/к, р.50-52). Тел.: (066) 203-11-90.
· Сукні весільні (салонне пошиття, в асорти-
менті). Тел.: (066) 937-64-07.
· Сукню весільну (біла, зі шлейфом) - 200 
грн, туфлі білі (до нього, на золоченій 
шпільці, з інкрустаціями) - 400 грн. Тел.: 
(098) 247-55-17, (093) 461-82-10.
· Тканину парча (Польща, темна, кольорова, 
можна для штор) дешево. Тел.: (050) 419-43-43.
· Туфлі, босоніжки жін., ситець різний, 
пальто (жін., зим.), черевики жін. Тел.: (098) 
667-95-41.
· 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.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
· Туфлі, черевики (чол.), чоботи та туфлі 
(жін.), дитяче взуття (чоботи та туфлі) де-
шево. Тел.: (067) 945-39-90.
· Туфлі (чол., р.42, імп., світло-кавові, шкіра) 
- 200 грн. Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
· Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45), шубу 
цигейкову (жін., р.48-50), шапку офіцерську 
(р.56), дублянку (жін., капюшон, р.52-54), 
чоботи (жін., гумові, р.36), босоніжки (чол., 
р.43), сорочки (чол., р.39-41, нов., 10 шт.), 
підстібки хутряні (4 шт.) дешево. Тел.: 463-
19-56, (066) 747-05-78.
· Хустку українську (2-бічна, Ленінград), 
пальто (шкіряне, імп., чол.). Тел.: 560-06-63.
· Черевики (жін., нов., чорні, зим., р.36) не-
дорого. Тел.: (050) 695-36-92.
· Чоботи (натур. шкіра, Італія, нов., каблук 
шпілька, бордові, осін., р.36). Тел.: (050) 
382-01-36.
· Чоботи офіцерські (утеплені, нов., р.42, 
хромові). Тел.: (099) 620-06-09.
· Чоботи (чол., нов., зим., р.39), дублянку 
(чол., корич., р.48-50). Тел.: (063) 220-29-18.
· Шапку-вушанку молодіжну (натур. овчина, 
золотистий колір, р.56) - 250 грн, чоботи 
(жін., осін., нов., р.36, чорні) - 150 грн, ко-
стюм випускний (р.44-46, для хлопчика, 
нов.), сорочки, костюм спорт. (р.44-46) де-
шево. Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
· Шапку-вушанку (чорна, кролик, фабрична, 
р.58-60) - 350 грн. Тел.: (050) 394-98-77.
· Шкіру (чорна, червона), сорочки (2 шт., ро-
жеві, трикотаж, горловина мереживо, р.54-
56) по 200 грн, тканини різні (відрізи), тка-
нину батист (блакитна, вишивка машинна 
візерунки), мереживо. Тел.: (099) 664-75-07.
· Штани хутряні (р.50-52) - 1,2 тис.грн. Тел.: 
(066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Шуби (перша - каракуль чорний, друга 
- комбінована коричнево-темна «кава з 
молоком», прямі, трохи розширені донизу, 
коміри - стойки, майже нові, перша - р.50, 
друга - р.52). Тел.: (096) 125-53-01.
· Шубу (б/к, нутрія коричнева, зріст 180 см, 
р.52, Київ, Нивки) - 400 грн, шубу (б/к, гарний 
стан, чорна, натур. козел, зріст 170 см, р.48) 
- 400 грн, дублянку (б/к, відм. стан, штучна, 
корич., хутро світле, на гудзиках, довжина 95 
см, р.48-50) - 200 грн. Тел.: (066) 630-01-17.
· Шубу (жін., хутро карбаганд, р.48) - 4 тис.
грн. Тел.: (067) 456-04-86, 253-20-43.
· Шубу (каракуль, нов., р.54-56, довга, шапка), 
шубу (чорна, довге хутро), шубу (беж., довге 
хутро, р.54-56), дублянку (комір, натур., р.54-
56, нов.). Тел.: 407-59-72.
· Шубу (норкова, зі шматочків, р.48-50). 
Тел.: (099) 241-73-46, (096) 355-73-46.
· Шубу (р.52, довжина 130 см, сіра, б/к, 
натур. хутро опосум, гарний стан) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (050) 751-29-93.

8.7. Товари для дітей
продам 

· Батут (174х174 см, висота 1 м, як буди-
ночок). Тел.: (095) 280-43-75.
· Ванночку (голуба, гарний стан) - 150 грн. 
Тел.: (098) 055-15-80.
· Ванночку емальовану - 500 грн. Тел.: (066) 
937-64-07.
· Велосипед (3-колісний, на ходу, з навісом) 
- 300 грн, гру «Старий гральний автомат» - 1 
тис.грн. Тел.: (095) 001-05-32.
· Велосипед, ванночку, ходунки, манеж. 
Тел.: (050) 037-08-07.
· Велосипед для дитини 7-10 років. Тел.: 
(068) 901-53-42.
· Велосипед для дитини до 10 років. Тел.: 
(063) 627-73-31.
· Іграшки м’які (великі, білий ведмедь та 
ін.). Тел.: (050) 923-16-06.
· Іграшки м’які, рюкзак шкіряний (корич. 
колір). Тел.: (098) 314-13-87.
· Іграшку ТАНК (на управлінні, СРСР, нов.) 
- 650 грн. Тел.: (093) 701-31-51.
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· Шукаю фахівця-оптика для ремонту (юсти-
ровки) бінокля (подвійне зображення). Тел.: 
(068) 722-30-29.

10.3. Шукаю роботу
·	Абсолютно	 будь-який	 комп’ю-
терний	 набір	 ваших	 текстів.	
Тел.:	(098)	487-08-12,	(099)	947-45-
22,	(097)	232-96-90.
· Адміністратором (вища економічна, досвід 
в хостелах, міні-готелях, готелях, салонах 
краси, знання ПК, оргтехніки, презента-
бельна зовнішність, укр., англ. рос. мови, 
київська прописка, тренінги продажу). Тел.: 
(093) 531-60-72.
· Адміністратором, диспетчером, вахтером, 
офісну в Деснянському р-ні (жінка, 57 
років). Інтим та мережевий маркетинг не 
пропонувати. Тел.: (067) 599-40-16.
· Адміністратором, заступником директора, 
директором, менеджером, диспетчером 
(досвід 15 років, вища технічна освіта). Роз-
гляну всі пропозиції. Тел.: (095) 532-75-21.
· Адміністратором, посудомойницею, в 
перукарні або іншу. Тел.: (068) 896-54-36, 
(097) 183-56-00.
· Будь-яку в ательє з пошиву жіночого одягу, 
можна підсобником (швачка 3-го розряду), 
Солом’янський р-н. Тел.: (068) 458-80-37.
· Будь-яку високооплачувану або на вихідні 
дні (молодий чоловік, киянин, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (066) 333-32-23.
· Будь-яку високооплачувану або на вихідні 
дні (молодий чоловік, киянин, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
· Будь-яку високооплачувану роботу (інте-
лектуально та фізично розвинутий чоловік). 
Тел.: (063) 611-44-04.
· Будь-яку з 18.00 до 6.00 (чоловік, досвід). 
Тел.: (067) 866-92-42.
· Будь-яку (киянка, 58 років, грамонта та 
ерудована) на лівому березі. Мережевий 
маркетинг та інтим не пропонувати. Тел.: 
(098) 568-45-59.
· Будь-яку надомну (військовий пенсіонер, 
інвалід другої групи). Тел.: (096) 369-91-47.
· Будь-яку підроботку з оплатою після зміни 
або на наступний день, можна прибираль-
ницею. Касиром не пропонувати. Тел.: (066) 
160-01-40 (Олена).
· Будь-яку (повненька жіночка). Тел.: (096) 
374-81-73.
· Будь-яку разову, кур’єром, підсобником, 
вантажником (чоловік, 44 роки). Розгляну 
всі пропозиції. Інтим не пропонувати. Тел.: 
(099) 450-88-02.
· Бухгалтером за сумісництвом (досвід). 
Тел.: (073) 100-27-99.
· Вантажником, можна разову. Тел.: (068) 
300-38-67.
· Вантажником разову (є свій автомобіль). 
Тел.: (068) 421-47-07.
· Вантажником, різноробом (киянин), мож-
ливо разову. Тел.: (098) 908-90-99.
· Вантажником, столяром-встановлювачем, 
можна разову. Тел.: (068) 706-30-46.
· Вантажником. Тел.: (066) 253-31-70.
· В ательє жіночого одягу (швачка 3-го 
розряду, є власні замовники, надам швейну 
фурнітуру по собівартості), зарплата 
мінімальна, можна на неповний робочий 
день. Виконаю будь-яку підсобну роботу. 
Солом’янський р-н. Тел.: (068) 458-80-37.
· Виконавцем робіт, майстром з ремонтно-
будівельних робіт (досвід 30 років). Тел.: 
(097) 068-16-39.
· Високооплачувану в Києві. Розгляну всі 
пропозиції. Буду вдячний за Вашу пропо-
зицію. Тел.: (066) 826-64-12.
· Вихователем для хлопців (чоловіче вихо-
вання). Приватний тренер, спринт, вибухова 
сила, ЗФП, атлетизм. Тел.: (050) 065-12-57.
· Водієм в сім’ю з проживанням (самотній, 
всі категорії, спокійне водіння). Тел.: (066) 
237-49-02.
· Водієм (кат.В,С,Е). Тел.: (063) 610-53-23.
· Водієм (киянин, стаж роботи більше 30 
років) на своєму МІЦУБІСІ AFX (2012 
р.вип.). Тел.: (067) 746-24-58.
· Водієм, кур’єром, будівельником. Розгляну 
всі пропозиції. Тел.: (097) 899-75-18.
· Водієм на вашому авто (другий клас, 
кат.В,С,D; без шкідливих звичок, 55 років, 
досвід 27 років). Тел.: (095) 203-95-54.
· 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 (стаж 25 
років, досвід). Тел.: (095) 203-92-54.
· Водієм на своєму ДЕУ НЕКСІЯ. Тел.: (066) 
983-70-43 (Сергій).
· Водієм на своєму ПЕЖО БОКСЕР 
МАКСІ або на вашому автомобілі. Тел.: 
(044) 599-10-69.
· Водієм на своєму ФІАТ ФІОРЕНТИНО 
(знання міста), можна разову або охоронцем 
(чоловік, 60 років). Тел.: (066) 937-68-30.
· В перукарні: роздам листівки, приберу. 
Зарплата мінімальна, можна на неповний 
робочий день. Тел.: (068) 458-80-37.
· Гідну інтересну роботу з зарплатнею від 
30 тис.грн/міс. (чоловік, киянин, з досвідом 
роботи). Розгляну всі пропозиції. Тел.: (097) 
899-75-18.
· Гувернанткою для школяра (забрати зі 
школи, прогулянки, ігри, уроки, жінка, 51 
рік, киянка, вища освіта, досвід в сім’ях, по-
рядна, відповідальна, виконавча, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (099) 763-43-99.
· Гувернанткою, доглядальницею, консьєр-
жкою, адміністратором, надомну, офісну 
(жінка), можливі інші пропозиції. Інтим не 
пропонувати. Тел.: (098) 469-31-70.

·Двірника - в школі, дитсадочку 
або ЖЕКу. Сімейна пара, не пенсіо-
нери, без шкідливих звичок, Київ. 
Реєстрація, охайні, не конфліктні. 
Переселенці з Криму. Тел.: (044) 
295-25-89, (097) 235-97-48.

· Директором, заступником диркетора, ад-
міністратором (вища освіта, досвід, вихо-
ваний, працьовитий). Розгляну всі пропо-
зиції. Тел.: (095) 532-75-21.
· Директором номінальним. Тел.: (095) 
031-68-98.
· Директором школи. Тел.: (068) 161-05-52.
· Диспетчером на дом. тел., помічником кухаря 
(Оболонський р-н). Тел.: (067) 425-17-49.
· Доглядальницею в Києві (досвід, з прожи-
ванням) - 500 грн/доба. Тел.: (095) 452-43-10.
· Доглядальницею в Солом’янському р-ні 
(досвід в Феофанії). Тел.: (068) 458-80-37.
· Доглядальницею (досвід, стаж). Тел.: (068) 
836-69-07 (Олена).
· Доглядальницею (досвічена), цілодо-
бово, для дітей та дорослих, бажано Го-
лосіївський р-н, але не обов’язково. Тел.: 
(050) 065-12-57.
· Доглядальницею за мінімальну оплату, з 
проживанням в Києві або передмісті (12 
років досвіду, медик). Тел.: (063) 621-57-09, 
(097) 020-92-55.
· Доглядальницею за хворою чи людиною 
похилого віку. Тел.: (068) 765-07-86.
· Доглядальницею з проживанням в Києві 
(жінка, 43 роки, досвід, порядна, відпо-
відальна). Тел.: (068) 113-71-09.
· Доглядальницею з проживанням в Києві 
(маю досвід роботи). Тел.: (068) 708-37-17.
· Доглядальницею з проживанням в м.Києві 
(жінка, 55 років, досвід, порядна, добросо-
вісна). Інтим не пропонувати. Тел.: (098) 
783-57-91.

· Доглядальницею з проживанням (жінка, 
44 роки, досвід, порядна, без шкідливих 
звичок). Тел.: (068) 568-66-24.
· Доглядальницею з проживанням. Тел.: 
(068) 765-07-86.
· Доглядальницею-компаньйонкою в сім’ю 
на повний або частковий робочий день, без 
проживання (досвід більш 8 років, є реко-
мендації), бажано Святошинський р-н, Пів-
денна Борщагівка. Тел.: (096) 570-96-52.
· Доглядальницею (уважна, охайна, досвід). 
Тел.: (063) 378-40-73.
· Догляну за дитиною в м.Борисполі, відведу 
дитину на кружки в м.Бориспіль. Інтим не 
пропонувати. Тел.: (096) 079-91-82.
· Домробітницею (генеральне прибирання, 
мийка вікон, чищення меблів, килимів, ков-
роліну, працюю без хімічних засобів). Тел.: 
(098) 702-90-99, (095) 578-21-24.
· Домробітницею з проживанням. Тел.: (063) 
166-54-52 (Юлія).
· Допомога літньої людині, киянину або ки-
янці, без шкідливих звичок, яка має своє 
житло, але потребує догляду, згодній на переїзд 
(киянка з квартирою). Тел.: (093) 694-11-59.
· Інженером з експлуатації та ремонту за-
собів зв’язку. Тел.: (093) 451-12-95, (063) 
507-34-72.
· Керівником музичного вокального колек-
тиву. Тел.: (066) 963-27-63.
· Компаньйонкою (люблю театр, творчість), 
медсестрою, доглядальницею, домробітни-
ценю. Тел.: (097) 773-17-82, (093) 604-79-22.
· Консьєржкою доба/троє, Харківський 
масив, біля м. «Харківська», «Бори-
спільська». Тел.: (066) 715-39-25.
· Консьєржкою, прибиральницею, з розкле-
ювання реклами, Святошинський р-н, Від-
радний. Тел.: (068) 499-00-36, (093) 309-13-70.
· Кур’єром або іншу будь-яку високооплачу-
вану (киянин, знання міста, відповідальний, 
без шкідливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
· Кур’єром, охоронцем або іншу тимчасову з 
гідною оплатою (киянин, 35 років, без шкід-
ливих звичок, гарне знання Києва). Тел.: 
(066) 333-32-23.
· Лектором-викладачем, екскурсоводом, 
журналістом, перекладачем рос.-укр. пись-
мово та усно (киянка, 48 років, вища гу-
манітарна, приємна зовнішність). Інтим не 
пропонувати. Тел.: (066) 963-27-63.
· Малярем (досвід). Тел.: (096) 700-34-50.
· Малярем-штукатуром (висококваліфіко-
ваний чоловік, киянин) з ремонту квартир, 
офісів. Тел.: (097) 417-70-60.
· Масажисткою (медична освіта, про-
фесіонал). Тел.: (093) 271-81-29.
· Медсестрою по догляду, домробітницею 
з частковою зайнятістю, бажано в с.Гатне, 
Білогородка, Вишневе, Ворзель, Пуща-Во-
диця. Тел.: (097) 773-17-82, (093) 604-79-22.
· Менеджером на мобільному телефоні (є 
база) або диспетчером на телефоні. Тел.: 
(099) 600-95-89.
· Мийницею, прибиральницею. Тел.: (050) 
643-44-89, (097) 889-50-82.
· Мийницею, прибиральницею. Тел.: (097) 
889-50-82.
· Надомну без застав та продаж. Тел.: (063) 
947-51-31.
· Надомну з ремонту, монтажу, налагоджу-
ванню електронних систем, знаю аналогову 
та цифрову техніку. Тел.: (04567) 3-74-85.
· На неповний робочий день, можна нянею, 
доглядальницею або іншу оплачувану 
(досвід, жінка, 39 років, серйозна, пункту-
альна, без шкідливих звичок). Інтим не про-
понувати. Тел.: (099) 564-41-81.
· Нянею-вихователем на повний роб. день 
для дитини від 5 міс. до 6 років, діти старше 
- часткова зайнятість (досвід, рекомендації, 
вища педагогічна, бажано Батиєва гора, м. 
«Олімпійська», м. «Вокзальна»), проживаю 
на вул. Солом’янська. Тел.: (067) 405-56-09.
· Нянею в м.Київ (відповідальна, пункту-
альна, охайна, не конфликтна, без шкід-
ливих звичок, багато років працювала в 
сім’ях, дуже люблю дітей). Тел.: (050) 513-
26-27, (096) 017-47-54.
· Нянею, гувернанткою (киянка, 50 років, 
без шкідливих звичок, сім’я медиків, досвід 
більш 20 років, є музична освіта - бандура), 
для дитини від народження та до школи (по-
рядна, відповідальна, дуже люблю дітей, є 
рекомендації. Тел.: (068) 330-49-15.
· Нянею для дитини від 1 року (повний та 
люблячий догляд за вашою дитиною, прогу-
лянки та ігри на свіжому повітря, заняття та 
індивідуальний підхід до дитини, грамотне 
володіння укрїнською та російською мо-
вами). Киянка (52 рік, відповідальна, тур-
ботлива, добра, з вищою освітою, досвід в 
сім’ях та рекомендації від них, заміжня, без 
шкідливих звичок та сімейних проблем). 
Тел.: (099) 763-43-99.
· Нянею для дитини від 2 років (вища пе-
дагогічна освіта, досвід у дошкільних за-
кладах, у сім’ях від 5 років, методики, про-
вожу заняття, знання дитячої психології, як 
медсестра). Тел.: (093) 531-60-72.
· Нянею, доглядальницею, прибираль-
ницею, мийницею з проживанням. Тел.: 
(066) 630-04-19.
· Нянею (жінка, 60 років), можна на вихідні, 
у вечірній час. Тел.: (097) 393-22-72.
· Нянею, консьєржкою, пакувальницею, 
кур’єром. Тел.: (093) 156-15-41.
· Нянею на вихідні дні, святкові дні, но-
ворічну ніч (жінка, 52 роки, медична 
книжка, медична освіта, досвід, працюю під 
камерами). Для дітей до 2 років. Интим не 
пропонувати. Тел.: (097) 256-95-18.
· Нянею у вечірній час. Тел.: (099) 153-24-14.
·	Оператором	 ПК	 надомну.	 Тел.:	
(098)	 487-08-12,	 (099)	 947-45-22,	
(097)	232-96-90.
· Охоронником на денну зміну (освіта се-
редня технічна, форма одягу костюм). Заро-
бітна плата від 10 тис.грн. Служба в армії 
мається, досвід роботи теж. Тел.: (097) 301-
50-09 (Ігор).
· Охоронцем в м.Бориспіль, доба/двоє або 
доба/троє, зарплата два рази на місяць. Тел.: 
(095) 644-22-30.
· Охоронцем доба/троє. Тел.: (067) 899-17-65.
· Охоронцем доба/троє (чоловік 55 років). 
Тел.: (096) 154-74-26.
· Охоронцем особовим (45 років, досвід, без 
шкідливих звичок). Розгляну всі серйозні 
пропозиції. Тел.: (068) 312-10-06 (Роман).
· Охоронцем (чоловік 50 років). Тел.: (063) 
489-44-10.
· Перекладачем англ. мови. Тел.: (067) 
259-18-14.
· Підсобником або різноробом на будів-
ництво зі щоденною оплатою, високоопла-
чувану. Тел.: (097) 644-87-91.
· Пічником (будівництво камінів). Тел.: (066) 
846-47-98.
· Пічником (каміни, печі, барбекю). Тел.: 
(066) 846-47-98.
· Плиточником або іншу некваліфіковану 
(посвідчення плиточника 2002 року, досвід). 
Тел.: (066) 566-44-20.
· Плиточником каменщиком. Тел.: (063) 
472-52-55.
· Плиточником. Тел.: (093) 101-45-74.
· Плиточником. Тел.: 405-58-67, (096) 
948-90-49.
· Подобово, можна в охороні (досвід в тор-
гівлі, жінка, 39 років, комунікабельна, пун-
ктуальна, відповідальна). Інтим не пропо-
нувати. Тел.: (099) 564-41-81.
· Подобову. Тел.: (066) 630-04-19.

· Помічником директора, високооплачувану, 
на правому березі (відповідальний киянин, 
51 рік, технічна освіта). Не пропонувати 
дистриб’юторство, мережевий маркетинг, 
продаж на вулиці. Тел.: (067) 700-98-34.
· Помічницею по дому, компаньйонкою, до-
глядальницею. Тел.: (066) 087-43-61.
· Прибиральницею квартир. Якісно. Тел.: 
(063) 890-04-31.
· Прибиральницею офісів, квартир, бажано 
у денний час, Голосіївський р-н (жінка). 
Тел.: (099) 140-67-91.
· Продавцем без знання касового апарата 
(профіль - постільна білизна, швейна фур-
нітура, жіночий одяг, швачка 3-го розряду). 
Тел.: (068) 458-80-37.
· Продавцем в нічний час. Тел.: (093) 087-75-51.
· Продавцем. Інтим не пропонувати. Тел.: 
(068) 074-58-55.
· Продавцем-касиром, касиром (торгівельна 
освіта, вища неповна економічна, великий 
досвід в торгівлі), тиждень через тиждень, 
денні та нічні зміни, можна зі щоденною 
оплатою. Тел.: (096) 308-39-45.
· Продавцем у кіоск, бажано Деснянський 
р-н. Тел.: (063) 113-18-96 (Олена Борисівна).
· Робітником кухонним (киянин, 45 років, 
досвід). Тел.: (067) 425-17-49.
· Садівником з прибирання саду, демонтажу 
старих прибудов. Тел.: (095) 850-05-02.
· Складачем ручок або іншу надомну роботу, 
м.Біла Церква. Тел.: (096) 753-24-96.
· Стікеровщицею, пакувальницею в 
м.Бориспіль (п’ятиденний графік роботи, з 
9.00). Тел.: (073) 064-08-95.
· Стікерувальницею, пакувальницею у Бори-
сполі, з 9.00 до 18.00. Тел.: (099) 204-34-59.
· Столяром-встановлювачем або вантаж-
ником, можна разову. Тел.: (068) 706-30-46.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (093) 948-86-49.
· Фотомоделі. Тел.: (066) 119-72-60.
· Штукатуром, покрівельником, покрівля дахів, 
малярно-штукатурні роботи (чоловік, без 
шкідливих звичок). Тел.: (099) 002-17-89.

! Дозвілля 11

11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
· Байдарку (спорт. або любительську, 1 або 
2-місну, для себе). Тел.: (067) 911-29-90.
· Бінокуляр налобний, радянський, БЛ-2, зі 
скляними лінзами, мікроскоп монтажний 
СРСР. Тел.: (099) 543-47-00.
· Велотренажер (в будь-якому стані). Тел.: 
(050) 534-94-44.
· Еспандер на пружинах або на гумках (для 
себе). Тел.: (096) 064-11-80.
· Еспандер пружинний. Тел.: (097) 071-10-99.
· Намет туристичний, розкладачку (для 
себе), приладдя для літ. риболовлі. Тел.: 
(098) 227-72-04.
· Парасольку пляжну (велику), приладдя для 
риболовлі (для себе) недорого. Тел.: 525-68-13.
· Пневмопістолет МАКАРОВ або ін. Тел.: 
(050) 534-94-44.

продам 
· Акваріуми (нов., 130 л) - 260 грн. Тел.: 
(073) 437-91-31.
· Бінокль БУШНЕЛ (США, розсувний, 
збільшення 8-кратне, нов., в упаковці, іде-
альний для туризму та полювання) - 850 грн. 
Тел.: (067) 700-98-34.
· Бінокль. Тел.: (099) 551-30-41.
· Велотренажер (нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.: 
250-28-71.
· Велотренажер пружинний. Тел.: (097) 
340-08-29.
· Вудки нов. (7, 8, 9 та 11 м, імп.) від 1,2 тис.
грн до 4 тис.грн. Тел.: (068) 414-66-71 (Ми-
кола Вікторович).
· Гирю (16 кг) - 500 грн. Тел.: (067) 581-44-47.
· Гирю (24 кг) - 650 грн. Тел.: (095) 733-58-16.
· Еспандер - 30 грн. Тел.: (067) 210-85-35.
· Ключку хокейну (гарний стан, Москва) 
- 100 грн, ковзани хокейні, санчата. Тел.: 
(063) 977-46-80.
· Ковзани з черевиками (чол., р.38) - 100 грн. 
Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· Ковзани з черевиками (чорні, р.42, гарний 
стан) - 300 грн. Тел.: (099) 620-06-09.
· Ковзани роликові (р.39), парасольку 
пляжну. Тел.: (068) 385-49-78.
· Компресор для аквалангів. Тел.: (097) 
253-21-57.
· Крильчатку водяного охолодження. Тел.: 
(066) 825-18-45.

· Лижі бігові (різні, б/к) від 100 грн (МАЛИШ) 
до 400 грн (БЕСКІД) та черевики, кригобур 
ЛЕНІНГРАД (нов., діаметр 150 мм) - 800 грн, 
шахи (подарункові, ексклюзив, Індія) - 1,5 тис.
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Лижі (дерев., 2 пари, нов.), лижі пластикові 
(2 пари, б/к). Тел.: (067) 904-55-81.
· Лижі, санчата - 100 грн. Тел.: (050) 653-38-48.
· Масажер для ніг (інфрачервоний луч). Тел.: 
(063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
· Масажер портативний на батарейках. Тел.: 
(099) 227-93-75.
· Матраци надувні (з насосом, Чехія). Тел.: 
(097) 272-21-85.
· Мотор ВІТЕРЕЦЬ-8 для човна (гарний стан) 
- 140 у.о., рушницю для підводного полювання 
- 110 у.о., намет (4-місний, Польща) - 125 у.о., 
приладдя для зим. та літ. риболовлі. Тел.: (066) 
215-67-22, (098) 846-67-30.
· Мотор ЖБК НЕПТУН для човна. Тел.: 
(068) 161-05-52.
· Обладнання для тенісного майданчика 
(13,4х6,1 м, дві ракетки, 4 м’яча, сумка). 
Тел.: 412-79-70.
· Павільйон (3х3 м, дві бокові стінки). Тел.: 
(095) 280-43-75.
· Плавдачу (з документами, з понтоном, на 
Видубичах, 6х4 м, понтон 5х4 м) - 3 тис. у.о. 
Тел.: (098) 605-22-02.
· Ракетки для великого тенісу, намети тури-
стичні (2 шт., болонья, 1-місні, можна з ма-
трацами). Тел.: (098) 247-55-17.
· Рюкзак (1 шт., нов., в упаковці, великий, фір-
мовий) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 222-75-72.
· Рюкзак нов., кріплення для лиж. Тел.: 463-
19-56, (066) 747-05-78.
· Сідло спортивне для верхової їзди на конях 
(Німеччина). Тел.: (095) 859-87-34.
· Тренажер BSR-1500 RAIDER багатофунк-
ційний (б/к, вага 10 кг). Тел.: (066) 203-11-90.

· Тренажер ручний (для м’язів пресу), мішок 
спальний. Тел.: 234-05-94, (068) 350-29-61.
· Трос для човна. Тел.: 419-34-05.
· Чоботи-броди (для риболовлі, б/к, гарний 
стан), канат спортивний для підтягування, 
перетягування. Тел.: (095) 133-93-74.
· Чоботи для риболовлі (нов., р.40). Тел.: 
(098) 598-66-61.
· Човен гумовий (нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.: 
(067) 423-60-28.
· Шахи (дошка 50х50 см, фігури пластмасові 
під старовину, гарний стан) - 900 грн. Тел.: 
(067) 709-60-81.
· Шахи КАРПОВ (дерев., магнітні), мішок 
спальний. Тел.: (097) 844-92-76.
· Шахи на магнітній основі. Тел.: (066) 
766-00-52.
· Шахи на магнітній основі. Тел.: (098) 
409-45-92.
· Шашки. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

куплю 
· Акордеон, грамплатівки, баян, магнітофон 
(для себе). Тел.: (050) 680-66-20.
· Гармонь, баян, акордеон, домру. Тел.: (095) 
156-36-40.
· Гітару, скрипку, байдарку (бажано роз-
сувну, любительську, м.Київ). Тел.: (093) 
701-31-51.
· Інструменти смичкові та струнні (старі, роз-
биті, непридатні для використання). Вислухаю 
будь-які пропозиції. Тел.: (063) 730-67-55.
· Скрипку, віолончель, гітару (можна старі, 
розбиті, в будь-якому стані, на запчастини, 
під ремонт або запчастини до них). Тел.: 
(063) 730-67-55.
· Скрипку, гітару (для себе). Тел.: (067) 
911-29-90.

продам 
· Акордеон, баян, домру, балалайку, ман-
доліну, сопілку, плечові ремні, електробаян. 
Тел.: (050) 562-93-96.
· Акордеон, баян, ремні плечові, там-
бурин, скрипку (1/8), домру, мандоліну. 
Тел.: 331-27-29.
· Акордеон ВЕЛЬТМЕЙСТЕР (3/4, нов.) - 1,5 
тис.грн. Тел.: (050) 416-61-63.
· Акордеон (Німеччина). Тел.: (050) 394-98-77.
· Баян (б/к). Тел.: (067) 116-41-91.
· Баян ЕТЮД. Тел.: (098) 770-20-68.
· Баян ПОЛІССЯ (ідеальний стан) - 1,1 тис.
грн. Тел.: (066) 702-41-44.
· Гармонь. Тел.: (097) 235-82-17.
· Гармонь ЧАЙКА-2 (Шуйська, б/к) - 200 
у.о., баян ЕТЮД-205М (тульський) - 150 у.о., 
гармошку (строй ля мажор, нов., Україна) - 
100 у.о. Тел.: (096) 174-45-49.
· Гітари, баян (потребує ремонту). Тел.: 
(097) 996-62-70.
· Гітару (Чернігів, робоча, нов.) - 600 грн, 
баян РУБІН-7 (готово-виборний, робочий) - 
8 тис.грн. Тел.: (066) 626-09-80.
· Піаніно (гарний стан) недорого. Тел.: (098) 
598-66-61.
· Піаніно (корич., гарний стан) - 100 грн. 
Тел.: 295-30-31.
· Піаніно ТОКАТО (вул. Чорнобильська, 
біля «Агромата», з вивезенням). Тел.: (099) 
555-87-82.
· Рояль RUDOLF STELZHAMER VIEN 
(1878 р.вип., кабінетний, потребує неве-
личкого ремонту та рестарвування, само-
вивезення) - 700 у.о., скрипку (4/4, німецька 
копія Антоніо Страдиварі, рівень муз. учи-
лища) - 500 у.о. Тел.: (096) 174-45-49.
· Систему КАРАОКЕ. Тел.: (067) 230-04-94.
· Скрипку (нов., Москва, 4/4) - 200 у.о. Тел.: 
(096) 174-45-49.

ЗАЯВА ПРО  ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Передбачається будівництво двох секційного, багатоквартирного житлового будинку з 

офісними приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Соборна, 149а, 149, 145, 147, 147
Мета проектованої діяльності: забезпечення юридичних і фізичних осіб житловими 

та офісними приміщеннями, створення додаткових робочих місць, надходження коштів 
в бюджет міста, більш раціональне використання земельної ділянки.

Засоби здійснення проектованої діяльності 
Проектом передбачається будівництво двох секцій будинку (житлової 12-поверхової 

та громадської 6-поверхової) з підземним однорівневим паркінгом на 34 м/м. Підземний 
паркінг розташовується як за межами секцій, під прибудинковою територією, так і під 
секціями будинку. В паркінгу розміщені технічні приміщення секцій будинку. На експлуа-
тованій покрівлі підземного паркінгу облаштовується дворовий простір. 

Об’єкт підключений до міських мереж електропостачання, водопостачання, госпо-
дарсько-побутової та дощової каналізації. Джерелом теплопостачання будинків є дахова 
котельня з екологічно-безпечними газовими котлами «GВ 162-100V2» фірми «Buderus». 
Передбачається проведення благоустрою та озеленення прилеглої території.

 Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності.
 -  клімат і мікроклімат - не впливає;
- геологічне середовище – виникнення або активізація небезпечних геодинамічних 

процесів не передбачається;
- повітряне середовище - відбувається забруднення атмосферного повітря шкідли-

вими речовинами з відпрацьованими газами автомобілів, що зберігаються у паркінгу 
та на відкритих автостоянках та викиди з димовими газами котлоагрегатів. У повітря 
будуть надходити: оксиди азоту, окис вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19, сажа, сірчи-
стий ангідрид, метан, ртуть, парникові гази. Загальна кількість викидів забруднюваль-
них речовин незначна, їх концентрації в атмосферному повітрі не перевищують гранич-
но допустимих рівнів. 

- водне середовище та грунти - можливе забруднення ґрунту та підземних вод на-
фтопродуктами та завислими речовинами при пересуванні автомобілів по території 
проїздів. Вплив очікується незначний, в межах нормативів, так як передбачене виконан-
ня твердого водонепро¬никного покриття території та система зливозбору дощових вод 
з очисними спорудами, прибирання підлоги паркінгу передбачається сухим способом 
(промисловими пилососами), роздільний збір відходів та інше;

- тваринний світ, заповідні об’єкти - не впливає;
- рослинний світ – впливає, так як зносяться зелені насадження, але проектом пе-

редбачається компенсаційне висадження зелених насаджень. Вплив компенсований.
- техногенне та соціальне середовище – вплив незначний, в межах нормативів.  

Проектована діяльність не підпадає під діючий Закон України «Про оцінку впливу на 
довкілля». На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійсню-
ватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і 
вимог екологічної безпеки. 

Замовник: ТОВ «Комфорт Білдінг Групп», Генеральний проектувальник: ФОП «Зін-
ченко О. О.» 

Відгуки та побажання надсилати в місячний термін з дня виходу публікації за адре-
сою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозволу 
на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 04074, місто Київ, Оболон-
ський район, вул. Лугова, 12.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в не-
спеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним джерелом 
забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: спирт етиловий – 0,009840 т/рік, кислота оцтова – 0,004589 т/рік, ацетальдегід 
– 0,000265 т/рік, акролеїн – 0,000000008 т/рік, 1,1,1,2-Тетрафторетан – 0,072 т/рік, оксид вуглецю – 0,003875 т/рік, вугле-
водні насичені С12–С19 (розчинник РПК-2611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000387 т/рік, оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,002984 т/рік, діоксид сірки (діоксид та більше триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки – 0,000568 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-
них за складом – 0,002075 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001271 т/рік, оксид діазоту – 0,003346 т/
рік, метан – 0,000076 т/рік, вуглецю діоксид – 1,876996 т/рік. Сумарні валові викиди становлять– 1,978272 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
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: 04205, м. 
Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, тел. (044) 418-63-63, е-mail: zvern_obolonrda@kyivcity.gov.ua.

У зв’язку із встановленням (відновленням) меж зе-
мельної ділянки, що розташована: м.Київ, Шевченківсь-
кий район, вул. Богдана Хмельницького, 70-В прошу бути 
присутнім 24.01.2022 р. о 10:00, власників/користувачів 
суміжних земельних ділянок, для погодження меж зе-
мельної ділянки. 

Контактний тел.: 0676933315 Віктор.

ФОП Дубницька М.В.

Просить Фесан Марію Михайлівну, власницю земельної 

ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:096:0022 

бути присутньою при закріпленні на місцевості меж зе-

мельної ділянки на вул. Лісоводній, 34, 34А і 34Б у Го-

лосіївському районі м. Києва, 25.01.2022 р. о 13:00.
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· Фортепіано УКРАЇНА (корич., Чернігів, 
гарний стан), скрипку (4/4, провна, май-
стера майстра Геймона 1980 р., футляр, 2 
смички, пюпітр). Тел.: (095) 775-56-82.

11.4 Антикваріат, 
коштовності

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

· Знаки, бінокль, фотоапарат, картини, го-
динники, іграшки СРСР, роги сайгака, ніж, 
кортик, іграшки для ялинки, грамплатівки 
(рок-музика), прапор СРСР, статуетки, са-
мовар, бивень, шахи, магнітофон, намисто, 
бивень моржа. Тел.: (050) 680-66-20, (097) 
571-15-90.
· Значки, гроші паперові, монети, облігації, 
старі лотерейні квитки, старі поштові листівки, 
фотографії та ін. Тел.: (067) 234-45-91.
· Іграшки радянських часів, ляльок. Тел.: 
(050) 680-66-20, (097) 571-15-90.
· Монети СРСР (1 кг) - 100 грн, серп старо-
винний - 150 грн. Тел.: (095) 850-05-02.

продам 
· Годинник настінний (старовинний, Швей-
царія). Тел.: (050) 210-68-95.
· Дзеркало старовинне (декор срібло, ручне). 
Тел.: (093) 784-31-46.
· Картину маслом (84х110 см). Тел.: 463-19-
56, (066) 747-05-78.
· Книги, фотографії, листівки старовинні. 
Тел.: (050) 394-98-77.
· Колекцію капелюхів 1960 р., дошку ме-
моріальну (дореволюційна). Тел.: (097) 
941-69-67.
· Колекцію царських монет Російської ім-
перії (початок 19 ст., більше 200 років, в 
гарному стані). Тел.: (067) 319-67-89.
· Коробку ЛЕНДЛІЗ (з-під свиної тушенки, 
США, 1944 р.). Тел.: (063) 682-33-62.
· Лампу гасову. Тел.: (066) 883-22-97, (067) 
172-59-89.
· Ланцюжок срібний КОРОЛІВСЬКИЙ 
БІСМАРК (довжина 57 см, ширина 7 мм, ви-
сота 4 мм, вага 32,5 г, нов., проба 925, дуже 
красивий) - 3,2 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Листівки старовинні, фотокартки, доку-
менти часів Рейху, вазу бронзову (18 ст.), 
статуєтку КАРМЕН (1960 р.вип., велика). 
Тел.: 234-05-94, (068) 350-29-61.
· Монети, марки. Тел.: (066) 766-00-52.
· Монету «5 копійок» (1961 р.вип.) недорого. 
Тел.: (098) 554-37-93.
· Монету срібну (1 карбованець, 1749 року, 
Єлизавета-2, 4,1 см), самовар (18 ст.), го-
динник із зозулею. Тел.: (066) 215-67-22, 
(098) 846-67-30.
· Намисто бурштинове. Тел.: (099) 231-98-40.
· Облігації СРСР (1966-1982 р.) та акції 
київського підприємства (1999 р.вип.), міні 
60-кратний мікроскоп з лупою (LЕD-підсві-
чення, настроювання фокусу, для ремонту 
та колекціонування) - 160 грн. Тел.: (050) 
951-03-07.
· Платівки вінілові. Тел.: 517-58-02, (097) 
235-82-17.
· Швейну ЗІНГЕР (1893 р.вип., оригінал) до-
рого. Тел.: (050) 653-38-48.

11.5. Книги, філателія, інше
куплю 

· Автомоделі масштабні, металеві, 
пластмасові, в будь-якому вигляді і 
стані. Вироблені в СРСР, а також за-
кордонних виробників. Куплю жур-
нали «За рулем» до 1970 р.в. Тел.: 
237-39-30, (050) 169-57-73, (063) 
237-39-30, (096) 533-23-52.
· Відео та аудіозаписи (1970-2000 р., кон-
церти, програми, передачі, для себе) недо-
рого. Тел.: (093) 701-31-51.
· Газету «Хазяїн» (підписку або окремі ек-
земпляри, для садоводів, від 10 шт., для 
себе). Тел.: (094) 906-01-75.
· Книги: «Альтернативная онкология» (1-2 
часть), Гордєєва «Победить рак», Гарбузов 
«Питание при раке». Тел.: (098) 247-55-17.
· Книги старовинні дорадянських часів. 
Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
· Книгу «Альтернативная онкология» (1-2 
частина), Гордєєва «Победить рак», Гар-
бузов «Питание при раке», Сидоров «Его 
величество витамин». Тел.: (093) 461-82-10.
· Марки, монети СРСР дорого. Тел.: (093) 
701-31-51.
· Монети, марки, нумізматику для колекції. 
Тел.: (095) 001-05-32.
· Шахи (для себе) недорого. Тел.: (099) 
425-19-55.

продам 
· Бібліотеку домашню. Тел.: (093) 061-04-68.
· Бібліотеку домашню. Тел.: (093) 290-35-12.
· Бібліотеку домашню. Тел.: (097) 910-74-47.
· Бібліотеку укр. літератури та ін. Тел.: (095) 
964-74-94.
· Біблію на англ. мові, шахи на магнітній 
основі, платівки (фірма «Мелодія»), під-
борку журналів «Стерео и видео», словник 
англо-рос. медичний, книгу старовинну 
кулінарних рецептів та ін. нові книги, ка-
сети та журнали для вивчення англ. мови, 
книги нов. на рос. та укр. мовах. Тел.: (066) 
766-00-52.
· Велику радянську енциклопедію. Тел.: 
419-34-05.
· Голки для патефона. Тел.: (068) 225-06-01.
· Грамплатівки (1970-80 рр., естрада), книги з 
домашньої бібліотеки. Тел.: (098) 858-20-45.
· Грамплатівки (класика). Тел.: (050) 859-95-85.
· Довідник ‘’Пенсійні спори. Форми заяв та 
коментарі’’. Тел.: (095) 342-07-39.
· Енциклопедію медичну домашню (7 
томів, кольорова, підписне видання, книга-
альбом), 62 книги з компакт-дисками 
(шедеври музики, з полицями, підписка), 
книгу-альбом «Тайны практической магии» 
(в упаковці). Тел.: 402-32-87.
· Журнали мод (1955-1992 р., вітчізняні та 
зарубіжні) - 700 грн. Тел.: 295-20-18, (050) 
667-38-72.
· Ігри настільні «Лото», «Доміно». Тел.: 
(073) 176-03-31.
· Картини українських художників. Тел.: 
(095) 281-72-74.
· Картину «Дівчина з букетом квітів» (дорога 
позолочена рама, нов., в упаковці, 63х115 см) 
- 750 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
· Книги: «Атлас пород собак», «Иллю-
стрированная энциклопедия птиц», 
И.С.Тургенєв «Записки охотника» (1949 р. 
видання). Тел.: (050) 382-01-36.
· Книги (б/к та нові, є дитячі). Тел.: (099) 
103-44-10.
· Книги: «В мире животных» (6 томів). Тел.: 
(067) 230-04-94.
· Книги: Дисней «Лучшие сказки о жи-
вотных», «Мифы античности», «Великие 
произведения искусства», «Великие тайны 
прошлого» (все нов.). Тел.: (063) 752-88-12.
· Книги з домашньої бібліотеки. Тел.: (098) 
667-95-41.
· Книги із домашньої бібліотеки дешево. 
Тел.: 362-36-55, (068) 620-63-54.

· Книги із домашньої бібліотеки, репро-
дукції картин, живопис, графіка. Тел.: (068) 
385-49-78.
· Книги класиків зарубіжної та радянської 
літератури з домашньої бібліотеки. Тел.: 
(099) 147-48-21.
· Книги по історії та традиціях єврейського 
народу - 30-90 грн. Тел.: (050) 076-91-61.
· Книги по історії та традиціях єврейського 
народу, 35-120 грн, книгу «100 єврейських 
містечок» (б/к) - 180 грн. Тел.: (094) 906-01-75.
· Книги: Пушкін, Гладковський, Шолохов, 
Чехов, Микола та Лев Толстой, Чарльз Дік-
кенс. Тел.: (098) 769-52-04.
· Книги радянських часів, українську літера-
туру. Тел.: 524-78-90.
· Книги різні (в т.ч. підписні, дитячі, в гар-
ному стані). Тел.: 550-95-89.
· Книги різні, колекцію сірників, колекцію 
марок. Тел.: (044) 560-18-91.
· Книги (російська, українська класика, су-
часна література). Тел.: (099) 473-26-63.
· Книги «Художественная вышивка» (ілю-
страції), «Ручное и машинное вышивание», 
справочник з радіоелектроніки (під ред. 
проф. Куликовського). Тел.: (050) 948-43-10.
· Книгу «100 єврейських містечок» - 200 грн, 
книги з історії та традиції єврейського на-
роду - 45-130 грн. Тел.: (044) 337-51-75.
· Книгу «100 єврейських містечок» 
(російською мовою) - 200 грн. Тел.: (095) 
948-28-21.
· Книгу «Автоматичні коробки передач. 
Серія для професіоналів. Рекомендації 
з діагностування і ремонту. Заправочні 
об’єми різних моделей АКП» (45 марок, 158 
моделей), книгу А.Герасимова «Компас 3D 
W-10» (в оригіналі, найбільш повне руко-
водство). Тел.: (066) 173-34-06.
· Книгу Блаватской «Тайная доктрина» (2 
тома) - 10 тис.грн. Тел.: (098) 481-68-83, 
(098) 481-68-82 (Светлана Гавриловна).
· Книгу «Букварь гітаріста» (посібник для 
початківців) - 30 грн. Тел.: (068) 050-01-14.
· Книгу: Куманевский «История культуры 
Древней Греции и Рима» - 110 грн, книгу 
В.Семенова «Монеты России 1700-1919 г.» 
(базовий каталог 700 стор., нов., подарун-
ковий) - 2,7 тис.грн. Тел.: (067) 709-60-81.
· Книгу Л.Чарской «Записки институтки» 
(1902 г., хор. сост.), газету «Киевская 
мысль» от 4 марта 1917 г. (норм. сост.). Тел.: 
(063) 947-51-31.
· Книгу О.Блохіна «Футбол и вся моя 
жизнь». Тел.: (066) 216-73-96.
· Книгу Сабанєєва «Жизнь и ловля пресно-
водных рыб» - 300 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Літературу з художнього вишивання, 
шиття; атлас залізниць СРСР; книгу «Ре-
монт автомобиля АЗЛК-2141 МОСКВИЧ», 
Біблію в ілюстраціях. Тел.: 463-19-56, (066) 
747-05-78.
· Марки, платівки. Тел.: (067) 686-37-46 (з 
19.00 до 20.00).
· Модель ОЛІМПІАДА-80 (сувенирна, че-
канка) - 105 грн або обміняю на шахи. Тел.: 
(096) 174-45-49.
· Підручники «Алгебра» і «Геометрія» (7, 8, 9 
кл., автори Мерзляк, Полонський, Якір, гарний 
стан) по 50 грн/шт. Тел.: (095) 644-68-89.
· Платівки (90 шт., виготовлені до 1978 р., 
СРСР, Польщі, Болгарії, Чехії, естрада, джаз 
та ін., не використовувалися). Тел.: (073) 
437-91-31.
· Платівки вінілові (Штраус, Штоколов 
та ін.), словник енциклопедичний (вид. 
«Большая советская энциклопедия» 1955 р., 
3-томний). Тел.: (097) 413-18-96, 280-85-88.
· Платівки для патефона, книги (є кулінарія), 
рами для картин, шахи, шашки. Тел.: 566-
32-73, (050) 441-31-60.
· Платівки радянських часів (дитяча, 
шкільна, патріотична, військова тематика), 
серію ЖЗЛ (150 томів), повні збірки творів 
та окремі видання книг вітч. і закордонних 
авторів, бібліотеку світової літ-ри для дітей 
(58 томів), велика радянська енциклопедія 
(31 т.). Тел.: (066) 937-64-07.
· Платівки «Речи Сталина». Тел.: (067) 
169-29-99.
· Платівки (речі Сталіна). Тел.: (068) 043-86-77.
· Платівки. Тел.: (050) 107-45-25.
· Повна збірка томів «Мир животных», 
«Мир растений» (гарний стан), книги про 
коней для кінного спорту, для професіоналів 
та любителів. Тел.: (095) 859-87-34.
· Посібники практичні «Своя вітроелектро-
станція» (потужність 800 Вт - 14 кВт, 9 мо-
делей), «Біогаз на сільському подвір’ї» (без-
коштовне опалення). Тел.: (095) 932-56-68.
· Практичний посібник «Велика книга роботи 
по дереву» (випилювання лобзіком, випалю-
вання, гравірування, основи бондарного ре-
месла, плетіння). Тел.: (096) 717-43-50.
· Рослини кімнатні дешево. Тел.: (093) 
920-35-86.
· Словник рос. мови Ожегова, рос.-укр. 
словник. Тел.: (063) 705-62-45.
· Статті цікаві з преси за минулі роки по 
темах, в папках за ціною макулатури, жур-
нали технічні «Моделист-констрктор», 
«Наука и жизнь» та ін. по 1 грн. Тел.: (066) 
679-28-09.
· Статуетки керамічні (Україна). Тел.: (097) 
996-62-70.

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

куплю 
· Рослину епіфіліум (венус, райсе, різе, 
квітучу, для себе). Тел.: 484-49-00.

продам 
· Акваріум (120 л, кришка, тумба, пристрої). 
Тел.: 567-05-90.
· Акваріум (180 л, з червоними рибками-
папужками та кутовою тумбою) - 500 грн. 
Тел.: (067) 321-31-18.
· Акваріум (40 л). Тел.: (066) 708-99-75.
· Акваріум з тумбою (300 л), акваріум с 
тумбою (72 л). Тел.: (063) 012-34-70, (095) 
114-67-53.
· Алое (4 роки) - 60 грн. Тел.: (097) 386-80-01.
· Бібліотеку медичну, книги з психіатрії 
загальної, судової, іглорефлексотерапії, на-
ркології, косметології, лікарські рослини та 
лікування медом, стоматології та ін. Тел.: 
(096) 406-31-39.
· Вазони квітів: коляніус червоний (6 шт.), 
герань лікувальну, кактуси недорого. Квіти 
рео (великі та маленькі) недорого. Квітку 
«Волосы Венеры» (дуже велика). Тел.: (098) 
115-55-25.
· Горщики для квітів (вітч.). Тел.: 428-36-66, 
(097) 710-98-15.
· Квіти дифенбахію, сансевьєру, тов-
стянку, хлорофітум та ін. рослини. Тел.: 
(068) 350-78-40.
· Кішечок шотландських прямовухих (3 міс.) 
по 1 тис.грн. Тел.: (067) 726-57-26.
· Комбінезони від дощу та зим. на хутрі 
(розмір № 6) для собаки середнього розміру. 
Тел.: (067) 454-60-46.
· Корм для котів з проблемою ЖКТ та під-
шлункової залози HILLS I/D (1,5 упаковки, 
Голландія, строк придатності до 2020 р.) - 2 
тис.грн. Тел.: (067) 859-15-52.
· Кротон (5 років) - 1 тис.грн. Тел.: (099) 
206-41-77.
· Пальми одноствольні (висота 110 см, 65 
см, 55 см), рослину лимон. Тел.: (099) 274-
04-77 (м.Ірпінь).
· Пальму фрагранс (висота 165 см) - 1 тис.
грн, троянду китайську (пишна, висота 2,5 
м) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 937-64-07.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ІНТЕР» 
(юридична адреса: 08162, Київська обл Фастівський р-н (раніше Києво-Святошинський  р-н),  

смт. Чабани, вул. Юності, буд. 2А) повідомляє про наміри отримання 
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ТОВ «АГРО-ІНТЕР» займається діяльністю надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухо-
мого майна.

Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
На території підприємства, яке розміщене за адресою: 08162, Київська обл., Фастівський р-н (раніше Києво-Свято-

шинський  р-н),  смт. Чабани, вул. Юності, буд. 2А, розміщується: котельня, в якості палива використовуються дрова. 
Унаслідок виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: оксид вуглецю 0,332 
т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 0,341 т/рік, вуглецю діоксид 121,842 т/рік, азоту 
(І) оксид [N2O] 0,007 т/рік, метан 0,009 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих  частинок, недиференційовані 
за складом 2,232 т/рік, НМЛОС 0,077 т/рік. Валовий викид забруднюючих речовин становить 124,840 т/рік, 2,906 т/
рік - без врахування парникових газів. Всього налічується 2 (два) стаціонарних джерел викидів – 1 (одне) стаціонарне 
організоване джерело викиду та 1(одне) стаціонарне неорганізоване джерело викиду: 1 (одна) труба від твердопа-
ливного водогрійного котла KOT-96 turbo, який працює на дровах та 1 (один) дверний отвір вивантаження золи з топки 
котла.  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня забруднення атмос-
ферного повітря на межі розміщення житлової забудови, допустимого санітарними нормами.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Фастівської районної 
державної адміністрації, яка розміщена за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, площа Соборна, буд. 1 тел.: 
(04565) 6-16-48, (04565) 6-19-09

ТОВ «ФУДКОМ» повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
в процесі діяльності магазину, що знаходиться на вул. Героїв Дніпра, 31 у Оболонському р-ні  м. Києва.

Предметом діяльності підприємства є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими виробами. 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 дже-
релами нашого підприємства. Після висловлювання 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 від магазину  налічується 7 стаціонарних джерел 
викидів. Джерелами утворення викидів є кухонне обладнання для приготування кулінарної та хлібобулочної продукції, 
устаткування для  холодопостачання, дизель-генератор. 

Потужність викидів від магазину становить 0,125538 г/с та 0,572 т/рік.,  без парникових газів (вуглецю діоксид, азо-
ту(1) оксид (N2O) Метан) – 0,411 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона для даного виду діяльності не встановлюється. Відповідно до проведених 
розрахунків розсіювання при одночасній роботі всіх джерел викидів максимальні розрахункові концентрації у призем-
ному шарі атмосфери в частках ГДК по всім речовинах біля житлової забудови магазину нижчі від допустимих (1 ГДК).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Оболонсь-
кої районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, тел. (044) 
418-84-30, 418-38-49.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозволу 
на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 04073, місто Київ, Подільсь-
кий район, вул. Кирилівська, 160.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним дже-
релом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмосферне 
повітря виділяються такі забруднюючі речовини: спирт етиловий – 0,009720 т/рік, кислота оцтова – 0,002619 т/рік, аце-
тальдегід – 0,000173 т/рік, акролеїн – 0,000000004 т/рік, 1,1,1,2-Тетрафторетан – 0,026 т/рік, оксид вуглецю – 0,003555 
т/рік, вуглеводні насичені с12-с19 (розчинник РПК-2611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000387 
т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,02534 т/рік, діоксид сірки (діоксид та 
більше триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,000568 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,00275 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001271 т/рік, оксид 
діазоту – 0,003346 т/рік, метан – 0,000076 т/рік,вуглецю діоксид – 1,876996 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 
1,92932 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Подільська районна в 

місті Києві державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 04070, м. 
Київ, Контрактова проща, 2, тел. (044) 485-23-78, е-mail: zvern_podilrda@kmda.gov.ua.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозволу 
на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 03134 , місто Київ, Свято-
шинський район, вулиця Сім’ї Сосніних, 17.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі 
в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним 
джерелом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмос-
ферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: спирт етиловий – 0,015896 т/рік, кислота оцтова – 0,008596 
т/рік, ацетальдегід – 0,000989 т/рік, акролеїн – 0,000000015 т/рік, 1,1,1,2-тетрафторетан – 1,390000 т/рік, оксид ву-
глецю – 0,009856 т/рік, вуглеводні насичені С12–С19  (розчинник рпк-2611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець – 0,000986 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,004598 т/рік, діоксид 
сірки (діоксид та більше триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,000912 т/рік, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом – 0,008569 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 
0,003528 т/рік, оксид діазоту – 0,012097 т/рік, метан – 0,000368 т/рік, вуглецю діоксид – 6,486523 т/рік. Сумарні валові 
викиди становлять – 7,942918 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Святошинська районна 

в місті Києві державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 03115, 
м. Київ, пр. Перемоги 97, тел. +38(044) 424-65-18, е-mail: ecologsrda@kievcity.gov.ua.
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· Папороть садову (страусник, від 50 см до 
1,8 м) від 20 грн до 50 грн, дерево кизил, 
малину ремонтантну, дерево яблуня, сморо-
дину. Тел.: (067) 945-39-90.
· Рибок акваріумних білих малінезій для 
зоомагазинів. Тел.: (063) 012-34-70, (095) 
114-67-53.
· Рослини алое (4 та 6 років). Тел.: (050) 
948-43-10.
· Рослини: алое, каланхоє, герань, золотий 
вус. Тел.: (066) 717-93-52.
· Рослини кімнатні, квітучі, деокартивні, 
красиві, доглянуті. Тел.: (050) 206-21-46.
· Рослину алое (4 роки). Тел.: 566-45-08, 
(063) 218-78-80.
· Рослину алое (5 років) дешево. Тел.: (066) 
927-88-67.
· Рослину алое (5 років). Тел.: (050) 014-34-41.
· Рослину алое (5 роки) дешево. Тел.: (063) 
532-11-43.
· Рослину алое (8 років, висота 1,5 м). Тел.: 
(097) 434-54-63.
· Рослину алое (більш 10 років, висота 90 
см). Тел.: 298-44-46.
· Рослину алое (більш 3 років). Тел.: 486-27-34.
· Рослину алое вера - 50 грн. Тел.: (067) 
479-16-77.
· Рослину алое (дуже великий, 5 років). Тел.: 
(067) 589-17-73.
· Рослину алое недорого. Тел.: (066) 691-74-
61, (093) 156-42-83.
· Рослину лимон (плодоносить). Тел.: (050) 
107-45-25.
· Рослину лімон. Тел.: (067) 169-29-99, (044) 
337-05-82.
· Собаку породи метис вівчарки (окрас чер-
пачний, красивий, любить дітей, добрий, 
гарний охоронець для приват. будинку, знає 
команди, Київська обл.). Тел.: (067) 428-32-87.
· Фікус бенджаміна (90 см, красиве дерево, 
для офіса та квартири) - 800 грн, монстеру 
(90 см, 3 кущі в одному вазоні) - 1 тис.грн. 
Тел.: (096) 532-87-81.
· Цуценя такси (батько клубний, коричневе 
з рудим - «хлопчик», 1,5 міс., здорове, ще-
плення) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 983-63-05.
· Цуценят йоркширського тер’єра (доку-
менти, чіп, щеплення, два міні та одне - 
стандарт). Тел.: (066) 409-35-87.
· Цуценят німецької вівчарки. Тел.: (063) 
953-77-30.
· Цуценят породи бордер-коллі від най-
кращих виробників. Тел.: (093) 896-01-36.
· Цуценят той-тер’єра. Тел.: (063) 183-77-42.

@ Різне 12
продам 

· Іграшки для ялинки (нов., імп.). Тел.: (067) 
901-58-03, 405-54-42.
· Протигази. Тел.: 463-19-56, (066) 747-05-78.
· Шиньйон (жін., світло-русявий, довжина 
33 см, натур. волосся), перуку (світло-ру-
сявий колір, середня довжина). Тел.: (066) 
694-69-70.
· Ялинку (160 см, іграшки). Тел.: (066) 
708-99-75.
· Ялинку з іграшками. Тел.: 248-41-65, (066) 
709-89-75.

# Оповіщення 13
· 31.10.2021 р. було втрачене посвід-
чення учасника бойових дій на ім’я 
Лимарь Владислав Миколайович, 
серія 619742, прошу вважати його 
недійсним.
· Були втрачені документи на ім’я Бра-
гінська Оксана Іванівна, які підтверд-
жують право власності на нерухоме 
майно за адресою м.Київ, проспект 
Героїв Сталінграда, 44, кв. 480.
· Були втрачені документи на ім’я 
Холоша Яна Вячеславівна, які під-
тверджують право власності на не-
рухоме майно за адресою м.Київ, 
проспект Героїв Сталінграда, 44, 
кв. 480.
· Вважати Чорнобильське посвід-
чення категорії 3 серія Б № 616848 
на ім’я Волошин Марина Михай-
лівна, недійсним.
· Військовий квиток серія ГГ номер 
230933 виданий на ім’я Трещун 
Дмитро Юрійович, вважати не-
дійсним.
· Вкладку № 092552 від 25.09.2001 
року до посвідчення потерпілого 
від Чорнобильської катастрофи ка-
тегорії 1 серія А № 404016, видану 
Київською обласною державною 
адміністрацією 25.09.2001 р. на ім’я 
Біленчук Микола Олександрович, 
вважати недійсною.
· Вкрадений 22.12.2021 р. паспорт 
№ 004227345 на ім’я Богатов Ан-
дрій Олександрович, вважати не-
дійсним.
· Втратив посвідчення учасника 
бойових дій на прізвище Яворський 
Олексій Ярославович, серія АБ № 
231698.
· Втрачене посвідчення багатодітної 
родини БС 315973 від 18 грудня 
2019 р. на ім’я Купрієнко Неоніли 
Євгенівни та Прушківського Павла 
Броніславовича, вважати не-
дійсним.
· Втрачене посвідчення ветерана 
військової служби АА 140312 ви-
дане 09.09.2020 р. Подільським 
РВК на ім’я Литвин Анатолій Ми-
хайлович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім’ї видане службою у 
справах дітей та сім’ї Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 12 серпня 2019 року 
на ім’я Кириченко Івана, вважати 
недійсним.
· Втрачене посвідчення ліквідатора 
ЧАЕС з 1986 р. категорія 2, серія А 
№ 085237 на ім’я Завального Юрія 
Степановича, дата видачі 2 травня 
1993 р., вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення особи, яка 
постраждала внаслідок Чорно-
бильської катастрофи (категорія 1) 
серії А № 136588 С, виданого Киї-
вобладміністрацією від 27.02.2013 
р. на ім’я Голуб Алла Олексіївна, 
вважати недійсним.

· Втрачене посвідчення особи, яка 
проживає на території зони поси-
леного радіоекологічного контролю 
категорія 4, серія В-1 № 064169 
на ім’я Вдовенко Олександр Ана-
толійович, дата видачі 05.04.1996 р. 
Київською облдержадміністрацією, 
вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення УБД серія 
АБ № 548969 на ім’я Манук’яна 
Валерія Володимировича, вважати 
недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій на ім’я Бурбан Максим 
Леонідович, видане Святошин-
ським РВК 07.11.2019 р., серія № 
246602, посвідчення вважати не-
дійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС з 1987 р. категорія 
2, серія А № 217333 на ім’я Коно-
валенко Анатолій Володимирович, 
вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС ЗА № 040463 
видане на ім’я Сісецький Андрій 
Петрович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС категорія 2, серія А, 
№ 208180 від 07.04.1993 р. видане 
Київською облдержадміністрацією 
на ім’я Жовтий Михайло Дмит-
рович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво на право влас-
ності на житло від 2.10.1997 р. ви-
дане Головним управлінням жит-
лового забезпечення реєстровим № 
540, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про базову 
загальну середню освіту серія 
КХ 52413984, видане Боярським 
академічним ліцеєм «Гармонія» 
15 червня 2021 року на ім’я Ка-
башній Нікіта Олегович, вважати 
недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло від 22 червня 
1993 року видане орендним жит-
лово комунальним управлінням 
фірми «Київ», а саме на квартиру 
за адресою: м.Київ, вул. Горлівська, 
буд. 38/40, кв. 43 видане на: Павлюк 
Ольгу Іванівну. Свідоцтво вважати 
недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло видане 20 
грудня 1999 р. відділом привати-
зації державного житлофонду Ва-
тутінської районної Ради на ім’я 
Василенко Валентина Савівна, Га-
ранкін Олександр Анатолійович, 
вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло, видане від-
ділом приватизації державного 
житлофонду Ватутінської районної 
ради м.Києва за № 1447 від 16 
травня 1995 р. та зареєстроване за 
№ 2590 від 14 червня 1995 р., вва-
жати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло виданого на ім’я 
Мосолова Ернста Тимофійовича, 
Мосолової Валентини Дмитрівни 
та Мосолова Сергія Ернствича, що 
розташоване за адресою: м.Київ, 
вул. Райдужна, 55, кв. 27, видане 
згідно розпорядження № 25-349 від 
29.02.1996 р., вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло за адресою 
м.Київ, вул. Антоновича (Горького) 
170/1б, кв. 21 на ім’я Новак Віктора 
Болеславовича, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло, на квартиру 
86 по вулиці Архітектора Верби-
цького, б. 28, видане відповідно до 
розпорядження відділу прав дер-
жавного житла фонду Харківської 
РДА м.Києва від 26.03.1997 року № 
13013, вважати недійсним.
· Втрачене службове посвідчення 
працівника органів Державної 
митної служби України АБ № 
007223 від 07.02.2020 р. видане 
24.03.2020 р. на ім’я Шевчук Ірина 
Василівна, вважати недійсним.
· Втрачені атестат про повну за-
гальну середню освіту МК № 
004008 та додаток до нього, ви-
дані 21.06.1995 р. загально освіт-
ньою школою І-ІІІ ступенів № 41 
ім.З.К.Слюсаренка м.Києва на ім’я 
Зеленої Юлії Василівни, вважати 
недійсними.
· Втрачені атестат серія КВ 27610643 
та додаток серія 02 АТ 630366, ви-
дані середньою загальноосвітньою 
школою № 286 24.06.2005 року, 
м.Києва на ім’я Шкітіна Марта Во-
лодимирівна, вважати недійсними у 
зв’язку з їх втратою.
· Втрачені диплом бакалавра (КВ 
47047600) та додаток до нього, 
видані КНУКіМ за напрямом під-
готовки «Готельно ресторанна 
справа» від 30 червня 2014 року на 
ім’я Верховод Світлани Сергіївни, 
вважати недійсними.
· Втрачений атестат про отри-
мання середньої освіти, виданий 
Троянівською загальноосвітньою 
школою у 1997 році на ім’я Бондар 
Світлани Володимирівни, вважати 
недійсним.
· Втрачений атестат про повну 
загальну середню освіту АН № 
11515859 виданий 21.06.1999 року 
середньою загальною школою 
№ 10 м.Стаханова Української 
РСР на ім’я Шинкаренко Наталія 
Олексіївна, вважати недійсним.
· Втрачений військовий квиток, ви-
даний Ленінським військкоматом 
м.Ташкента на ім’я Головльов Єв-
геній Іванович вважати недійсним.

Продовження	на	стор.	16

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозво-
лу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 03006, місто Київ, Го-
лосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 13Б.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним дже-
релом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмосферне 
повітря виділяються такі забруднюючі речовини: спирт етиловий – 0,009840 т/рік, кислота оцтова – 0,004589 т/рік, аце-
тальдегід – 0,000265 т/рік, акролеїн – 0,000000008 т/рік, 1,1,1,2-тетрафторетан – 0,072 т/рік, оксид вуглецю – 0,003875 
т/рік, вуглеводні насичені С12–С19  (розчинник рпк-2611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000387 
т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,002984 т/рік, діоксид сірки (діоксид та 
більше триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,000568 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,002075 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001271 т/рік, оксид 
діазоту – 0,003346 т/рік, метан – 0,000076 т/рік, вуглецю діоксид – 1,876996 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 
1,978272 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Деснянська районна в 

місті Києві державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 03039, 
м.Київ, просп. Голосіївський, 42, тел. (044) 281-66-34, (044) 281-66-56, е-mail:  zg_golos@kmda.gov.ua.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозво-
лу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 03150, місто Київ, Го-
лосіївський район, вулиця Антоновича,176.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним дже-
релом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмосферне 
повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксид вуглецю – 0,089106 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
в перерахунку на діоксид азоту – 0,056671 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид)  в перерахунку на діоксид сірки – 
0,000261 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  недиференційованих за складом – 0,000987 т/рік, 
неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001611 т/рік, метан – 0,005392 т/рік, вуглецю діоксид – 179,397087 т/
рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,000393 т/рік, ртуть та її сполуки, (у перерахунку на ртуть) – 0,00000032 т/рік, 1,1,1,2-Те-
трафторетан – 0,073600 т/рік, спирт етиловий – 0,060480 т/рік, акролеїн – 0,000000022  т/рік, ацетальдегід (оцтовий 
альдегід) – 0,001075 т/рік, кислота оцтова – 0,016298 т/рік, натрій гідрооксид – 0,016456 т/рік, вуглеводні насичені 
С12–С19 (розчинник РПК–26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,004230 т/рік. Сумарні валові 
викиди становлять – 179,723647 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Деснянська районна в 

місті Києві державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 03039, 
м.Київ, просп. Голосіївський, 42, тел. (044) 281-66-34, (044) 281-66-56, е-mail:  zg_golos@kmda.gov.ua.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозволу 
на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 04128, місто Київ, Свято-
шинський район, вулиця Берковецька, 6.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним дже-
релом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв та котельня. В процесі виробничої діяльності в 
атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксид вуглецю – 0,089106 т/рік, оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,056671 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид)  в перерахунку на 
діоксид сірки – 0,000261 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  недиференційованих за складом – 
0,000987 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001611 т/рік, метан – 0,005392 т/рік, вуглецю діоксид – 
179,397087 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,000393 т/рік, ртуть та її сполуки, (у перерахунку на ртуть) – 0,00000032 т/рік, 
1,1,1,2-Тетрафторетан – 0,073600 т/рік, спирт етиловий – 0,060480 т/рік, акролеїн – 0,000000022  т/рік, ацетальдегід 
(оцтовий альдегід) – 0,001075 т/рік, кислота оцтова – 0,016298 т/рік, натрій гідрооксид – 0,016456 т/рік, вуглеводні 
насичені С12–С19 (розчинник РПК–26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,004230 т/рік. Сумарні 
валові викиди становлять – 179,723647 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Святошинська районна 

в місті Києві державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 03115, 
м. Київ, пр. Перемоги 97, тел. +38(044) 424-65-18, е-mail: ecologsrda@kievcity.gov.ua.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» повідомляє про намір отримання дозволу 
на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується за адресою: 02059, місто Київ, Дарниць-
кий район, вулиця Здолбунівська,17.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» спеціалізується на роздрібній торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним дже-
релом забруднення є обладнання для приготування кулінарних страв. В процесі виробничої діяльності в атмосферне 
повітря виділяються такі забруднюючі речовини: спирт етиловий – 0,009230 т/рік, кислота оцтова – 0,004986 т/рік, аце-
тальдегід – 0,000569 т/рік, акролеїн – 0,000000009 т/рік, 1,1,1,2-тетрафторетан – 0,075 т/рік, оксид вуглецю – 0,005698 
т/рік, вуглеводні насичені С12–С19 (розчинник рпк-2611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000986 
т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,004598 т/рік, діоксид сірки (діоксид та 
більше триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,000659 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,004123 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,001299 т/рік, оксид 
діазоту – 0,005422 т/рік, метан – 0,000114 т/рік, вуглецю діоксид – 3,879563 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 
4,637247 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводить Дарницька районна 

державна адміністрація, протягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення за адресою: 02068, м. Київ, вул. 
О. Кошиця,11, тел. (044)560-66-66, е-mail: darn_zverngrom@kmda.gov.ua.
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Додаток 3 до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)
20211148843                                                
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Функціонування існуючого автозаправного комплексу СП «КАТРІН», на території територіальної громади Гребінки в с. Соколівка, Білоцерківського (Васильківського району) 

Київської області на трасі Київ-Одеса, км. 69+900 (ліворуч). 
В рамках планованої діяльності передбачається експлуатація існуючого автомобільного заправного комплексу призначеного для приймання, зберігання та відпуск в бен-

зобаки автотранспорту чотирьох сортів бензину (А-92ua, А-95ua, А-95, А-92), дизельного палива (ДП), ДП-євро, скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), надання послуг з 
продажу супутніх товарів та продовольчих товарів в упаковці. 

Планованою діяльністю передбачається експлуатація підземного чотирьохсекційного резервуару загальним обсягом 60 м3 , підземного трьохсекційного резервуару загаль-
ним обсягом 60 м3 та АГЗП у складі одного резервуару місткістю 10 м3 . Режим роботи резервуарів – «Мірник»

Здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗК загальною площею 0,5813 га (земельна ділянка загальною пло-
щею 0,2513 га, кадастровий номер 3221487400:02:009:0020 та земельна ділянка, площею 0,33 га, кадастровий номер 3221487401:02:009:0009), яка розташована на території 
територіальної громади Гребінки в с. Соколівка, Білоцерківського району (Васильківського району) Київської області, на трасі Київ-Одеса, км. 69+900 (ліворуч).  

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЙОРДАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРІН»,  код ЄДРПОУ – 22206699

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
юридична адреса:  08625, Київська обл, Фастівський р-н (Васильківський р-н), Глевахівська територіальна громада, с. Путрівка, вул. Коцюбинська, буд.137; контактний 

номер телефону  (045) 712-14-21; (045) 712-14-41; e-mail: katrinsp@ukr.net 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@

koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 

-
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна                                                                 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і про-
позицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорен-
ня, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.                             

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

АЗС  СП «КАТРІН» за адресою  територіальна громада Гребінки, в с. Соколівка, Білоцерківського району, Київської області на трасі Київ-Одеса, км. 69+900 (ліворуч). Кон-
тактна особа – Болобан Анатолій Іванович, тел. 067-466-84-22, е-mail: azs2gpn@gmail.com

Гребінківська селищна рада Білоцерківського району, Київської області. Контактна особа - Тихоненко Альона Володимирівна, тел.  (04571) 7-19-22, електронна адреса: 
gs_rada@urk.net

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-8843    
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля ланованої діяльності – з 18.01.2022 р.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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Додаток 3 до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)
20211148842                                                  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Функціонування існуючого автозаправного комплексу СП «КАТРІН», на території територіальної громади Гребінки в с. Дослідницьке, Білоцерківського (Васильківського району) 

Київської області на трасі Київ-Одеса, км. 69+300 (праворуч). 
В рамках планованої діяльності передбачається експлуатація існуючого автомобільного заправного комплексу призначеного для приймання, зберігання та відпуск в бензобаки 

автотранспорту чотирьох сортів бензину (А-92ua, А-95ua, А-95, А-92), дизельного палива (ДП), ДП-євро, скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), надання послуг з продажу супут-
ніх товарів та продовольчих товарів в упаковці.

Планованою діяльністю передбачається експлуатація підземного чотирьохсекційного резервуару загальним обсягом 60 м3 , підземного трьохсекційного резервуару загальним 
обсягом 60 м3 та АГЗП у складі одного резервуару місткістю 10 м3 . Режим роботи резервуарів – «Мірник»

Здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗК загальною площею 3,0 га (кадастровий номер 3221455600:02:009:0001), 
яка розташована на території територіальної громади Гребінки в с. Дослідницьке, Білоцерківського району (Васильківського району) Київської області, на трасі Київ-Одеса, км. 
69+300 (праворуч).  

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЙОРДАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРІН»,  код ЄДРПОУ – 22206699

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса:  08625, Київська обл, Фастівський р-н (Васильківський р-н), Глевахівська територіальна громада, с. Путрівка, вул. Коцюбинська, буд.137; контактний номер 
телефону  (045) 712-14-21; (045) 712-14-41; e-mail: katrinsp@ukr.net 

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@

koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна. 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
-

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
-

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна                                                                 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і про-
позицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Ткаліч Ганна Іванівна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.                             

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

АЗК  СП «КАТРІН» за адресою  територіальна громада Гребінки, в с. Дослідницьке, Білоцерківського району, Київської області на трасі Київ-Одеса, км. 69+300 (праворуч). 
Контактна особа – Єрьомін Олександр Володимирович, тел. 067-551-37-71, е-mail: azs1gpn@gmail.com

Гребінківська селищна рада Білоцерківського району, Київської області. Контактна особа - Тихоненко Альона Володимирівна, тел.  (04571) 7-19-22, електронна адреса: 
gs_rada@urk.net

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, за посиланням: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-8843    
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 18.01.2022 р.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)



14 www.eo.kiev.ua № 1     14–20.01.2022(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28

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

Додаток 2 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СМАК-К»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ - 31357323
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
юридична адреса: 01054, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 4А; контактний номер телефону – (093) 808-88-68; e-mail: tovsmakk@gmail.com

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво громадського центру з влаштуванням об’єктів спортивного призначення на перетині вулиці Академіка Заболотного та Столичного шосе у Голосіївському 

районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:90:126:0012)».
Технічна альтернатива 1.
Проектом передбачено будівництво громадського центру з влаштуванням об’єктів спортивного призначення.
Водопостачання громадського центру передбачається здійснювати за рахунок експлуатації свердловини на сеноман-келовейський водоносний горизонт у відкладах іваниць-

кої світи середньої і верхньої юри та загорівської, журавинської, буромської світ нижньої і верхньої крейди, глибиною 47 м, очікуваний дебіт 3,75 м3/год. Згідно із завданням на 
проектування даного об’єкта потреба у воді складає 90 м3/добу.

Електропостачання громадського центру від енергетичних мереж міста згідно технічнім умовам нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № ЦНП1-
0882-21 від 23.04.2021 видані ДТЕК Київські Електромережі.

Теплопостачання приміщень громадського центру передбачено за допомогою електричних  повітронагрівачі.
Технічна альтернатива 2.
В якості альтернативи розглянуто водопостачання громадського центру від централізованих міських мереж.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Плановану діяльність передбачається здійснювати за адресою: перетин вулиці Академіка Заболотного та Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва, в межах земель-

ної ділянки загальною площею 0,5191 га (кадастровий номер: 8000000000:90:126:0012) на умовах договору оренди земельної ділянки.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створені робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування підприємства та сплати податків 

до Державного та місцевих бюджетів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектом передбачено будівництво громадського центру з влаштуванням об’єктів спортивного призначення.
Об’єкт будівництва – одноповерхова будівля з технічним поверхом, прямокутної форми в плані.
Площа забудови – 1285,0 м2.
Загальна площа – 1269,0 м2.
Корисна площа – 1236,45 м2.
Кількість створених робочих місць – 18.
Передбачено влаштування стоянок для автомобілів загальною кількістю 17 машино-місць. 
Водопостачання громадського центру передбачається здійснювати за рахунок експлуатації свердловини на сеноман-келовейський водоносний горизонт у відкладах іваниць-

кої світи середньої і верхньої юри та загорівської, журавинської, буромської світ нижньої і верхньої крейди, глибиною 47 м, очікуваний дебіт 3,75 м3/год. Згідно із завданням на 
проектування даного об’єкта потреба у воді складає 90 м3/добу в тому числі: господарсько-питні потреби 4,36 м3/добу, полив території 1,83 м3/добу, поповнення пожрезервуарів 
90 м3/добу. Буріння свердловини виконується роторним способом буровим станком УРБ-2А2, 1БА-15В, УРБ-ЗАМ або УБВ-600Н з прямим промиванням глинистим розчином, з 
обсаджуванням колонами труб та подальшим їх цементуванням. 

За хімічним складом води гідрокарбонатні натрієво-кальцієві. Мінералізація не перевищує 0,7 г/дм3, переважно 0,3-0,5 г/дм3. Води помірно жорсткі. Загальна жорсткість зна-
ходиться в межах 3,1-6,3 мг/дм3. Основні хімічні компоненти у водах водоносного горизонту виявлені в такій кількості, мг/дм3: гідрокарбонати – 372,0-488,0; сульфати – 7,0-30,0; 
хлориди – 7,0-38,0; кальцій – 60,0-108,0; натрій та калій – 25,0-117,0; магній – 14,0-22,0. Іони нітратів і нітритів у воді не виявлені або виявлені в незначній кількості.  

Вміст у воді токсичних мікрокомпонентів не перевищує значень ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Органічні 
токсичні сполуки – нафтопродукти і феноли – у воді не виявлені. Санітарно-бактеріологічні показники води задовільні.

Відведення стічних вод передбачається на локальні очисні споруди (очисні споруди господарсько-побутових стічних вод BioProtec C-4, продуктивністю 4 м3/добу).
Електропостачання громадського центру від енергетичних мереж міста згідно технічнім умовам нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № ЦНП1-

0882-21 від 23.04.2021 видані ДТЕК Київські Електромережі.
Теплопостачання приміщень громадського центру передбачено за допомогою електричних  повітронагрівачі.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші обмеження планованої діяльності, зокрема: дотримання допустимих рівнів забруднення атмосфер-

ного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом МОЗУ від 14.01.2020 
№52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439); дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»; забе-
зпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про відходи»), передача відходів тільки 
організаціям, що мають відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України «Про відходи»); дотримання допустимих рівнів шуму згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; дотримання нормативної санітарно-за-
хисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 №173, зареєстрованого у 
Мін’юсті 24.07.1996 за №379/1404); водозабір підземних вод здійснюється у відповідності до умов дозволу на спеціальне водокористування в обсягах не більше планованих 
до затвердження експлуатаційних запасів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до планованої діяльності за альтернативою 1, за виключенням певних відмінностей щодо водокористування та надрокористування. 
щодо територіальної альтернативи 1
Утримання в належному стані зони санітарної охорони водозабору.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. Продовження	на	стор.	15
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7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань  виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: відсутній. Планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної радіації, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, 

тривалість туманів та інші кліматичні характеристики.
Повітряне середовище: при будівництві – викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів будівельного транспорту та під час проведення будівельних робіт; при експлуата-

ції – викиди забруднюючих речовин від руху автотранспорту.
Водне середовище: впливає локально на водоносний  горизонт у відкладах канівської і бучацької серій еоцену. Забір підземних вод буде здійснюватись в межах дозволених норм. 
Ґрунти: незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливо-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впли-

ву на ґрунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх по мірі накопичення.
Вплив на рослинний і тваринний світ: при будівництві – відсутній, знесення зелених насаджень не передбачається, планується благоустрій та озеленення території; при екс-

плуатації – відсутній. 
Акустичний вплив: при будівництві – шумове забруднення наявне під час проведення будівельних робіт; при експлуатації – шумове забруднення буде зумовлене рухом авто-

транспорту, роботою вентиляційних систем.
Соціальне середовище: при будівництві – вплив відсутній; при експлуатації – вплив відсутній. 
Техногенне середовище: при будівництві – вплив відсутній; при експлуатації – вплив відсутній. 
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1, за виключенням впливу на водне середовище та надра.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних 
відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів)); а також ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місце-
вого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням).

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

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
Дозвіл на виконання будівельних робіт, 

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною інспекцією  архітектури та містобудування України.

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схва-

леній) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; електронна адреса: ecology@

kyivcity.gov.ua; номер телефону: (044) 366-64-10. Контактна особа – заступник начальника Управління – начальник відділу охорони навколишнього середовища та оцінки впливу 
на довкілля - Тіщенкова Марина Олегівна.

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

Початок	на	стор.	14.
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· Втрачений військовий квиток на 
ім’я Казмерчук Андрій Миколай-
ович, вважати недійсним.
· Втрачений державний акт на право 
власності серії ЯМ № 300392 на 
земельну ділянку з кадастровим 
номером 3221885600:35:152:0535, 
що розташована: Київська область, 
Вишгородський район, Нижчед-
убечанська сальська рада, та ви-
даного на ім’я Верича Михайла 
Георгійовича, на підставі розпоряд-
ження Вишгородської державної 
адміністрації в 2011 році, вважати 
недійсним.
· Втрачений диплом КВ 45080775 
виданий «Київське регіональне 
вище професійне училище будів-
ництва» на ім’я Глибовець Антон 
Володимирович, вважати не-
дійсним.
· Втрачений оригінал договору 
дарування квартири (номер НАС 
917831) за адресою: м.Київ, вул. 
Братиславська, 16, кв. 18. Виданий 
01.03.2016 р. на ім’я Кривонос 
Ірина Олександрівна, вважати втра-
ченим.
· Втрачений студентський квиток, 
виданий у 2021 році університетом 
КНУКіМ на ім’я Пономаренко 
Дар’я Ярославівна, вважати не-
дійсним.
· Втрачений студентський квиток 
виданий Ши Шицзе Національним 
Університетом фізичного вихо-
вання та спорту України, вважати 
недійсним.
· Втрачений студентський квтиток 
виданий Яцюті Аліні Національним 
Університетом фізичного вихо-
вання та спорту України, вважати 
недійсним.
· Втрачені посвідчення громадя-
нина, який постраждав внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (ка-
тегорія 1) серія А № 042183 від 
05.03.1996 р. та вкладку № 172300 
від 26.03.2001 р., видані Київською 
облдержадміністрацією на ім’я Лу-
говкіної Тетяни Миколаївни, вва-
жати недійсними.
· Втрачені посвідчення офіцера 
серія УК № 188887 та посвідчення 
учасника бойових дій серія ІОА № 
054669, видані на ім’я Мегеря Олег 
Григорович, вважати недійсними.
· Втрачені свідоцтво про право 
власності на квартиру, технічний 
паспорт за адресою пер.Межовий, 
5А, кв. 90 видані Бігун Катерині 
Андріївні та Кордак Дмитру Олек-
сандровичу.
· Втрачено 09.03.2020 р. посвід-
чення учасника бойових дій на ім’я 
Гупка Андрій Васильович. Прошу 
повернути за винагороду. Тел.: 
(050) 173-00-54. - (Андрій).

· Втрачено диплом спеціаліста Г-ІІ 
№ 242417, реєстраційний номер 
59 додатка, виданий 18.06.1984 
р. Київським державним інсти-
тутом театрального мистецтва 
ім.І.К.Карпенка-Карого на ім’я 
Бліннікової Олени Георгіївни, вва-
жати недійсним.
· Втрачено посвідчення дитини з 
багатодітної родини на ім’я Лу-
цика Михайла Ігоровича, 2003 р.н. 
Видала Подільська районна в місті 
Києві державна адміністрація, 
відділ у справах сім’ї, молоді та 
спорту, 19.04.2011 р., вважати не-
дійсним.
· Втрачено свідоцтво про право 
власності на житло від 29 січня 
2009 р. на квартиру в м.Києві вул. 
Сабурова, 15, кв. 25 на ім’я Пивовар 
Микола Маркович, вважати не-
дійсним.
· Втрачено Чорнобильське посвід-
чення кат. 2, серія Б 303792 с на 
ім’я Павлов Євген Феліксович від 
16.05.2018 р.
· Диплом ЛВ ВЕ 000875, виданий 
Інститутом журналістики КДУ 
ім.Шевченка 28.06.1995 р. Коре-
невій Вероніці Олександрівні, вва-
жати недійсним.
· Загубив посвідчення «Учасник 
бойових дій» на ім’я Андріанов 
Максим Юрійович, поверніть за ви-
нагороду. Тел.: (097) 000-50-24.
· Загублене посвідчення ліквіда-
тора наслідків аварії на ЧАЕС № 
ЗА 094556 від 30.12.1992 р. видане 
на ім’я Паньшин Сергій Альфович, 
вважати недійсним.
· Загублені документи на право 
власності Мудрої Марії Зотівни 
(померла).
· Загублений студентський квиток 
НМУ імені Богомольця (КВ 
13565069) на ім’я Попов Арсеній 
Андрійович, вважати недійсним.
· Зіпсоване посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
категорія 1 серія А № 015681 від 
12.05.1998 р. та вкладку до нього 
№ 163644 від 08.09.1998 р. видані 
Київською облдержадміністрацією 
на ім’я Сарапина Анатолія Мико-
лайовича, вважати недійсними.
· Оголошую про знакнення сту-
дентського квитка на ім’я Коло-
біліної Анастасії Максимівни 
близько 18:00 30.12 в районі ТРЦ 
«Гуллівер». Якщо знайдете або 
дізнаєтесь будь-яку інформацію, 
зателефонуйте, будь ласка, за но-
мером (066) 579-15-78.
· Посвідчення особи, яка потерпіла 
внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС категорії 1 серії А № 054048 
від 26.12.1996 р. видане Київською 
облдержадміністрацією на ім’я 
Шульгин Антоніна Петрівна, 
вкладка № 605791 С, видане 
27.02.2007 р., вважати недійсним.

· Посвідчення учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС у 1986 році категорії 2 серія 
А № 145464 від 19.02.1993 року, 
видане Київською облдержад-
міністрацією на ім’я Івахно Віталій 
Федорович, вважати недійсним.
· Пропал американський стафордширський 
тер’єр на Березняках (біля озера Тельбін). 
Вік 3 роки, шоколадного кольору, собака 
добра, їде до рук. Прохання зателефонувати, 
за винагороду. Тел.: (093) 899-93-54.
· Я, Кучеренко Валерій Миколайович, 
шукаю родичів Василевських. Народився в 
Києві, довго жив у селищі Водогін (ДВС). 
Тел.: (068) 128-86-20.
· Я, Муха Тарас Ігорович, прошу вва-
жати карту водія для цифрового тахо-
графа №UAD0000110037000 (дійсна 
до 27.07.2022 р.), що видана на моє 
ім’я, недійсною у зв’язку з втратою.
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14.1. Шлюбні агенції
·	Агенція	 шлюбна	 «Венера»:	 до-
свідчена	 сваха	 (стаж	 26	 років).	
Фотокаталоги.	 Індивідуальний	
підхід,	 любий	 вік.	 Свід.	 СПД	 №	
22298	 від	 15.03.04	 р.	 www.venera.
in.ua.	 Тел.:	 (095)	 092-36-54,	 (067)	
919-99-64.

14.2. Вона чекає його
· Вдова, 61 рік, киянка, тимчасово проживаю 
у Борисполі, маю вищу освіту, працюю. 
Хочу познайомитися з інтелігентним, по-
рядним чоловіком, який має автомобіль, для 
спілкування. Адр.: 08304 Бориспіль, до зап., 
Лавриненко Людмилі Іванівні.

· Вдова (65 років, буде здоровий спосіб життя, 
струнка) бажає познайомитися з чоловіком 
аналогічних даних. Тел.: (097) 910-74-47.
· Вдова (68-160-56) познайомиться з інтелі-
гентним порядним чоловіком 60-65 років. 
Адр.: 08304 Бориспіль, Щербакової Л.В.
· Вдова (68 років) бажає познайомитися з 
вдівцем свого віку, можна старшим, для сі-
мейних відносин. Тел.: (098) 532-43-96.
· Вдова (68 років, інтелігентна, добра по на-
турі) бажає зустріти чоловіка свого віку для 
сімейних стосунків. Тел.: (098) 597-42-18.
· Жінка (62-160-60, забезпечена житлом) по-
знайомиться з киянином для створення сім’ї, 
добрим, турботливим. Тел.: (063) 460-35-91.
· Індіго жіночої статі наполегливо шукає свою 
половинку, що необачно заблукала в лабіринті 
Всесвіту. Аліса. Тел.: (067) 450-59-55.
· Киянка, пенсіонерка (65 років) шукаю су-
путника життя, пенсіонера, непитучого, у 
якого є дача з вигодами або житло в приват. 
секторі. Тел.: (095) 091-62-71.
· Познайомлюся з чоловіком 40-50 років, 
темне волосся, темні очі, повної статури, 
без шкідливих звичок, який любить котів, 
можна який палить, якому особо не потрібен 
інтим, для серйозних відносин. Про себе 
при розмові. Відповім тільки на дзвінки, на 
СМС не відповім. Запитати Маргариту. Тел.: 
(063) 052-07-44.
· Сонечко в девочій подобі з позитивним 
світоглядом і незрівняним почуттям гумору 
візьме шлюб із шляхетним чоловіком. 35-
165-59, Зоряна. Тел.: (066) 963-27-63.

14.3. Він чекає її
· Вдівець (68 років) познайомиться з жінкою 
60 років. Тел.: (068) 149-95-37.
· Вінничанин (42-170-70, симпатичний, одру-
женим не був, без шкідливих звичок) для 
спільного життя познайомлюся зі спокійною 
киянкою, вінничанкою, можна з-за кордону, з 
житлом. Фото. Тел.: (067) 722-32-74.
· Киянин (47-174) шукає добру, розумну 
жінку, бажано яка водить авто, можна 
старше за мене. Тел.: (095) 085-90-19.
· Киянин (51-168-96, міцної статури) по-
знайомиться з симпатичною киянкою з 
гарним характером, хазяйновитою, яка 
бажає створити сім’ю. Жінкам, які в сто-
сунках, не турбувати. Тел.: (099) 543-47-00.
· Киянин (63-180-75, без шкідливих звичок) 
познайомиться з жінкою до 50 років, для 
спілкування. Тел.: (050) 534-94-44.
· Киянин (69-180-80) створить сім’ю з 
жінкою. Адр.: 03126 Київ, а/с 4.
· Киянин без шкідливих звичок, освіта 
вища, працюю, спортивної статури, 181 
см. Познайомлюся з жінкою до 37 років, 
вірною, без шкідливих звичок, для серй-
озних стосунків, можливо з іншого міста 
або села. Тел.: (099) 373-72-77.
· Киянин без шкідливих звичок та добре 
матеріально забезпечений познайомиться 
для створення сім’ї з жінкою 63-68 років, 
бажано яка водить автомобіль та любить 
подорожувати. Тел.: (063) 874-69-19.
· Киянин без шкідливих звичок та ма-
теріальних проблем шукає супутницю 
життя 60-65 років, зростом 160 см. Тел.: 
(097) 403-17-22.
· Киянин (вища освіта, працюю викладачем, 
без шкідливих звичок, спортивної статури, 
зріст 180 см) познайомиться з жінкою до 
42 років для серйозних стосунків. Хазяй-
новитою, вірною, яка не палить, можливо 
іногороднюю. Тел.: (068) 707-70-75.
· Киянин до 40 років познайомиться з дів-
чиною для серйозних стосунків. Тел.: (096) 
805-47-18.
· Киянин (освіта вища, 180 см, працюю 
викладачем) для серйозних стосунків по-
знайомлюся з жінкою до 37 років, можливо 
іногороднею. Тел.: (094) 145-84-18.

· Киянин, чоловік (60 років, освіта вища, ма-
теріально та житлом забезпечений) познайо-
миться з жінкою для серйозних стосунків, до 
65 років, Київ та область. Тел.: (096) 374-13-30.
· Молодий привабливий чоловік 
з гарною фігурою, з м.Києва, для 
сім’ї познайомлюся з простою 
дівчиною (жінкою) з м.Києва або 
Київської області. Тел.: (095) 017-
74-26, вайбер (099) 310-27-82.
· Молодий чоловік (35 років) мріє познайо-
миться з жінкою, можна яка має дитину. 
Тел.: (093) 060-25-56.
· Немолодий чоловік з молодою душею, по-
рядний, освічений, спортивний надасть мо-
ральну, фізичну підтримку самотній жінці 
для створення сім’ї. Тел.: (093) 231-29-30 (з 
19.00 до 20.00).
· Самотній киянин (72-178, веде здоровий 
спосіб життя, матеріально та житлом забе-
зпечений) познайомиться з жінкою без про-
блем. Тел.: (099) 298-58-83.
· Симпатичний чоловік (52-175-75, без шкід-
ливих звичок) шукає жінку для створення 
сім’ї. Тел.: (068) 235-89-43.
· Хлопець (26 років) познайомиться з 
жінкою 18-26 років для зустрічей. Згодний 
на переїзд. Тел.: (044) 560-18-91.
· Чоловік (30 років, без шкідливих звичок, 
люблю музику, живопис, пргогулянки, до-
машніх тварин, художню літературу) шукає 
самотню жінку без шкідливих звичок для 
серйозних відносин. Телефонуйте. Тел.: 
(095) 246-55-96.
· Чоловік (35 років, самотній, без шкідливих 
звичок) шукає порядну, добру жінку для 
серйозних відносин. Тел.: (099) 056-87-18.
· Чоловік (43-188) шукає серйозну дівчину для 
серйозних відносин. Заради розваги прохання 
не турбувати. Тел.: (099) 450-88-02.
· Чоловік (47 років) бажає створити сім’ю з 
жінкою, у якої є маленька дитина. Тел.: (067) 
425-17-49.
· Чоловік (50 років, без шкідливих звичок, 
із красивим садом та доброю душею, сим-
патичний) познайомиться з киянкою. Тел.: 
(066) 921-74-40.
· Чоловік (69-176-80) познайомиться з ки-
янкою для серйозних стосунків. Тел.: (096) 
508-51-01.
· Чоловік (80-170-80, нормальної зовніш-
ності та змістовності, педагогічна освіта, 
вдівець) познайомиться з цікавою, осві-
ченою жінкою молодшого віку. Тел.: (095) 
707-10-54.
· Чоловік з Переяслава (69-175-85, освіта 
вища технічна, пенсія нормальна) шукає 
жінку, струнку, від 55 до 65 років, освічену, 
яка згодна на переїзд. Тел.: (063) 485-85-37, 
(066) 476-28-38.
· Шукаю жінку для дружби, незлобливу і не 
хамку, самотню. Київ та область. Тел.: (068) 
128-86-20.
· Шукаю жінку (чоловік 80 років, зріст 163 
см, характер нормальний, погано бачу). 
Згодний на переїзд. Тел.: (044) 560-18-91.
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15.1. Подарую
· Вівчарку неміцьку молоду (8 міс., 
«хлопчик») для добрих та відповідальних 
людей. Тел.: (066) 963-27-63.
· Диван-книжку (гарний стан, Дніпровський, 
Харківське шосе). Тел.: (066) 569-03-11.
· Книги на німецької мові. Тел.: (096) 
786-22-08.
· Котика і кішечку (гарнюснькі, охайні, 5 
міс.), в добрі руки. Тел.: (099) 222-64-96.

· Метиса вівчарки («дівчинка», 2 роки, мо-
лода, всі документи, красива) в добрі руки. 
Тел.: (093) 164-22-26.
· Одяг чоловічий (великий розмір, багато). 
Тел.: (068) 074-58-55.
· Сервіз (набір). Тел.: (067) 336-50-54.
· Собаку породи чи-хуа-хуа («хлопчик», 3 
роки, чорний), кішку (4 роки, біла з рудими 
плямками) в гарні руки. Тел.: (093) 760-477-
31, 276-12-27.
· Телевізор ЕЛЕКТРОН робочий. Тел.: 
484-68-40.
· Цуценя той-тер’єра («дівчинка», 2 міс.) в 
добрі руки. Тел.: (093) 760-77-31, 276-12-27.
· Шукаю доброго, відповідального госпо-
даря для чудового песика, метис овчарки та 
коллі, «хлопчик», 8 міс., бежево-сірий. Хочу 
щоб ви стали йому справжнім другом. Тел.: 
(067) 450-59-55.

15.2. Прийму в дарунок
· Баян або акордеон (несправний, неро-
бочий, для себе) інвалід другої групи. Тел.: 
(098) 336-98-65.
· Будинок в селі, бажано Харківська обл. 
Тел.: (068) 574-49-98.
· Велотренажер. Тел.: 564-42-56.
· Інвалід першої групи смартфон, ноутбук 
або ін. подарунки. Тел.: (063) 863-77-70.
· Інвалід першої групи терміново потребує 
ноутбук. Прохання допомогти. Тел.: (066) 
173-34-06.
· Інвентар спортивний, намети, велосипеди 
для спортивного клубу на селі. Тел.: (097) 
596-99-10.
· Коляски інвалідні (нов. та б/к), ходунки, 
милиці, запчастини до них в будь-якому 
стані, лінолеум, шафи меблеві. Тел.: (066) 
215-67-22, (098) 846-67-30.
· Коляску інвалідну (інвалід 2 групи, 38 
років). Буду вдячний. Тел.: (099) 393-07-14.
· Коляску інвалідну (чоловік після інсульту). 
Тел.: (097) 227-84-96.
· Ноутбук в робочому стані або куплю недо-
рого. Тел.: (063) 947-51-31.
· Одежу (жилетку) для собаки тер’єра 52 см. 
Тел.: (099) 555-87-82.
· Палиці лижні для дорослого (жінка-ін-
валід). Тел.: 467-14-17.
· Пенсіонер холодильник для дачі (робочий). 
Тел.: (098) 858-20-45.
· Радіотехніку радянську та імп., підси-
лювач, акустику, магнітофон, програвач 
платівок, телевізор рідкокристалічний, мож-
ливо неробоче. Тел.: (094) 832-03-61.
· Смартфон або ноутбук (інвалід першої групи). 
Буду дуже вдячний. Тел.: (098) 155-19-07.
· Смартфон (в робочому стані, дитина-інвалід 
2-ї групи). Тел.: 515-67-01, (066) 571-52-10.
· Смартфон новий для інваліда. Тел.: (098) 
690-67-44 (Ігор).
· Шафу, холодильник робочий (самотня пен-
сіонерка, Відрадний). Тел.: 250-28-71.
· Шахи (б/к) або окремі фігури (для дівчини 
14 років, мати - інвалід першої групи). Тел.: 
(050) 951-03-07.
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ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення 

цільового аукціону з продажу майна, що належить 
Хмельницькому обласному міжгосподарському  санаторію 

«Україна» (код ЄДРПОУ 3812649) та підлягає реалізації 
в рахунок погашення його податкового боргу.

ЛОТ №22/22-п Комплекс будівель загальною площею 12 804,5 кв.м., 
Адреса: Хмельницька обл., Дунаєвецький район, с.Маків, вул. Санаторна, 72.
Початкова вартість 12 894 500,00 грн. (з ПДВ). 
Відомості щодо земельної ділянки на якій розміщено майно відсутні. 
Час і місце ознайомлення з майном уточнювати за тел.: +38(068) 7921955  щоденно 

в робочі дні. 
Кінцевий строк подачі документів та оплати внесків - 27.01.2022р. до 16 год. 

00 хв. включно за адресою: 03049, м.Київ, вул.Архітектора Кобелєва, буд.1/7, 
тел.:(068)7921955, (099) 6438412. 

Аукціон відбудеться  31.01.2022р., об 11.00 год. за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик 
7/11, кім 631

Внески сплачуються на п/р ТОВ «УУБ» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДР-
ПОУ 25158707,  гарантійний: UA183006140000026008500397202 – 1 289 450,00 грн., (без 
ПДВ), реєстраційний: UA903006140000026004500397206 - 17,00 грн. (з ПДВ). 

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення 

цільового аукціону з продажу майна, що належить 
ПАТ « Кам’янець-Подільському спеціалізованому  ремонтно-будівельному

 управлінню» (код ЄДРПОУ 05473016) та підлягає реалізації 
в рахунок погашення його податкового боргу.

ЛОТ №23/22-п: Комплекс №1 автотранспортного цеху, заг.площею  2227,2 кв.м., 
реєстраційний номер обєкта нерухомості 1244311068224.

Адреса: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Гуменці, вул.Хмельницьке 
шоссе 1а/1.

Початкова вартість 960 500,00  грн. (з ПДВ). 
Відомості щодо земельної ділянки на якій розміщено майно відсутні. 
Час і місце ознайомлення з майном уточнювати за тел.: +38(068) 7921955  щоденно 

в робочі дні. 
Кінцевий строк подачі документів та оплати внесків - 27.01.2022 р. до 16 год. 

00 хв. включно за адресою: 03049, м.Київ, вул.Архітектора Кобелєва, буд.1/7, 
тел:(068)7921955,(099) 6438412. 

Аукціон відбудеться  31.01.2022р., об 12.00 год. за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик 
7/11, кім 631

Внески сплачуються на п/р ТОВ «УУБ» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 
25158707,  гарантійний: UA183006140000026008500397202 – 96 500,00грн., (без ПДВ), 
реєстраційний: UA903006140000026004500397206 - 17,00 грн. (з ПДВ).

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення цільового 

аукціону з продажу майна, що належить ПАТ «УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ 21339688) 
та підлягає реалізації в рахунок погашення його податкового боргу.

ЛОТ №24/22-п:  Цех з виробництва пінобетону, загальною площею 632,6 м.кв
Адреса: Хмельницька область,  м. Нетішин, вул. Промислова, 1/6.
Початкова вартість 807053,33 грн. (з ПДВ). 
Відомості щодо земельної ділянки на якій розміщено майно відсутні. 
Час і місце ознайомлення з майном уточнювати за тел.: +38(068) 7921955  щоденно 

в робочі дні. 
Кінцевий строк подачі документів та оплати внесків - 27.01.2022 р. до 16 год. 00 хв. 

включно за адресою: 03049, м.Київ, вул.Архітектора Кобелєва, буд.1/7, тел.: (068) 
7921955, (099) 6438412. 

Аукціон відбудеться  31.01.2022 р., о 13.00 год. за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик 
7/11, кім 631

Внески сплачуються на п/р ТОВ «УУБ» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 
25158707,  гарантійний: UA183006140000026008500397202 – 80 705,33 грн., (без ПДВ), 
реєстраційний: UA903006140000026004500397206 - 17,00 грн. (з ПДВ).

ЛОТ №25/22-п:  Будівля ремонтно-побутового цеху, загальною площею 537,9м.кв 
Адреса: Хмельницька обл.,  м. Нетішин, вул. Промислова, 1/36.
Початкова вартість 686083,24  грн. (з ПДВ). 
Відомості щодо земельної ділянки на якій розміщено майно відсутні. 
Час і місце ознайомлення з майном уточнювати за тел.: +38(068) 7921955  щоденно 

в робочі дні. 
Кінцевий строк подачі документів та оплати внесків - 27.01.2022 р. до 16 год. 00 хв. 

включно за адресою: 03049, м.Київ, вул.Архітектора Кобелєва, буд.1/7, тел:(068) 
7921955, (099) 6438412. 

Аукціон відбудеться  31.01.2022р, о 14.00 год. за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик 
7/11, кім 631

Внески сплачуються на п/р ТОВ «УУБ» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 
25158707,  гарантійний: UA183006140000026008500397202 – 68 608,32 грн., (без ПДВ), 
реєстраційний: UA903006140000026004500397206 - 17,00 грн. (з ПДВ).

Учасники подають Біржі заяву на участь в аукціоні та документи, зазначені в оголошенні на вебсайті Біржі   https://www.uub.com.ua/.
ТОВ «УУБ» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, тому учасник аукціону до 27.01.22р. повинен пройти процедуру верифікації особи.

Інформація щодо умов участі: +38(068)7921955,  +38(099)6438412 e-mail: td.brokcentr@gmail.com.
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