
0 800 503 045 
«гаряча лінія» для підприємців  

Зателефонувавши за номером 0 800 503 045, 
підприємці можуть подати скарги щодо зловжи-
вань чи корупційних дій органів державної вла-
ди, а також пропозиції щодо заходів Уряду для 
покращення умов ведення бізнесу.

Дзвінки на «гарячу лінію» приймаються фахів-
цями Урядового контактного центру у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45). У вихідні, 
святкові дні та з 18.00 до 9.00 дзвінки переадре-
совуються фахівцям основної урядової «гарячої 
лінії» (0 800 507 309). Усі звернення реєструють-
ся та направляються для реагування органам ви-
конавчої влади відповідно до компетенції Крім 
того, інформація про звернення та результати 
їх розгляду доповідається Прем’єр-міністрові 
України. 

ВИДАВНИЦТВО 
ПРОПОНУЄ

набір, коректура, 
редагування, 

верстка, друк:
листівок, 
буклетів,  

календарів, 
журналів, книг

іншої друкованої продукції 

без посередників
(044) 482-08-98, (050) 312-14-91

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВДРУЖНОСТІ 
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

№ 13 (5235)       6 – 12 квітня 2018 р.       Видається з 17 грудня 1991 р.       Виходить у п’ятницю       www.eo.kiev.ua    

про все і терміново

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

прийом   платних   оголошень      за тел.:   482-08-62,      482086@ukr.net      он-лайн: g.eo.kiev.ua 

куплю аварійний або цілий
ДЕУ ЛАНОС, ВАЗ-2110, 
ШЕВРОЛЕ, ШКОДА, 
ФОЛЬКСВАГЕН, 
ОПЕЛЬ, ФОРД, 
ПЕЖО, РЕНО, МІЦУБІСІ,  
ХОНДА, ЗАЗ СЛАВУТА та ін. 

Тел.: (044) 237-39-30, (050) 169-57-73, 
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.

РЕКЛАМА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ !
•  Бердянськ • Енергодар • Запоріжжя • 

• Кропивницький • Київ • Луцьк • Мелітополь • 
• Миколаїв • Первомайськ • Рівне • Стрий •  

• Токмак • Ужгород • Харків • Черкаси •  
• Чернівці •

розміщення
оголошень, прайс-рядків, реклами
(044) 482-08-62, (044) 482-04-72

КУПЛЮ АВТОМОДЕЛИ 
масштабные, металлические, пластмассовые, 

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

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

(063) 237-39-30 (096) 533-23-52

Малогабаритные перевозки 
по Киеву и области 

(дешево) 
ФОРД ТРАНЗИТ. 

Тел.: (063) 711-99-41 (Олег)

У м. Обухів
терміново потрібні 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
в торговий центр

(067) 501 – 77 – 57 Михайло     
(067) 404 – 78 – 77 Тетяна

книги, 
открытки, 
фото, 
награды, 
значки, 
хрусталь,
сервизы, 
фигурки, 
серебро, 

бижутерию, 
коралл, 

часы, 
картины, 

самовары, 
шкатулки, 

игрушки, 
иконы, 

парфюмерию. 
Выезд. Тел.: 223-51-49

куплю

У м. Обухів
терміново потрібен 

АДМІНІСТРАТОР 
в торговий центр

(067) 501 – 77 – 57 Михайло     
(067) 404 – 78 – 77 Тетяна

РЕМОНТ 
компьютеров 

на дому . гарантия . без выходных
(067) 493-45-01, 
(093) 008-79-78, 
(044) 229-15-20, 
(066) 522-11-68.

РЕМОНТ
МОРОЗИЛЬНИКОВ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Все виды. Включая пригород.  
Без выходных. Гарантия.

Тел.: 223-78-63, 
(050) 462-83-68, (068) 304-16-40

Колектив редакції газети

   Веселих
Великодніх
свят!

eo.kiev.ua
• Всеукраїнский портал  

безкоштовних оголошень
• газета «Експрес-об'ява»

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

e-mail: 482086@ukr.net 

це:
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1 Нерухомість 1

1.1. Агенції, брокери
·	Агентство	недвижимости	«Воскре-
сенье»	поможет	Вам	сдать	недвижи-
мость	в	кратчайшие	сроки	и	по	мак-
симальной	рыночной	цене.	Консуль-
тация	 специалиста	 и	 качественная	
презентация	 объекта	 бесплатно!	
Большая	 база	 клиентов.	 Индиви-
дуальный	 подход	 к	 каждому.	 Наше	
кредо:	 довольный	 клиент	 -	 посто-
янный	 клиент!	 Звоните	 или	 присы-
лайте	информацию	на	 электронный	
адрес	 pogorelayav@mail.ru.	 Тел.:	
(098)	717-14-44,	(063)	952-79-99.
·	Агентство	недвижимости	поможет	
Вам	быстро	и	выгодно	сдать-снять:	
квартиру,	 дом,	 дачу,	 офис,	 а	 также	
купить	или	продать.	Ждем	Вашего	
звонка.	 Тел.:	 331-04-36,	 (073)	 233-
10-10,	(099)	532-60-04.
·	Агентство	 недвижимости	 «Тандем-
ДЛМ».	 Поможет	 Вам	 cдать/снять,	
продать/купить	любую	недвижимость	
-	Киев	и	область.	Наша	цель	-	обслу-
жить	клиента	так,	чтобы	нас	с	радо-
стью	 рекомендовали	 своим	 близким	
и	знакомым.	Гарантируем	индивиду-
альный	подход,	конфиденциальность	
и	безопасность	всей	сделки	под	ключ.	
Консультации.	 Нотариус.	 Работаем	
без	 выходных.	Тел.:	 (068)	 400-44-11,	
+	 (вайбер):	 (050)	 400-44-11,	 e-mail:	
0684004411@ukr.net.

1.2. Квартири
Київ
куплю
кімнати

·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виноградар,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Кімнату	в	2(3)-кімн.	(Дніпровський,	Деснян-
ський,	Дарницький,	можна	в	готельній-малосі-
мейній	із	загальною	кухнею),	у	господаря.	Без	
посередників.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Кімнату	(правий	берег),	у	господаря.	Тел.:	
(067)	790-99-80.
·	Лівий	 берег,	 до	 6	 тис.	 у.о.,	 у	 господаря.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(098)	686-09-10.

1-кімнатні, гостинки
·	Або	1-кімн.	(Дарницький).	Тел.:	(093)	416-39-94.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег,	 не	 останній	 по-
верх	та	не	панельний	будинок),	у	господаря.	
Без	посередників.	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	Або	2-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	(099)	630-72-11.
·	Або	2-кімн.	(лівий	берег)	у	господаря.	Тел.:	
(067)	580-62-95.
·	Або	2-кімн.	(Оболонь),	до	40	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	220-32-47.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(067)	790-99-80.
·	Або	 2-кімн.	 (правий	 берег)	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Або	 2-кімн.	 (Троєщина,	 Воскресенка,	 не	
хрущовка).	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Або	 2-кімн.	 (Троєщина,	 Лісовий,	 Позняки,	
Осокорки,	Березняки,	Харківський),	 у	 госпо-
даря.	Без	посередників.	Тел.:	(096)	152-98-31.
·	Або	готельну	(Дарницький,	Дніпровський).	
Тел.:	(095)	012-62-91.
·	Або	 готельну	 (Дніпровський,	 Деснянський,	
Дарницький,	гарний	транспортний	розв’язок),	
у	господаря.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Або	 готельну	 (Дніпровський,	 Деснянський,	
Дарницький,	гарний	транспортний	розв’язок),	
у	господаря.	Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Або	 готельну	 (правий	 берег).	 Тел.:	 (067)	
492-33-83.
·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виноградар,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Нивки,	 Си-
рець,	Оболонь.	Тел.:	337-07-05.
·	Академмістечко,	 м.	 «Берестейська»,	 Нивки,	
Галагани,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Березняки,	Русанівка,	Осокорки,	Позняки,	
у	власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	Березняки,	 Русанівка,	 у	 власника.	 Тел.:	
599-06-12.
·	Борщагівка.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Виноградар,	Куренівка,	Нивки,	у	власника.	
Тел.:	599-53-91.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(093)	230-01-21.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 до	 25	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·Куплю однокомнатную квар-
тиру или комнату в любом 
состоянии. Помогу с докумен-
тами. Тел.: (099) 919-68-06, (098) 
112-12-50.

·	Лівий	берег	 (вторинний	ринок,	 для	 себе),	
до	 480	 тис.грн,	 у	 власника.	 Без	 посеред-
ників.	Тел.:	(099)	537-22-96.
·	Лівий	берег,	до	17	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	656-13-41.
·	Лівий	берег,	до	20	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Лівий	берег,	до	28	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(063)	263-86-37.
·	Оболонський,	 Святошинський,	 Солом’ян-
ський,	 Шевченківський,	 Голосіївський	
(будь-який	поверх	та	стан,	магазини,	транс-
порт),	у	господаря.	Тел.:	(096)	411-28-60.

·	Подільський,	 Оболонський,	 Шевчен-
ківський	 (середній	 поверх),	 у	 господаря.	
Тел.:	(098)	274-20-20.
·	Правий	берег	(для	себе),	до	19	тис.	у.о.	Без	
посередників.	Тел.:	(099)	143-86-77.
·	Правий	берег.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Солом’янський,	 Відрадний,	 Солом’янка,	
Чоколівка,	 Шулявка,	 пл.Севастопольська	
(будь-який	 поверх	 та	 стан,	 гарний	 транс-
порт),	у	господаря.	Без	посередників.	Тел.:	
(093)	870-64-92.
·	Троєщина	 (40	 кв.м),	 до	 28	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(099)	355-03-43.
·	Троєщина,	до	25	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Троєщина	(до	40	кв.м),	до	26	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	911-94-80.
·	Троєщина	(новобудова,	після	2005	р.	забу-
дови).	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Троєщина.	Тел.:	(067)	505-17-83.
·	Троєщина.	Тел.:	(067)	505-18-83.
·	Харківський,	Позняки,	Осокорки,	Стара	та	
Нова	 Дарниця,	 Соцмісто,	 Дарниця,	 Берез-
няки,	 Русанівка,	Троєщина,	Лісовий	 (будь-
який	поверх,	школа,	дитсадок),	у	власника.	
Тел.:	(050)	515-51-66.
·	Центр.	Тел.:	(095)	553-40-86.
·	Центр.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Центр.	Тел.:	(097)	332-04-65,.

2-кімнатні
·	Або	3-кімн.	 (Солом’янський,	вул.	Єреван-
ська),	до	42	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Або	3-кімн.	(центр,	Печерськ,	до	120	кв.м),	
900	у.о./кв.м.	Тел.:	(097)	555-49-99.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Нивки,	 Си-
рець,	Оболонь.	Тел.:	337-07-05.
·	Борщагівка.	Тел.:	(067)	346-66-32.
·	Борщагівка.	Тел.:	(067)	446-66-32.
·	Борщагівка.	Тел.:	533-55-01.
·	Воскресенка	(1-3	пов.),	до	26	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	911-94-80.
·	Воскресенка,	Дарниця,	Лісовий	 (1-2	 пов.,	
для	себе).	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Райдужний,	 Лі-
совий,	 Дарниця	 (поряд	 дитсадок,	 школа,	
гарний	транспортний	розв’язок),	у	господаря.	
Без	посередників.	Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Голосіїв	(хрущовка),	у	господаря.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(066)	887-99-40.
·	Дарницький,	 Дніпровський,	 Харківський,	
Позняки,	Осокорки,	Стара	та	Нова	Дарниця.	
Без	посередників.	Тел.:	(066)	352-24-52.
·	Лівий	 берег,	 Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Харківський,	 Позняки,	 Осокорки	
(будь-який	 поверх	 та	 стан),	 у	 господаря.	
Тел.:	(068)	400-44-11.
·	Правий	берег	(для	себе).	Тел.:	(098)	075-99-91.
·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	Солом’янський,	 Відрадний,	 Солом’янка,	
Чоколівка,	 Шулявка,	 пл.Севастопольська	
(будь-який	 поверх	 та	 стан,	 гарний	 транс-
порт),	у	господаря.	Без	посередників.	Тел.:	
(097)	601-36-88.
·	Центр.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Центр.	Тел.:	534-04-36.
·	Чоколівка,	 Шулявка,	 Нивки,	 Сирець,	
Відрадний,	 Оболонь	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(099)	168-39-28.

3-кімнатні
·	Борщагівка,	 Відрадний,	 Біличі,	 Академ-
містечко,	Караваєві	дачі,	Виноградар,	Обо-
лонь,	Сирець,	Нивки	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(097)	751-51-78.
·	Дарницький,	 Дніпровський,	 Харківський,	
Позняки,	Осокорки,	Стара	та	Нова	Дарниця.	
Без	посередників.	Тел.:	(063)	342-68-24.
·	Печерськ,	Шевченківський,	 Голосіївський	
(від	80	кв.м	до	160	кв.м,	вище	15	поверху),	
до	900	у.о./кв.м.	Тел.:	(097)	555-46-66.
·	Центр,	 Печерськ	 (до	 120	 кв.м),	 950	 у.о./
кв.м.	Тел.:	(097)	555-49-99.
·	Центр.	Тел.:	(095)	753-40-86.

продам
кімнати. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Корчувате	 (вул.	
Плещєєва,	4/9,	12,3	кв.м)	-	7,8	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	924-22-25.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Центр	 (вул.	 Жи-
лянська,	м.	«Площа	Льва	Толстого»,	4/9,	18	
кв.м)	-	10,5	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	837-10-60.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (б.	 Верховної	
Ради,	 3/5	 цегл.,	 15	 кв.м,	 50	%	 кв-ри,	 гарний	
стан,	 ходи	 окр.,	 с/в	 окр.,	 кухня	 8	 кв.м,	 одна	
сусідка,	м.	«Дарниця»,	без	опікунської,	вільна)	
-	14,8	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
Міста	Шалетт,10,	5/5,	11	кв.м,	кухня	10	кв.м,	
с/в	окр.,	м.	«Чернігівська»,	ринок	«Юність»,	
чистий	 продаж,	 вільна)	 -	 8	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Стара	 Дарниця	 (вул.	
Азербайджанська,	9/17,	10/11	кв.м,	склопа-
кети,	ламінат,	гарний	стан)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	819-66-56.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	3-кімн.	Мінський	(вул.	Північна,	
5	хв.	до	метро,	6/9,	18	кв.м,	лоджія,	гарний	
стан,	 документи	 готові)	 -	 17	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(096)	224-78-91.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 комунальній.	Поділ	 (вул.	 Туль-
чинська,89,	 5/5	 цегл.,	 10	 кв.м,	 приват.,	 на	
коридорі	 3	 кімнати,	 порядні	 сусіди,	 м.	
«Петрівка»,	вільна)	-	7,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	111-93-18.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату.	 Академмістечко	 (вул.	 Академіка	
Доброхотова,	 м.	 «Житомирська»	 -	 7	 хв.,	 5/5,	
12	 кв.м,	 євроремонт,	 склопакети,	 бронедвері,	
балкон,	власна,	від	господаря)	 -	11,5	тис.	у.о.	
Без	посередників.	Тел.:	(098)	154-05-53.

·	Кімнату	в	2-кімн.	Біличі	(вул.	Ірпінська,	м.	
«Академмістечко»,	6/10,	14/8	кв.м,	тел.,	ка-
хель,	балкон	заскл.,	норм.	стан)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(099)	355-26-42.
·	Кімнату	в	4-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
5/9,	10,5	кв.м,	з	балконом,	власна)	-	11	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	291-57-97.
·	Кімнату	в	4-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
7/9,	10,4	кв.м,	балкон,	власна)	-	11	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(097)	050-36-00.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Солом’янка	 (вул.	
Солом’янська,	5/5,	11/9	кв.м,	балкон	заскл.,	
вся	 кв-ра	 дуже	 чиста,	 взимку	 дуже	 тепло,	
спокійні	 сусіди,	 тихе,	 зелене	 місце,	 м.	
«Олімпійська»	 -	 15	 хв.)	 -	 12	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(095)	734-80-91.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Шулявка	 (вул.	 Янгеля,	
4/9	цегл.,	14	кв.м,	ходи	окр.,	с/в	окр.,	ремонт,	
балкон	заскл.,	вікна	у	двір,	склопакети,	нов.	
столярка,	побутова	техніка,	меблі,	м.	«Шу-
лявська»,	одна	сусідка)	-	16,5	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(095)	902-44-60.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Лук’янівка	 (вул.	Но-
воукраїнська,	2/5,	18	кв.м,	поряд	дитяча	заліз-
ниця,	 м.	 «Лук’янівська»,	 після	 ремонту)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(050)	924-22-25.

1-кімнатні, гостинки. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Автовокзал	(Стратегічне	шосе,	4/5,	37	кв.м,	
сталінка,	висота	3,2	м,	кінотеатр	«Салют»)	-	
30	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	482-28-50.
·	Голосіїв	 (вул.	 Ломоносова,79-Б,	 ЖК	 «Ев-
рика»,	 будинок	 №	 8,	 8/24,	 36,4/17,33/7,01	
кв.м,	ремонт,	після	будівельників,	лінолеум,	
шпалери,	 лічильники)	 -	 35	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(095)	339-26-40.
·	Голосіїв	 (вул.	 Луценка,14,	 7/9,	 48/20/15	
кв.м,	 с/в	 сум.,	 євроремонт,	 «Британський	
квартал»)	-	40	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Голосіїв	(Стратегічне	шосе,39-А,	1/5	цегл.,	
37/20/9	кв.м,	сталінка,	с/в	окр.,	гарний	стан,	
склопакети,	висота	3	м,	підвал	37	кв.м,	ви-
сота	2,5	м,	єврорадіатори,	власна)	-	36,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(050)	375-93-79.
·	Саперна	 слобідка	 (Стратегічне	 шосе,	 4/5,	
37/19/9	 кв.м,	 потребує	 ремонту,	 гарний	
транспортний	розв’язок)	-	32	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	924-22-25.
·	Теремки	 (вул.	 Теремківська,2-А,	 10/10	
цегл.,	 40/20/8	 кв.м,	 балкон	 заскл.,	 гарний	
стан,	с/в	окр.,	бронедвері,	 тамбур,	кодовий	
замок,	3	хв.	до	метро,	власна)	-	35,9	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	817-95-51.
·	Центр	 (пл.Л.Толстого,	 4/9	 цегл.,	 32/18/6	
кв.м,	Ботанічний	сад,	м.	«Університет»)	-	43	
тис.	у.о.	Тел.:	229-70-91.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бори-
спільська,47,	8/9	цегл.,	22/12,5/4	кв.м,	еркер,	
балкон,	 ванна	 сидяча,	 бронедвері,	 гарний	
стан)	-	17	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	044-98-90.
·	Готельну.	Нова	Дарниця	(Харківське	шосе,	1/9	
цегл.,	 26,4/13/4,8	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 балкон	 заскл.,	
решітки,	 паркет,	 кахель,	 хор.	 стан,	 після	 ре-
монту)	-	25	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	576-59-00.
·	Готельну.	Нова	Дарниця	(Харківське	шосе,	
1/9	 цегл.,	 26,4/13/4,8	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 балкон	
заскл.,	 решітки,	 паркет,	 кахель,	 хор.	 стан,	
після	ремонту)	-	25	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	
134-25-99.
·	Позняки	(вул.	Б.Гмирі,	21/24,	37/18/9	кв.м,	но-
вобудова,	панорамний	вид	на	Дніпро,	м.	«Осо-
корки»)	-	37,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.
·	Позняки	(вул.	Драгоманова,2-Б,	12/25	пан.,	
50/20/11	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 лічильники,	 радіа-
тори,	бронедвері,	після	будівельників,	доку-
менти	готові)	-	34,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	
826-44-98.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	3/9	цегл.,	28/15/7	кв.м,	с/в	окр.,	балкон	
заскл.,	 бронедвері,	 гарний	 стан,	 м.	 «Хар-
ківська»)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	358-01-03.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,	 13/16,	
42/18/9	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 паркет,	 склопакети,	
балкон	заскл.,	м.	«Позняки»	-	10	хв.,	норм.	
стан)	-	33,5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	924-22-25.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	Троєщина	 (вул.	М.Закревського,	
2/9	 пан.,	 37/19/7,5	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 лоджія	
заскл.,	ламінат,	плитка,	роб.	стінка,	бронед-
вері)	-	26	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	336-43-66.
·	Готельну.	 Троєщина	 (вул.	 О.Сабурова,17-
А,	 7/9	 цегл.,	 36/18/7	 кв.м,	 охайна,	 склопа-
кети,	 кахель,	 бронедвері,	 балкон	 заскл.,	
первичний	чистий	продаж,	відм.	місце)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(050)	515-51-66.
·	Лісовий	 (вул.	 Братиславська,14,	 6/9	 пан.,	
30/15/7	кв.м,	ремонт,	вікна	у	двір)	-	27,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Лісовий	(вул.	Маршала	Жукова,30,	м.	«Лі-
сова»,	 2/9,	 32/18/5	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 балкон	
незаскл.,	без	опікунської)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	288-57-80.
·	Лісовий	(вул.	Маршала	Жукова,31-А,	22/24	
цегл.,	 51/19/15	 кв.м,	 гарний	 ремонт,	 вбуд.	
кухня,	 металопластикові	 вікна,	 кахель,	
лоджія	заскл.,	меблі)	-	70	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	
789-98-88.
·	Троєщина	(вул.	К.Данькевича,	4/10,	70/40/7	
кв.м,	 лоджія,	 балкон	 заскл.)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	758-98-98.
·	Троєщина	 (вул.	 К.Данькевича,	 4/10	 цегл.,	
40/18/8	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 кон-
диціонер,	 домофон,	 ремонт)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	Троєщина	 (вул.	М.Закревського,	 10/16,	 41	
кв.м)	-	29	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	857-37-16.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,42-А,	
11/16,	41	кв.м,	власна)	-	за	домовленістю	або	
обміняю.	Тел.:	(099)	486-74-64.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,	 на	 розі	
вул.	 О.Бальзака,	 11/16,	 42/18/10	 кв.м,	
АППС-люкс,	ремонт,	меблі,	техніка,	чистий	
продаж)	-	28	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 на	 розі	 вул.	
Милославська,	11/16,	42/18/10	кв.м,	ремонт,	
побутова	техніка,	чистий	продаж)	-	28	тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	911-94-80.

·	Троєщина	 (вул.	 Т.Драйзера,40,	 13/19	 мо-
ноліт.,	 37,2/17/9,5	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 балкон,	
велика	комора,	нов.,	 після	будівельників)	 -	
26,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(068)	361-42-83.
·	Троєщина	 (пр.	 В.Маяковського,8-А,	 4/9,	
26/14/6	кв.м,	балкон	заскл.,	бронедвері,	нов.	
сантехніка,	газплита,	власник)	-	20	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	435-64-48.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	(вул.	Серафимовича,	6/9,	32/15/6	
кв.м,	документи	готові)	-	27,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(095)	628-66-41.
·	ДВРЗ	 (вул.	 Алма-атинська,	 4/5,	 35/18/8	
кв.м,	гарний	стан)	 -	22	тис.	у.о.	Тел.:	 (066)	
190-02-27.
·	Комсомольський	 (б.	Дарницький,	7/25,	60	
кв.м,	 новобудова,	 ЖК	 «Артеміда»,	 доку-
менти	 готові,	 чистий	продаж,	 парк,	 ринок,	
метро,	незвичайне	планування)	-	51	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(093)	564-22-50.
·	Райдужний	 (вул.	 П.Вершигори,	 10/16,	
44/28/8,5	 кв.м,	 БПС,	 все	 окр.,	 житловий	
стан,	чистий	продаж)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
950-81-02.
·	Соцмісто	(вул.	Червоноткацька,18-Б,	1/16,	
57/18/12	 кв.м,	 євроремонт,	 новобудова,	
склопакети,	кахель,	ламінат,	столярка,	бро-
недвері,	7	хв.	до	м.	«Дарниця»)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(098)	048-25-12.
·	Соцмісто	(пр.	Соборності,	4/5	цегл.,	31/17/6	
кв.м,	с/в	сум.,	паркет,	нов.	сантехніка,	нов.	
проводка,	косметичний	ремонт,	вбуд.	шафа)	
-	26	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Стара	 Дарниця	 (вул.	 Сосницька,	 5/16,	
40/17/10	 кв.м,	 новобудова,	 звичайний	 стан,	
вільна,	 чистий	 продаж,	 без	 опікунської,	 м.	
«Дарниця»)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	411-28-60.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Оболонь	 (пр.	 Маршала	
Рокоссовського,3-В,	2/9,	28/17/6	кв.м,	капре-
монт,	бойлер,	меблі,	ламінат,	балкон	заскл.)	
-	28	тис.	у.о.	Тел.:	463-85-73.
·	Оболонь	 (пр.	Оболонський,37,	 32/15/7	 кв.м,	
балкон	заскл.,	обшитий,	грати,	дизайнерський	
ремонт,	гардеробна,	вбуд.	Кухня,	побутова	тех-
ніка,	вікна	у	двір,	50	м	-	«Дрім	Таун»,	парку-
вання,	м.	«Героїв	Дніпра»,	чистий	продаж)	-	37	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	402-34-54.
·	Пуща-Водиця	 (вул.	 Червонофлотська,4-А,	
перша	лінія,	3/9,	50/30/8,5	кв.м,	балкон	7	кв.м	
заскл.,	вікна	металопластик,	нов.	труби,	сантех-
ніка,	кутова	ванна,	домофон,	ремонт	парадного)	
-	48,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	505-12-64.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(б.	Л.Українки,	3/8	цегл.,	31/15/6	
кв.м,	 тел.,	 паркет,	 с/в	 окр.,	 кахель,	 балкон	
заскл.,	гарний	стан)	-	55	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(067)	446-66-32.
·	Печерськ	(вул.	Лаврська,	2/5,	30/15/7	кв.м,	
євроремонт,	нов.	меблі,	побутова	техніка,	м.	
«Арсенальна»)	-	50	тис.	у.о.	Тел.:	574-85-70.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (вул.	 Світлицького,	 9/9,	
29,5/14,4/6,5	кв.м,	балкон,	с/в	сум.,	комора)	
-	27	тис.	у.о.	Тел.:	442-58-28.
·	Пуща-Водиця	(вул.	Максименка,	6/9,	34/18/7	
кв.м,	 норм.	 стан,	 документи	 готові,	 швидке	
звільнення)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	276-50-45.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (вул.	 Краснова,19,	 8/17,	
57,8/28,2/22	 кв.м,	 нов.	 будинок,	 зданий	 у	
2015	р.,	цегла,	після	будівельників,	вікна	у	
двір,	 паркування,	 облаштований	 двір)	 -	 52	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	274-44-55.
·	Академмістечко	 (вул.	 Краснова,19,	 8/17,	
57,8/28,2/22	 кв.м,	 нов.	 будинок,	 зданий	 у	
2015	р.,	цегла,	після	будівельників,	вікна	у	
двір,	 паркування,	 облаштований	 двір)	 -	 52	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	596-33-35.
·	Борщагівка	(вул.	М.Буглакова,	4/4,	24	кв.м,	
студіо,	вбуд.	кухня,	с/в	сум.,	без	балкона,	но-
вобудова)	-	23	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,	 8/24	 цегл.,	
43/17/11	кв.м,	новобудова,	документи	готові)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(097)	372-87-67.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,	 8/24	 цегл.,	
43/17/12	кв.м,	с/в	4,5	кв.м,	коридор	9	кв.м,	
висота	2,8	м,	новобудова,	документи	готові)	
-	37	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	444-04-09.
·	Нивки	 (вул.	 Академіка	 Туполєва,	 7/9,	
28/14/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 ванна	 норм.,	 балкон	
заскл.,	 металопластикові	 вікна,	 ламінат,	
гарний	ремонт)	-	23	тис.	у.о.	Тел.:	599-06-12.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	 (вул.	 Васильченка,	 4/9	 цегл.,	
24/15/5	кв.м,	без	балкона)	-	за	домовленістю.	
Можлива	розстрочка.	Тел.:	564-98-11.
·	Відрадний	(вул.	Гарматна,	17/24,	52/21/14	кв.м,	
новобудова,	 під	 чистове	 оздоблення,	 м.	 «Шу-
лявська»)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	897-49-94.
·	Готельну.	Відрадний	(вул.	Васильченка,	4/9	
цегл.,	24/15/5	кв.м,	без	балкона)	-	за	домов-
леністю.	 Можлива	 розстрочка.	 Тел.:	 (063)	
445-76-34.
·	Готельну.	Солом’янка	(вул.	Ушинського,23,	
8/9	цегл.,	21	кв.м)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
560-18-91.
·	Караваєві	 дачі	 (вул.	Леваневського,33,	 5/5	
цегл.,	30/17/6	кв.м,	техповерх,	висота	2,7	м,	
студіо,	с/в	сум.,	балкон,	гарний	стан,	меблі,	
побутова	техніка,	будинок	у	дворі,	розв.	ін-
фраструктура,	5	хв.	до	м.	«Шулявська»)	-	35	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	548-88-76.
·	Чоколівка	 (вул.	 Донецька,14/30,	 1/3	 цегл.,	
43/24/8	кв.м,	сталінка,	ламінат,	кахель,	вбуд.	
меблі,	гарний	стан,	чистий	продаж,	вільна)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(067)	838-73-68.
·	Чоколівка	 (вул.	 Урицького,	 5/9,	 60/41/8	
кв.м,	все	окр.,	балкон	заскл.,	паркет,	кахель,	
тел.,	бронедвері,	гарний	стан)	-	58	тис.	у.о.	
Тел.:	599-53-91.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	Лук’янівка	(вул.	Мельникова,85,	
7/9	цегл.,	32,1/20,6/4,4	кв.м,	кахель,	паркет,	
бойлер,	інфраструктура,	транспорт,	охайна,	
вільна)	-	32	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	160-09-14.
·	Лук’янівка	(вул.	Лук’янівська,	4/9,	26/13/5	
кв.м,	ванна	3,5	кв.м)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
837-10-60.
·	Лук’янівка	(вул.	Чорновола,	14/15,	39/19/9	
кв.м,	 новобудова,	 гарний	 стан,	 2	 лоджії,	
паркет,	меблі,	м.	«Лук’янівська»)	-	37,5	тис.	
у.о.	Тел.:	574-85-70.
·	Сирець	 (вул.	О.Теліги,	 1/5,	 52	 кв.м,	 євро-
ремонт,	меблі,	побутова	техніка)	-	7	тис.грн.	
Тел.:	229-70-91.
·	Центр	(вул.	Б.Хмельницького,	м.	«Універ-
ситет»,	 4/25	 цегл.,	 109/58/20	 кв.м,	 коридор	
15	кв.м,	2	лоджії)	-	185	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
381-48-48.
·	Шулявка	 (вул.	 В.Василевської,	 м.	 «Полі-
технічний	 ін-т»,	 5/5,	 36	 кв.м,	 власна)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	976-80-81.

2-кімнатні. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	(пр.	Голосіївський,116-А,	8/9,	56/34/10	
кв.м,	гараж	у	дворі)	-	65	тис.	у.о.,	гараж	(на	2	
авто)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	274-94-15.
·	Китаїв	 (вул.	 Малокитаївська,	 5/5,	 46/30/7	
кв.м,	євроремонт,	балкон	заскл.,	меблі,	с/в	сум.,	
сум.)	-	50	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	152-66-29.
·	Центр	 (вул.	 Велика	 Васильківська,	 5/7	
цегл.,	54/31/9	кв.м,	гарний	стан,	євровікна,	
с/в	окр.,	паркет,	кахель,	тамбур	на	дві	кв-ри)	
-	80	тис.	у.о.	Тел.:	533-55-01.
·	Центр	(вул.	Жилянська,	«Дипломат-хол»,	8/15,	
67/40/12	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	 євроре-
монт)	-	135	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	134-25-90.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Бортничі	(вул.	Дяченка,	1/5	цегл.,	54/30/8	кв.м,	
балкон,	 все	 окр.,	 кахель,	 вбуд.	 кухня,	 робоча	
стінка,	 бойлер,	 шафа-купе,	 косметичний	 ре-
монт)	-	35	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	858-42-53.

·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Східна,	 ЖК	 «Східна	
брама»,	 13/24,	 54/29/11	 кв.м,	 євроремонт,	
нов.	 меблі,	 побутова	 техніка,	 м.	 «Бори-
спільська»)	-	62	тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	Осокорки	 (Дніпровська	 набережна,26-Б,	
12/24	цегл.,	83/42/12	кв.м,	хол	16	кв.м,	лоджія	
заскл.,	 все	 окр.,	 вбуд.	 кухня,	 євроремонт,	 ви-
дова	на	Дніпро,	м.	«Осокорки»	-	2	хв.,	чистий	
продаж)	-	100	тис.	у.о.	Тел.:	332-70-49.
·	Позняки	(вул.	Б.Гмирі,	7/24,	62/38/10	кв.м,	
новобудова,	під	чистове	оздоблення,	м.	«По-
зняки»)	-	67	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.
·	Позняки	(вул.	Княжий	Затон,	9/10,	52/30/8	
кв.м,	 все	 окр.,	 житловий	 стан,	 м.	 «Осо-
корки»	-	5	хв.	пішки)	-	50	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(066)	673-40-03.
·	Харківський	 (вул.	 Тростянецька,6-Ж,	
2/9,	 50/30/8	 кв.м,	 бронедвері,	 склопакети,	
балкон	 заскл.,	 ремонт)	 -	 35	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(095)	946-15-09.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,146,	 18/18	
керамзит.,	52/36/8	кв.м,	тел.,	ламінат,	с/в	сум.,	
кахель,	2	лоджії	заскл.,	сучасний	ремонт)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	432-04-65.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,53,	 16/16,	
55/29/8,5	 кв.м,	 косметичний	 ремонт,	 Т-4,	
вільна,	 чистий	 продаж,	 окр.,	 склопакети,	
бронедвері,	 своя)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(098)	722-50-80.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,55,	 16/16	
пан.,	 56/32/8	 кв.м,	 охайна,	 окр.,	 Т-4,	 2	
лоджії,	 одна	 з	 кухні	 заскл.,	 паркет,	 броне-
двері,	 вільна,	 чистий	 продаж)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(068)	379-93-73.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,	 8/9	 пан.,	
53/29/8	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	 ліно-
леум,	вид	на	озеро)	-	38	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
599-12-88.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,	 2/9,	
51/30/7,8	кв.м,	2	балкони	заскл.,	норм.	стан)	
-	35	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	153-28-83.
·	Троєщина	(пр.	В.Маяковського,11,	5/9	пан.,	
50/30/9	 кв.м,	 все	 окр.)	 -	 36	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(068)	591-51-53.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (вул.	 А.Бучми,	 6/9,	 54	 кв.м,	
гарний	стан)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(063)	
506-52-83.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	5/5,	46/30/7,5	кв.м,	
окр.,	 під	 ремонт)	 -	 27	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (068)	
592-54-91.
·	Воскресенка	(вул.	С.Стальського,	1/5	пан.,	
45/30/7,5	кв.м,	перепланована,	окр.,	с/в	сум.,	
потребує	ремонту)	-	31	тис.	у.о.	Тел.:	 (098)	
568-45-59.
·	Воскресенка	(пр.	Генерала	Ватутіна,30,	1/9	
цегл.,	52/30/7,2	кв.м,	ходи	окр.,	с/в	окр.,	ви-
сокий	бельетаж,	кімнати	та	кухня	квадратні,	
ламінат,	кахель,	потребує	косметичного	ре-
монту,	вікна	у	двір,	тихо,	чистий	продаж)	-	
35,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	505-12-64.
·	Комсомольський	 (вул.	 О.Бойченка,14,	 м.	
«Чернігівська»,	 5/9,	 82/62/7	 кв.м,	 3	 лоджії	
заскл.,	євроремонт,	металопластикові	вікна,	
худож.	 паркет,	 імп.	 кахель,	 сигналізація,	
тел.,	гараж	у	дворі,	гарна	інфраструктура)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(050)	750-11-12.
·	Комсомольський	 (вул.	 О.Бойченка,	 4/5	 ке-
рамзит.,	 46/30/7,8	 кв.м,	 2-стороння,	 с/в	 окр.,	
балкон,	кахель,	паркет,	меблі,	чистий	продаж)	
-	34	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	443-24-02.
·	Райдужний	 (вул.	 П.Вершигори,	 10/16,	
44/28/8,5	 кв.м,	 БПС,	 все	 окр.,	 житловий	
стан,	чистий	продаж)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
950-81-02.
·	Русанівка	 (Дніпровська	 набережна,	 7/24,	
83/51/17	 кв.м,	 новобудова,	 євроремонт,	
меблі,	побутова	техніка,	метро)	-	96	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Соцмісто	 (вул.	 Празька,	 2/5,	 45/30/7	 кв.м,	
все	 окр.,	 косметичний	 ремонт,	 балкон	 заскл.,	
гарний	стан)	-	33,5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	986-73-79.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Оболонь	(пр.	Героїв	Сталінграда,	6/9	пан.,	
50/30/7	кв.м,	поряд	Дніпро)	недорого.	Тел.:	
(067)	968-62-04.
·	Оболонь	 (пр.	 Оболонський,37-А,	 1/9	 пан.,	
52/30/7	 кв.м,	 все	 окр.,	 тел.,	 паркет,	 кахель,	
балкон	заскл.,	гарний	стан,	м.	«Героїв	Дніпра»)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	684-72-33.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	 (вул.	 Кіквідзе,12-А,	 1/9	 цегл.,	
56/32/9	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(095)	
012-62-91.
·	Печерськ	 (вул.	 Приймаченка,	 4/5	 цегл.,	
46/30/7	кв.м,	ремонт,	сум.,	с/в	окр.)	-	50	тис.	
у.о.	Тел.:	362-27-97.
·	Печерськ	 (вул.	 Раєвського,	 4/5	 цегл.,	
52/32/7	 кв.м,	 сталінка,	 висота	 3	м,	 балкон,	
добротний	 будинок,	 м.	 «Дружби	 народів»,	
будинок	 у	 дворі)	 -	 52	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
599-50-22.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (пр.	 «Правди»,68,	 6/9,	 50/30/8	
кв.м,	все	окр.,	балкон	заскл.,	нов.	сантехніка,	
провідка,	 металопластикові	 вікна,	 у	 дворі,	
чисте	 парадне,	 розвинута	 інфраструктура)	 -	
37,8	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	387-84-37.
·	Вітряні	 Гори	 (вул.	 Осиповського,	 4/4,	
39/26/6	 кв.м,	 кондиціонер,	 склопакети,	 ка-
хель,	вбуд.	кухня,	передпокій)	-	26	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Куренівка	 (вул.	Фрунзе,	 1/4,	 36	кв.м,	 хру-
щовка)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	428-81-89.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Біличі	 (вул.	 Генерала	 Наумова,33-А,	 1/5,	
46	кв.м,	кухня	10	кв.м,	ремонт,	меблі,	нов.	
кухня,	 холодильник,	 склопакети,	 броне-
двері)	 -	 38	 тис.	 у.о.	 Терміново.	 Тел.:	 (068)	
005-21-83.
·	Біличі	 (вул.	 Чорнобильська,	 м.	 «Академ-
містечко»,	7/10,	56/32/8	кв.м,	балкон	заскл.,	
паркет,	 все	 окр.,	 без	 опікунської,	 вільна,	
метро,	норм.	стан)	-	40	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
381-48-48.
·	Борщагівка	(вул.	Литвиненко-Вольгемут,1,	
4/5	 цегл.,	 46/30/7	 кв.м,	 все	 окр.,	 балкон	
заскл.,	 обшитий,	 житловий	 стан,	 паркет,	
бронедвері,	капремонт	будинку,	власна)	-	32	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	375-93-79.
·	Борщагівка	(вул.	Литвиненко-Вольгемут,1,	
4/5	 цегл.,	 46/30/7	 кв.м,	 все	 окр.,	 балкон	
заскл.,	 обшитий,	 житловий	 стан,	 паркет,	
бронедвері,	 капремонт	 будинку,	 власна)	 -	
33,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	459-06-98.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,	 5/24	 цегл.,	
77/43/15,2	кв.м,	новобудова,	висота	3	м,	гар-
деробна	2,6	кв.м,	коридор	11,7	кв.м,	с/в	3,8	
кв.м,	документи	 готові)	 -	 58	 тис.	у.о.,	 торг.	
Тел.:	(050)	444-04-09.
·	Нивки	 (вул.	Щербакова,	 4/5,	 46/32/7	 кв.м,	
сум.,	балкон	заскл.,	с/в	сум.,	кахель,	плитка,	
паркет,	 гарний	 ремонт)	 -	 32	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(068)	350-24-65.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	(б.	І.Лепсе,	2/5,	44/30/6	кв.м,	після	
ремонту,	все	необхідне,	побутова	техніка)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Солом’янка	 (вул.	 Олексіївська,	 3/5,	
46/30/7,8	кв.м,	житловий	стан)	-	36	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Чоколівка	 (вул.	 Богданівська,7,	 ЖК	 «Ма-
лахіт»,	 8/25,	 75/38/13	 кв.м,	 2	 с/в,	 все	 окр.,	
під	оздоблення,	будинок	зданий,	тихе	місце,	
5	хв.	до	м.	«Вокзальна»)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	548-88-76.
·	Шулявка	 (вул.	 Гарматна,37-А,	 3/25	 цегл.,	
57/34/9	 кв.м,	 все	 окр.,	 після	будівельників,	
документи	 готові,	 10	 хв.	 до	метро,	 власна,	
будинок	 заселений,	 охорона)	 -	 56	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(093)	576-85-01.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	 (вул.	 Білоруська,15-А,	 1/5,	 41	
кв.м,	ходи	окр.,	вікна	-	на	вулицю)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(095)	135-44-93.

·	Лук’янівка	 (вул.	 Печенізька,	 9/9	 пан.,	
50/30/7,8	кв.м,	житловий	стан)	-	43	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Лук’янівка	 (вул.	 Сім’ї	 Хохлових,6,	 5/5	
цегл.,	57/35/9	кв.м,	сталінка,	без	ліфта,	євро-
ремонт,	будинок	у	дворі,	зелена	зона)	-	70,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	405-12-95.
·	Сирець	(вул.	О.Теліги,	3/9	цегл.,	45/30/7	кв.м,	
гарний	стан,	меблі,	побутова	техніка,	м.	«Доро-
гожичі»)	-	37	тис.	у.о.	Тел.:	574-85-70.
·	Татарка	 (вул.	 Печенезька,	 9/9,	 48/30/7,8	
кв.м,	 чеський	 проект,	 житловий	 стан)	 -	 43	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Татарка	 (вул.	 Печенізька,	 9/9,	 55/30/7,8	
кв.м,	житловий	стан)	-	42	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
592-54-91.
·	Центр	(вул.	Дмитрівська,	4/4,	49/28/11	кв.м,	
висота	 3,2	 м,	 балкон	 незаскл.	 4	 кв.м)	 -	 70	
тис.	у.о.	Тел.:	486-80-21.
·	Центр	(вул.	Коперника,	19/20,	68/48/14	кв.м,	
вид	 на	 Андріївську	 церкву,	 після	 будівель-
ників)	-	83	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Центр	(вул.	Л.Толстого,5,	4/4	цегл.,	64/42/9	
кв.м,	тел.,	паркет,	с/в	окр.,	кахель,	2	балкони,	
сучасний	ремонт,	меблі)	-	150	тис.	у.о.	Тел.:	
533-55-01.
·	Шулявка	(пр.	Перемоги,	5/9,	59/33/8	кв.м).	
Тел.:	(067)	175-92-21.
·	Шулявка	 (пр.	 Перемоги,	 м.	 «Бере-
стейська»,	2/5	цегл.,	 54/35/7	кв.м,	висота	3	
м,	сум.-розд.,	торцева,	житловий	стан,	7	хв.	
пішки	 до	 метро)	 -	 62	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(050)	950-81-02.

3-кімнатні. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	(пр.	Науки,	8/16,	70/42/9	кв.м,	окр.,	
гарний	стан)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	
924-22-25.
·	Голосіїв	 (пров.	 Коломийський,	 м.	 «Ва-
сильківська»	-	5	хв.,	7/9	цегл.,	34/17/7	кв.м,	
балкон	заскл.,	 склопакети,	меблі,	 інтернет)	
-	5	тис.грн.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Центр	(вул.	Антоновича,	3/16,	76/44/9,5	кв.м,	
ремонт)	-	72	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Центр	 (вул.	 Антоновича,	 м.	 «Либідська»	
-	 5	 хв.,	 «шоколадка»,	 3/16,	 74/44/9	 кв.м,	
житловий	стан,	потребує	косметичного	ре-
монту)	-	70	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	220-32-47.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Російська,	 5/9	 цегл.,	
68/42/9	 кв.м,	 все	 окр.,	 2	 балкони,	 один	
заскл.,	паркет,	кахель,	житловий	стан)	 -	45	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Санаторна,12,	4/5	цегл.,	
50/14+12+8/6	 кв.м,	 сум.-окр.,	 поряд	 парк	
Партизанської	 слави,	 Дарницький	 вокзал,	
Дарницький	 ринок).	 Тел.:	 (063)	 237-10-72,	
(095)	167-41-04.
·	Осокорки	(вул.	С.Олійника,	3/16,	72/50/8	кв.м,	
гарний	 стан,	 все	 окр.,	 супермаркет,	 м.	 «Поз-
няки»)	-	47	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	410-84-30.
·	Осокорки	 (вул.	 С.Олійника,	 5/16,	 72/42/8	
кв.м,	все	окр.,	супермаркет,	м.	«Позняки»)	-	
41	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	662-80-05.
·	Осокорки	 (Дніпровська	 набережна,26-Б,	
12/24	цегл.,	83/42/12	кв.м,	хол	16	кв.м,	лоджія	
заскл.,	 все	 окр.,	 вбуд.	 кухня,	 євроремонт,	 ви-
дова	на	Дніпро,	м.	«Осокорки»	-	2	хв.,	чистий	
продаж)	-	100	тис.	у.о.	Тел.:	332-70-49.
·	Позняки	 (вул.	 А.Ахматової,	 1/18,	 82/51/9	
кв.м,	 гарний	 стан,	 супермаркет,	 гарна	 ін-
фраструктура,	м.	«Позняки»)	-	46,5	тис.	у.о.	
Тел.:	(068)	574-49-60.
·	Позняки	(вул.	Кошиця,	10/12,	72/42/8	кв.м,	
ремонт,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 м.	 «Хар-
ківська»)	-	58	тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	Харківська	(вул.	Ревуцького,	12/16,	72/55/8	
кв.м,	3	лоджії,	м.	«Харківська»)	-	49	тис.	у.о.	
Тел.:	(098)	897-49-94.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	
Вербицького,10-А,	 5/10,	 серія	 96)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(067)	580-62-95.
·	Харківський	(пр.	М.Бажана,9-А,	5/9,	75/42/8,5	
кв.м,	 серія	 134,	 кімнати	 окр.,	 хол,	 2	 лоджії	
заскл.,	 металопластикові	 вікна,	 житловий	
стан)	-	45	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	946-15-09.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	(вул.	В.Беретті,	5/9,	69/44/8	кв.м,	
серія	96,	житловий	стан)	-	39	тис.	у.о.	Тел.:	
(093)	920-35-86.
·	Троєщина	 (вул.	 К.Данькевича,1/79,	 4/10	
цегл.,	 72/40/7	 кв.м,	 кондиціонер,	 комора	 6	
кв.м,	потребує	ремонту)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(067)	712-26-27.
·	Троєщина	 (вул.	 Лаврухіна,15/46,	 ТЦ	
«Район»,	 4/12	 пан.,	 78/42/7,5	 кв.м,	 серія	
АППС,	окр.,	хол	12	кв.м,	два	балкони	-	скло-
пакети,	житловий	стан,	первинний	продаж)	
-	53	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	762-78-70.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,47,	 7/22,	
89/50/15	кв.м,	новобудова,	євроремонт)	-	69	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	524-10-14.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 9/16,	 72/44/9	
кв.м,	кахель,	гарний	стан)	-	39	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	911-94-80.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 9/16,	 74/44/9	
кв.м,	КТ,	хол,	житловий	стан)	-	43	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	220-32-47.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 9/16	 пан.,	
73/44/9	 кв.м,	 КТ,	 хол	 9	 кв.м,	 гарний	 стан,	
кахель,	 потребує	 заміни	 шпалер,	 2	 лоджії	
заскл.)	-	40	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Троєщина	(вул.	О.Сабурова,	9-10/10	цегл.,	
82,65/42,4/9	 кв.м,	 2-стороння,	 3	 лоджії	
заскл.,	металопластикові	 вікна,	2	 с/в,	 2	ко-
мори)	-	68	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	852-75-17.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Сабурова,	 9-10/10	 цегл.,	
82,65/42,4/9	кв.м,	2-стороння,	3	лоджії	заскл.,	
металопластикові	 вікна,	2	 с/в,	 2	комори)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	308-60-12.
·	Троєщина	(пр.	В.Маяковського,	4/9,	70/45/8	
кв.м,	серія	96,	житловий	стан)	-	39	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	911-94-80.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Воскресенка	 (вул.	 Курнатовського,	 по-
чаток,	1/9,	68	кв.м,	 власна)	недорого.	Тел.:	
(050)	241-43-01.
·	Воскресенка	 (вул.	Микитенка,	5/5,	62/45/7,8	
кв.м,	гарний	стан).	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Комсомольський	 (вул.	 А.Малишка,	 9/9,	
61/42/7,5	кв.м,	с/в	окр.,	лоджія	заскл.,	скло-
пакети,	 домофон,	метро,	 розв.	 інфраструк-
тура,	 будинок	 у	 дворі)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(050)	686-71-00.
·	Комсомольський	 (вул.	 Юності,	 1/5	 пан.,	
65/40/9	кв.м,	без	ремонту,	балкон	заскл.)	-	50	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	122-83-02.
·	Комсомольський	(вул.	Юності,	1/5	пан.,	72	
кв.м,	без	ремонту)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(094)	927-07-22.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (вул.	 Мукачівська,	 4/9,	 70/40/8	
кв.м,	охайна,	серія	96,	окр.,	бронедвері,	без	
опікунської,	 первинний	 продаж)	 -	 45	 тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	667-60-11.
·	Оболонь	(вул.	Героїв	Дніпра,20-А,	1/9,	68/41/8	
кв.м,	власна,	житловий	стан,	метро	поряд	-	10	
хв.	пішки,	можлива	довгострокова	розстрочка)	
-	60	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	860-94-11.
·	Оболонь	 (вул.	 З.Гайдаї,7,	 4/9,	 71	 кв.м,	 в	
стадії	ремонту,	нов.	металопластикові	вікна,	
балкони,	ОСББ,	10	хв.	до	м.	«Мінська»)	-	60	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	085-77-31.
·	Оболонь	 (вул.	 З.Гайдай,7,	 4/9,	 75/52/10	
кв.м,	в	стадії	ремонту,	гарне	місце	розташу-
вання,	склопакети,	7	хв.	до	м.	«Мінська»)	-	
55	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	894-95-41.
·	Оболонь	 (пр.	Героїв	Сталінграда,	1/16	ке-
рамзит.,	 84/42/8	 кв.м,	 вікна	 у	 двір,	 поряд	
транспорт,	 школа,	 пляж,	 погріб,	 столярка,	
паркет)	-	за	домовленістю.	Тел.:	414-76-92.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(вул.	А.Барбюса,11/3,	3/5,	65/45/8	
кв.м,	 тихий	 двір,	 перепланована,	 євроре-
монт,	 власна)	 -	85	 тис.	у.о.,	 торг.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(067)	736-70-97.
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·	Печерськ	 (вул.	Немировича-Данченка,	 3/5	
цегл.,	 57/43/7	 кв.м,	м.	 «Печерська»	 -	 7	 хв.,	
с/в	 окр.,	 балкон	 незаскл.,	 косметичний	 ре-
монт,	склопакети,	кахель)	-	70	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	229-87-43.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Вітряні	 Гори	 (вул.	 Межова,19-А,	 5/5,	
55/45/7	 кв.м,	 склопакети,	 балкон	 заскл.,	 м.	
«Мінська»,	 «Оболонь»)	 -	 28	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(099)	101-45-49.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Біличі	 (вул.	 Ф.Пушиної,	 м.	 «Житомир-
ська»,	6/16,	72/50	кв.м,	2	лоджії	заскл.,	скло-
пакети,	кімнати	окр.)	-	64	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(050)	545-85-77.
·	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	7/9,	60/35/7	кв.м,	
житловий	стан)	-	33	тис.	у.о.	Тел.:	257-41-07.
·	Борщагівка	 (вул.	Зодчих,	8/9	пан.,	60/42/7	
кв.м,	 с/в	 окр.,	 сум.-окр.,	 2	 балкони	 заскл.,	
паркет,	потребує	ремонту,	чистий	продаж)	-	
43,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	521-15-66.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,	 5/9,	 62/41/8	
кв.м,	капремонт,	вбуд.	кухня,	утеплений	бу-
динок,	євроремонт)	-	60	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(097)	401-93-21.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Солом’янка	 (вул.	 Західна,	 13/24,	 52/28/8	
кв.м,	 під	 чистове	 оздоблення,	 торговий	
центр,	м.	 «Шулявська»)	 -	 48	 тис.	 у.о.	Тел.:	
(068)	574-49-60.
·	Солом’янка	 (вул.	 Леваневського,	 4/23,	
120/65/20	 кв.м,	 євроремонт,	 вільна,	 м.	
«Політехнічний	 ін-т»)	 -	 120	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(067)	960-55-83.
·	Солом’янка	 (вул.	 Мишина,41,	 4/9	 цегл.,	
76/46/8	 кв.м,	 все	 окр.,	 лоджія	 заскл.,	 об-
шита,	 гарний	 стан,	 тихе	 місце,	 розвинута	
інфраструктура,	 гардеробна,	 супутникове	
телебачення)	-	67	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
402-34-54.
·	Центр	 (вул.	 Лебєєва-Кумача,5,	 будинок	
2007	р.	забудови,	9/16	цегл.,	110/60/25	кв.м,	
2	 балкона,	 зим.	 сад,	 2	 с/в,	 паркет,	 підігрів	
підлоги,	 дизайнерський	 ремонт,	 побутова	
техніка)	-	130	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	248-44-33.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	(вул.	Б.Хмельницького,	м.	«Універ-
ситет»,	7/25	цегл.,	109/60/20	кв.м,	висота	3	
м,	вид	на	собор,	новобудова,	документи	го-
тові)	-	170	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	372-87-67.
·	Центр	(вул.	О.Гончара,	2/9	цегл.,	68/42/7,5	
кв.м,	 тел.,	ламінат,	 с/в	окр.,	кахель,	балкон	
заскл.,	меблі,	побутова	техніка)	-	95	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	505-18-83.
·	Центр	(вул.	О.Гончара,	6/9	цегл.,	70/42/8	кв.м,	
тел.,	 ламінат,	 с/в	 окр.,	 кахель,	 балкон	 заскл.,	
меблі)	-	95	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Центр	 (вул.	 Стрілецька,	 4/5	 цегл.,	 72/55/9	
кв.м,	 тел.,	 паркет,	 с/в	 окр.,	 балкон,	м.	 «Зо-
лоті	 ворота»,	 Софіївський	 собор,	 потребує	
ремонту)	-	130	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Центр	(вул.	Тарасівська,3,	2-рівневий	пен-
тхауз,	 5/5,	 100	 кв.м,	 студіо,	 три	 спальні,	
якісний	ремонт,	документи	готові)	-	147	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	248-44-33.

4-кімнатні і більше. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.	 Горького,48-Б,	 3/4	 цегл.,	
108/57/23	 кв.м,	 кухня-їдальня,	 рекон-
струкція	 будинку,	 3-стороння,	 світла,	 су-
часний	 ремонт,	 паркомісце,	 закритий	 двір)	
-	160	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	269-18-30.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	5-кімн.	Троєщина	(вул.	К.Данькевича,1/79,	
4/10	цегл.,	112/60/7	кв.м,	металопластикові	
вікна,	 кондиціонер,	 домофон)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	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.
·	Троєщина	 (вул.	 Архітектора	 Ніколаєва,	
1/16,	 84/52/8,5	 кв.м,	 гарний	 стан)	 -	 43	 тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Троєщина	 (вул.	 Архітектора	 Ніколаєва,	
1/17,	83/52/8	кв.м,	ремонт)	-	43	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	355-03-43.

обміняю 
·	1	 =	 1.	 1-кімн.	 (Святошинський,	 Борща-
гівка)	 на	 1-кімн.	 (тільки	до	3	пов.,	 бажано	
правий	берег),	можна	передмістя.	Тел.:	(068)	
763-41-09.
·	1	 =	 2(3).	 1-кімн.	 (Соцмісто,	 вул.	Празька,	
євроремонт).	Тел.:	(066)	984-84-15.
·	1	 +	 ділянка	 =	 2(3).	 1-кімн.	 (Троєщина)	 +	
ділянку	в	Мостище	(К.-Святошинський	р-н,	
12	сот.).	Тел.:	(099)	486-74-70.
·	1	+	ділянка	=	будинок.	1-кімн.	(Троєщина)	
+	 ділянку	 в	 Гостомелі	 (К.-Святошинський	
р-н,	12	сот.,	Канадське	містечко)	на	будинок	
в	Києві.	Тел.:	(099)	154-94-26.
·	2	=	1.	2-кімн.	(Троєщина,	вул.	О.Бальзака,18,	
14/16,	56/34/9	кв.м,	2	лоджії	заскл.)	на	1-кімн.	
(Деміївка,	 м.	 «Голосіївська»,	 не	 перший	 по-
верх)	або	продам.	Тел.:	(095)	354-89-04.
·	2	=	2.	 2-кімн.	 (Подільський,	пр.В.Порика,	
6/9)	на	2-кімн.	 (по	лінії	метро).	Тел.:	 (093)	
166-38-29.
·	2	 =	 дачу.	 2-кімн.	 (Дніпровський,	 Воскре-
сенка,	 вул.	 С.Стальського,	 1/5,	 45/30/7,5	
кв.м,	 окр.,	 с/в	 сум.)	 на	 дачу	 (Русанівські	
сади).	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	3	=	1	+	1.	3-кімн.	(Дарницький,	9/16,	75/42/8	
кв.м,	все	окр.,	лінолеум,	2	балкони	заскл.)	на	
дві	1-кімн.	(бажано	Дарниця,	Харківський).	
Тел.:	(050)	986-73-79.
·	3	=	2	+	1.	3-кімн.	на	кв-ри	або	кв-ру	та	бу-
динок	в	області.	Тел.:	(066)	061-12-10.
·	3	=	2	+	1.	3-кімн.	(Харківський,	вул.	Архітек-
тора	Вербицького,10).	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	3	 =	 2	 +	 житло.	 3-кімн.	 (Солом’янський)	
на	 кв-ру	 в	Києві	 та	житло	 (Київська	 обл.).	
Варіанти.	Тел.:	(066)	061-12-10.
·	3	=	будинок.	3-кімн.	(Харківський,	9-й	пов.,	
два	с/в,	велика	ванна,	душ)	на	будинок	під	
Києвом	(до	30	км	від	Києва).	Розглянемо	всі	
пропозиції.	Тел.:	(098)	075-99-91.

здам в оренду 
кімнати . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Кімнату	в	2-кімн.	Голосіїв	(пр.	Голосіївський,	
м.	 «Деміївська»,	 5/5	 цегл.,	 13	 кв.м,	 сталінка,	
балкон	заскл.,	ремонт,	с/в	окр.,	чиста,	охайна,	
меблі,	 інтернет,	для	дівчини	або	жінки)	 -	 3,5	
тис.грн.	Тел.:	257-41-07.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Феофанія	(вул.	Метроло-
гічна,	1/5,	15	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	
для	1-2	дівчат	або	жінок)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	733-46-39.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Голосіїв	 (пр.	 Го-
лосіївський,	5/9,	21	кв.м,	без	хазяїв,	с/в	сум.,	
сталінка,	 м.	 «Васильківська»)	 -	 3	 тис.грн.	
Тел.:	525-47-18.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Теремки	 (вул.	 Терем-
ківська,	150	м	від	м.	«Теремки»,	5/5,	12	кв.м.	
пральна,	 тел.)	 -	 3,2	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(068)	837-10-60.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Дві	кімнати	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(Хар-
ківське	шосе,	 м.	 «Харківська»	 -	 5	 хв.,	 3/9,	
15+17	кв.м,	для	трьох	хлопців,	холодильник,	
телевізор,	гарний	стан,	під	ключ)	по	1,6	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Кімнату	3-кімн.	в	Нова	Дарниця	 (вул.	Бо-
риспільська,	 7/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 меблі,	 для	 сім’ї)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 3-кімн.	Харківський	 (вул.	Декаб-
ристів,	3/10,	16,5	кв.м,	під	ключ,	2-спальне	
ліжко,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
гарний	стан,	для	сім’ї	або	двох	дівчат)	-	3,5	
тис.грн.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Бортничі	 (вул.	 Леніна,	
3/5,	 17	 кв.м,	 меблі,	 тел.,	 телевізор,	 хо-
лодильник,	 пральна,	 одна	 хазяйка,	 для	
сім’ї	 або	 двох	 жінок,	 інтернет,	 м.	 «Бори-
спільська»)	 -	 3	 тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(050)	986-73-79.

·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	 (вул.	Бо-
риспільська,	10/16,	14	кв.м,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 для	 однієї	
людини)	-	2,2	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,3	
тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	 Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бо-
риспільська,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	 3/9,	 16	
кв.м,	 балкон,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	для	однієї	людини)	-	2,5	тис.грн,	для	
двох	людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Бори-
спільська,	м.	«Червоний	хутір»,	4/9,	16	кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	
однієї	людини)	-	1,7	тис.грн,	для	двох	людей	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Бори-
спільська,	м.	«Червоний	хутір»,	5/9,	14	кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	
однієї	людини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	
3	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Вереснева,	 4/9,	 16	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	меблі,	для	двох	дівчат)	-	
3,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
К.Заслонова,2,	4/5,	15	кв.м,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 для	 однієї	
людини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Новодарницька,15,	 1/9,	 18	 кв.м,	 балкон,	
телевізор,	 меблі,	 пральна,	 кахель,	 балкон	
заскл.)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	
884-57-17.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Поліська,	м.	«Червоний	хутір»,	2/5,	18	кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	
однієї	людини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	
3	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Поліська,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	 3/5,	 18	 кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	од-
нієї	людини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Російська,	1/5,	15	кв.м,	під	ключ,	меблі,	холо-
дильник,	пральна-автомат,	для	однієї	людини)	
-	2,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(097)	438-73-16.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Російська,39/14,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	 1/4,	 18	
кв.м,	меблі,	склопакети,	холодильник,	пральна-
автомат)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Російська,39/14,	м.	«Червоний	хутір»,	1/5,	16	
кв.м,	меблі,	телевізор,	НВЧ-піч,	пральна,	для	
двох	людей)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Тро-
стянецька,5,	 м.	 «Позняки»,	 8/9,	 14	 кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	
двох	людей)	-	3	тис.грн,	для	одного	чоловіка	
-	2	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Тростянецька,	 6/10,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 хо-
лодильник,	 пральна,	 гарнітур,	 для	 однієї	
дівчини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Тростянецька,	6/9,	14	кв.м,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	диван,	меблі,	гарний	ре-
монт,	для	однієї	дівчини)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	
(066)	573-40-03.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (пров.	
Волго-Донський,	 3/5,	 14	 кв.м,	 з	 балконом,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат,	для	однієї	людини)	-	2,5	тис.грн,	для	
двох	людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Кімнату	в	2-кімн	Нова	Дарниця	(Харківське	
шосе,	 7/16,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	диван,	шафа-купе,	для	однієї	дівчини)	
-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (Хар-
ківське	шосе,8,	3/5,	18	кв.м,	балкон,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 НВЧ-піч,	 пральна,	
для	 однієї	 людини)	 -	 2,5	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	(вул.	Б.Гмирі,15,	
м.	 «Позняки»,	 7/9,	 30/20	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна,	
НВЧ-піч,	 балкон,	 для	 однієї	 людини)	 -	 3,5	
тис.грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	 (вул.	Драгома-
нова,	5/9,	14	кв.м,	холодильник,	пральна,	два	
дивани,	для	двох	хлопців)	-	3,2	тис.грн.	Тел.:	
(095)	285-43-64.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	(вул.	Драгоманова,	
7/9,	14	кв.м,	телевізор,	холодильник,	пральна,	
диван,	крісло-ліжко)	-	3,5	тис.грн,	для	одного	
хлопця	-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Здол-
бунівська,	 7/16,	 18	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	меблі,	для	одного	
хлопця)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	(вул.	Урлівська,	
м.	«Позняки»	-	10	хв.	пішки,	5/16,	22	кв.м,	
балкон	 заскл.,	 гарнітурні	 меблі,	 побутова	
техніка,	 для	 однієї	 людини)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(097)	467-12-69.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.	Архі-
тектора	Вербицького,	3/5,	18	кв.м,	меблі,	те-
левізор,	холодильник,	пральна)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	362-84-43.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.	Архі-
тектора	Вербицького,8,	4/9,	15	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
для	 однієї	 людини)	 -	 2,8	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ре-
вуцького,	 7/16,	 16	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 НВЧ-піч,	 два	 дивани,	
меблі,	 для	дівчини)	 -	 2,7	 тис.грн,	 для	двох	
дівчат	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (пр.	
М.Бажана,7,	 6/9,	 14	 кв.м,	 під	 ключ,	 скло-
пакети,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 для	 двох	 людей)	 -	 3,35	 тис.грн.	
Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,	 7/9,	 18	 кв.м,	 балкон,	 холодильник,	
пральна-автомат,	 телевізор,	 диван,	 шафа-
купе,	посудомийна,	гарний	ремонт,	для	дів-
чини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,8,	м.	«Дарниця»,	3/5,	18	кв.м,	балкон,	
ремонт,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 НВЧ-піч,	 кахель,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	2,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Кімнату	в	2-кімн	Харківський	(Харківське	
шосе,	м.	«Харківська»,	5/6,	15	кв.м,	ремонт,	
меблі,	холодильник,	пральна-автомат)	 -	3,2	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
М.Руднєва,	 7/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	для	дівчини)	-	1,8	
тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Но-
водарницька,	 2/5,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 меблі,	 для	 сім’ї)	
-	3	тис.грн,	для	однієї	людини	-	2,5	тис.грн.	
Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Російська,	 3/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	для	дівчини)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Сана-
торна,	5/5,	16	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	 два	 ліжка)	 -	 2	 тис.грн,	 для	 двох	
дівчат	-	3	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (пров.	
Волго-Донський,	 3/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 диван,	 меблі,	 для	
дівчини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (Хар-
ківське	 шосе,63,	 8/9,	 14	 кв.м,	 кухня	 9	
кв.м,	 ремонт,	 чиста,	 меблі,	 балкон	 заскл.,	
пральна-автомат,	телевізор,	інтернет,	15	хв.	
до	метро,	для	однієї	людини)	-	2,3	тис.грн.	
Тел.:	(099)	756-30-50.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Позняки	(вул.	А.Ахматової,	
5/1,	18	кв.м,	телевізор,	холодильник,	пральна,	
диван,	стінка,	ремонт,	для	однієї	дівчини)	-	2,7	
тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Позняки	(вул.	А.Ахматової,	
6/16,	18	кв.м,	балкон,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	диван,	стінка,	для	дівчини)	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	572-61-23.

·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Кошиця,	
7/16,	 16	 кв.м,	 балкон,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 стінка,	 для	 дів-
чини	 або	 жінки)	 -	 2,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (068)	
350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (пр.	
П.Григоренка,	6/12,	28	кв.м,	для	дівчини	та	
хлопця)	-	за	домовленістю.	Тел.:	575-59-61.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(вул.	Реву-
цького,	6/9,	18	кв.м,	для	одного	хлопця,	по-
бутова	техніка,	інтернет)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(050)	081-65-54.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ре-
вуцького,	 7/16,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	меблі,	для	однієї	людини)	
-	3,3	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(вул.	Ревуць-
кого,	 7/16,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 диван,	 крісло-ліжко,	 для	 двох	
людей)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ре-
вуцького,	 м.	 «Харківська»,	 5/16,	 16,5	 кв.м,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат,	для	однієї	дівчини,	хазяйка)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,	4/5,	 16	кв.м,	 все	 є,	 для	одного)	 -	 2,5	
тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	
(099)	220-62-47.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,25-А,	
12/19,	 44/18/12	 кв.м,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	
новобудова	 2016	 р.,	 ремонт,	 вбуд.	 меблі,	
бойлер,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	7	тис.
грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Здолбунівська,	 7/23,	
55/20/12	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 лоджія	 заскл.,	 диван,	 шафа-купе,	
вбуд.	 кухня,	бойлер,	новобудова,	 ремонт)	 -	
7,5	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Харківський	(пр.	
М.Бажана,	 5/9,	 15/10	 кв.м,	 підселення	 для	
дівчини	 або	жінки)	 -	 500	 грн/місяць.	 Тел.:	
(066)	224-21-46.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Трєщина	 (пр.	 В.	 Ма-
яковського,40,	 4/16,	 18	 кв.м,	 без	 хазяїв,	
пральна-автомат,	 меблі,	 балкон,	 для	 однієї	
людини)	 -	 2	 тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 2,5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 М.	 За-
кревського,	 4/9,	 17	 кв.м,	 без	 хазяїв,	 меблі,	
холодильник,	телевізор,	пральна,	інтернет,	за-
кривається	на	ключ,	для	1-2	дівчат)	-	3	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 М.	 За-
кревського,	 4/9,	 20	 кв.м,	 балкон,	 сучасні	
меблі,	 пральна,	 холодильник,	 кондиціонер,	
гарний	 стан)	 -	 2,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 М.	 За-
кревського,63,	 4/9,	 11/8,5	 кв.м,	 нов.	 диван,	
телевізор,	балкон	 з	 кухні,	 кахель,	пральна-
автомат,	 для	 дівчини)	 -	 1,8	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	995-05-04.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 Мило-
славська,	14/8	кв.м,	9/10,	охайна,	меблі,	одна	
хазяйка,	побутова	техніка,	для	дівчини)	-	2	
тис.грн,	для	двох	дівчат	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	995-05-04.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Троєщина	(вул.	О.Бальзака,	
кінець,	4/16,	13,8	кв.м,	для	однієї	людини)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 Радун-
ська,18,	 9/16,	 70/12/10	 кв.м,	 євроремонт,	
сучасні	меблі,	інтернет,	телевізор,	пральна,	
холодильник,	для	дівчини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	
(063)	347-83-15.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	
В.Маяковського,	3/9,	18	кв.м,	для	самотній	
жінкі-пенсіонерки,	 в	 обмін	 на	 спілкування	
та	 догляд	 за	 ходячим	 літнім	 чоловіком).	
Тел.:	(067)	662-10-52.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,59,	 6/9,	 15/9	 кв.м,	 ремонт,	меблі,	
пральна-автомат,	інтернет)	-	2	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	9/16,	16	кв.м,	для	двох	людей)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	9/16,	70/12/10	кв.м,	сучасні	меблі,	
інтернет,	 телевізор,	 пральна,	 холодильник,	
для	дівчини)	 -	 2	 тис.грн,	для	двох	людей	 -	
2,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	9/16,	70/12/10	кв.м,	сучасні	меблі,	
інтернет,	 телевізор,	 пральна,	 холодильник,	
для	дівчини)	 -	 2	 тис.грн,	для	двох	людей	 -	
2,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.	 Кіото,11,	
11/16,	19	кв.м,	косметичний	ремонт,	пральна,	
холодальник,	НВЧ-піч	нов.,	стінка	шконована,	
килими,	штори,	меблі,	без	хазяїв)	-	3,8	тис.грн,	
торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Лісовий	 (вул.	Маршала	
Жукова,37,	 6/9,	 16	 кв.м,	 меблі,	 побутова	
техніка,	 пральна,	 холодильник,	 телевізор,	
бойлер)	-	2,5	тис.грн,	підселення	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Кімнату	 в	 3-кімн	 Лісовий	 (вул.	 Маршала	
Жукова,	 4/9,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 стінка)	 -	 2,5	 тис.
грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лісовий	(вул.	Матеюка,7,	
7/9,	 16	 кв.м,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 одна	
хазяйка)	 -	 2,2	 тис.грн,	 підселення	 -	 1	 тис.
грн.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лісовий	(вул.	Микитенка,	
5/9,	10	кв.м,	без	хазяїв)	-	2,2	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лісовий	(вул.	Мілютенка,	
4/9,	 15/8	 кв.м,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	
телевізор,	 пральна,	 інтернет,	 для	 одного	
хлопця)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	
740-08-60.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.	 Шолом-
Алейхема,13,	 6/9,	 17	 кв.м,	 з	 балконом,	 для	
одного	чоловіка,	пральна-автомат,	меблі,	хо-
лодильник)	-	2,5	тис.грн,	підселення	-	1	тис.
грн.	Тел.:	(099)	435-64-48.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	О.Бальзака,	
7/9,	 16,5	 кв.м,	 2	 ліжка,	 гарнітурні	 меблі,	 ін-
тернет,	 холодильник,	 телевізор,	 пральна,	 до-
мофон,	для	сім’ї	або	двоїх	дівчат)	-	3	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.	
Т.Драйзера,	6/9,	17	кв.м,	балкон,	меблі,	тел.,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
гарний	 стан,	 для	 одного	хлопця)	 -	 2,5	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Лісовий	 (вул.	
Маршала	 Жукова,	 2/5,	 15	 кв.м,	 телевізор,	
для	 двох	 осіб,	 власна,	 5	 хв.	 до	метро)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	733-82-17.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Лісовий	(пр.	Лі-
совий,	1/9,	18	кв.м,	підселення	для	жінки)	-	
600	грн.	Тел.:	(099)	244-72-08.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Дві	 кімнати	 в	 гуртожитку.	 Воскресенка	
(ул.С.Стальського,	8/9,	8/9,	32	кв.м,	без	ме-
блів	 та	 побутової	 техніки)	 -	 4,5	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Березняки	 (вул.	 А.Бучми,	
5/9,	 20	 кв.м,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 для	 2-3	
людей)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(вул.	А.Бучми,	
6/9,	16	кв.м,	гарний	стан)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(063)	506-52-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(Дніпровська	
набережна,	 5/9,	 17	 кв.м,	 видова,	 для	 двох	
людей)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(099)	101-04-11.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(Дніпровська	
набережна,	7/9,	14	кв.м)	-	2,5	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(067)	426-89-21.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(пр.	П.Тичини,	
4/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 пральна,	 диван,	 ін-
тернет,	 для	 одного	 хлопця)	 -	 2,5	 тис.грн.	
Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
3/5,	15	кв.м,	балкон,	телевізор,	холодильник,	
меблі,	 для	 двох	 дівчат)	 -	 2,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(096)	858-42-53.

·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
3/5,	 15	 кв.м,	 з	 балконом,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 два	 дивани,	 для	 двох	 дівчат)	 -	 2	
тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
4/5,	 15/7	 кв.м,	 окр.,	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	пральна,	інтернет,	муз	центр,	єв-
ровікна,	для	двох	дівчат)	-	3	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
5/5,	15	кв.м,	для	двох	людей)	-	2,3	тис.грн,	
для	 трьох	 людей	 -	 2,7	 тис.грн.	 Тел.:	 (068)	
592-54-91.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,	 3/16,	 12,5	 кв.м,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	362-27-97.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,	7/16,	 16	кв.м,	 гарнітур,	побутова	
техніка,	 для	 двох	 людей,	 хазяїн	 вдома	 1-3	
дні	на	міс.)	-	3,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(096)	965-25-51.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	Мики-
тенка,	3/5,	14	кв.м)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	
220-32-47.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	Мики-
тенка,	3/5,	14	кв.м,	окр.,	меблі,	холодильник,	
пральна	 машина,	 телевізор,	 балкон,	 за-
кривається	 на	 ключ,	 для	 двох	 дівчат	 або	
хлопців)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	
568-45-59.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ми-
китенка,	3/5,	14	кв.м,	ходи	окр.,	меблі,	холо-
дильник,	пральна,	інтернет,	для	двох	дівчат	
або	двох	хлопців)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	Мики-
тенка,	5/9,	13	кв.м,	холодильник,	пральна)	-	
3	тис.грн.	Тел.:	(097)	180-09-60.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	
П.Запорожця,	1/5,	16	кв.м,	для	дівчини)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	510-99-70.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	
П.Запорожця,	2/5,	16	кв.м,	ходи	окр.,	меблі,	
два	 дивани,	шафа,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна	 машина,	 інтернет,	 євровікна,	 для	
1-2	жінок	після	35	років)	-	2,5	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	
С.Стальського,	 2/5,	 15	 кв.м,	 прохідна,	 для	
жінки)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Райдужний	 (вул.	 Рай-
дужна,	5/16,	12/9	кв.м,	меблі,	холодильник,	
телевізор,	 без	 пральної,	 закривається	 на	
ключ,	для	двох	хлопців)	-	2	тис.грн	+	лічиль-
ники.	Тел.:	540-91-56.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Русанівка	 (вул.	 Ен-
тузіастів,	9/9,	16/8,5	кв.м)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	875-79-73.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Соцмісто	 (б.	Верховної	
Ради,	5/5,	16/7	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(097)	279-75-57.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Бажова,	
м.	«Дарниця»,	2/5,	16/7	кв.м,	всі	вигоди)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(093)	051-61-17.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Кау-
наська,	 4/5,	 14	 кв.м,	 для	 дівчини,	 хазяйка)	
-	 за	 домовленістю.	Без	 посередників.	Тел.:	
(050)	771-80-27.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Кау-
наська,	4/5,	14	кв.м,	для	одного	хлопця,	ха-
зяйка)	-	за	домовленістю.	Без	посередників.	
Тел.:	(096)	553-24-07.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Соцмісто	(вул.	Пожарсь-
кого,	2/5,	16/7	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	988-57-96.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Соцмісто	(вул.	Пожарсь-
кого,	4/5,	16/7	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(093)	008-76-82.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Соцмісто	(вул.	Празька,26,	
м.	 «Чернігівська»,	 1/5,	 18	 кв.м,	 меблі,	 холо-
дильник,	 НВЧ-піч,	 пральна,	 без	 свіжого	 ре-
монту,	без	хазяїв,	під	ключ,	для	двох	людей)	-	2	
тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Хо-
рольська,10,	 м.	 «Чернігівська»,	 8/9,	 15	
кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна)	-	3	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Соцмісто	(пр.	Миру,	2/5,	
18/7	кв.м,	окр.,	закривається	на	ключ,	меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 інтернет,	 пральна,	
для	сім’ї)	-	3,8	тис.грн.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (пр.	 Ю.	 Га-
гаріна,19,	 м.	 «Чернігівська»,	 7/9,	 18	 кв.м,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат,	для	однієї	людини)	-	2,7	тис.грн.	Тел.:	
(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (пр.	
Ю.Гагаріна,	 3/5,	 15	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна-автомат,	 для	
однієї	людини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (пр.	
Ю.Гагаріна,	 3/5,	 16	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна,	 для	 однієї	
людини)	-	2,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	
тис.грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (пр.	
Ю.Гагаріна,	7/9,	18	кв.м,	з	балконом,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
для	 однієї	 людини)	 -	 2,5	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (б.	 Пе-
рова,	 8/9,	 16	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 меблі,	 для	 двох	 людей)	 -	 3,5	 тис.
грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
початок,	1/5,	15	кв.м,	побутова	техніка,	для	
одного	 чоловіка)	 -	 3,3	 тис.грн.	 Тел.:	 (099)	
911-94-80.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,	4/9,	18	кв.м,	закривається	на	ключ,	
балкон,	 металопластикові	 вікна,	 меблі,	 хо-
лодильник,	телевізор,	пральна,	інтернет,	для	
дівчини	 або	жінки)	 -	 3	 тис.грн.	Тел.:	 (093)	
091-88-75.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,	 5/16,	 14	 кв.м,	 для	 двох	 хлопців)	
-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,	 7/9,	 17	 кв.м,	 з	 балконом	 заскл.,	
євровікна,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	
пральна,	 інтернет,	 для	 однієї	 дівчини	 або	
жінки)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
А.Малишка,13,	3/16,	18	кв.м,	євроремонт,	італ.	
меблі,	 паркет,	 2	 балкони,	 побутова	 техніка,	
одна	хазяйка,	для	одного	чоловіка)	 -	 3,5	 тис.
грн.	Без	посередників.	Тел.:	(095)	536-50-69.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лівобережний	 (вул.	
М.Раскової,	 5/9,	 10	 кв.м,	 для	 жінки	 50-60	
років).	Без	посередників.	Тел.:	(097)	403-17-22.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.	 Брати-
славська,	 4/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Соцмісто	 (б.	Верховної	
Ради,	4/5,	20	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(099)	630-72-11.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Соцмісто	(вул.	Міста	Ша-
летт,5,	2/5,	15	кв.м,	без	хазяїв,	для	1-2	людей,	
меблі,	 пральна-автомат,	 холодильник,	 те-
левізор)	-	3	тис.грн.	Тел.:	383-70-06.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Соцмісто	 (пр.	 Ю.	 Га-
гаріна,	7/9,	18	кв.м,	меблі,	 телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	для	однієї	людини)	-	2,8	
тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(095)	756-15-63.
·	Кімнату	 в	 5-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Мініна,	
3/5,	16/7	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(068)	
984-10-67.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку	 (вул.	 Кибальчича,	
4/9,	10/15	кв.м,	блочна	система,	меблі,	холо-
дильник,	пральна,	інтернет,	для	двох	людей)	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кімнату	в	гуртожитку.	Стара	Дарниця	(вул.	
Азербайджанська,	5/9,	15/10	кв.м,	блок	на	5	
кімнат,	2	туалети,	ванна,	кухня,	меблі,	холо-
дильник,	без	пральної,	для	однієї	людини)	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(066)	300-94-63.

·	Кімнату	в	гуртожитку.	Стара	Дарниця	(вул.	
Азербайджанська,	 м.	 «Чернігівська»	 -	 5	
хв.,	5/10,	15	кв.м,	телевізор,	пральна,	холо-
дильник,	побутова	техніка,	меблі,	тільки	для	
жінки).	Оплата	-	тільки	комунальні	платежі.	
Тел.:	(099)	160-89-17.
·	Кімнату	в	комунальній.	Соцмісто	(вул.	Бу-
дівельників,	3/5,	15/7	кв.м,	без	хазяїв,	меблі	
90	р.,	холодильник,	телевізор,	без	пральної	
машини,	 для	 сім’ї)	 -	 3	 тис.грн	 +	 застава.	
Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Березняки	 (пр.	
П.Тичини,	 6/16,	 18	 кв.м,	 з	 балконом	 заскл.,	
одна	хазяйка)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	
(б.	Перова,	5/9,	15/8	кв.м,	холодильник,	те-
левізор,	 пральна,	 меблі,	 інтернет,	 для	 дів-
чини)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	
(вул.	П.Запорожця,	5/5,	15	кв.м,	підселення	
для	чоловіка)	-	750	грн.	Хазяйка.	Без	посе-
редників.	Тел.:	512-39-06.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	
Празька,26,	 7/9,	 16	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
балкон	 заскл.,	 холодильник,	 пральна,	 для	 од-
ного	хлопця)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	
(вул.	 Кибальчича,	 5/16,	 11	 кв.м,	 побутова	
техніка,	для	одного	чоловіка)	-	1,5	тис.грн.	
Тел.:	(099)	911-94-80.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Мінський	 (вул.	 Кални-
шевського,	 5/9,	 18	 кв.м,	 бронедвері,	 мета-
лопластикові	 вікна,	 паркет,	 меблі,	 гарний	
стан,	для	дівчат	або	для	сім’ї,	комунальні	за	
домовленістю)	-	3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(066)	
260-77-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Оболонь	 (вул.	 Л.Гавро,	
4/16,	 13	 кв.м,	 ліфт,	 телевізор	 плазма,	
пральна,	 бойлер,	 лічильники,	 вбуд.	 кухня,	
2-камерний	холодильник,	НВЧ-піч,	мульти-
варка,	м.	«Оболонь»,	«Петрівка»,	для	однієї	
людини,	 один	 господар)	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	501-59-08.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (вул.	 Маршала	
Малиновського,	5/16,	11	кв.м,	для	однієї	лю-
дини,	 яка	 не	 палить,	 хазяйка).	 Без	 посеред-
ників.	Тел.:	(066)	247-41-84	(з	10.00	до	20.00).
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Тимошенка,	12	кв.м,	3/16,	побутова	техніка,	
для	 двох	 людей)	 -	 3	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Тимошенка,	 3/16,	 17	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 для	
одного	чоловіка)	-	3,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (пр.	 Героїв	
Сталінграда,16,	 м.	 «Мінська»,	 1/25,	 18/10	
кв.м,	лоджія	заскл.,	меблі,	холодильник,	те-
левізор,	 інтернет,	 для	 одного	 хлопця)	 -	 2,5	
тис.грн.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (пр.	 Героїв	
Сталінграда,17,	 2/9,	 17	 кв.м,	 бажано	 для	
жінки	після	40	років,	хазяйка)	-	1,5	тис.грн.	
Тел.:	(097)	896-14-31.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (пр.	 Героїв	
Сталінграда,49-Б,	 14/16,	 12,5	 кв.м,	 бажано	
для	жінки	або	дівчини)	 -	 за	домовленістю.	
Тел.:	(066)	113-40-38.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Малиновського,11-Б,	 5/9,	 17	 кв.м,	 2	 ліжка,	
стінка,	 холодильник,	 пральна,	 чиста,	 за-
тишна,	 підселення	 для	 дівчини)	 -	 1,4	 тис.
грн.	Тел.:	(096)	918-24-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Малиновського,11,	 м.	 «Оболонь»	 -	 5	 хв.,	
5/9,	18	кв.м,	2	ліжка,	шафа	3-стулкова,	стіл,	
інтернет,	 чисто,	 затишно,	 підселення	 для	
дівчини)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	629-80-48.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Оболонь	 (вул.	 Мар-
шала	 Тимошенка,	 5/9,	 14	 кв.м,	 одна	 ха-
зяйка,	чиста,	 затишна,	2	ліжка,	стіл,	шафа,	
пральна-автомат,	телевізор,	інтернет,	підсе-
лення	для	дівчини	або	жінки)	-	2	тис.грн	з	
комунальними.	Тел.:	(096)	918-24-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Оболонь	(вул.	Озерна,	м.	
«Героїв	Дніпра»,	 4/9,	 14	 кв.м,	меблі,	 побу-
това	техніка,	хазяйка,	для	дівчини)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(066)	300-07-12.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Оболонь	 (вул.	
Приозерна,10,	 м.	 «Петрівка»,	 5/9,	 35/18/8	
кв.м,	 2	 спальних	 місця,	 стінка,	 стіл,	 холо-
дильник,	чиста,	затишна,	одна	хазяйка,	під-
селення)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(096)	918-24-02.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (пр.	
Героїв	 Сталінграда,17,	 2/9,	 17	 кв.м,	 для	
хлопців	до	35	років)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	
896-14-31.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Печерськ	(вул.	Кіквідзе,	
1/5,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 диван,	 стінка)	 -	 2,8	 тис.грн.	 Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Центр	(вул.	Чер-
воноармійська,81,	 3/4	 цегл.,	 18/14	 кв.м,	 з	
балконом,	бойлер,	пральна,	кодовий	замок,	
для	дівчини,	власна)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(050)	
261-45-22.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
В.Порика,15,	 5/9,	 14/7	 кв.м,	 окрема,	меблі,	
телевізор,	 пральна-автомат,	 інтернет,	 одна	
хазяйка,	для	дівчини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(098)	
021-91-09.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
В.Порика,3,	5/9,	16/8	кв.м,	окрема	кімната,	
меблі,	 балкон,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
одна	хазяйка,	півроку	в	селі,	для	однієї	дів-
чини)	-	2,6	тис.грн.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
«Правди»,76,	 8/16,	 14/8	 кв.м,	 окрема	 кім-
ната,	меблі,	телевізор,	для	дівчини)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(093)	364-82-53.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Виноградар	(пр.	Свободи,	
3/9,	15	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	для	однієї	
людини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	468-49-94.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Куренівка	(вул.	Макіївська,	
6/9,	 14/8	 кв.м,	 без	 хазяїв,	 меблі	 90	 р.,	 закри-
вається,	балкон	заскл.,	холодильник,	пральна,	
інтернет)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Куренівка	 (вул.	Мости-
цька,	4/4,	16/9	кв.м,	одна	хазяйка,	доглянута,	
меблі,	 балкон,	 кахель,	 для	 однієї	 дівчини)	
-	2,5	тис.грн,	для	двох	дівчат	 -	3,5	тис.грн.	
Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (вул.	
Г.Гонгадзе,	 10/12,	 14/8	 кв.м,	 побутова	 тех-
ніка,	для	однієї	людини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	282-91-43.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (вул.	
Н.Ужвій,	на	розі	пр.»Правди»,	19/21,	14/15	
кв.м,	телевізор,	холодильник,	пральна,	НВЧ-
піч,	інтернет,	склопакети,	2	с/в,	бронедвері,	
гарний	 стан,	 3	 ліфта,	 охорона,	 власна)	 -	 3	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	375-93-79.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
В.Порика,	 2/9,	 16	 кв.м,	 ходи	 окр.,	 гарний	
стан,	 меблі,	 ринок)	 -	 2,5	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	525-47-18.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
В.Порика,	 2/9,	 18	 кв.м,	 ходи	 окр.)	 -	 3	 тис.
грн.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
Г.Гонгадзе,	 2/9,	 15	 кв.м,	 пральна	 машина,	
телевізор,	 необхідні	 меблі,	 без	 хазяїв)	 -	 2	
тис.грн.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
Г.Гонгадзе,32,	7/9,	14/7	кв.м,	окрема,	меблі,	
лоджія,	пральна-автомат,	інтернет,	для	двох	
людей)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	021-91-09.
·	Кімнату	в	4-кімн.	Виноградар	(пр.	Свободи,	
9/9,	 11	 кв.м,	 з	 балконом,	 шафа,	 диван,	 те-
левізор)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	166-38-29.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Маршала	
Гречка,	5/9,	10	кв.м,	балкон	заскл.,	під	ключ,	
все	необхідне,	для	однієї	людини)	-	2,6	тис.
грн.	Тел.:	(095)	044-64-78.
·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Виноградар	 (вул.	
Світлицького,28,	 5/9,	 14/7	 кв.м,	 окрема	 кім-
ната,	 меблі,	 пральна-автомат,	 підселення	 для	
дівчини)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.

·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.	
«Правди»,33,	 6/9,	 18	 кв.м,	 окрема	 кімната,	
меблі,	телевізор,	пральна-автомат,	інтернет,	
для	одного	хлопця)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	
021-91-09.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Академмістечко	 (вул.	
Академіка	 Булаховського,	 3/5,	 14/7	 кв.м,	
окр.	 телевізор,	 побутова	 техніка,	 хазяйка	
влітку	 на	 дачі,	 для	 дівчини)	 -	 2,5	 тис.грн.	
Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Кольцова,	
3/9,	 15/7	 кв.м,	 одна	 хазяйка,	 побутова	 тех-
ніка,	інтернет,	для	однієї	дівчини)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Кольцова,	
3/9,	20	кв.м,	для	1-2	хлопців,	хазяйка)	-	1,5	
тис.грн/людина.	Тел.:	(068)	354-40-30.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
2/9,	 15/7	 кв.м,	 побутова	 техніка,	 інтернет,	
для	одного	хлопця)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	
014-34-41.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	15/7	кв.м,	євроремонт,	побутова	
техніка,	інтернет,	для	однієї	людини,	м.	«Свя-
тошин»)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	15/7	кв.м,	одна	хазяйка,	після	
євроремонту,	побутова	техніка,	для	дівчини)	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	18/7	кв.м,	євроремонт,	одна	ха-
зяйка,	побутова	техніка,	інтернет,	для	однієї	
людини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Жмерин-
ська,	5/9,	12	кв,м,	для	будівельників).	Оплата	
-	ремонт	квартири.	Тел.:	(063)	072-11-89.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	
Жолудєва,6-Б,	4/9	цегл.,	12	кв.м,	тел.,	ліно-
леум,	с/в	окр.,	кахель,	меблі,	побутова	тех-
ніка)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Зодчих,	
5/9,	14/7	кв.м,	одна	хазяйка,	меблі,	побутова	
техніка,	 інтернет,	 для	 одного	хлопця)	 -	 2,5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Са-
лютна,	3/5,	16	кв.м,	під	ключ,	одна	хазяйка,	
телевізор,	інтернет)	-	2,3	тис.грн.	Тел.:	(050)	
014-34-41.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	 (вул.	Сими-
ренка,	4/9,	15	кв.м,	для	дівчини,	хазяйка)	 -	
1,8	тис.грн.	Тел.:	276-06-61.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Сім’ї	
Сосніних,	 2/9,	 16	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
меблі,	для	одного	хлопця	або	дівчини)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	724-22-56.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	
Я.Коласа,	 3/9,	 14	 кв.м,	 один	 господар,	 для	
однієї	людини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	276-06-61.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Святошин	(вул.	В.Стуса,	
5/16,	 14	 кв.м,	 все	 необхідне,	 для	 одного	
хлопця,	який	не	палить)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(095)	703-66-77.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Біличі	 (вул.	 Чорно-
бильська,	 6/9,	 15	 кв.м)	 -	 1,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	921-30-22.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
2/9,	14/7	кв.м,	для	однієї	дівчини,	побутова	
техніка,	 інтернет)	 -	 2,2	 тис.грн.	Тел.:	 (067)	
589-17-73.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (б.	 Р.Роллана,	
2/9,	14/7	кв.м,	побутова	техніка,	інтернет,	для	
дівчини)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
3/9,	14	кв.м,	для	двох	дівчат,	інтернет,	побу-
това	техніка,	швидкісний	трамвай)	 -	3	тис.
грн.	Тел.:	276-06-61.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	18/7	кв.м,	балкон	заскл.,	побу-
това	 техніка,	 інтернет,	 для	 одного	 хлопця)	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	 (вул.	Жолу-
дєва,	 5/9	 цегл.,	 12	 кв.м,	 тел.,	 лінолеум,	 с/в	
окр.,	кахель,	меблі,	побутова	техніка)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (пр.	
Л.Курбаса,	7/9,	17	кв.м,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	для	дівчини)	 -	2,5	тис.грн.	Тел.:	 (050)	
724-22-56.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (пр.	
Л.Курбаса,	8/9,	15	кв.м,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	для	дівчини	або	хлопця)	-	2,5	тис.грн.	
Тел.:	(098)	590-26-45.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Депу-
татська,14,	 2/2,	 21	 кв.м,	 сталінка,	 холо-
дильник,	 телевізор,	 пральна-автомат,	 для	
однієї	людини)	 -	3	тис.грн.	Тел.:	450-55-57	
(Євген	Володимирович).
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Борщагівка	(вул.	
Зодчих,	 2/9,	 18/7	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
одна	хазяйка,	після	ремонту,	підселення	для	
дівчини)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	
Зодчих,	5/9,	14	кв.м,	підселення	для	хлопця,	
побутова	 техніка,	 інтернет,	 шпалерний	
ринок,	 м.	 «Житомирська»)	 -	 1,5	 тис.грн.	
Тел.:	276-06-61.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (пр.	
Академіка	Корольова,	8/9,	15	кв.м,	для	одного	
хлопця)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	724-22-56.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Біличі	 (вул.	
Генерала	 Наумова,	 4/9,	 16/8	 кв.м,	 балкон	
заскл.,	 бойлер,	 побутова	 техніка,	 для	 дів-
чини	 підселення)	 -	 1,3	 тис.грн.	 Тел.:	 (063)	
532-11-43.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Відрадний	 (вул.	
М.Василенка,	 3/5,	 15/7	 кв.м,	 одна	 хазяйка,	
побутова	 техніка,	 інтернет,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	276-06-61.
·	Соломянський	 Кімнату	 в	 2-кімн.	
Солом’янка	 (вул.	 Мартиросяна,4,	 4/9,	 14/6	
кв.м,	с/в	окр.,	холодильник,	пральна,	меблі,	
тамбур,	балкон,	для	одного	чоловіка,	поряд	
ринок,	 супермаркет,	 транспорт,	 будинок	 у	
дворі)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	352-14-04.
·	Соломянський	 Кімнату	 в	 2-кімн.	
Солом’янка	 (вул.	 Машинобудівна,	 4/9,	 14	
кв.м,	 одна	 хазяйка,	 побутова	 техніка,	 м.	
«Шулявська»,	для	одного	чоловіка)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Солом’янка	(вул.	Пітер-
ська,	1/5,	16/7	кв.м,	побутова	техніка,	після	
ремонту,	один	господар,	для	двох	дівчат	або	
для	сім’ї)	-	3	тис.грн	з	комунальними.	Тел.:	
(096)	435-44-87.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Солом’янка	 (вул.	 Соло-
м’янська,	 3/9,	 18	 кв.м,	 побутова	 техніка,	 для	
двох	хлопців)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Чоколівка	(вул.	Мартиро-
сяна,	5/9,	11	кв.м,	все	необхідне)	 -	1,8	тис.
грн.	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Соломянський	 Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	
Відрадний	(б.	І.Лепсе,	3/5,	18/7	кв.м,	гарний	
стан,	 одна	 хазяйка,	 побутова	 техніка,	 для	
дівчини)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Салютна,	
3/5,	18/7	кв.м,	для	1-2	люей,	один	господар)	
-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Щерба-
кова,72,	3/5,	14/7	кв.м,	окреа	кімната,	меблі,	
пральна,	інтернет,	одна	хазяйка,	для	жінки)	
-	1,8	тис.грн.	Тел.:	(098)	021-91-09.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Сирець	(вул.	Щусєва,	2/3,	
20	 кв.м,	 холодильник,	 телевізор,	 інтернет,	
газколонка)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (097)	
754-24-08.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Шулявка	 (вул.	 Борща-
гівська,	м.	 «Політехнічний	 ін-т»,	 4/9	цегл.,	
14	 кв.м,	 під	 ключ,	 ремонт,	 балкон	 заскл.,	
вікна	 у	 двір,	 нов.	 меблі,	 побутова	 техніка,	
без	хазяйки,	для	дівчини)	-	2,7	тис.грн	+	лі-
чильники.	Тел.:	(095)	902-44-60.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нивки	(вул.	Академіка	Ту-
полєва,	3/5,	15	кв.м,	меблі,	інтернет,	телевізор,	
для	дівчини)	-	3,3	тис.грн.	Тел.:	400-75-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Сирець	 (вул.	 О.Теліги,	
4/5,	12	кв.м,	меблі.	побутова	техніка,	для	од-
ного	хлопця)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	331-12-26.

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



4 www.eo.kiev.ua № 13      6–12.04.2018482-01-13, 482-08-62
·	Кімнату	в	3-кімн.	Татарка	(вул.	Татарська,	
8/9,	 16	 кв.м,	 з	 балконом,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна)	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
923-41-02.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Центр	 (вул.	 Саксаган-
ського,	3/5,	20/10	кв.м,	без	хазяїв,	меблі	90	
р.,	холодильник,	телевізор,	пральна,	 закри-
вається	на	ключ,	для	сім’ї	або	двох	людей)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Шулявка	 (пров.	 Політех-
нічний,	м.	«Політехнічний	ін-т»,	3/9,	15	кв.м,	
необхідні	меблі,	 побутова	 техніка,	 для	 однієї	
людини)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	912-51-81.

здам в оренду - 
1 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Автовокзал	(пр.	Науки,	9/16,	34/15/9	кв.м,	все	
необхідне,	холодильник,	пральна,	склопакети,	
5	хв.	до	м.	«Деміївська»,	10	хв.	до	центру)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Голосіїв	(пров.	Задорожний,	м.	«Голосіїв»,	
3/5	 цегл.,	 18/7	 кв.м,	 бронедвері,	 балкон	
заскл.,	 склопакети,	 кахель,	 меблі,	 холо-
дильник,	 телевізор,	 пральна,	 тихе	 місце,	
«Велика	 кишеня»,	 гарний	 стан)	 -	 5,5	 тис.
грн.	Тел.:	257-41-07.
·	Деміївка	 (вул.	 Деміївська,	 м.	 «Го-
лосіївська»,	готель	«Мир»,	4/9,	29/16/5	кв.м,	
все	 необхідне)	 -	 4,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(050)	924-22-25.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Бортничі	(вул.	Леніна,	2/5,	37/19/9	кв.м,	с/в	
окр.,	телевізор,	тел.,	холодильник,	пральна,	
можна	для	сім’ї)	-	4,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,12-Б,	 м.	
«Червоний	хутір»,	2/9,	30/18/6	кв.м,	меблі,	те-
левізор,	холодильник,	кахель,	пральна,	балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	4	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,25-А,	
12/19,	 44/18/12	 кв.м,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	
новобудова	 2016	 р.,	 ремонт,	 вбуд.	 меблі,	
бойлер,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	7,5	тис.
грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,49,	 м.	
«Червоний	хутір»,	4/9,	37/19/9	кв.м,	ремонт,	
склопакети,	 кондиціонер,	 бойлер,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель,	
балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(095)	091-49-65.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Вереснева,	 м.	 «Чер-
воний	хутір»,	3/9,	33/19/7	кв.м,	склопакети,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат,	 кахель,	 балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	
5,5	тис.грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Вереснева,	 м.	 «Чер-
воний	 хутір»,	 7/9,	 35/19/7	 кв.м,	 ремонт,	
склопакети,	меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Волго-Донська,75,	3/5,	
31/19/6	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	4,8	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-37-17.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Здолбунівська,	 7/23,	
55/20/12	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 лоджія	 заскл.,	 диван,	 шафа-купе,	
вбуд.	 кухня,	бойлер,	новобудова,	 ремонт)	 -	
7,5	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 К.Заслонова,13-Б,	 м.	
«Червоний	хутір»,	 4/9,	 27/14/6	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна,	
балкон	заскл.)	-	5	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Нова	Дарниця	 (вул.	Поліська,14,	м.	 «Чер-
воний	хутір»,	5/5,	37/18/7	кв.м,	склопакети,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна-автомат,	 балкон,	 бронедвері)	 -	 4,5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Нова	Дарниця	 (вул.	Поліська,20,	м.	 «Чер-
воний	 хутір»,	 3/5,	 28/14/6	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	4	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Поліська,	 9/9,	 14/6	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат,	диван,	гарний	ремонт)	 -	4,5	тис.грн.	
Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Російська,	 4/5	 цегл.,	
32/15/5	кв.м,	меблі,	 інтернет,	холодильник,	
пральна-напівавтомат)	 -	 4,2	 тис.грн.	 Тел.:	
(063)	347-83-15.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Санаторна,18,	м.	«По-
зняки»,	 8/16,	 33/18/9	 кв.м,	 ремонт,	 склопа-
кети,	 меблі,	 телевізор,	 кондиціонер,	 холо-
дильник,	пральна,	НВЧ-піч,	кахель,	балкон	
заскл.,	 бронедвері)	 -	 6	 тис.грн.	 Тел.:	 (095)	
756-15-63.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Санаторна,8-А,	 5/16,	
34/18/8	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	 без	 ре-
монту,	 балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 4	 тис.
грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Тростянецька,53,	 9/9,	
32/18/8	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Нова	 Дарниця	 (Харківське	 шосе,56,	 м.	
«Позняки»,	 7/20,	 47/19/12	 кв.м,	 ремонт,	
меблі	 2000	 р.,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 кахель,	 бронедвері)	 -	 6	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Осокорки	 (вул.	 Завальна,10,	 10/22,	 48/22/12	
кв.м,	 ремонт,	 нов.	 меблі,	 кондиціонер,	 те-
левізор,	холодильник,	пральна,	балкон	заскл.,	
бронедвері)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Осокорки	 (вул.	 Центральна,120,	 1/1,	 40	
кв.м,	 пральна,	 холодильник,	 телевізор,	
2-спальне	 ліжко,	 диван,	 необхідні	 меблі)	 -	
5,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	495-24-06.
·	Осокорки	 (Дніпровська	 набережна,22,	 м.	
«Осокорки»,	 10/22,	 48/22/12	 кв.м,	 ремонт,	
нов.	 меблі,	 кондиціонер,	 НВЧ-піч,	 холо-
дильника,	 пральна-автомат,	 кахель,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	884-57-17.
·	Позняки	 (вул.	 А.Ахматової,4,	 м.	 «Поз-
няки»,	 5/16,	 37/20/9	 кв.м,	 меблі	 2000	 р.,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель,	
склопакети,	 балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Позняки	 (вул.	А.Ахматової,	 9/22	цегл.,	 45	
кв.м,	новобудова,	студіо,	євроремонт,	конди-
ціонери,	нов.	меблі,	побутова	техніка,	пар-
кування,	м.	«Осокорки»)	-	10	тис.грн.	Тел.:	
(067)	230-41-00.
·	Позняки	 (вул.	 Драгоманова,31,	 м.	 «Поз-
няки»,	 6/9,	 39/18/11	 кв.м,	 ремонт,	 склопа-
кети,	 меблі	 нов.,	 телевізор,	 холодильник,	
НВЧ-піч,	 кондиціонер,	 балкон	 заскл.,	 бро-
недвері)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Позняки	 (вул.	С.Крушельницької,13,	 9/26,	
47/19/14	кв.м,	ремонт,	нов.	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна-автомат,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Позняки	 (пр.	 П.Григоренка,18,	 9/22,	
52/21/14	 кв.м,	 ремонт,	меблі,	 холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.)	-	6	тис.грн.	
Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,36/2,	 м.	
«Харківська»,	 5/16,	 37/18/9	 кв.м,	 ремонт,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	6	тис.грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Харківський	 (пр.	М.Бажана,9,	5/9,	39/18/9	
кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	4,5	тис.
грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,168,	 4/10,	
68/45/8	 кв.м,	 ремонт,	 склопакети,	 меблі,	 те-
левізор,	холодильник,	пральна,	балкон	заскл.,	
бронедвері)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (б.	 В.Висоцького,	 7/9	 пан.,	
35/20/8	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 гар-
нітурні	меблі,	пральна,	кахель,	бронедвері,	
балкон	заскл.,	хор.	стан)	-	5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(097)	155-20-25.
·	Троєщина	 (б.	 Л.Бикова,	 5/9,	 19/10	 кв.м,	
меблі,	холодильник,	телевізор,	пральна,	 ін-
тернет,	кахель,	2	балкони	заскл.)	-	7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,	 2/9,	
17/8	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	балкон	заскл.)	-	5,8	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.

·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,33,	 6/9,	
54/31/9	кв.м,	меблі,	 інтернет,	телевізор,	хо-
лодильник,	 пральна-автомат)	 -	 6	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Троєщина	 (вул.	М.Закревського,	 5/25,	 19/12	
кв.м,	 новобудова,	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	 пральна,	 склопакети,	 бойлер,	 ін-
тернет)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	 (093)	
091-88-75.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,	 7/16,	
18/8	кв.м,	меблі	90	р.,	балкон	заскл.,	холо-
дильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет)	 -	 5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	606-09-12.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,95,	 10/25,	
50/20/12	кв.м,	меблі,	техніка)	 -	6,5	тис.грн.	
Тел.:	(093)	568-88-64.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,65,	 6/10,	
40/18/10	кв.м,	після	косметичного	ремонту,	
с/в	 окр.,	 нов.	 кахель,	 склопакети,	 бронед-
вері,	 лоджія	 заскл.,	 тамбур	 на	 2	 кв-ри,	 ко-
мори,	меблі,	вбуд.	кухня,	без	техніки)	-	5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	937-64-07.
·	Троєщина	(вул.	О.Сабурова,	7/9,	14/8	кв.м,	
охайна,	 меблі,	 нов.	 диван,	 кухня,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат)	 -	 4,5	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Троєщина	 (пр.	 В.Маяковського,	 1/9,	
18/9	 кв.м,	 сучасні	 меблі,	 вбуд.	 кухня,	 хо-
лодильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет,	
балкон	 заскл.,	 металопластикові	 вікна,	 ка-
хель,	бронедвері)	-	5,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(096)	075-36-41.
·	Троєщина	 (пр.	 В.Маяковського,	 1/9,	 19/9	
кв.м,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	НВЧ-піч,	 кахель,	 грати	 на	
вікнах,	євровікна,	балкон	заскл.,	до	жовтня)	-	
5,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Троєщина	 (пр.	 В.Маяковського,	 4/9,	 18/8	
кв.м,	 євроремонт,	 сучасні	 меблі,	 холо-
дильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет)	 -	 6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (вул.	 Березняківська,	 9/9,	 17	
кв.м,	 балкон	 заскл.,	 склопакети,	 побутова	
техніка,	 після	 ремонту,	 плитка,	 меблі)	 -	 5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	160-89-17.
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 4/9,	 17/8	 кв.м,	 су-
часні	меблі,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	балкон	заскл.,	євровікна)	-	6	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Воскресенка	 (віл.Вільде,	 6/9,	 33/20/4,5	
кв.м,	після	капремонту,	меблі,	побутова	тех-
ніка	нов.)	-	договірна.	Тел.:	(063)	336-43-66.
·	Воскресенка	 (вул.	 П.Запорожця,	 3/5,	
26,5/15/5	 кв.м,	 все	 необхідне,	 пральна-ав-
томат,	гарний	житловий	стан)	 -	4,7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Готельну.	Райдужний	 (вул.	Райдужна,	 9/9,	
14/7	кв.м,	меблі	90	р.,	холодильник,	пральна,	
інтернет,	 кондиціонер,	 балкон	 заскл.,	 для	
сім’ї	 без	 дітей)	 -	 4	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(093)	091-88-75.
·	ДВРЗ	 (вул.	 Лобачевського,7-А,	 5/22,	
39/18/11	 кв.м,	 новобудова,	 ремонт,	 нов.	
меблі,	 кахель,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	6	тис.грн,	можна	без	меблів	але	з	кухнею	-	
5	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Комсомольський	 (вул.	 А.Малишка,27,	 3	 хв.	
до	м.	«Дарниця»,	5/5,	29/17/5	кв.м,	балкон,	ме-
талопластикові	вікна,	меблі,	побутова	техніка,	
парк)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	Комсомольський	 (вул.	 Г.Хоткевича,	 4/22,	
22/14	кв.м,	новобудова,	сучасні	меблі,	побу-
това	техніка,	кахель,	балкон	заскл.)	-	7	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Комсомольський	 (вул.	 Міста	 Шалетт,3,	
4/9,	40/19/8	кв.м,	балкон	заскл.,	склопакети,	
холодильник,	 пральна,	 побутова	 техніка,	
меблі,	 м.	 «Дарниця»	 -	 10	 хв.,	 парк	 Пере-
моги)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Лівобережний	 (вул.	Микільсько-Слобідська,	
5/9,	36/18/7	кв.м,	меблі,	побутова	техніка)	-	7	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Лісовий	(пр.	Лісовий,	3/9,	33/15/6	кв.м,	все	
необхідне)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (098)	
975-20-46.
·	м.	 «Левобережная».	 Посуточно,	
почасово.	Ул.Плеханова,	5	мин.	до	
метро.	1-3	комнатные,	недорого.	
Тел.:	(063)	233-10-16.
·	Райдужний	 (вул.	 П.Вершигори,	 4/9,	 17/8	
кв.м,	 після	 косметичного	 ремонту,	 нов.	
меблі,	 побутова	 техніка,	 металопластикові	
вікна,	 балкон	 заскл.)	 -	 5	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Райдужний	(вул.	Райдужна,	4/9,	15/9	кв.м,	
гарнітурні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Соцмісто	 (б.	 Верховної	 Ради,20,	 м.	 «Чер-
нігівська»,	 3/5,	 32/18/7	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 кахель,	 балкон,	 бро-
недвері)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Соцмісто	 (б.	 Верховної	 Ради,20,	 м.	 «Чер-
нігівська»,	3/5,	32/18/7	кв.м,	ремонт,	меблі,	
телевізор,	холодильник,	кахель,	пральна-ав-
томат,	балкон	 заскл.,	бронедвері)	 -	 4,5	 тис.
грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Соцмісто	(вул.	Каунаська,	м.	«Дарниця»,	3/5,	
32/18/7	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.)	-	4,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Соцмісто	 (вул.	Пожарського,	 2/5,	 31	 кв.м,	
меблі,	побутова	техніка)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(099)	630-72-11.
·	Соцмісто	 (вул.	 Червоноткацька,	 1/5,	 20/8	
кв.м,	 охайна,	 меблі,	 кухон.	 гарнітур,	 ку-
товий	 диван,	 пральна-автомат,	 кахель,	 м.	
«Дарниця»	-	7	хв.	пішки)	-	5,5	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Соцмісто	 (пр.	Ю.Гагаріна,14,	 5/5,	 32/18/7	
кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	4,6	тис.
грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Соцмісто	(Харківське	шосе,8,	м.	«Дарниця,	
3/5,	14	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	 для	 однієї	 людини)	 -	 2,5	 тис.грн,	
для	двох	-	3	тис.грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Стара	Дарниця	 (вул.	Алма-атинська,	7/16,	
75/52/10	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	нов.	меблі,	вбуд.	кухня,	гарний	ре-
монт)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Стара	 Дарниця	 (вул.	 Хорольська,8,	 3/9,	
33/19/8	кв.м,	ремонт,	меблі,	телевізор,	кахель,	
пральна,	кондиціонер,	балкон	заскл.,	бронед-
вері)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (вул.	 Вишгородська,	ЖК	 «Пар-
кове	місто»,	4/16	цегл.,	50/17/10	кв.м,	ново-
будова,	євроремонт,	меблі,	побутова	техніка,	
лічильник	 тепла,	 довгостроково)	 -	 6,5	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	519-63-71.
·	Мінський	 (вул.	 Полярна,	 1/9,	 18	 кв.м,	 без	
пральної	 машини,	 гарний	 стан,	 балкон,	 побу-
това	техніка)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Оболонь	 (вул.	 Героїв	 Дніпра,	 м.	 «Героїв	
Дніпра»,	 2/9,	 35/18/6	 кв.м,	меблі,	 побутова	
техніка,	інтернет)	-	5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(050)	581-69-54.
·	Оболонь	(вул.	Маршала	Малиновського,32,	
5/9,	 34/18/7	 кв.м,	 м.	 «Оболонь»	 -	 10	 хв.,	
гарний	 ремонт,	 балкон	 заскл.,	 склопакети,	
кахель,	нов.	меблі,	на	7	місяців	влітку,	для	
сім’ї)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(096)	918-24-02.
·	Оболонь	 (вул.	 Маршала	 Тимошенка,	 2/9,	 м.	
«Мінська»	 -	 5	 хв.,	 35/19/9	 кв.м,	 ремонт,	 те-
левізор,	 холодильник,	 кондиціонер,	 бойлер,	
склопакети,	пральна,	меблі	2015	р.,	кахель,	бал-
кон	заскл.,	бронедвері,	можна	для	сім’ї	без	дітей	
та	тварин)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Оболонь	 (вул.	 Північна,50,	 4/9,	 38	 кв.м,	
гарний	стан,	побутова	техніка,	власна)	 -	 за	
домовленістю.	Без	посередників.	Тел.:	(099)	
143-86-77.
·	Оболонь	(вул.	Приозерна,10,	5/9,	35/18/8	кв.м,	
2	ліжка,	шафа,	телевізор,	для	дівчини,	бажано	з	
офісним	режимом	роботи,	з	хазяйкою)	-	1	тис.
грн	+	лічильники.	Тел.:	(095)	629-80-48.

·	Оболонь	 (вул.	Приозерна,	 9/16,	 17/8	 кв.м,	
побутова	техніка,	меблі)	-	7	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(099)	220-32-47.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Печерськ	 (вул.	 Бастіонна,	 2/9,	
28/15/5	кв.м,	с/в	сум.,	паркет,	все	необхідне,	
пральна-автомат)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
587-57-88.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (вул.	 Вишгородська,	 3/9,	
28/11,5/9	кв.м,	ремонт,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	гідромасажний	бокс,	пральна,	метало-
пластик,	для	сім’ї	безх	дітей	та	тварин	або	
однієї	 людини)	 -	 5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(098)	274-20-20.
·	Куренівка	 (вул.	 Кирилівська,	 4/6,	 32/17/6	
кв.м).	Тел.:	(093)	975-18-92.
·	Куренівка	 (вул.	 Сирецька,40,	 8/9,	 18/5	 кв.м,	
с/в	сум.,	балкон	заскл.,	бронедвері,	меблі,	хо-
лодильник,	телевізор,	пральна,	інтернет,	після	
ремонту)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Біличі	(вул.	Ірпінська,	4/16,	18/8	кв.м,	для	
сім’ї)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Борщагівка	 (вул.	 Зодчих,	 2/9,	 20/7	 кв.м,	
одна	хазяйка,	для	жінки)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	
(050)	014-34-41.
·	Борщагівка	 (вул.	 Литвиненко-Вельгемут,5-
Б,	8/9,	26/13,5/5	кв.м,	ліжко,	холодильник,	с/в	
сум.,	піддон,	лоджія,	пральна	машина,	меблі)	
-	4,8	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	495-24-06.
·	Борщагівка	 (вул.	 Литвиненко-Вольгемут,	
3/9,	18/8	кв.м,	побутова	техніка,	чиста,	для	
сім’ї	або	1-2	людей)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(067)	
589-17-73.
·	Борщагівка	 (вул.	 Литвиненко-Вольгемут,	
8/9,	26/13/2	кв.м,	ліжко,	холодильник,	с/в	сум.,	
піддон,	лоджія,	пральна	машина,	меблі)	 -	4,6	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	809-55-22.
·	Готельну.	Борщагівка	(вул.	Литвиненко-Воль-
гемут,5,	7/9,	26/13,5/5	кв.м,	ліжко,	холодильник,	
с/в	сум.,	піддон,	лоджія,	пральна	машина,	меблі)	
-	4,7	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	403-03-15.
·	Нивки	 (пр.	 Перемоги,	 13/16,	 40/18/12	 кв.м,	
новобудова,	 здається	вперше,	 гарний	ремонт,	
нов.	меблі,	побутова	техніка,	нов.	диван	з	орто-
педичним	матрацем,	вбуд.	кухня,	шафа-купе,	
телевізор,	пральна-автомат)	-	8	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(096)	910-10-53.
·	Новобіличі	(вул.	Академіка	Булаховського,	
10/14,	48	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	для	
сім’ї	без	дітей	та	тварин)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(095)	807-04-44.
·	Святошин	(вул.	Депутатська,	м.	«Святошин»,	
2/5,	 25/13/5	 кв.м,	 євроремонт,	 побутова	 тех-
ніка)	-	за	домовленістю.	Тел.:	276-50-45.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Олександрівська	 слобідка	 (вул.	 Червоно-
партизанська,	3/5	цегл.,	32/18/6,5	кв.м,	необ-
хідні	меблі,	побутова	техніка,	гарний	стан,	
кодовий	замок,	склопакети,	кахель,	бронед-
вері)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	635-47-53.
·	Солом’янка	(вул.	Західна,	13/24,	52/28/8	кв.м,	
під	 чистове	 оздоблення,	 торговий	 центр,	 м.	
«Шулявська»)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	574-49-60.
·	Солом’янка	(вул.	Олексіївська,14,	3/5,	31	кв.м,	
студіо,	 холодильник,	 телевізор,	 диван,	 ков-
ролін)	-	4	тис.грн,	торг.	Тел.:	(063)	585-80-35.
·	Чоколівка	 (вул.	 Авіаконструктора	 Анто-
нова,	1/5,	16/6	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	 стінка,	 кухон.	 гарнітур)	 -	 4,5	 тис.
грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Чоколівка	(вул.	П.Ніщінського,6,	8/9	цегл.,	36	
кв.м,	студіо,	домофон,	бронедвері,	меблі,	вбуд.	
кухня,	 холодильник,	 телевізор,	 кондиціонер,	
пральна-автомат,	паркет,	 євроремонт,	м.	 «Во-
кзальна»)	-	11,5	тис.грн	+	застава,	комунальні,	
лічильники.	Тел.:	(093)	029-58-22.
·	Соломянський	Чоколівка	 (вул.	Урицького,	
3/16,	 35/17/9	 кв.м,	 балкон	 заскл.,	 с/в	 окр.,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	єв-
роремонт,	 бажано	 для	 однієї	 людини)	 -	 10	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(096)	152-66-29.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	(вул.	Златоустівська,	4/9,	43	кв.м,	гарний	
стан,	меблі	 радянських	 часів,	 без	 пральної	 та	
ліжка)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(097)	180-09-60.
·	Центр	(вул.	Костьольна,7,	3/6,	54	кв.м,	всі	ви-
годи)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	387-67-45.
·	Центр	 (вул.	 Саксаганського,46,	 6/9,	 29/13,5	
кв.м,	с/в	сум.)	-	12	тис.грн.	Тел.:	(067)	495-24-06.

здам в оренду - 
2 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Голосіїв	(вул.	Васильківська,	м.	«Виставковий	
центр»,	 4/5	 цегл.,	 42/30/7	 кв.м,	 сум.,	 меблі,	
м’який	куточок,	стінка,	2	ліжка,	кухня,	с/в	окр.,	
кахель,	телевізор,	холодильник,	металопласти-
кові	вікна,	бажано	для	двох	дівчат)	-	5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(050)	630-51-63.
·	Голосіїв	 (вул.	 Козацька,	 1/5,	 41,5	 кв.м,	
кухня	9	кв.м,	сум.,	телевізор,	бойлер,	холо-
дильник,	м’який	куточок,	стінка,	ліжка,	ди-
вани)	-	5,2	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	
249-50-72.
·	Теремки	(вул.	Лятошинського,	7/16,	56/33/9	
кв.м,	 лоджія	 заскл.,	 гарні	 меблі,	 сучасний	
кахель,	 побутова	 техніка,	 бронедвері,	 мар-
шрутки,	 гарний	 стан,	 «Велика	 кишеня»,	
гарний	 стан,	 здається	 вперше)	 -	 8	 тис.грн,	
торг.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Центр	 (вул.	Жилянська,59,	«Дипломат-хол»,	
8/15,	67/40/12	кв.м,	ходи	окр.,	с/в	окр.,	євроре-
монт,	меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна)	
-	20	тис.грн,	торг.	Тел.:	(050)	545-85-98.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,12,	
5/9,	 51/32/8	кв.м,	 ремонт,	 євровікна,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
НВЧ-піч,	кахель,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Бориспільська,12-Б,	м.	
«Червоний	хутір»,	 5/9,	 51/32/8	кв.м,	меблі,	
телевізор,	холодильник,	кахель,	пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.грн.	
Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,	 м.	
«Червоний	хутір»,	3/5,	45/32/7	кв.м,	ремонт,	
склопакети,	меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	5	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Російська,33,	3/5,	44/32/7	
кв.м,	сум.,	меблі,	 телевізор,	холодильник,	ка-
хель,	 пральна,	 балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 6	
тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Російська,35,	 3/5,	
45/32/8	 кв.м,	 ремонт,	 склопакети,	 меблі,	
телевізор,	холодильник,	кахель,	пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.грн.	
Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Санаторна,	3/5,	45/32/7	
кв.м,	 ремонт,	 склопакети,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 кондиціонер,	 НВЧ-піч,	
пральна-автомат,	кахель,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Сімферопольська,	3/9,	
30/8	кв.м,	 гарнітур,	побутова	техніка)	 -	6,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Нова	Дарниця	(Харківське	шосе,61-А,	6/9,	
51/30/9	 кв.м,	 м.	 «Позняки»,	 ремонт,	 меблі,	
склопакети,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6,6	тис.
грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Нова	Дарнця	(вул.	Бориспільська,	м.	«Чер-
воний	хутір»,	9/14	цегл.,	50/28/8	кв.м,	після	
ремонту,	 склопакети,	 меблі,	 стінка,	 кухня,	
пральна,	 телевізор,	 довгостроково,	 балкон	
заскл.)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	
819-66-56.
·	Осокорки	(вул.	Олейника,	м.	«Харківська»,	
10/16,	53/32/9	кв.м,	ремонт,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	805-98-37.
·	Осокорки	 (вул.	Садова,	 1/1,	 70	 кв.м.	 два	 ди-
вани,	 бойлер	 100	 л,	 пральна-автомат,	 холо-
дильник,	телевізор,	паркування,	м.	«Славутич»,	
погріб)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(067)	403-03-15.
·	Осокорки	 (вул.	Садова,	 1/1,	 70	 кв.м.	 два	 ди-
вани,	 бойлер	 100	 л,	 пральна-автомат,	 холо-
дильник,	телевізор,	паркування,	м.	«Славутич»,	
погріб)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(067)	495-24-06.

·	Позняки	 (вул.	 А.Ахматової,14-Б,	 5/16,	
53/32/9	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	2	балкони	заскл.,	бронедвері)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Позняки	 (вул.	 А.Ахматової,16-В,	 м.	 «По-
зняки»,	 5/16,	 51/30/9	 кв.м,	 ремонт	 косме-
тичний,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
кахель,	пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Позняки	 (вул.	Княжий	Затон,	32/36,	81/15	
кв.м,	хол,	телевізор,	холодильник,	пральна,	
без	меблів,	вбуд.	кухня,	шафа-купе,	2	с/в)	-	9	
тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Позняки	 (вул.	 Урлівська,3,	 м.	 «Позняки»,	
14/16,	 66/36/10	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель)	 -	 8	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Харківский	 (Харківське	 шосе,	 2/9,	
55/30/8,5	 кв.м,	 побутова	 техніка)	 -	 6,5	 тис.
грн.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,19,	м.	 «Харківська»,	 5/9,	 51/32/9	 кв.м,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6	тис.
грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	
Вербицького,36-А,	 м.	 «Вирлиця»,	 5/9,	
51/32/9	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	7	тис.грн,	торг.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Верби-
цького,	 6/10,	 55/8	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	шафа-купе,	 вбуд.	
кухня,	 гарний	 ремонт)	 -	 8	 тис.грн.	 Тел.:	
(093)	923-41-02.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	м.	«Харківська»,	3/9,	51/32/8	кв.м,	ре-
монт,	меблі,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Харківський	 (вул.	 Декабристів,	 5/9,	 32/8	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
диван,	стінка,	вбуд.	кухня)	-	8	тис.грн.	Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,148,	 м.	
«Харківська»,	 5/10,	 47/30/8	 кв.м,	 ремонт,	
склопакети,	балкон	заскл.,	бронедвері)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,166,	 8/12,	
70/30/9	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка,	м.	«Позняки»	-	7	хв.,	«Сільпо»,	гарний	
транспортний	розв’язок)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	
(093)	230-01-21.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,62,	 2/14,	
55/30/8	кв.м,	меблі,	побутова	техніка)	 -	6,5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	(вул.	Маршала	Жукова,	5/9,	30/7	кв.м,	
окр.,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 металопластикові	 вікна,	
бронедвері)	-	5,8	тис.грн.	Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Лісовий	 (вул.	 М.Жукова,30,	 3/9,	 60/30/7	
кв.м,	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 6	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	435-64-48.
·	Троєщина	 (вул.	 Лісківська,	 5/16,	 74/52/15	
кв.м,	 сучасні	 меблі,	 нов.	 побутова	 техніка,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет,	
кондиціонер,	 пилосос,	 2	 балкони	 заскл.,	
гарний	 стан,	 вільна)	 -	 7,5	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(093)	587-74-01.
·	Троєщина	 (вул.	 Лісківська,	 5/22,	 34/10	
кв.м,	 новобудова,	 меблі,	 побутова	 техніка,	
бойлер,	 кондиціонер,	 пилосос,	 лоджія	 10	
кв.м	заскл.,	кахель,	ламінат)	-	8,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(068)	525-25-59.
·	Троєщина	(вул.	М.Закревського,	5/16,	32/8	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	інтернет,	балкон	заскл.)	-	7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(068)	717-10-62.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,	 5/9,	 30/8	
кв.м,	гарнітур,	побутова	техніка)	-	6	тис.грн.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,	 5/9,	 30/8	
кв.м,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет,	для	сім’ї)	-	5,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Закревського,	 5/9,	 32/8	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 НВЧ-піч,	 балкон	 заскл.,	
євровікна,	кахель,	для	сім’ї	з	дитиною	від	5	
років)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,	 4/9,	 34/8	
кв.м,	меблі,	холодильник,	пральна,	інтернет,	
кахель,	бронедвері,	балкон	заскл.)	-	7,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	606-09-12.
·	Троєщина	(вул.	М.Цвєтаєвої,	5/25,	43/18/10	
кв.м,	новобудова,	с/в	сум.,	кахель,	необхідні	
меблі,	 2-спальне	 ліжко,	 шафи-купе,	 нов.	
кухня,	побутова	техніка,	лоджія	заскл.,	бро-
недвері,	охорона)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(067)	501-59-08.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 6/9,	 32/9	 кв.м,	
меблі	2000	р.,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	кахель,	ламінат,	два	балкони	заскл.)	-	
6,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 7/18,	 36/8	
кв.м,	балкон	заскл.,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	диван,	стінка,	гарнітур	кухон.)	-	5	
тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Троєщина	 (вул.	 Радунська,	 11/16,	 58/36/10	
кв.м,	 сучасні	мбелі,	 холодильник,	 телевівзор,	
пральна,	 інтернет,	 бойлер,	 балкон	 заскл.)	 -	 7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Троєщина	 (вул.	 Радунська,	 11/16,	 74/38/14	
кв.м,	новобудова,	сучасні	меблі,	побутова	тех-
ніка,	холодильник,	телевізор,	пральна,	бойлер,	
інтернет,	2	балкони	заскл.,	євровікна)	-	8,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Троєщина	(пр.	В.Маяковського,	15/16,	34/8	
кв.м,	меблі	 2000	р.,	 холодильник,	 пральна,	
інтернет,	телевізор,	два	балкони	заскл.)	-	6,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Троєщина	 (пр.	 В.Маяковського,	 4/9,	 32/9	
кв.м,	без	меблів)	-	6,2	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(098)	647-26-38.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Воскресенка	(б.	Перова,	2/3	цегл.,	30	кв.м,	
сум.,	 євроремонт,	 сучасні	 меблі,	 балкон	
заскл.,	металопластикові	вікна,	гарний	стан,	
холодильник,	телевізор,	пральна)	-	7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	5/9,	30/8	кв.м,	гар-
нітур,	 побутова	 техніка,	 все	 необхідне)	 -	 6	
тис.грн.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 7/9,	 30/8	 кв.м,	
окр.,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(063)	606-09-12.
·	Воскресенка	(вул.	Кибальчича,	9/16,	54/30/9	кв.	
м,	євроремонт)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Воскресенка	 (вул.	 Курнатовського,	 3/5,	
30/7	кв.м,	сум.,	меблі	90	р.,	холодильник,	те-
левізор,	пральна,	інтернет)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(066)	740-08-60.
·	Воскресенка	 (вул.	 П.Запорожця,	 1/5,	 30/7	
кв.м,	 грати,	 металопластикові	 вікна,	 після	
ремонту,	 меблі	 2000	 р.,	 холодильник,	 те-
левізор,	пральна)	-	6,9	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Комсомольський	 (б.	 Верховної	 Ради,24,	
4/5,	44/32/7	кв.м,	ремонт,	євіровікна,	меблі,	
телевізор,	холодильник,	кахель,	пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.грн,	
торг.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Комсомольський	(б.	Дарницький,	2/5,	30/7	
кв.м,	окр.,	після	ремонту,	меблі	90	р.,	холо-
дильник,	телевізор,	пральна,	бойлер,	конди-
ціонер,	 балкон	 заскл.,	 м.	 «Дарниця»)	 -	 8,3	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Комсомольський	 (вул.	 Братиславська,	 7/9,	
46/31/7	кв.м,	побутова	техніка,	домофон,	10	
хв.	до	м.	«Чернігівська»)	-	5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(095)	443-24-02.
·	Райдужний	(вул.	Райдужна,	5/16,	56/30/8	кв.м,	
все	 необхідне,	 гарнітур,	 побутова	 техніка)	 -	 6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Русанівка	(вул.	Ентузіастів,	4/9,	32/8	кв.м,	
сучасні	 меблі,	 побутова	 техніка,	 гарний	
стан)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(063)	606-09-12.
·	Соцмісто	 (б.	 Верховної	 Ради,24,	 3/5,	
44/32/7	кв.м,	ремонт,	склопакети,	телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 балкон	 заскл.)	 -	 6	
тис.грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.

·	Соцмісто	 (б.	 Верховної	 Ради,24,	 м.	 «Чер-
нігівська»,	 3/5,	 44/32/7	 кв.м,	 меблі,	 скло-
пакети,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.
грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Соцмісто	 (б.	 Верховної	 Ради,	 3/5,	 30	 кв.м,	
студіо,	паркет,	кахель,	меблі	нов.,	склопакети,	
шафи-купе,	побутова	техніка,	два	телевізори,	
холодильник,	паркування,	тихе	місце,	до	метро	
10	хв.,	можна	для	сім’ї)	-	7,5	тис.грн	+	кому-
нальні,	торг.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Соцмісто	 (б.	 Верховної	 Ради,	 м.	 «Чер-
нігівська»	-	10	хв.,	3/5,	30/8	кв.м,	металопла-
стикові	 вікна,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	балкон	заскл.,	паркет,	кахель,	броне-
двері,	інтернет,	можна	для	сім’ї)	-	7,3	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Соцмісто	(б.	Я.Гашека,	3/5,	30/8	кв.м,	окр.,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна	 машина,	
гарнітурні	меблі,	балкон	заскл.,	новобудова,	
для	сім’ї	або	двох	людей)	-	7	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Соцмісто	(б.	Я.Гашека,	4/5,	30/7	кв.м,	сум.,	
меблі,	 холодильник.	 пральна,	 інтернет,	
балкон	заскл.)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(063)	606-09-12.
·	Соцмісто	 (б.	Я.Гашека,	 4/9,	 30	кв.м,	 сум.,	
сучасні	меблі,	холодильник,	меблі,	пральна	
за	домовленістю,	балкон	заскл.)	-	6,6	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(093)	587-74-01.
·	Соцмісто	 (пр.	 Миру,13,	 4/5,	 49/32/7	 кв.м,	
меблі,	 склопакети,	 телевізор,	 холодильник,	
кахель,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	4,5	тис.
грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Соцмісто	 (пр.	 Миру,	 3/5,	 30/7	 кв.м,	 сум.,	
меблі	90	р.,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	євровікна,	кахель,	балкон	заскл.)	-	7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Соцмісто	 (пр.	Ю.Гагаріна,	3/5,	74/45/8	кв.м,	
сум.-окр.,	 студіо,	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	пральна,	інтернет,	євроремонт)	-	10,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Соцмісто	 (Харківське	 шосе,	 4/5,	 30	 кв.м,	
сум.,	меблі)	-	5	тис.грн.	Тел.:	519-34-97.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (вул.	А.Попова,3/5,	 1/5,	 56/35/8	
кв.м,	сталінка,	грати,	с/в	окр.,	гарний	стан,	
вбуд.	 меблі,	 побутова	 техніка,	 будинок	 у	
дворі,	м.	«Мінська»)	-	8,5	тис.грн,	торг.	Без	
посередників.	Тел.:	(066)	387-84-37.
·	Оболонь	 (вул.	 Маршала	 Тимошенка,	 м.	
«Мінська»	-	10	хв.,	3/9,	35/8	кв.м,	меблі,	те-
левізор,	холодильник,	пральна,	ламінат,	єв-
ровікна,	кахель,	балкон	заскл.,	для	сім’ї	без	
дітей)	-	12,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	613-78-63.
·	Оболонь	(вул.	Прирічна,5,	3/9,	48/28/7,5	кв.м,	
після	 ремонту,	 склопакети,	 кахель,	 ламінат,	
вбуд.	кухня,	меблі	сучасні,	нов.	побутова	тех-
ніка,	пральна-автомат,	м.	«Мінська»	-	5	хв.)	-	8	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Оболонь	 (пр.	 Героїв	 Сталінграда,42,	 6/9,	
52/30/8	 кв.м,	 телевізор,	 пральна,	 для	 сім’ї)	
-	7	тис.грн.	Тел.:	(097)	279-32-06.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	 (б.	 Лихачова,	 3/5,	 30/7	 кв.м,	 жит-
ловий	стан,	все	необхідне,	побутова	техніка)	-	
8,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	777-36-56.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (пров.	 Межовий,5-А,	 9/9,	 32	
кв.м,	 після	 капремонту,	 нов.	 побутова	 тех-
ніка,	власна,	можна	подобово)	недорого.	Без	
посередників.	Тел.:	(099)	143-86-77.
·	Нивки	(вул.	Стеценка,	3/5,	30/7	кв.м,	меблі,	
побутова	техніка)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(097)	058-14-01.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Борщагівка	 (вул.	 Булгакова,	 1/9,	 19+12/9	
кв.м,	сум.,	балкон,	решітки,	меблі,	побутова	
техніка,	кахель,	склопакети)	-	6	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(098)	590-26-45.
·	Борщагівка	 (вул.	Симиренка,	 1/9,	 19+12/9	
кв.м,	 окр.,	 грати,	 балкон,	 меблі,	 побутова	
техніка)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(050)	724-22-56.
·	Святошин	 (пр.	 Перемоги,108,	 м.	 «Свя-
тошин»	2	хв.	пішки,	3/5,	29/7	кв.м,	сум.,	с/в	
окр.,	балкон,	бойлер,	холодильник,	пральна-
автомат,	меблі	за	домовленістю)	-	7	тис.грн.	
Тел.:	(099)	319-23-34.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	(б.	І.Лепсе,	2/5,	44/30/6	кв.м,	після	
ремонту,	все	необхідне,	побутова	техніка)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Олександрівська	слобідка	(вул.	Солом’янська,	
6/9,	45/37/8	кв.м,	склопакети,	кахель,	телевізор,	
холодильник,	 меблі,	 пральна,	 побутова	 тех-
ніка,	балкон	заскл.,	бронедвері,	після	ремонту)	
-	5	тис.грн.	Тел.:	(097)	018-73-35.
·	Шулявка	 (вул.	 Борщагівська,152-А,	 5/16,	
80	кв.м,	новобудова)	-	12	тис.грн.	Тел.:	(067)	
403-03-15.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.	 Антоновича,169,	 м.	 «Ли-
бідська»,	5/5,	60/35/8	кв.м,	с/в	сум.,	кахель,	
бойлер,	 кондиціонер,	 холодильник,	 вбуд.	
кухня,	пральна,	телевізор,	меблі,	шафа-купе,	
2-спальне	ліжко,	стінка,	диван)	-	7	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(050)	630-51-63.
·	Центр	 (вул.	 Воровського,	 3/5,	 43	 кв.м,	 для	
одного	літнього	чоловіка,	який	їздить	у	відряд-
ження)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(066)	465-78-74.
·	Центр	(вул.	Стрілецька,	3/7	цегл.,	70	кв.м,	
кухня-студіо,	 ліфт,	 гарберобна,	 камін,	
балкон-тераса	5	кв.м,	якісний	ремонт,	меблі,	
побутова	 техніка,	 сигналізація,	 датчики,	
здається	вперше,	Софіївський	собор,	Золоті	
ворота)	-	1,2	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	446-66-32.
·	Шулявка	 (вул.	Борщагівська,	м.	«Політех-
нічний	ін-т»	-	5	хв.,	2/5,	54/32/8	кв.м,	меблі,	
побутова	 техніка,	 кімнати	 окр.,	 с/в	 окр.,	
гарний	 стан,	 можна	 для	 2-3	 студентів	 або	
ін.)	-	8	тис.грн.	Тел.:	257-41-07.
·	Шулявка	(вул.	О.Довженка,	4/5,	30/7	кв.м,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 диван,	
стінка)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Шулявка	(пров.	Тбіліський,	18/20,	68	кв.м,	
меблі,	джакузі,	посудомийна	машина,	євро-
ремонт)	-	570	у.о.	Тел.:	(068)	837-10-60.

здам в оренду - 
3 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Голосіїв	 (вул.	 Голосіївська,	 7/9,	 60/43/7	
кв.м,	 сум.-окр.,	 телевізор,	 холодильник,	
меблі,	кухон.	гарнітур,	нов.	сантехніка,	ка-
хель,	 паркет,	 склопакети,	 косметичний	 ре-
монт)	-	8	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Російська,	 м.	 «Хар-
ківська»,	3/5,	68/42/8	кв.м,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 кахель,	 балкон	
заскл.,	 бронедвері)	 -	 7	 тис.грн.	 Тел.:	 (067)	
884-57-17.
·	Осокорки	 (Дніпровська	 набережна,	 7/22,	
130/75/18	 кв.м,	 все	 є,	 біля	 яхт-клубу)	 -	 1,2	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	125-53-67.
·	Познки	(вул.	Здолбунівська,	1/9,	46/8	кв.м,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 бойлер,	
спальний	 гарнітур,	диван,	 стінка)	 -	 10	 тис.
грн,	торг.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,168,	 4/10,	
68/45/8	 кв.м,	 ремонт,	 склопакети,	 меблі,	 те-
левізор,	холодильник,	пральна,	балкон	заскл.,	
бронедвері)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,19,	 1/5,	
90/12	 кв.м,	 новобудова,	 балкон,	 грати,	 те-
левізор,	 холодильник,	 пральна,	 2-спальне	
ліжко,	шафа-купе,	меблі,	вбуд.	кухня,	євро-
ремонт)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (б.	 Л.Бикова,	 5/9,	 19/10	 кв.м,	
меблі,	холодильник,	телевізор,	пральна,	 ін-
тернет,	кахель,	2	балкони	заскл.)	-	7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Троєщина	(вул.	Градинська,	4/22,	80/56/12	
кв.м,	 новобудова,	 сучасні	 меблі,	 холо-
дильник,	пральна	за	домовленістю,	2	лоджії	
заскл.,	 гарний	 стан)	 -	 7,3	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,	 7/25,	
46,7	 (18,4+14,7+13,6)	 кв.м,	 кухня	 8	 кв.м,	 2	
лоджії,	євровікна,	бронедвері,	без	меблів)	-	5	
тис.грн.	Тел.:	(067)	408-93-74.

·	Троєщина	(вул.	Милославська,	9/16,	44/14	
кв.м,	2	балкони	заскл.,	сучасні	меблі,	побу-
това	техніка,	євровікна)	-	9	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Троєщина	(вул.	Радунська,	22/25,	100/56/16	
кв.м,	балкон	заскл.,	сучасні	меблі,	побутова	
техніка,	новобудова,	кахель,	гарний	стан)	-	8	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Троєщина	 (пр.	 В.Маяковського,	 4/9,	
78/49/10	кв.м,	 сучасні	меблі,	побутова	тех-
ніка,	 металопластикові	 вікна,	 кахель)	 -	 8,2	
тис.грн.	Тел.:	(066)	300-94-63.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (пр.	 П.Тичини,	 2/9,	 57/41/8	 кв.м,	
металопластикові	вікна,	бронедвері,	2	балкони	
заскл.,	телевізор,	холодильник,	пральна,	меблі)	
-	6	тис.грн.	Тел.:	(066)	837-75-60.
·	Березняки	(пр.	П.Тичини,	6/9,	62/45/7	кв.м,	
сум.-окр.,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	пральна,	інтернет)	-	9	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Воскресенка	(вул.	Миропільська,	4/9,	75/45/8	
кв.м,	 сум.-окр.,	 євроремонт,	 меблі,	 євро-
вікна,	 балкон	 заскл.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет,	бойлер,	НВЧ-піч)	-	9	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Воскресенка	(вул.	Миропільська,	м.	«Чер-
нігівська»,	8/9,	74/45/8	кв.м,	окр.,	меблі,	єв-
роремонт,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	балкон	заскл.)	-	9	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Соцмісто	 (вул.	 Червоноткацька,	 м.	 «Дар-
ниця»,	 3/5,	 65/45/8	 кв.м,	 ремонт,	 висока	
стеля,	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 10,6	 тис.
грн.	Тел.:	592-47-86.
·	Соцмісто	(пр.	Ю.Гагаріна,	м.	«Чернігівська»,	
3/5,	74/45/7	кв.м,	студіо,	меблі,	балкон	заскл.,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет,	
метро	поряд,	євроремонт)	-	10,5	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Оболонь	 (вул.	Героїв	Дніпра,20,	1/9,	68/41/8	
кв.м,	меблі,	інтернет,	метро	-	10	хв.	пішки)	-	12	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(095)	789-52-81.
·	Оболонь	 (пр.	 Героїв	 Сталінграда,18-А,	
3/12,	 98/60/15	 кв.м,	 гарний	 ремонт,	 вбуд.	
кухня,	меблі,	м.	«Мінська»	 -	10	хв.	пішки)	
-	12,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Оболонь	 (пр.	 Оболонський,14-В,	 1/9,	
61/40/6,5	кв.м,	сум.-окр.,	євроремонт,	с/в	окр.,	
кухня,	шафа-купе,	без	меблів,	 грати,	бронед-
вері,	5	хв.	до	м.	«Мінська»,	«Оболонь»,	власна)	
-	12	тис.грн,	торг.	Тел.:	(050)	375-93-79.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(вул.	А.Барбюса,11/2,	3/5,	65/45/8	
кв.м,	євроремонт,	тільки	для	двох	людей,	м.	
«Палац	«Україна»)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	736-70-97.
·	Печерськ	 (вул.	 Л.Первомайського,	 7/7,	
94/70/10	 кв.м,	 ходи	 окр.,	 лоджія	 заскл.,	
гарний	стан,	все	необхідне,	меблі,	побутова	
техніка)	-	договірна.	Тел.:	587-57-88.
·	Печерськ	(пров.	Лабораторний,	7/9,	80/60/9	
кв.м,	 окр.,	 сучасна,	 побутова	 техніка,	
балкон,	 лоджія	 12	 кв.м	 заскл.,	 м.	 «Палац	
«Україна»	-	5	хв.	пішки,	паркування,	тихий	
двір,	 дитячий	майданчик,	довгостроково)	 -	
за	домовленістю.	Тел.:	(067)	736-70-97.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Липки	(вул.	Замковецька,	ЖК	«Липинка»,	
1/5,	95	кв.м,	студіо,	євроремонт)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(098)	975-20-46.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Борщагівка	(вул.	Г.Юри,2,	6/9	пан.,	67/42/8	
кв.м,	 тел.,	 дубов.	 паркет,	 кахель,	 ремонт,	
імп.	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 8	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Борщагівка	(вул.	Г.Юри,	5/9	пан.,	68/42/8	кв.м,	
сучасний	якісний	ремонт,	імп.	меблі,	побутова	
техніка)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	599-12-88.
·	Борщагівка	 (вул.	 Жмеринська,	 7/9	 пан.,	
60/40/7	 кв.м,	 лінолеум,	 с/в	 окр.,	 балкон	
великий	 за	 периметром,	 холодильник,	
пральна,	 гарний	 стан,	 для	 сім’ї	 або	 для	
дівчат)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	432-04-55.
·	Борщагівка	(пр.	Академіка	Корольова,	4/9,	
58/44/7	 кв.м,	 гарний	 стан,	 все	 необхідне,	
побутова	 техніка)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(067)	293-13-90.
·	Борщагівка	 (пр.	 Академікка	 Корольова,	
3/9,	 55/8	 кв.м,	 побутова	 техніка,	 гарний	
стан,	 ремонт,	 можна	 по	 кімнатах)	 -	 8	 тис.
грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Нивки	 (вул.	 Академіка	 Туполєва,	 3/5,	
16+14+10/7	 кв.м,	 окр.,	 телевізори,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат,	 диван,	 стінка,	
гарнітур,	 вбуд.	 кухня,	 ремонт,	 склопакети)	
-	6	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Сирець	 (вул.	О.Теліги,	 1/5,	 52	 кв.м,	 євро-
ремонт,	меблі,	побутова	техніка)	-	7	тис.грн.	
Тел.:	229-70-91.

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

·	Оболонь	 (вул.	 Л.Гавро,9-Б,	 12/16	 пан.,	
88/45/9	кв.м,	гарний	ремонт,	металопласти-
кові	вікна,	окр.,	 вбуд.	кухня,	побутова	тех-
ніка,	меблі,	с/в	окр.,	пральна,	лоджія	заскл.,	
ламінат,	кахель,	7	хв.	до	м.	«Оболонь»,	дов-
гостроково)	-	10	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(068)	426-00-36.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	 (вул.	 Некрасівська,	 1/5,	 115	
кв.м,	євроремонт,	хазяїн)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(093)	379-42-65.
·	Лук’янівка	 (вул.	 Некрасовська,	 1/9,	 115	
кв.м,	євроремонт,	все	окр.,	власник)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(068)	322-59-52.

візьму в оренду 
кімнати 

·	Або	1-кімн.	 (Куренівка,	Виноградар,	Обо-
лонь,	Сирець).	Тел.:	229-87-43.
·	Або	1-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(067)	744-05-25.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Або	 1-кімн.	 (правий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(098)	686-09-10.
·	Або	 1-кімн.	 (правий	 берег),	 у	 господаря.	
Терміново.	Тел.:	599-61-60.
·	Або	підселення	(киянин).	Тел.:	(073)	182-65-33.
·	Або	 частину	 кімнати	 (правий	 берег,	 ки-
янин).	Тел.:	(093)	092-38-90.
·	Академмістечко,	 до	 3	 тис.грн.	 Тел.:	 (068)	
592-54-91.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Оболонь,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Голосіївський	(для	двох	жінок).	Тел.:	524-35-03.
·	Голосіївський	 (р-н	 фабрики	 «Рошен»,	 дві	
жінки,	порядні,	віруючі).	Тел.:	(050)	065-12-57.
·	Дарниця,	Русанівка,	Березняки	(довгостро-
ково,	порядна	сім’я	без	дітей	та	тварин,	ба-
жано	з	меблями).	Тел.:	(067)	972-30-72.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(063)	606-09-12.
·	Лісовий,	 Соцмісто,	 Комсомольський,	 Бе-
резняки	(довгостроково),	у	господаря.	Тел.:	
(098)	692-20-56.
·	Оболонь,	Троєщина,	Райдужний,	у	 госпо-
даря.	Тел.:	(099)	357-43-70.
·	Правий	 берег	 (для	 однієї	 людини).	 Тел.:	
(095)	109-92-78.
·	Правий	 берег	 (довгостроково).	 Без	 посе-
редників.	Тел.:	(098)	571-17-10.
·	Правий	берег.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Солом’янський	 (пр.	 Лобановського,	 вул.	
Волгоградська,	 Протасів	 яр,	 можна	 пого-
динно,	 подобово,	 для	 себе)	 дешево.	 Тел.:	
(066)	978-63-78.

візьму в оренду - 
1 кімнатні 

·	Або	 2-кімн.	 (Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	ДВРЗ,	Позняки,	Харківський,	Чо-
колівка,	 Шулявка,	 Оболонь),	 у	 господаря.	
Без	посередників.	Тел.:	(068)	400-44-11.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	(096)	964-25-51.
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·	Або	 2-кімн.	 (Воскресенка,	 Троєщина).	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Або	 2-кімн.	 (Дарницький,	 Дніпровський).	
Тел.:	(095)	012-62-91.
·	Або	 2-кімн.	 (Деснянський,	 Троєщина,	Лі-
совий,	Воскресенка,	Комсомольський,	Дар-
ниця,	будь-який	поверх	та	стан),	у	власника.	
Без	посередників.	Тел.:	(098)	889-42-92.
·	Або	2-кімн.	(Дніпровський,	Комсомольський,	
Соцмісто,	Воскресенка,	довгостроково),	у	го-
сподаря.	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	Або	2-кімн.	(лівий	берег)	до	5,5	тис.грн,	у	
господаря.	Тел.:	(068)	717-10-72.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 до	 5	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Або	2-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	(099)	630-72-11.
·	Або	 2-кімн.	 (Оболонь,	 Печерський,	
Подільський,	для	сім’ї).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег,	сімейна	пара	без	
дітей	та	тварин)	у	хазяїна.	Без	посередників.	
Тел.:	(095)	462-06-63.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(097)	018-73-35.
·	Або	2-кімн.	 (правий	берег),	 у	 господаря.	Тел.:	
(050)	081-65-54.
·	Або	 2-кімн.	 (Святошинський).	 Тел.:	 (067)	
293-13-90.
·	Або	2-кімн.	(Святошинський).	Тел.:	276-50-45.
·	Або	готельну	(бажано	правий	берег)	у	го-
сподаря.	Терміново.	Тел.:	(093)	115-53-03.
·	Або	кімнату	(пл.Контрактова,	Оболонь	або	
ін.	райони).	Тел.:	(099)	002-17-89.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Відрадний,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виногардар,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Березняки,	 Воскресенка,	 Дарниця,	 ДВРЗ,	
Троєщина,	 Лісовий,	 Русанівка,	 Соцмісто,	
Позняки,	 Осокорки,	 Автовокзал,	 Голосіїв,	
Куренівка,	 Сирець	 (будь-який	 поверх	 та	
стан,	дитсадок,	школа),	у	господаря.	Без	по-
середників.	Тел.:	(096)	411-28-60.
·	Борщагівка,	 Виноградар,	 Нивки,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Борщагівка.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Нивки,	 Сирець,	 у	
власника.	Тел.:	599-06-12.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Воскресенка,	 до	 5,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
920-35-86.
·	Воскресенка,	 до	 5,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (099)	
911-94-80.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 до	 5,5	 тис.грн.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Воскресенка,	Троєщина,	до	6	тис.грн.	Тел.:	
(099)	222-99-10.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Дар-
ниця,	до	5	тис.грн.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Дарницький,	 Дніпровський	 (необхідні	
меблі),	у	господаря.	Тел.:	(093)	936-24-87.
·	Дарницький.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Дарниця,	Русанівка,	Березняки	(довгостро-
ково,	порядна	сім’я	без	дітей	та	тварин,	ба-
жано	з	меблями).	Тел.:	(097)	298-76-91.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(063)	267-67-82.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(063)	563-00-98.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	553-48-19.
·	Солом’янка,	Чоколівка,	Шулявка,	Татарка,	
Лук’янівка,	 Сирець,	 Нивки,	 Виноградар,	
Академмістечко,	 Борщагівка	 (довгостро-
ково),	у	власника.	Тел.:	(098)	889-42-92.
·	Солом’янський,	 Відрадний,	 Чоколівка,	
Шулявка,	 Караваєві	 дачі,	 Відрадний,	
пл.Севастопольська	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(050)	207-55-44.
·	Харківський,	Позняки,	Осокорки,	Стара	та	
Нова	Дарниця,	пл.Ленінградська,	Соцмісто,	
Дарниця,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Березняки	
(будь-який	поверх),	у	господаря.	Тел.:	(093)	
870-60-27.
·	Чоколівка,	 Шулявка,	 Відрадний,	 Солом’ян-
ка,	Караваєві	Дачі,	Сирець,	Нивки,	Лук’янівка,	
Виноградар	(будь-який	поверх	та	стан,	гарне	
транспортне	 сполучення),	 у	 господаря.	 Без	
посередників.	Тел.:	(097)	601-36-88.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

·	Або	 3-кімн.	 (Дарницький,	 Дніпровський).	
Тел.:	(068)	898-37-53.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Куренівка,	
Оболонь,	 Лук’янівка,	 Сирець,	 Нивки,	 Поділ,	
Солом’янка,	Чоколівка,	Шулявка	 (довгостро-
ково),	у	господаря.	Тел.:	(066)	572-90-50.
·	Воскресенка,	Троєщина.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Деснянський,	 Лісовий,	 м.	 «Чернігівська»,	
«Дарниця»,	 «Лівобережна»	 (норм.	 стан,	
довгостроково)	у	власника.	Тел.:	233-53-78.
·	Лівий	 берег,	 Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Харківський,	 Позняки,	 Осокорки	
(гарне	 транспортне	 сполучення),	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(050)	813-31-88.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(099)	220-32-47.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(068)	122-83-02.
·	Печерський,	 до	 5	 тис.грн,	 у	 господаря.	
Тел.:	(050)	950-81-02.
·	Правий	 берег	 (будь-який	 поверх	 та	 стан,	
можна	 без	 меблів),	 у	 господаря.	 Без	 посе-
редників.	Тел.:	(066)	572-90-50.
·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(067)	790-99-80.
·	Троєщина,	 Оболонь,	 Воскресенка,	 Рай-
дужний,	у	господаря.	Тел.:	(067)	288-57-80.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

·	Троєщина	 (ремонт),	 до	 7	 тис.грн.	 Тел.:	
(099)	222-99-10.

Київська область
куплю 

·	БРОВАРИ.	1(2)-кімн.	(для	себе).	Тел.:	(063)	
267-67-82.

продам 
·	БАРИШІВКА.	 3-кімн.	 (автономне	 опа-
лення,	бойлер,	кухня	5	кв.м)	-	800	тис.грн.	
Тел.:	(098)	561-62-52.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА.	 1-кімн.	 (4/5,	 блочна	 сис-
тема,	кімната	15	кв.м,	с/в,	ремонт)	 -	8	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	225-48-27.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА.	 3-кімн.	 (9/9,	 69,3/42/8,2	
кв.м,	некутова,	два	металопластикові	вікна,	
базар,	 магазини,	 неподалік	 р.Рось,	 у	 місті	
великий	 дендропарк,	 пляж)	 -	 40	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(04571)	9-20-93.
·	БОРОВА.	 3-кімн.	 (Фастівський	 р-н,	
ст.Мотовилівка,	 93	 кв.м,	 кухня,	 прибудова	
з	 ванною,	 погріб,	 газове	 опалення,	 пічка,	
двір,	 сад	 12	 сот.,	 город,	 колодязь,	 сарай	
2-пов.,	 гараж,	 ліс,	 річка,	 10	 хв.	 пішки	 до	
електрички,	маршрутки)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	590-89-51.
·	БОЯРКА.	 1-кімн.	 (вул.	 Радгоспна,	 8/9,	
39/20/9	 кв.м,	 новобудова,	 ОСББ,	 ремонт,	
балкон	 заскл.,	 с/в	 сум.,	 кахель,	 бойлер,	
поряд	школа,	 електричка,	 маршрутка)	 -	 25	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	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,	
3/10,	79/40/15	кв.м,	гарний	стан)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	587-57-88.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (вул.	 І.Франка,	 68	 кв.м,	
ремонт,	автономне	опалення,	металопласти-
кові	вікна,	вбуд.	меблі,	альтанка,	гараж)	-	36	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	204-88-87.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
10	км	від	Києва,	вул.	Білогородська,51,	5/10,	
87/55,4/11	кв.м,	після	будівельників)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	406-00-77.

·	БОЯРКА.	3-кімн.	 (К.-Святошинський	р-н,	12	
км	від	Києва,	1/3,	45/30/6	кв.м,	сум.-окр.,	гарний	
стан,	 документи	 на	 автономне	 опалення,	 с/в	
сум.,	школа,	електричка,	маршруктки)	-	21	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
17/24,	112/60/12	кв.м,	2	с/в,	новобудова)	-	60	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	545-85-77.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	 Б.Хмельницького,	 3/5,	 60/39/8	 кв.м,	
окр.,	гарний	стан,	паркет,	металопластикові	
вікна,	2	балкони,	нов.	столярка,	с/в	окр.,	ка-
хель,	школа,	маршрутки,	електричка)	-	30,5	
тис.	у.о.	Тел.:	232-53-56.
·	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.	 Красовського,	 5/5,	
30/17/6	кв.м,	балкон,	без	ремонту,	без	опікун-
ської)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	725-67-99.
·	БРОВАРИ.	 3-кімн.	 (вул.	 Олімпійська,	
9/9	 пан.,	 72/42/8	 кв.м,	 ремонт,	 2-стороння,	
лоджія	заскл.,	меблі,	побутова	техніка)	-	55	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	686-72-71.
·	БРОВАРИ.	6-кімн.	(вул.	С.Петлюри,26,	2-рів-
нева,	новобудова,	167	кв.м,	металопластикові	
вікна)	-	60	тис.	у.о.	Тел.:	(094)	927-07-22.
·	БУЗОВА.	1-кімн.	(вул.	Центральна,	2/4	пан.,	
33/17,5/8,5	кв.м,	новобудова,	якісний	ремонт)	
-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	БУЧА.	2-кімн.	(К.-Святошинський	р-н,	вул.	
Тарасівська,	8/9	цегл.,	50	кв.м,	кімнати	окр.,	
с/в	окр.,	ремонт	частково)	-	26	тис.	у.о.	Тел.:	
(063)	593-04-87.
·	ВЕЛИКА	 СНІТИНКА.	 2-кімн.	 (1/2	 цегл.,	
58/37/8	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 2-контурний	 котел,	
гарний	ремонт,	сарай,	підвал)	-	14	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ВИШГОРОД.	2-кімн.	(вул.	Дніпровська,4,	5/5	
цегл.,	 48/33/6	 кв.м,	 хрущовка,	 все	 окр.,	 ліно-
леум,	склопакети,	балкон	заскл.,	кондиціонер,	
бойлер,	гарний	стан,	чистий	продаж,	вільна)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(098)	695-39-38.
·	ВИШГОРОД.	2-кімн.	 (вул.	Дніпровська,5,	
6/9	 цегл.,	 52/29/7	 кв.м,	 окр.,	 гарний	 стан,	
меблі,	 побутова	 техніка,	 с/в	 окр.,	 кахель,	
бойлер,	 металопластик)	 -	 32	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(094)	926-98-88.
·	ВИШГОРОД.	3-кімн.	(68	кв.м).	Тел.:	(073)	
182-53-49.
·	ВИШГОРОД.	3-кімн.	(вул.	Шевченка,7,	4/9	
цегл.,	 46/19/11	 кв.м,	 гарний	 стан,	 с/в	 окр.,	
дерев.	столярка,	бронедвері,	ліфт)	-	37,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(068)	867-54-08.
·	ВИШНЕВЕ.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	 9/9,	 53/28/8	 кв.м,	 окр.,	 гарний	 стан,	
металопластикові	вікна,	балкон,	с/в	окр.,	ка-
хель,	столярка	нов.,	школа,	дитсадок,	елек-
тричка,	маршрутки)	-	31	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	
380-47-62.
·	ВИШНЕВЕ.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	Першотравнева,10,	3/5	цегл.,	47/30/6	кв.м,	
с/в	сум.,	кахель,	колонка,	балкон	незаскл.,	бро-
недвері)	-	24	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	282-35-59.
·	ВОЛОДАРКА.	 2-кімн.	 (райцентр,	 1-пов.	
будинок,	 кухня,	 веранда,	 газ,	 с/в,	 вода,	 4	
сот.,	приват.,	центр)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	
620-05-99.
·	ВОРЗЕЛЬ.	3-кімн.	(К.-Святошинський	р-н,	
88/56/10	кв.м,	все	окр.,	автономне	опалення,	
всі	вигоди,	госпбудівлі,	6	сот.)	або	обміняю	
на	1-кімн.	в	Києві.	Тел.:	(099)	465-61-79.
·	ГАТНЕ.	 1-кімн.	 (5	 хв.	 від	 м.	 «Теремки»,	
вул.	 Тополева,	 новобудова,	 43	 кв.м)	 -	 23,5	
тис.	у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	ГРЕБІНКИ.	 2-кімн.	 (Васильківський	 р-н,	
2/3,	 49,1/26,6/9,6	 кв.м,	 все	 розд.,	 метало-
пластикові	 вікна	 (крім	 одного),	 автономне	
опалення)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	334-76-79.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 2-кімн.	 (Васильківський	
р-н,	4/5,	54/33/8	кв.м,	металопластикові	вікна	
та	балкон,	ремонт,	ковролін,	ламінат,	лінолеум,	
бойлер,	автономне	опалення,	кондиціонер)	-	30	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	225-77-15.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 3-кімн.	 (Васильківський	
р-н,	 60	 км	 від	 Києва,	 1/3	 цегл.,	 42,5/29,6/6,1	
кв.м,	 с/в	 сум.,	 потребує	 ремонту,	 вільна,	
центр,	 гарне	 транспортне	 сполучення	 до	 м.	
«Либідська»,	Б.Церкви,	школа,	дитсадок,	ма-
газини,	документи	готові,	чистий	продаж)	-	14	
тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	(067)	456-34-15.
·	ЖИТНІ	 ГОРИ.	 2-кімн.	 (Рокитнянський	 р-н,	
1/2	цегл.,	пічне	опалення,	газ	по	вулиці,	кухня,	
коридор,	3	комори,	центр,	асфальт,	електричка)	
-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	974-38-62.
·	ІВАНІВКА.	1-кімн.	(Богуславський	р-н,	вул.	
Миру,	 1/3,	 39,8/20,8	 кв.м,	 балкон,	 дитсадок,	
школа,	 магазини,	 електричка	 поруч,	 власна)	
недорого.	Тел.:	(063)	919-25-37	(Тетяна).
·	ІРПІНЬ.	 2-кімн.	 (1/2,	 49/30/6	 кв.м,	 авто-
номне	 опалення,	 косметичний	 ремонт,	 су-
пермаркет,	 школа,	 дитсадок,	 зупинка)	 -	 17	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ.	2-кімн.	(2/9,	50/31/7,8	кв.м,	гарний	
стан,	меблі,	побутова	техніка,	супермаркет,	
школа,	 дитсадок,	маршрутка)	 -	 25	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ.	2-кімн.	(2/9,	50/31/7,8	кв.м,	гарний	
стан,	меблі,	побутова	техніка,	супермаркет,	
школа,	дитсадок,	зупинка)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	356-72-96.
·	ІРПІНЬ.	 2-кімн.	 (вул.	 Грибоєдова,	 3/14,	
50/32,8/8,5	кв.м,	с/в	окр.,	комора,	ходи	окр.,	
ринок).	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	КАГАРЛИК.	1-кімн.	(2/9,	44,8/19,5/15,5	кв.м,	
хол	5	кв.м,	с/в	4	кв.м,	балкон	заскл.,	новобу-
дова,	 ліфт,	 сигналізація,	 ремонт,	 магазини	
«Фора»,	ринок,	лікарня,	центр	міста,	паркова	
зона,	школи,	ліцеї)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Можлива	
розстрочка.	Тел.:	(067)	854-41-47.
·	КАРАПИШІ.	 3-кімн.	 (Миронівський	 р-н,	
80	км	від	Києва,	2-рівнева,	1	пов.:	кухня	12	
кв.м,	ванна,	с/в,	коридор,	2	пов.:	2	спальні,	
10	+	14	кв.м,	балкон,	гаряча	вода,	газ,	ванна,	
бойлер,	 меблі,	 свердловина,	 каналізація,	 5	
сот.,	зупинки,	електричка,	ліс)	-	95	тис.грн.	
Тел.:	(067)	594-37-13.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	2-кімн.	 (50	кв.м,	кухня	
9	кв.м,	спальня	14	кв.м,	кімната	18	кв.м,	по-
гріб,	балкон	заскл.,	перший	поверх)	-	28	тис.	
у.о.	Тел.:	522-55-61.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	 3-кімн.	 (К.-Святошин-
ський	р-н,	вул.	Меблева,7,	3/5	цегл.,	58/40/6	
кв.м,	сум.-окр.,	косметичний	ремонт,	балкон	
заскл.,	паркет,	м.	«Академмістечко»	-	10	хв.)	
-	 26	 тис.	 у.о.	 або	 обміняю	на	 1-кімн.	 з	 до-
платою.	Тел.:	(067)	405-12-95.
·	КРЮКІВЩИНА.	 Половину	 3-кімн.	 (К.-
Святошинський	р-н,	2/2,	50/25	кв.м)	-	10	тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	180-09-60.
·	КРЮКІВЩИНА.	 Половину	 3-кімн.	 (К.-
Святошинський	р-н,	2/2,	50/25	кв.м)	-	10	тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	630-72-11.
·	НЕМІШАЄВЕ.	 1-кімн.	 (1/3,	 будинку	 4	
роки,	автономне	опалення,	підігрів	підлоги)	
-	14	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	620-53-20.
·	НЕМІШАЄВЕ.	 1-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	
22	км	від	Києва,	28/15/7	кв.м,	с/в	сум.,	кахель,	
підігрів	підлоги,	автономне	опалення,	лоджія	
заскл.)	-	15	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	НОВООЛЕКСАНДРІВКА.	 1-кімн.	 (Ба-
ришівський	 р-н,	 біля	 Березані,	 65	 км	 від	
Києва,	1-й	пов.,	43/23/8	кв.м,	ремонт)	-	9	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	537-93-89.
·	ОЗЕРНЕ.	3-кімн.	(Білоцерківський	р-н,	1/1,	
80/56	 кв.м,	 газ,	 вода,	 с/в,	 бойлер,	 власний	
двір,	 сад,	 центр,	 магазин,	 сільрада,	 мар-
шрутки	на	Київ	 кожну	 година)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	454-91-86.
·	ПІСКИ.	 3-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	
ст.Тетерів,	75	км	від	Києва,	1,5	години	елек-
тричкою,	1/5	пан.,	59/19+11,6+10,5/8,5	кв.м,	
балкон	 заскл.,	 дерев.	 підлога,	 всі	 вигоди,	
річка,	озера)	 -	17	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	 (097)	
570-93-93.

·	ПІСКІВКА.	 1-кімн.	 (Бородянський	
р-н,	 ст.Тетерів,	 загальна	площа	35,2	
кв.м,	кімната,	кухня,	ванна	кімната,	
коридор,	балкон,	індивідуальне	опа-
лення,	металопластикові	вікна,	квар-
тира	та	балкон	утеплені,	гараж	цегл.	з	
підвалом,	6х4	м,	в	100	м	від	будинку,	
до	 залізничної	 станції	 та	 зупинок	
маршруток	5	хв.	пішки)	-	17	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	 (098)	304-79-15	(Галина),	
(097)	605-45-83	(Михайло).
·	ПОЛЬОВЕ.	2-кімн.	(Миронівський	р-н,	2/5,	
56/39/9,5	кв.м,	автономне	опалення,	батареї,	
центр.	вода,	нов.	труби,	метал.	двері,	цегл.	
сарай,	погріб,	10	сот.,	зупинки,	озеро,	траса,	
гарний	транспортний	розв’язок)	-	7	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	688-45-70.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.	 1-кімн.	 (5/5	 цегл.,	
37/20	 кв.м,	 в	 р-ні	 вокзалу,	 автономне	 опа-
лення,	 лічильники,	 ремонт,	 балкон,	 броне-
двері,	 поряд	 ринок,	 лікарня)	 -	 18	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	076-31-60.
·	РОКИТНЕ.	 1-кімн.	 (2/5,	 електричка	 -	 15	
хв.,	маршрутка	кожну	годину)	-	6,5	тис.	у.о.	
Тел.:	(068)	640-72-89.
·	РОКИТНЕ.	 1-кімн.	 (4/5,	 24/13/6	 кв.м,	 газ,	
електроенергія,	 автономне	 опалення,	 ре-
монт)	-	7,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	СТАЙКИ.	 2-кімн.	 (Кагарлицький	 р-н,	 2/4	
цегл.,	 50/30/10	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 опа-
лення,	 гаряча	 вода,	 гарний	 транспортний	
розв’язок,	Дніпро,	ліс)	-	14,7	тис.	у.о.	Тел.:	
(093)	095-27-73.
·	СТАЙКИ.	 2-кімн.	 (Кагарлицький	 р-н,	 45	
км	 від	 Києва,	 5	 км	 від	Обухова,	 2/4	 цегл.,	
50/29/10	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 ла-
мінат,	лоджія	заскл.,	душова	кабіна,	бойлер,	
центр.	вода,	опалення,	ремонт,	маршрутки,	
Дніпро)	-	14,7	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ТАРАЩА.	 2-кімн.	 (49/29/9	 кв.м,	 центр.	
опалення,	 газ,	 гаряча	 та	 холодна	 вода,	 ре-
монт,	металопластикові	 вікна,	 нов.	 сантех-
ніка,	10	сот.,	сарай,	колодязь,	погріб,	15	хв.	
пішки	 до	 центру,	 ринок,	 ліс,	 р.Рось)	 -	 6,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	095-27-73.
·	ТАРАЩА.	2-кімн.	(бельетаж/9	пан.,	50/30/9	
кв.м,	ремонт,	гаряча	вода,	газ,	опалення,	ко-
лодязь,	 сарай,	 погріб,	 10	 сот.,	 ліс,	 р.Рось,	
транспорт,	центр)	 -	6,5	 тис.	у.о.	Тел.:	 (066)	
297-95-26.
·	УЗИН.	 3-кімн.	 (Білоцерківський	 р-н,	 1/3,	
70,5/49/8	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	
автономне	 опалення,	 бронедвері,	 с/в	 окр.,	
кахель,	бойлер,	кімнати	окр.)	-	550	тис.грн.	
Тел.:	(050)	380-06-59.
·	УКРАЇНКА.	3-кімн.	(Обухівський	р-н,	власна)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	525-84-97.
·	ФАСТІВ.	 1-кімн.	 (3/9,	 23/13/4	 кв.м,	 нов.	
сантехніка,	 балкон	 заскл.,	 ремонт,	 біля	 во-
кзалу)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	444-25-07.
·	ФАСТІВ.	 1-кімн.	 (вул.	 Соборна,	 2/3,	
27,3/16,5/7	 кв.м,	 центр,	 висока	 стеля,	 ме-
талопластикові	вікна,	с/в	сум.,	електроопа-
лення,	бойлер)	-	11	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	
699-74-19.
·	ФАСТІВ.	1-кімн.	(центр,	вокзал,	2-й	пов.,	23	
кв.м,	цегл.	будинок,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(093)	691-24-00.
·	ФАСТІВ.	1-кімн.	(центр,	цегл.	будинок,	всі	ви-
годи)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(095)	912-82-99.
·	ФАСТІВ.	 2-кімн	 (вул.	 Соборна,	 2/5,	 40/26/6	
кв.м,	центр,	с/в	окр.,	електроопалення,	бойлер)	
-	16,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ФАСТІВ.	3-кімн.	(4/5,	54	кв.м,	кухня	9	кв.м,	
металопластикові	вікна,	с/в	окр.,	кахель,	ав-
тономне	опалення)	-	15,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	
051-07-51.
·	ФАСТІВ.	 3-кімн.	 (4/5	 цегл.,	 хрущовка,	
центр,	 металопластикові	 вікна,	 підготов-
лена	 до	 ремонту)	 -	 19	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(063)	917-13-22.
·	ФАСТІВ.	 3-кімн.	 (Завокзалля,	 вул.	 Го-
лосєєва,	3/3	цегл.,	56/38/7	кв.м,	гарний	стан,	
сум.-окр.,	 автономне	 опалення,	металопла-
стикові	 вікна,	 сарай,	 погріб,	 гараж)	 -	 17,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	ФАСТІВ.	Готельну	(3/9,	23/13/4	кв.м,	нов.	
сантехніка,	металопластикові	вікна,	броне-
двері,	бойлер,	ремонт,	вокзал)	-	11	тис.	у.о.	
Тел.:	(093)	272-26-97.
·	ФАСТІВ.	 Готельну	 (цегл.	 будинок.	 поряд	
центр,	 вокзал,	 ринок,	 балкон	 заскл.,	 бронед-
вері)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(093)	691-24-00.
·	ЦЕНТРАЛЬНЕ.	 1-кімн.	 (Миронівський	
р-н,	1/5,	36/19/8,5	кв.м,	гарний	стан,	меблі,	
бойлер,	 лічильники,	 котел,	 гаряча	 вода,	
метал.	двері,	нов.	труби,	гараж	цегл.,	10	сот.)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	228-40-57.
·	ШИБЕНЕ.	1-кімн.	(Бородянський	р-н,	15,5	
кв.м,	балкон	заскл.,	меблі,	побутова	техніка,	
ламінат,	 бронедвері)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(098)	598-66-61.
·	ЯГОТИН.	 3-кімн.	 (ходи	 окр.,	 автономне	
опалення,	лоджія	6	кв.м,	поряд	електричка,	
маршрутки,	річка,	парк,	школа,	дитсадок)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(068)	464-67-64.

обміняю 
·	ВИШНЕВЕ	на	КИЇВ.	3-кімн.	(євроремонт,	
меблі)	на	1(2)-кімн.	(Печерськ),	без	доплати	
або	продам.	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	ІРПІНЬ	 на	 КИЇВ.	 2-кімн.	 (2/5,	 42	 кв.м,	
паркет,	газколонка,	балкон	заскл.,	тел.,	мар-
шрутки	до	м.	«Академмістечко»)	на	рівно-
цінну	 з	 моєю	 доплатою	 або	 продам.	 Тел.:	
(050)	414-05-65.

здам в оренду 
·	БАРИШІВКА.	 3-кімн.	 (4-й	 пов.,	 бойлер,	
холодильник,	газкотел,	автономне	опалення,	
балкон,	 косметичний	 ремонт)	 -	 8	 тис.грн.	
Тел.:	(098)	561-62-52.
·	БРОВАРИ.	1-кімн.	(25/9	кв.м,	с/в	окр.,	ко-
мора,	 євроремонт,	 2-спальне	 ліжко,	 шафа-
купе,	 телевізор,	 пральна,	 холодальник,	
НВЧ-піч,	бронедвері,	 кахель)	 -	 5,5	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	464-60-11.
·	БРОВАРИ.	 Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 (для	
жінки,	хазяйка)	-	700	грн.	Тел.:	(068)	430-10-41.
·	БУЧА.	 1-кімн.	 (центр,	 5/9,	 довгостро-
ково,	 для	 сім’ї,	 можна	 з	 однією	 дитиною,	
газкотел,	 пральна,	 холодильник,	 с/в	 сум.,	
балкон	заскл.,	меблі,	кухня)	-	4	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Терміново.	Тел.:	(093)	873-67-05.
·	БУЧА.	2-кімн.	(К.-Святошинський	р-н,	58	
кв.м,	окр.,	меблі,	побутова	техніка,	інтернет)	
-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	БУЧА.	Кімнату	в	3-кімн.	(р-н	Склозаводська,	
для	однієї	людини,	електричка,	маршрутка)	 -	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	635-12-90.
·	ВИШГОРОД.	 1-кімн.	 (вул.	 Набережна,8,	
8/9	 цегл.,	 гарний	 стан,	 меблі,	 пральна,	
бойлер,	НВЧ-піч,	довгостроково)	 -	4,7	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(094)	926-98-88.
·	ВИШГОРОД.	1-кімн.	(вул.	Шолуденка,15-
В,	 4/10	 цегл.,	 38/14/9	 кв.м,	 євроремонт,	
меблі,	холодильник,	пральна)	-	6,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(068)	888-75-75.
·	ВИШГОРОД.	 1-кімн.	 (пр.	 Мазепи,2,	 1/5	
цегл.,	 48/25/9	 кв.м,	 гарний	 стан,	 с/в	 окр.,	
бойлер,	 кахель,	 пральна,	 меблі,	 побутова	
техніка)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(096)	
977-83-99.
·	ВИШГОРОД.	 2-кімн.	 (вул.	 Кургузова,1-
А,	 10/20	 пан.,	 72/36/12	 кв.м,	 гарний	 стан,	
с/в	окр.,	бойлер,	кахель,	пральна,	гарнітур,	
плита,	без	меблів)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(096)	973-83-99.
·	ВИШГОРОД.	3-кімн.	 (вул.	Дніпровська,1,	
7/9	 пан.,	 67/39/9	 кв.м,	 гарний	 стан,	 меблі,	
побутова	 техніка,	 2	 лоджії	 заскл.,	 метало-
пластикові	вікна,	кімнати	окр.,	с/в	сум.)	-	5,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	888-75-75.
·	ВИШГОРОД.	3-кімн.	 (вул.	Дніпровська,1,	
7/9	 пан.,	 67/39/9	 кв.м,	 гарний	 стан,	 меблі,	
шафа-купе,	кухня,	пральна,	бойлер,	2	лоджії	
заскл.,	 окр.,	 с/в	 сум.)	 -	 5,5	 тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(068)	964-77-91.
·	ВИШНЕВЕ.	 1-кімн.	 (25/12/5	 кв.м,	 норм.	
стан,	необхідні	меблі,	побутова	техніка,	роз-
винута	 інфраструктура)	 -	4,2	 тис.грн.	Тел.:	
(067)	594-37-13.

·	ВИШНЕВЕ.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	2	км	від	Києва,	вул.	Машинобудівна,15,	
1/9,	 45,2/17,4+17,4+10,4/16	 кв.м,	 хол	 16	
кв.м,	 лоджія,	 джакузі,	 підігрів	 підлоги,	 3	
телевізори,	холодильник,	посудомийна,	два	
кондиціонери).	Тел.:	(067)	238-16-13.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	1-кімн.	(К.-Святошинський	
р-н,	 3/5,	 32/17/6	 кв.м,	меблі,	 побутова	 тех-
ніка,	 інтернет)	 -	 3	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(098)	279-74-05.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	Кімнату	 в	 2-кімн.	 (К.-Свя-
тошинський	р-н,	побутова	техніка,	інтернет,	
затишна,	 меблі,	 для	 одного	 чоловіка)	 -	 1,7	
тис.грн.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	Кімнату	 в	 2-кімн.	 (К.-Свя-
тошинський	 р-н,	 побутова	 техніка,	 меблі,	
інтернет,	затишна,	для	однієї	людини)	-	1,7	
тис.грн.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	ДИМЕР.	 Кімнату	 в	 2-кімн.	 (Вишго-
родський	 р-н,	 15	 кв.м,	 для	 жінки,	 меблі,	
побутова	техніка,	інтернет)	-	1	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	ІРПІНЬ.	1-кімн	(35	кв.м).	Тел.:	(093)	235-15-84.
·	ІРПІНЬ.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
36/18/8	 кв.м,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 ін-
тернет)	-	4,3	тис.грн.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	ІРПІНЬ.	Кімнату	в	2-кімн.	(район	академії,	
для	 двох	 людей,	 холодильник,	 пральної	
немає,	є	інтернет)	-	2	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(050)	356-72-96.
·	ІРПІНЬ.	Кімнату	в	3-кімн.	(всі	вигоди,	для	
дівчини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	873-67-05.
·	П.БОРЩАГІВКА.	 1-кімн.	 (К.-Святошин-
ський	 р-н,	 37	 кв.м,	 євроремонт,	 меблі)	 -	 6	
тис.грн.	Тел.:	(099)	226-61-05.
·	С.БОРЩАГІВКА.	 1-кімн.	 (К.-Святошин-
ський	 р-н,	 4/9	 цегл.,	 40	 кв.м,	 новобудова,	
кухня-студіо,	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	УКРАЇНКА.	2-кімн.	(6-й	пов.,	52/27,5	кв.м,	
новобудова,	 поряд	 Дніпро,	 євроремонт,	
меблі,	побутова	техніка,	довгостроково)	-	6	
тис.грн.	Тел.:	(095)	272-37-96.

візьму в оренду 
·	БРОВАРИ.	1(2)-кімн.	(для	себе).	Тел.:	362-37-22.

Інші регіони
продам 

·	БАРСЕЛОНА.	 3-кімн.	 (Іспанія,	 нов.	 бу-
динок,	3/9,	70/50/9	кв.м,	все	розд.)	 -	 за	до-
мовленістю.	Тел.:	(050)	545-85-98.
·	БЕРДЯНСЬК.	1-кімн.	(Азовське	море,	вул.	
Морська	 (Мазина),	 ремонт,	центр,	5	хв.	до	
моря,	поряд	вокзал,	супермаркети	«Сільпо»,	
«АТБ»,	колгоспний	ринок,	чудове	місце	для	
відпочинку).	Тел.:	(097)	180-74-57.
·	БРІВКИ.	 2-кімн.	 (Житомирська	
обл.,	окр.,	туалет,	ванна,	газ,	госпбу-
дівлі,	підвал,	біля	вокзалу)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(068)	925-69-10.
·	ВОЛГОГРАД.	2-кімн.	2-кімн.	(4/9,	51/28/8	
кв.м,	окр.,	лоджія	заскл.,	с/в	окр.)	-	40	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	537-93-89.
·	ГАДЯЧ.	1-кімн.	(Полтавська	обл.,	5/5	цегл.,	
36	кв.м,	теплий	будинок)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(066)	130-81-29.
·	ГОРОДИЩЕ.	4-кімн.	(Черкаська	обл.,	1/1,	
всі	 вигоди,	 госпбудівлі,	 гараж,	 погріб,	 літ.	
кухня,	город	10	сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	966-05-13.
·	ГРЕБІНКА.	 3-кімн.	 (Полтавська	 обл.,	 4/5	
цегл.).	Тел.:	(096)	295-93-05.
·	ГРЕБІНКА.	 3-кімн.	 (Полтавська	 обл.,	 всі	
вигоди,	4/5	цегл.).	Тел.:	(050)	807-78-08.
·	ЖИТОМИР.	1-кімн.	(2/14,	36	кв.м,	новобу-
дова,	ремонт)	-	22	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
496-63-16.
·	КРИЖОПОЛЬ.	 4-кімн.	 (Вінницька	 обл.,	
2/4,	балкон,	лоджія,	паркет,	ходли	окр.)	-	35	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	504-36-17.
·	МОРШИН.	 3-кімн.	 (Львівська	 обл.,	 ку-
рортне	місто,	балкон,	лоджія,	69	кв.м,	бро-
недвері,	 автономне	 опалення)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(099)	741-20-85.
·	НОВОКУЗНЕЦЬК.	 5-кімн.	 (Кемеровська	
обл.,	Росія,	8/10,	108/95/12	кв.м,	галерея	та	
2	лоджії	заскл.,	кап.	гараж	67,2	кв.м,	ділянка	
55	 кв.м)	 +	 дачу	 (цегл.,	 160	 кв.м,	 гараж,	
підвал,	 лазня	 40	 кв.м,	 вагончик,	 свердло-
вина	30	м,	15	сот.)	-	175	тис.	у.о.	Тел.:	8	(903)	
985-03-44.

ё	СТРИЙ.	 2-кімн.	 (Львівська	 обл.,	
вул.	 Січових	 Стрільців,16-Б,	 3/5,	
кооп.	 будинок,	 дві	 кв-ри	 на	 по-
версі,	 євроремонт,	 індивідуальне	
опалення,	 підігрів	 підлоги,	 паркет,	
вмонтовані	 меблі,	 гідробокс,	 су-
часне	 планування,	 велике	 зелене	
подвір’я,	дитячий	майданчик,	місце	
для	паркінгу)	-	38	тис.	у.о.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(097)	490-98-60.

·	СУДАК.	 1-кімн.	 (Крим,	 2/6,	 32/15/7	 кв.м,	
новобудова,	без	ремонту)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	609-60-46.
·	ФЕОДОСІЯ.	 3-кімн.	 (Крим,	 вул.	 Будьон-
ного,	 8/9	 пан.,	 72/45/11	 кв.м,	 будинку	 25	
років,	2	лоджії	заскл.,	с/в	окр.,	вікна	на	море,	
3	км	до	моря,	євроремонт)	-	75	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	482-28-50.
·	ЯЛТА.	2-кімн.	(Крим,	60/38/12	кв.м).	Тел.:	
(068)	322-55-02.

обміняю 
·	ВОЛГОГРАД	на	КИЇВ.	2-кімн.	(4/9,	51/28/8	
кв.м,	 окр.,	 лоджія	 заскл.,	 с/в	 окр.)	 на	 1(2)-
кімн.	або	продам	за	40	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(050)	537-93-89.
·	ГРЕБІНКИ	 на	 КИЇВ,	 ВАСИЛЬКІВ,	 ГЛЕ-
ВАХУ,	Б.ЦЕРКВА.	4-кімн.	(Васильківський	
р-н,	90	кв.м,	центр,	гаряча,	холодна	вода,	всі	
комунікації)	на	2-кімн.	Тел.:	(04571)	7-25-92.
·	КИЇВ	 на	МОСКВУ.	 2-кімн.	 (Дарницький,	
новобудова,	3/25,	64/32/12	кв.м,	коридор	10	
кв.м,	лоджія	6	кв.м	заскл.,	с/в	окр.,	ремонт,	
побутова	техніка,	метро	 -	10	хв.)	на	рівно-
цінну	або	дві	1-кімн.	або	продам.	Тел.:	(050)	
191-20-76.
·	КОРОСТЕНЬ	 на	 КИЇВ,	 ПЕРЕДМІСТЯ.	
2-кімн.	 (Житомирська	 обл.,	 7/9,	 58	 кв.м,	
кухня	8	кв.м,	окр.,	лоджія	12	кв.м,	домофон)	
на	житло	з	можливою	доплатою.	Тел.:	(095)	
526-40-28.
·	КОРОСТЕНЬ	 на	 КИЇВ,	 ПЕРЕДМІСТЯ.	
3-кімн.	(Житомирська	обл.,	3-й	пов.,	63	кв.м,	
кухня	8	кв.м,	окр.,	лоджія,	балкон,	домофон,	
колонка,	тел.)	+	2-кімн.	(58	кв.м,	7/9,	кухня	
8	 кв.м,	 окр.,	 лоджія	 12	 кв.м,	 домофон)	 на	
кв-ру	або	будинок.	Тел.:	(050)	582-77-14.
·	КРИЖОПІЛЬ	 на	 КИЇВ.	 4-кімн.	 (Вінни-
цька	обл.,	2/4,	90/60/10	кв.м,	лоджія	заскл.,	
паркет,	 с/в	 окр.,	 ходи	 окр.)	 на	 2(4)-кімн.	 з	
доплатою.	Тел.:	(067)	656-13-41.
·	Міняю	 екоперлину	 Полтавського	
регіону,	 м.Лубни	 на	 Київщину.	
Сучасна	 квартира	 (50	 кв.м,	 тиха,	
тепла,	 поряд	 вокзали).	 Тел.:	 (098)	
327-50-54,	(050)	228-66-59.
·	МОСКВУ	на	КИЇВ,	КРИМ.	1-кімн.	(Любе-
рецький	р-н,	3/16,	38	кв.м,	кухня	12	кв.м)	на	
житло.	Тел.:	(099)	138-11-72.
·	УКРАЇНУ	 на	 АВСТРАЛІЮ.	 Кв-ру	 на	
житло.	Тел.:	560-18-91.
·	ФЕОДОСІЮ	на	КИЇВ.	1-кімн.	(Крим,	3/5,	
нове	 планування,	 40/19/7	 кв.м)	 на	 житло.	
Тел.:	(067)	194-86-02.
·	ФЕОДОСІЮ	 на	 КИЇВ.	 1-кімн.	 (Орд-
жонікідзе,	Крим,	 2/5,	 37/18/7	 кв.м,	 ремонт,	
меблі,	 побутова	 техніка)	 на	 кв-ру	 або	
продам	-	55	тис.	у.о.	Тел.:	+7	(978)	003-16-58.
·	ЧКАЛОВСЬКЕ	 на	 БРОВАРИ,	 Київська	
обл.	 2-кімн.	 (Харьківська	 обл.)	 на	 житло,	
можна	з	доплатою	або	боргами.	Тел.:	(097)	
270-35-27.
·	ЧКАЛОВСЬКИЙ	 на	 БРОВАРИ,	 КИЇВ.	
2-кімн.	 (Харківська	 обл.,	 все	 окр.,	 гараж	
4х12	м,	погріб)	з	доплатою	на	житло	(можна	
з	боргами).	Тел.:	(068)	367-05-61.

здам в оренду 
·	ВАЛІКАНТЕ.	 3-кімн.	 (Іспанія,	 для	 відпо-
чинку	 на	 Середземному	 морі),	 подобово	 -	
25	євро/доба.	Можна	помісячно	-	300	євро/
місяць.	Тел.:	(093)	201-59-89.
·	ФЕОДОСІЯ.	2-кімн.	 (Крим),	 безкоштовно	
для	пенсіонера.	Тел.:	(096)	728-02-60.
·	ЧОРНОГОРІЯ.	 1-кімн.	 (30	 кв.м,	 біля	
м.Ківот).	Тел.:	(097)	447-07-79.

1.3. Будинки, котеджі
Київ
куплю 

·	Або	 півбудинку	 (Подільський,	 селище	
Шевченка	 або	поряд,	можлива	прибудова),	
у	господаря.	Тел.:	(098)	274-20-20.
·	В	межах	міста	 (невеликий,	 цегл.,	 приват.,	
всі	 вигоди,	 оформлена	 земля),	 можна	 в	
м.Вінниця,	 р-ни	 Ближнє	 Замостя,	 центр.	
Тел.:	(098)	491-69-19.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(063)	267-67-82.
·	Святошинський	(Нивки,	будинок,	дачу,	зе-
мельну	ділянку,	1,	2,	3,	4-а	Садова,	для	себе),	
у	власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.

продам 
·	Голосіївський	(Корчувате,	2-пов.,	147	кв.м,	
4	сот.,	20х22	м,	15	хв.	до	Дніпра,	5	кімнат,	
вода,	 електроенергія)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(066)	725-67-99.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 будинок,	 2-пов.,	
сауна,	 басейн,	 7	 сот.,	 огорожа).	 Тел.:	 (093)	
670-44-09.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 вул.	 Вечірня,	
2-пов.,	 сауна,	 басейн,	 газ,	 вода,	 після	 ре-
монту,	7	сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	
034-42-23.
·	Оболонський	(Пуща-Водиця,	40	кв.м,	поряд	
школа,	садочок,	озеро,	струмок,	хазяїн)	-	дого-
вірна	або	обміняю.	Тел.:	(050)	334-61-03.
·	Оболонський	 (Пуща-Водиця,	 частина	
будинку,	40	кв.м,	2,5	сот.)	-	35	тис.	у.о.	або	
обміняю.	Тел.:	(095)	603-08-15.
·	Оболонський	 (Пуща-Водиця,	 частина	
будинку	40	кв.м,	2,7	 сот.,	поряд	озеро,	ліс,	
школа,	 дит.	 садочок,	 магазини,	 зупинка,	
струмок)	або	обміняю	на	житло.	Тел.:	(067)	
131-93-12.
·	Подільський	 (Пуща-Водиця,	 40	 кв.м,	 2,5	
сот.)	-	34	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	944-25-36.
·	Святошинський	 (вул.	 21-а	 Садова,	 нов.,	
2-рівневий,	120/85/25	кв.м,	під	чистове	оз-
доблення,	5	кімнат,	3	сот.,	м.	«Нивки»)	-	85	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Святошинський	 (вул.	 Стеценка,	 нов.,	 2	
рівні,	 130/85/25	 кв.м,	 під	 чистове	 оздо-
блення,	5	кімнат,	3	сот.,	м.	«Нивки»)	-	80	тис.	
у.о.	Тел.:	229-70-91.
·	Солом’янський	 (пров.	Мостовий,	 частина	
будинку,	25	кв.м,	потребує	ремонту,	всі	ко-
мунікації,	1,5	сот.)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(097)	596-33-35.
·	Шевченківський	 (м.	 «Дорогожичі»,	 бу-
динок,	80	кв.м,	всі	вигоди,	6	сот.)	-	за	домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(096)	375-01-51.

здам 
·	Голосіївський	 (вул.	 Листопадна,	 60/25/15	
кв.м,	одна	кімната,	окр.	вхід,	два	телевізори,	
холодильник,	 пральна,	 диван,	 стінка,	 стіл,	
кухня	вбуд.,	 газкотел,	 гарний	ремонт)	 -	5,5	
тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Голосіївський	 (вул.	 Майкопська,	 м.	 «Де-
міївська»,	14	кв.м,	 телевізор,	холодильник,	
пральна,	 вигоди	 в	 будинку,	 меблі,	 для	 дів-
чини)	-	2,3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Голосіївський	(пр.	Науки,	16	кв.м,	телевізор,	
холодильник,	пральна,	с/в	в	будинку,	для	сім’ї)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Голосіївський	(с.Чапаєвка,	м.	«Видубичі»,	
вул.	Ліснича,	17/4	кв.м,	меблі,	холодильник,	
пральна	 машина,	 телевізор,	 душ,	 туалет	 в	
будинку,	гаряча	та	холодна	вода,	2	свердло-
вини)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Дарницький	 (Бортничі,	 койко-місце	 для	
хлопця,	 10	 хв.	 до	м.	 «Бориспільська»)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	102-70-03.
·	Дарницький	 (пров.	 Бортницький,	 м.	 «Бо-
риспільська»	-	5	хв.,	2-пов.,	цегл.,	сучасний,	
4	 кімнати,	 кухня	 25	 кв.м,	 ремонт,	 метало-
пластикові	вікна,	джакузі,	гаряча	вода,	опа-
лення,	 2	 с/в,	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 10	
тис.грн.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	Деснянський	 (Биківня,	 10	 хв.	 від	 м.	 «Лі-
сова»,	1	кімната,	всі	вигодит	в	будинку,	меблі,	
телевізор,	 пральна-автомат,	 холодильник,	 ін-
тернет)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	Деснянський	 (Биківня,	 2	 кімнати,	 60/38/10	
кв.м,	 дизайнерський	 євроремонт,	 нов.	 меблі,	
всі	 вигоди	 в	 будинку,	 пральна-автомат,	 холо-
дильник,	два	телевізори,	10	хв.	до	м.	«Лісова»)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Деснянський	(Биківня,	2	кімнати,	кухня,	28	
кв.м,	кухня	7	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	2-спальне	ліжко,	стінка,	гарнітур)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Дніпровський	 (вул.	 Азербайджанська,	 бу-
динок,	 меблі,	 17	 кв.м,	 кухня	 7	 кв.м,	 холо-
дильник,	телевізор,	пральна,	душова	кабіна,	
туалет	в	будинку)	-	5,3	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Дніпровський	 (вул.	 Сновська,	 кімната	 15	
кв.м,	кухня	7	кв.м,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 вигоди	 на	 вулиці)	 -	 3,5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Печерський	(вул.	І.Менделєєва,	10	хв.	до	м.	
«Либідська»,	«Дружби	народів»,	частина	бу-
динку,	підселення)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	912-51-81.
·	Подільський	 (вул.	 Білицька,	 360	 кв.м,	 4	
спальні,	3	с/в,	сауна,	гараж	50	кв.м)	-	30	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(093)	166-38-29.
·	Подільський	 (вул.	 Білицька,	 360	 кв.м,	 4	
спальні,	3	с/в,	сауна,	гараж	50	кв.м)	-	30	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Святошинський	(вул.	Верховинця,	частину	
будинку,	2	кімнати,	всі	вигоди)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	(093)	148-22-27.
·	Святошинський	(вул.	Маршака,	кімната	28	
кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	телевізор,	га-
ряча	та	холодна	вода,	для	однієї	людини,	м.	
«Академмістечко»	пішки)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(066)	927-88-67.
·	Святошинський	 (Святошин,	 2-пов.,	 1-й	
пов.:	кухня-студіо,	туалетна	кімната,	камін,	
2-й	 пов.:	 житлова	 кімната,	 ванна,	 туалет	 з	
виходом	у	сауну,	комплекс	відпочинку,	бар-
бекю,	 камін,	 вічнозелені	 насадження)	 -	 15	
тис.грн.	Тел.:	(067)	408-93-74.
·	Солом’янський	(Караваєві	дачі,	кімната	14	
кв.м,	для	хлопця	або	молодої	сім’ї,	окр.	вхід,	
без	хазяїв)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(096)	967-52-44.
·	Шевченківський	 (вул.	 Р.Зорге,	 кімната	 14	
кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	968-25-45.

зніму 
·	Деснянський	(Троєщина,	Биківня),	у	госпо-
даря.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Лівий	берег	 (для	себе),	у	 господаря.	Тел.:	
(094)	927-07-22.
·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(068)	122-83-02.

Київська область
куплю 

·	БРОВАРИ	 (для	 себе),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(063)	267-67-82.
·	БУЧА,	ВОРЗЕЛЬ,	ІРПІНЬ	(будинок	або	дачу,	
для	себе),	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	ДО	100	КМ	ВІД	КИЄВА	(будинок	або	дачу,	
для	себе)	або	візьму	в	оренду	з	правом	ви-
купу.	Тел.:	(050)	831-41-65.
·	ДО	30	КМ	ВІД	КИЄВА	(будинок),	у	госпо-
даря.	Тел.:	(098)	274-20-20.
·	ДО	 60	 КМ	ВІД	КИЄВА	 (будинок),	 до	 20	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	350-00-05.
·	ДО	60	КМ	ВІД	КИЄВА	(вздовж	залізниці,	всі	
вигоди)	до	5	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	454-57-19.
·	ДО	70	КМ	ВІД	КИЄВА	(житло),	до	200	тис.
грн.	Тел.:	(097)	341-08-18.
·	КАГАРЛИК,	ВИШГОРОД	(будинок),	до	20	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	936-96-89.

·	ОБУХІВСЬКИЙ,	МАКАРІВСЬКИЙ	Р-Н	(бу-
динок),	до	15	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	656-13-41.
·	ХОТЯНІВКА	(або	прилеглі	райони,	з	усіма	
вигодами).	Тел.:	(067)	777-36-56.

продам 
·	БАКУМІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 80	 км	
від	Києва,	 4	 кімнати,	 котельня,	 кухня,	 газ,	
металопластикові	 вікна,	 цегл.	 госпбудівлі,	
400	м	до	озер	та	лісу,	гарний	транспортний	
розв’язок)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	БАКУМІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 глино-
битний,	 потребує	 ремонту,	 кухня,	 3	 кімнати,	
висота	2,5	м,	літ.	кухня,	сарай,	річка,	зручний	
транспорт)	-	1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	БЕРВИЦЯ	 (Броварський	 р-н,	 дача,	 6	 сот.,	
побутовка	 блокова	 8,5	 кв.м,	 свердловина,	
ліс,	електричка	-	15	хв.	пішки)	-	2,1	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	521-15-66.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	 хата,	 88,5	 кв.м,	 2-пов.,	 погріб,	 10	
сот.,	 мансарда,	 всі	 комунікації,	 газ,	 вода,	
каналізація)	 або	 обміняю	на	житло	 у	Вин-
ницькій	 області	 або	 райцентрі.	 Терміново.	
Тел.:	(093)	198-39-39.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (дерев.,	 обкладений	 цеглою,	
42,1	 кв.м,	 газ,	 газове	 опалення,	 пічка,	 ко-
лодязь,	 сарай,	 погріб,	 гараж,	 18	 сот.,	 ас-
фальтована	 дорога,	 до	 електрички	 5	 хв.,	
маршрутки,	 поряд	 ринок,	 торгові	 центри,	
банкомати).	Тел.:	(097)	842-43-60.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (цегл.	 будинок,	 заг.	 78,9	 кв.м,	
комунікації	 в	 будинку,	 15	 сот.)	 або	 здам	 в	
оренду.	Тел.:	(095)	015-09-91.
·	БІЛА	ЦЕРКВА	(будинок,	6	сот.,	4	кімнати,	
газ,	вода,	свердловина,	с/в,	приват.,	можлива	
нова	забудова,	поряд	«АТБ»,	школа,	вокзал,	
3	 зупинки	 до	 центру,	 ринок	 поряд)	 -	 17,8	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	720-03-74.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА	 (будинок,	 один	 господар,	
рівна	 ділянка,	 6	 сот.,	 приват.,	 4	 кімнати,	 2	
кухні,	 2	 входи,	 можливо	 перепланування,	
газ,	вода,	свердловина,	поряд	«АТБ»,	школа,	
вокзал,	ринок,	зупинка)	-	17,8	тис.	у.о.	Тел.:	
(096)	840-11-35.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА	 (новобудова,	 200	 кв.м,	 1	
пов.	 100	 кв.м,	 столярка	 дерев.,	 під	 оздо-
блення,	 комунікації,	 15	 сот.,	 держакт,	 бе-
тонна	 огорожа)	 -	 за	 домовленістю.	 Термі-
ново	 або	 обміняю	 на	 житло	 в	 Києві.	 Тел.:	
(068)	887-18-96.
·	БІЛОГОРОДКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
120	кв.м,	вітальня,	кухня-їдальня,	3	спальні,	
3	с/в,	під	чистове	оздоблення,	10	сот.,	лісова	
зона,	 асфальтована	 дорога)	 -	 105	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(098)	897-49-94.
·	БІЛЬШОВИК	 (Баришівський	 р-н,	 16	
сот.,	 центр	 селища,	 сад,	 садовий	 буди-
ночок,	 газопровід	 поряд,	 колодязь	 у	 дворі,	
ст.Хмільовик	-	5	хв.	пішки)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	
424-52-67.
·	БІЛЬШОВИК	 (Баришівський	 р-н,	 16	
сот.,	 центр	 селища,	 сад,	 садовий	 буди-
ночок,	 газопровід	 поряд,	 колодязь	 у	 дворі,	
ст.Хмільовик	-	5	хв.	пішки)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	
(096)	216-81-44.
·	БИШІВ	 (Макарівський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
забудову,	 старий	будинок	під	 знесення	 або	
реконструкцію,	електроенергія,	вода,	газ	по	
вулиці)	 -	 5	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Терміново.	 Тел.:	
(098)	274-94-50.
·	БИШІВ	(Макарівський	р-н,	будинок,	10	сот.)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(066)	316-27-25.
·	БИШІВ	(Макарівський	р-н,	будинок,	цегл.,	
37	сот.,	 город,	 ставок,	 гарна	дорога,	 газова	
траса	під	будинком)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(066)	063-05-19.
·	БОГУСЛАВ	(1-пов.,	цегл.,	120	кв.м,	2006	р.	
забудови,	5	кімнат,	всі	міські	комунікації,	єв-
рооздоблення,	ламінат,	підігрів	підлоги,	10	
сот.,	сад,	гараж	на	2	авто,	барбекю,	р.Рось,	
інфраструктура)	 -	 40	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(067)	985-49-24.
·	БОРИСПІЛЬ	 (вул.	 І.Котляревського,	
3-пов.,	цегл.,	10	кімнат,	гараж,	сауна,	10	сот.,	
вільний,	документи	готові,	хазяйка)	-	58	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	463-82-60.
·	БОРОВА	 (Фастівський	 р-н,	 2009	 р.	 забу-
дови,	196	кв.м,	2-пов.,	2	окр.	входи,	електро-
енергія,	газ,	вода,	вигоди	в	будинку,	6	сот.,	
поряд	школа,	дитсадок,	магазини,	ліс,	річка,	
гарний	транспортний	розв’язок)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(073)	436-80-28.
·	БОРОВА	(Фастівський	р-н,	38	км	від	Києва,	
окрема	 квартира,	 93	 кв.м,	 3	 кімнати,	 кухня,	
прибудована	4-а	кімната	з	приміщенням	для	
ванни,	 погріб	 в	 коридорі,	 газове	 опалення,	
пічка,	12	сот.,	сад,	колодязь,	сарай,	гараж,	ліс,	
річка).	Тел.:	(050)	590-89-51.
·	БОРОВА	(Фастівський	р-н,	ст.Мотовилівка,	
окрема	частина	будинку,	3/4,	93	кв.м,	3	кім-
нати,	кухня,	прибудова	з	ванною,	погріб,	га-
зове	опалення,	пічка,	двір,	сад	12	сот.,	город,	
колодязь,	сарай	2-пов.,	гараж,	ліс,	річка,	10	
хв.	пішки	до	електрички,	маршрутки).	Тел.:	
(050)	590-89-51.
·	БОЯРКА	 (вул.	 Високовольтна,	 дачний	
дерев.	будинок,	електроенергія,	центр.	вода,	
газ	підведений,	6	сот.,	сад,	маршрутки)	-	26	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	БОЯРКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Піщана,	 півбудинку,	 45	 кв.м,	 електрое-
нергія,	 газ,	 сад,	 свердловина,	 госпбудівлі,	
4	сот.,	ліс,	маршрутки	до	електрички)	-	27,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(098)	876-65-17.
·	БОЯРКА	(К.-Святошинський	р-н,	кімната,	
кухня,	с/в,	погріб,	підігрів	підлоги,	2,5	сот.)	
-	15,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	401-90-87.
·	БОЯРКА	 (центр,	 автономне	 опалення,	 62	
кв.м,	цегл.)	-	27,5	тис.	у.о.,	торг	або	обміняю	
на	житло	в	м.Б.Церкві.	Тел.:	(097)	397-30-05.
·	БРІВКИ	 (Богуславський	 р-н,	 105	 км	 від	
Києва,	цегл.,	 4	кімнати,	2	входи,	можна	на	
дві	 родини,	 газ,	 опалення,	 меблі,	 госпбу-
дівлі,	35	сот.,	приват.,	вихід	до	ставка,	2	км	
до	Богуслава,	красиве	місце,	ліс,	озера)	-	9	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	БРОВАРИ	(2,5-пов.,	англ.	стиль,	99	%	го-
товність,	 320	 кв.м,	 10	 сот.)	 -	 197	 тис.	 у.о.	
Тел.:	362-37-22.
·	БРОВАРИ	(2-пов.,	загальна	250	кв.м,	жит-
лова	80	кв.м,	8	сот.,	всі	комунікації)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(094)	927-07-22.
·	БРОВАРИ	 (будинок,	 2-пов.,	 нов.,	 176/105	
кв.м,	2	кухні,	2	с/в,	6	кімнат,	гараж	на	2	авто,	
3	 сот.,	школа,	магазин,	 дитсадок)	 -	 60	 тис.	
у.о.	Тел.:	(094)	927-07-22.
·	БУЗОВА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 1-пов.,	
цегл.,	 57	 кв.м,	 заведена	 холодна	 вода,	 газ,	
сарай,	гараж)	-	35	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
505-18-83.
·	БУРТИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 70	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 4	 кімнати,	 газ,	 парове	 опа-
лення,	батареї,	висота	2,9	м,	ванна,	каналі-
зація,	колодязь,	літ.	кухня	з	газом,	сарай,	40	
сот.,	сад)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 одна	 кім-
ната,	всі	вигоди,	пральна	машина,	інтернету	
немає,	для	хлопця	або	молодій	сім’ї,	які	пра-
цюють)	 -	1,5	тис.грн,	для	сім’ї	 -	2	тис.грн.	
Тел.:	(093)	873-67-05.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 цегл.,	 2	
рівні,	 120	 кв.м,	 вітальня,	 кухня,	 їдальня,	 3	
спальні,	 2	 с/в,	 під	 чистове	 оздоблення,	 10	
сот.,	 асфальтований	 під’їзд,	 зелена	 зона)	 -	
125	тис.	у.о.	Тел.:	574-85-70.
·	БУЧА	 (центр,	 140	 кв.м,	 цегл.,	 без	 внутр.	
робіт,	 електроенергія,	 газ,	 каналізація,	 3,6	
сот.)	-	50	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	967-71-43.
·	БУШЕВЕ	 (Рокитнянський	 р-н,	 будинок,	
город,	15	сот.,	новий	сад,	асфальт,	р.Рось,	Го-
лубе	озеро,	електричка,	маршрутка,	сарай,	газ,	
вода,	електроенергія,	огорода,	будинок	у	гар-
ному	стані)	-	1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	523-11-70.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (вул.	 Лестрагова	 (колишня	
Пархоменка),	1-пов.,	цегл.,	77	кв.м,	15	сот.,	
сарай,	 гараж,	 сад,	 на	 два	 входи,	 15	 хв.	 до	
центру)	-	37	тис.	у.о.	Тел.:	534-04-36.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (садове	 товариство	 «Кри-
стал»,	 сад	 8	 сот.,	 фундамент	 під	 будинок	
залитий,	зверху	є	блоки,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(073)	213-37-01.
·	ВЕЛИКА	 ДИМЕРКА	 (Броварський	 р-н,	
цегл.,	під	шифером,	газ,	4	кімнати,	кухня	14	
кв.м,	сарай,	32	сот.,	приват.,	сад)	-	32	тис.	у.о.	
Тел.:	(098)	089-64-92.
·	ВЕЛИКА	СТАРИЦЯ	(Бориспільський	р-н,	
94	кв.м,	4	кімнати,	кухня,	всі	госпбудівлі,	25	
сот.)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	293-13-90.
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·	ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ	 (Сквирський	
р-н,	 цегл.,	 80	 кв.м,	 4	 кімнати,	 газ,	 водяне	
опалення,	 водопровід,	 каналізація,	 метало-
пластикові	вікна,	сарай,	погріб,	колодязь,	37	
сот.,	приват.,	центр,	автобус,	магазини)	-	350	
тис.грн.	Тел.:	(096)	974-38-62.
·	ВЕРЕМ’Я	(Обухівський	р-н,	хата,	18	сот.,	
госпбудівлі,	гарний	стан)	дешево.	Тел.:	(098)	
557-36-61.
·	ВЕРЕМ’Я	(Обухівський	р-н,	хата,	18	сот.,	
госпбудівлі,	гарний	стан)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(098)	841-91-84.
·	ВЕРЕМ’Я	(Обухівський	р-н,	хата,	20	сот.,	
город	 біля	 хати)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(099)	288-92-59	(Саша).
·	ВЕСЕЛИНІВКА	(Баришівський	р-н,	стара	
хата,	 пічка,	 є	 будивля	 з	 другим	 поверхом,	
можна	під	житло,	місце	для	с/в,	кухні,	3	кім-
нати,	45	сот.,	електроенергія,	газ,	колодязь,	
туалет,	 міцний	 фундамент,	 підвал,	 сад,	 2	
в’їзди)	-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	448-45-63.
·	ВІКТОРІВКА	 (60	 км	 від	 Києва,	 8	 км	 від	
Миронівки,	цегл.,	4	кімнати,	газ,	парове	опа-
лення,	 житловий,	 цегл.	 госпбудівлі,	 поряд	
ліс,	траса,	красиве	місце,	озера)	-	5	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	
електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(098)	219-73-83.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	
електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(066)	649-80-91.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	55	км	від	
Києва,	10	км	від	Миронівки,	цегл.,	3	кімнати,	
газ,	парове	опалення,	цегл.	госпбудівлі,	50	сот.,	
поряд	траса,	електричка,	озера,	ліс)	-	5,3	тис.	
у.о.	Тел.:	(093)	095-27-73.
·	ВІКТОРІВКА	 (Миронівський	 р-н,	 65	 км	
від	Києва,	цегл.,	4	кімнати,	висота	2,9	м,	газ,	
парове	опалення,	чистий,	теплий,	житловий,	
меблі,	 госпбудівлі,	 колодязь,	 50	 сот.,	 7	 хв.	
пішки	 до	 електрички,	 2	 км	 до	 траси,	 ліс,	
озера)	-	5,3	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	 (Рокитнянський	 р-н,	
будинок,	 обкладений	 цеглою,	 1970	 р.	 за-
будови,	 кухня,	 3	 кімнати,	 пічне	 опалення,	
дерев.	підлога,	під	шифером,	газ,	колодязь,	
погріб,	 сарай,	 гараж,	 15	 сот.)	 -	 5	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(068)	640-72-89.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	 (Рокитнянський	 р-н,	
дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 60	 кв.м,	 кухня	
10	 кв.м,	 газ,	 електроенергія,	 колодязь,	 25	
сот.,	 огорожа,	 поряд	 ліс,	 р.Рось)	 -	 6,5	 тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	(Рокитнянський	р-н,	елек-
тричка,	 всі	 вигоди,	 обкладений	цеглою,	 65	
кв.м,	 зала,	 2	 спальні,	 газове	 та	 пічне	 опа-
лення,	вода,	бойлер,	ванна,	унітаз,	пральна,	
каналізація,	40	сот.,	сад,	60	дерев)	-	14	тис.	
у.о.	Тел.:	(066)	085-26-28.
·	ВІННИЦЬКІ	 СТАВИ	 (Васильківський	 р-н,	
58	 км	 від	 Києва,	 Одеська	 траса,	 будинок	 з	
усім	майном,	58	сот.,	дерев.,	11х6	м,	на	фун-
даменті,	обкладений	білою	цеглою,	3	великі	
кімнати,	веранда,	 газ,	опалення,	водопровід,	
бойлер,	душова	кабіна,	погріб,	сарай,	великий	
фруктовий	 сад,	 центр	 села,	школа,	магазин,	
лікарня,	 поряд	 ставки,	 риболовля,	 асфаль-
тована	дорога,	гарні	сусіди)	або	обміняю	на	
житло	в	Києві.	Тел.:	(067)	782-17-62.
·	ВІННИЦЬКІ	 СТАВИ	 (Васильківський	
р-н,	цегл.,	60	кв.м,	2	кімнати	17	+	11,5	кв.м,	
коридор,	 кухня,	 комора,	 газ,	 опалення,	 70	
сот.,	 приват.,	 2	 сараї,	 красиве	 облаштоване	
селище)	-	15	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	223-06-27.
·	ВІТА-ПОШТОВА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
200	кв.м,	під	чистове	оздоблення,	гараж,	8	сот.,	
через	дорогу	ліс)	-	85	тис.	у.о.	або	обміняю	на	
кв-ру	в	Києві.	Тел.:	(095)	936-96-89.
·	ВІТА-ПОШТОВА	(новий,	під	чистове	оздо-
блення,	електроенергія,	газ,	вода,	каналізація	
в	будинку,	8	сот.,	)	-	79	тис.	у.о.	або	обміняю	на	
кв-ру	в	Києві.	Тел.:	(067)	504-36-17.
·	ВИШЕНЬКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 17	 км	
від	 Києва,	 78	 кв.м,	 електроенергія,	 вода,	
пічне	опалення,	 газ	по	вулиці,	 госпбудівлі,	
свердловина,	 60	 сот.,	 2	 держакти,	 луг,	
Дніпро,	маршрутки	до	м.	«Бориспільська»)	
-	55,5	тис.	у.о.	Тел.:	228-96-11.
·	ВИШНЯКИ	(Фастівський	р-н,	новобудова,	
3	 рівні,	 160	 кв.м,	 4	 спальні,	 2	 с/в,	 кухня-
їдальня,	 гараж	 на	 2	 авто,	 лазня,	 25,5	 сот.,	
ландшафтний	 дизайн)	 -	 75	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(063)	917-13-22.
·	ВОВЧКІВ	 (Поліський	 р-н,	 вул.	 Миру,31,	
будинок,	 2	 кімнати,	 велика	 кухня,	 погріб,	
сарай,	 63	 кв.м,	 газ,	 електроенергія,	 вода,	
пічне	 опалення,	 40	 сот.,	 по	 трасі	 Київ-
Мінськ	100	км	від	Києва,	ліс,	ставок,	школа,	
церква,	 дитсадок,	 магазини)	 -	 5	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(096)	873-98-83.
·	ВОВЧКІВ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	
будинок	дерев’яний,	опалення	пічне,	
3	 кімнати,	 веранда,	 хороший	 стан,	
сільгоспбудівлі,	 погріб,	 колодязь,	
сад,	 50	 сот.,	 приват.)	 -	 договірна.	
Власник.	Тел.:	(067)	415-91-51,	(093)	
541-42-99.
·	ВОЛОДАРКА	(всі	вигоди,	піноблоковий,	те-
плий,	сухий,	3	кімнати,	велика	кухня,	коридор,	
с/в,	 веранда,	 газ,	 вода,	 госпбудівлі,	 город	 25	
сот.)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	098-30-40.
·	ВОЛОСИНЬ	 (Макарівський	 р-н,	 будинок,	
55	 сот.,	 великий	 сад,	 газ,	 вода	 в	 цегл.	 бу-
динку)	-	13	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	ВОРЗЕЛЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 нов.,	
2-пов.,	 150	 кв.м,	 кухня,	 їдальня,	 роб.	 ка-
бінет,	3	спальні,	під	чистове	оздоблення,	7,5	
сот.,	лісова	зона,	асфальтована	дорога)	-	105	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	574-49-60.
·	ГАВРИЛІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 162	
кв.м,	 2-пов.,	 тераса,	 веранда,	 20	 сот.,	 сад,	
літ.	 будиночок	 90	 кв.м,	 гараж)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(066)	348-46-14.
·	ГАВРОНЩИНА	(Макарівський	р-н,	40	км	
від	 Києва,	 житловий	 будинок,	 сарай,	 літ.	
кухня,	 колодязь,	 металопластикові	 вікна,	
від	будинку	до	м.	«Житомирська»	 -	 30	км,	
40	сот.,	бетонна	загорожа)	-	договірна.	Тел.:	
(063)	121-89-94.
·	ГАТНЕ	(вул.	Яблунева,	290	кв.м,	гараж	на	2	
авто,	всі	комунікації	в	будинку,	батареї,	під	
чистове	оздоблення,	15	сот.,	рівна	ділянка)	-	
143	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	537-23-42.
·	ГЛЕВАХА-3	(Васильківський	р-н,	15	км	від	
Києва,	м.	«Теремки»,	цегл.,	46	кв.м,	3	кімнати,	
кухня,	пічка,	висота	2,65	м,	мансарда,	ремонт,	
затишно,	сарай	цегл.,	погріб,	колодязь,	туалет	
в	будинку,	газ	поряд,	5	сот.,	асфальт,	озеро,	ліс)	
-	17,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	352-14-04.
·	ГЛЕВАХА	(Васильківський	р-н,	100	кв.м,	
вигоди,	 колодязь,	 пічне	 опалення,	 6	 сот.,	
приват.)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	973-80-75.
·	ГЛЕВАХА	 (Васильківський	 р-н,	
будинок	 240	 кв.м,	 ділянка	 18	 сот.,	
380	 W,	 газ,	 вода,	 світло,	 окремо	
стоїть,	 гараж	 на	 2	 авто,	 бетонний	
паркан,	 автоматичні	 ворота,	 14	 км	
до	Одеської	пл.,	100	%	готовність)	
-	 185	 тис.	 у.о.,	 торг.	 http://dom.ria.
com/ru/realty_prodaja_dom_kiev_
vasilkovskiy_glevaha-9488859.html.	
Тел.:	(067)	275-05-32.
·	ГОГОЛІВ	(Броварський	р-н,	25	км	до	м.	«Лі-
сова»,	цегл.,	108	кв.м,	1980	р.	забудови,	парове	
опалення,	газ,	с/в	в	будинку,	госпбудівлі,	гараж,	
погріб,	сарай,	колодязь,	53	сот.	або	28	+	25	сот.	
окремо,	ОСГ	13	сот.,	власний)	або	обміняю	на	
житло	з	доплатою.	Тел.:	(098)	320-58-89.
·	ГОЛОВУРІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 центр.	
вулиця,	півбудинку,	житлова	29	кв.м,	кімнати	
18+12	 кв.м,	 веранда,	 сарай,	 погріб,	 свердло-
вина	75	м,	огорожа	2	м,	сад,	є	все,	12,5	сот.)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(099)	917-07-52.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (будинок,	 2-пов.,	 270	 кв.м,	
20	 сот.,	 огорожа	 за	 периметром,	 цегл.,	 газ,	
електроенергія,	 камін,	 міська	 каналізація,	
свердловина,	2-пов.	лазня,	сад,	ялини,	тро-
янди,	тротуарна	плитка)	 -	145	тис.	у.о.	Ха-
зяїн.	Тел.:	(067)	298-55-26.

·	ГОСТОМЕЛЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	
2-рівневий,	нов.,	126	кв.м,	вітальня,	3	спальні,	
кухня,	2	с/в,	12	сот.,	асфальтована	дорога,	лі-
сова	зона)	-	115	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	410-84-30.
·	ГРЕБІНКА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	
89/65/13,4	 кв.м,	 4	 кімнати,	 передпокій,	
кухня,	 ванна,	 каналізація,	 газкотел,	 дерев.	
підлога,	під	шифером,	гараж,	сарай,	погріб,	
колодязь,	15	сот.,	приват.,	 ставок)	 -	20	тис.	
у.о.	Тел.:	(098)	328-23-40.
·	ГРЕБІНКИ	(Васильківський	р-н,	53	км	від	
Києва,	 104	 кв.м,	 2-пов.,	 газ,	 вода,	 бойлер,	
погріб,	ванна,	туалет	в	будинку,	10	сот.,	сад,	
річка,	центр,	5	хв.	до	траси	Київ-Одеса)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(063)	861-20-55.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	р-н,	будинок,	
міцний,	глинобитний,	товсті	стіни,	під	ши-
фером,	51/37	кв.м,	3	кімнати,	газ,	опалення,	
сарай,	погріб,	садок,	15	сот.,	приват.,	асфаль-
тована	 дорога,	 ставки)	 -	 6,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(04571)	9-20-93.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 71/48	 кв.м,	 4	 кімнати,	
передпокій,	кухня	на	веранді,	газ,	погріб,	36	
сот.,	ділянка	приват.,	асфальтований	заїзд)	-	
12	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	352-69-54.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 нов.,	
2-пов.,	 170/67	 кв.м,	 4	 кімнати,	 хол,	 кухня,	
два	 с/в,	 гараж,	 ділянка	 10	 сот.,	 колодязь,	
поряд	 ставок,	 комунікації	 підведені)	 -	 68	
тис.	у.о.	Тел.:	(098)	547-89-91.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	 92	
кв.м,	 4	 кімнати,	 с/в,	 нов.	 опалення,	 2-кон-
турний	 котел,	 ремонт,	 металопластикові	
вікна,	утеплений,	сарай,	гараж,	погріб,	60	сот.,	
приват.)	-	33	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	334-76-79.
·	ГРИГОРОВКА	 (Бориспольский	
р-н,	 45	 км	 от	 Киева,	 ул.Стасюка,	
86,	 дом	 двухэтажный,	 первый	 этаж	
дома	 панельный,	 2	 комнаты,	 кухня,	
санузел;	 второй	 этаж	 -	 мансарда:	 2	
комнаты,	 балкон,	 в	 доме	 проведен	
газ,	отопление,	скважина	68	м,	3	фазы	
электроэнергии,	 участок	 площадью	
14	сот.	+	5	 сот.	озеро,	 гараж,	полно-
ценный	 сад,	 виноград,	 спереди	и	 до	
конца	 дома	 накрытие,	 приват.,	 на	
краю	 сада	 протекает	 маленькая	 ре-
чушка	Трубеж,	нужен	косметический	
ремонт,	 снаружи	 и	 внутри	 утеплен)	
-	17	тыс.у.е.	Можно	приехать	посмо-
треть	 в	 любое	 время.	 Больше	 фото	
скину	по	вайберу.	Тел.:	(097)	333-08-
44,	(050)	818-49-93	(Вячеслав).
·	ДМИТРЕНКИ	 (Богуславський	 р-н,	 дерев.,	
обкадений	цеглою,	3	кімнати,	добротні	госп-
будівлі,	50	сот.,	приват.,	поряд	озеро,	ліс,	кра-
сиві	місця)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ДОРОГИНКА	 (Фастівський	 р-н,	 неве-
ликий	старий	будинок,	18	сот.,	дуже	мальов-
ниче	місце,	поряд	ліс,	озеро)	-	140	тис.грн.	
Тел.:	404-02-35.
·	ЄКАТЕРИНІВКА	(К.-Святошинський	р-н,	47	
кв.м,	6	сот.,	газ,	вода,	електроенергія,	туалет	у	
дворі)	-	40	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	267-67-82.
·	ЄМЧИХА	 (Миронівський	 р-н,	 110	 км	 від	
Києва,	4	кімнати,	дерев.,	обкладений	плиткою,	
склопакети,	гаряча	вода,	бойлер,	кухня,	ванна,	
душова,	с/в,	газ,	висота	3,1	м,	52	сот.,	приват.,	
сарай,	альтанка,	свердловина,	ліс,	озеро,	меблі)	
-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	ЄМЧИХА	 (Миронівський	 р-н,	 15	 км	 від	
Миронівки,	 цегл.,	 4	 кімнати,	 кухня,	 ванна,	
газ,	душова	кабіна,	с/в,	гаряча	вода,	бойлер,	
висота	 3,2	 м,	 52	 сот.,	 приват.,	 сад,	 госпбу-
дівлі)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	228-40-57.
·	ЖУРАВКА	 (Яготинський	 р-н,	 дерев.,	 об-
кладений	 цеглою,	 2	 кімнати,	 64	 кв.м,	 по-
требує	ремонту,	госпбудівлі,	50	сот.)	-	5	тис.	
у.о.	Тел.:	276-50-45.
·	ЗОРИН	 (Іванківський	 р-н,	 на	 березі	
ставка,	 84	 кв.м,	 3	 кімнати,	 веранда,	 ванна,	
електрика,	 газ,	 центр.	 вода,	 ремонт,	 нов.	
проводка,	19	сот.,	на	березі	ставка,	госпбу-
дівлі,	 колодязь,	 асфальт)	 -	 6,4	 тис.	 у.о.	 Без	
комісійних.	Тел.:	(098)	398-25-49.
·	ІВАНІВКА	 (Богуславський	 р-н,	 105	 км	
від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 4	
кімнати,	газ,	парове	опалення,	котел,	меблі,	
ремонт,	добротні	госпбудівлі,	36	сот.,	траса,	
електричка,	р.Рось,	ліс,	школа,	дитсадок)	-	7	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	095-27-73.
·	ІВАНІВКА	(Богуславський	р-н,	110	км	від	
Києва,	дерев.,	обкладений	цеглою,	заходь	та	
живи,	3	кімнати,	газ,	парове	опалення,	цегл.	
літ.	 кухня,	 сарай,	 колодязь,	погріб,	 25	 сот.,	
ліс,	 озеро,	 траса)	 -	 125	 тис.грн.	Тел.:	 (099)	
259-70-91.
·	ІВАНКОВИЧІ	(Васильківський	р-н,	кап.	бу-
динок,	лазня,	8,5	сот.).	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	ІРПІНЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 будинок,	
400	кв.м,	можна	з	меблями,	євроремонт,	25	
сот.,	 ландшафтний	 дизайн,	 вільний)	 -	 251	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	656-13-41.
·	ІСАЙКИ	 (Богуславський	 р-н,	 110	 км	 від	
Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 до-
бротний,	 4	 кімнати,	 газ,	 парове	 опалення,	
вода,	душова	кабіна,	цегл.	гараж,	літ.	кухня,	
погріб,	колодязь,	30	сот.,	приват.,	ліс,	озеро,	
красиве	місце,	4	км	до	р.Рось)	 -	9	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	688-45-70.
·	КАГАРЛИК	 (хата,	 під	 дачу,	 7	 сот.,	 4	 кім-
нати,	 сарай,	 погріб,	 літ.	 кухня,	 колодязь,	
маршрутки,	електричка)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	266-98-61.
·	КАГАРЛИК	(центр,	всі	вигоди,	дерев.-цегл.,	
теплий,	 сухий,	 4	 кімнати,	 кухня,	 с/в,	 перед-
покій,	 веранда,	 комора,	 підвал,	 сарай,	 коло-
дязь,	 туалет,	 каналізація,	 металопластикові	
вікна,	огорожа,	10	сот.,	приват.,	меблі,	техніка)	
або	обміняю	на	житло.	Тел.:	(066)	596-73-37.
·	КАГАРЛИК	(центр,	всі	вигоди,	дерев.-цегл.,	
теплий,	 сухий,	 4	 кімнати,	 кухня,	 с/в,	 перед-
покій,	 веранда,	 комора,	 підвал,	 сарай,	 коло-
дязь,	 туалет,	 каналізація,	 металопластикові	
вікна,	огорожа,	10	сот.,	приват.,	меблі,	техніка)	
або	обміняю	на	житло.	Тел.:	(093)	799-67-83.
·	КАДОМКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 вул.	 Ми-
хайлова,4,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 57	
сот.,	 газ	 підведений,	 вода,	 опалення,	 ка-
налізація,	 сарай,	 сад,	 колодязь,	 пічка,	 тел.,	
чисте	місце,	маршрутка	від	м.	«Видубичі»,	
зупинка	 поруч)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(068)	730-51-22.
·	КАРАПИШІ	 (Миронівський	 р-н,	 80	 км	
від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 4	
кімнати,	газ,	45	сот.,	10	хв.	пішки	до	озера,	
госпбудівлі)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	228-40-57.
·	КАТЮЖАНКА	 (Вишгородський	 р-н,	 40	 км	
від	Києва,	будинок,	17	сот.,	гарне	транспортне	
сполучення,	 маршрутки	 кожні	 30	 хв.,	 центр	
села,	поряд	церква,	магазини,	школа,	сільрада,	
р.Здвиж,	гриби,	ягоди,	газифіковане	селище)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(068)	972-19-57.
·	КЛАВДІЄВЕ	 (30	 км	 від	 Києва,	 70	 кв.м,	
фінський	 будинок,	 4	 кімнати,	 кухня,	 ве-
ранда,	 ванна,	 газ,	 вода	 центр.,	 колодязь,	 7	
сот.,	 приват.,	 гарне	 місце,	 10	 хв.	 до	 елек-
трички,	 маршрутка,	 поруч	 ліс)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	840-18-21.
·	КНЯЖИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 бу-
динок,	цегл.,	100	кв.м,	гарний	стан,	метало-
пластикові	вікна,	всі	комунікації	в	будинку,	
госпбудівлі,	лазня,	літ.	кухня	з	газом,	гараж,	
15	 сот.,	 сад,	 річка,	 маршрутки)	 -	 45,5	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	КОЗИН	(Обухівський	р-н,	Конча-Заспа,	пів-
будинку,	 8	 сот.,	 свердловина,	 газифікований,	
металопластикові	вікна,	«заходь	та	живи»)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	316-13-42.
·	КОЛОНЩИНА	 (Макарівський	 р-н,	 2-пов.,	
70	кв.м,	6	сот.,	комунікації	в	будинку,	свердло-
вина,	колекторне	опалення,	котеджне	містечко	
«Сонячна	 галявина»,	 технологія	 «євробу-
динок»)	-	за	домовленістю.	Тел.:	587-57-88.
·	КОПИЛІВ	 (Макарівський	 р-н,	 30	 км	 від	
Києва,	95	кв.м,	сарай	цегл.,	літ.	кухня	цегл.,	
гараж	цегл.,	колодязь,	город,	27	сот.)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(063)	594-72-70.
·	КОРОЛІВКА	(Макарівський	р-н,	сарай,	ве-
лика	 ділянка	 60	 сот.)	 недорого.	Терміново.	
Тел.:	(096)	607-19-85.

·	КРАСНОЛІСИ	(Сквирський	р-н,	цегл.,	літ.	
кухня,	сарай,	погріб,	колодязь,	центр,	39	сот.	
+	 25	 сот.	 під	 забудову,	 чорнозем,	 автобус,	
електричка,	 можна	 під	 дачу,	 ставок)	 -	 120	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	286-37-60.
·	КРУГИ	 (Вишгородський	 р-н,	 65	 км	 від	
Києва,	 будинок,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	
2	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 коридор,	
53/27/6,9	 кв.м,	 пічне	 опалення,	 потребує	 ре-
монту,	город	37	сот.,	ліс,	озеро,	7	км	від	Дніпра)	
-	26,6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	923-52-89.
·	КРУШИНКА	(Васильківський	р-н,	садиба,	
цегл.,	 3-пов.,	 10	 сот.,	 озеро,	 дуже	 мальов-
ниче	 місце,	 право	 прописки)	 або	 обміняю	
на	кв-ру	в	Києві.	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
нов.,	цегл.,	2	рівні,	400	кв.м,	євроремонт,	25	
сот.,	 сад,	 басейн,	 озеро,	 ліс)	 -	 210	 тис.	 у.о.	
Тел.:	229-70-91.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
півбудинку,	 4,2	 сот.,	 газ,	 опалення	 газове	
та	пічне,	с/в	у	дворі,	окремий	двір)	-	18	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(099)	202-43-19.
·	ЛЕОНІВКА	(Макарівський	р-н,	старий	бу-
динок,	сад,	25	сот.,	поряд	озеро,	ліс,	зупинка	
автобуса)	 -	 за	 домовленістю.	 Терміново.	
Тел.:	(067)	856-23-89.
·	ЛЕЦЬКИ	(П.-Хмельницький	р-н,	будинок,	3	
кімнати,	веранда,	кухня,	гараж,	3	сараї,	сажок,	
газ,	вода,	42	сот.,	центр.	вулиця,	біля	лісу)	-	12	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	363-39-19.
·	ЛОСЯТИН	 (Васильківський	 р-н,	 обкла-
дений	 цегл.,	 59,2/34,7	 кв.м,	 2	 кімнати,	
кухня,	 веранда,	 літня	кухня,	 сарай,	погріб,	
колодязь,	ділянка	50	сот.)	-	27,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	380-06-59.
·	ЛУКА	 (Богуславський	 р-н,	 110	 км	 від	
Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 газ,	
опалення,	 вода,	 житловий,	 добротні	 госп-
будівлі,	 50	 сот.,	 приват.,	 ліс,	 озеро,	 центр,	
зупинки,	 школа,	 траса)	 -	 6	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(097)	688-45-70.
·	ЛУКА	 (Богуславський	 р-н,	 120	 км	 від	
Києва,	цегл.,	4	кімнати,	2	входи,	металопла-
стик,	газ,	каналізація,	вода,	опалення,	меблі,	
цегл.	 госпбудівлі,	 18	 сот.,	 приват.,	 сад,	 ліс,	
озера,	красиве	місце)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	
095-27-73.
·	ЛУКАШІ	 (50	 км	 від	 Києва,	 3	 кімнати,	
меблі,	газ,	електроенергія,	холодильник,	ту-
алет,	вода	у	дворі,	пляж,	озеро,	20	сот.)	-	15	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	576-59-00.
·	ЛЮДВИНІВКА	 (Макарівський	 р-н,	 вул.	
Центральна,	50	км	від	Києва,	хата,	газ	під-
ведений	до	плити,	колодязь,	погріб,	великий	
двір,	за	хатою	садок	-	вишні,	груші,	яблуні,	
40	сот.)	-	договірна.	Тел.:	564-68-78.
·	МАЛЮТЯНКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
15	 км	 від	 Києва,	 100	 кв.м,	 5	 кімнат,	 окр.,	
чудовий	 стан,	 всі	 комунікації	 в	 будинку,	 є	
друга	новобудова	100	кв.м,	без	оздоблення,	
17	сот.,	поряд	школа,	ліс,	озеро,	маршрутки)	
-	50,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	380-47-62.
·	МЕЖОВЕ	(Білоцерківський	р-н,	цегл.,	41	сот.,	
погріб)	-	200	тис.грн.	Тел.:	(097)	617-47-55.
·	МИРІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 48	 км	 від	
Києва,	цегл.,	2	входи,	5	кімнат,	2	коридори,	
90	кв.м,	пічка,	поряд	 газ,	 висота	2,9	м,	 те-
плий,	 погріб,	 сарай,	 60	 сот.,	 приват.,	 сад,	
озеро,	 асфальтована	 дорога,	 сучасне	 се-
лище)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	МИРОНІВКА	(100	км	від	Києва,	будинок	
дерев.,	 обкладений	цеглою,	 склопакети,	 90	
кв.м,	два	входи,	електроенергія,	газ,	гаряча	
вода,	автономне	опалення,	всі	вигоди,	6	сот.,	
радонова	водолікарня	-	5	хв.	пішки,	рибний	
ставок	-	1	хв.).	Тел.:	(067)	689-02-62.
·	МИРОНІВКА	(70	кв.м,	підвал,	горище,	во-
дяне	опалення,	колодязь,	водопровід,	8	сот.,	
фруктові	 дерева,	 малина,	 виноград,	 вокзал	
поряд,	автовокзал,	ринок)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	
(068)	918-40-79.
·	МИРЧА	 (Бородянський	 р-н,	 25	 сот.,	 біля	
лісу,	озеро,	приват.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(066)	153-28-83.
·	МИСАЙЛІВКА	 (Богуславський	 р-н,	 2	 км	
від	 Богуслава,	 4	 кімнати,	 поряд	 газ,	 цегл.,	
госпбудівлі,	10	сот.,	приват.,	5	хв.	пішки	до	
озера,	ліс,	електричка,	центр,	красиві	місця)	
-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	МОРОЗІВКА	 (Броварський	 р-н,	
ст.Новотроянда,	 17	 сот.,	 електричка).	 Тел.:	
(096)	370-59-93.
·	МОТОВИЛІВСЬКА	 СЛОБІДКА	 (Фастів-
ський	 р-н,	 цегл.,	 45/20/13	 кв.м,	 мансарда,	
с/в,	опалення,	кондиціонер,	дерев.	будинок-
сруб	 зі	 смереки,	 сарай,	 підвал,	 колодязь,	
гараж,	25	сот.)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	
917-13-22.
·	НЕНАДИХА	 (Тетіївський	 р-н,	 будинок,	
всі	зручності,	88	кв.м,	сарай,	погріб,	28	сот.,	
приват.)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	664-93-87.
·	НЕЧИПОРІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 бу-
динок,	 ділянка	 30	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(097)	844-92-76.
·	НЕЧИПОРІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 бу-
динок,	 ділянка	 30	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	285-72-67.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
на	 початку	 села,	 ділянка	 4	 сот.,	 поряд	 бе-
тонна	 дорога,	 електроенергія,	 газ)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(067)	975-88-59.
·	НОВІ	ПЕТРІВЦІ	(Вишгородський	р-н,	бу-
динок,	всі	вигоди,	25	сот.,	гарний	сад)	недо-
рого.	Тел.:	(073)	042-10-72.
·	НОВОТРОЯНДА	 (Яготинський	 напр.,	
ділянка	6	сот.,	будинок	цегл.,	7х7	м,	2,5	пов.,	
газ,	 всі	 вигоди	 в	 будинку,	 металопластикові	
вікна,	поряд	станція,	свердловина,	неподалік	2	
озера)	-	25	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	562-24-00.
·	ОБУХІВ	(30	км	від	Києва,	сучасний,	жит-
ловий,	цегл.,	120/65/15	кв.м,	всі	комунікації	
в	будинку,	гарний	стан,	гараж,	погріб,	сарай,	
20	 сот.,	 все	 доглянуте)	 -	 52	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(067)	209-94-83.
·	ОЗЕРА	(Бородянский	р-н,	60/36/10	
кв.м,	с/у	разд.,	2	этажа,	3	комнаты,	
евроремонт,	 мебель,	 быттехника,	
газ,	 вода,	 5	 сот.,	 гараж,	 хозблок,	
фото	на	сайте	fn.ua	ID	11504455	18	
км	КП).	Тел.:	(068)	322-55-02.
·	ОЗЕРНА	(Білоцерківський	р-н,	дерев.,	під	ши-
фером,	40	кв.м,	3	кімнати,	газ	по	вулиці,	садок,	
40	сот.,	річка,	мальовниче	місце,	можлива	про-
писка)	-	1,8	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	053-81-78.
·	ОЗЕРНА	 (Білоцерківський	 р-н,	 хата-ма-
занка,	 дерев.,	 під	 шифером,	 дві	 кімнати,	
40	 кв.м,	 газ	 по	 вулиці,	 ділянка	 40	 сот.,	 в	
кінці	 городу	 маленька	 річка,	 мальовничий	
краєвид,	старий	сад,	можлива	прописка)	-	75	
тис.грн.	Тел.:	(096)	434-84-74.
·	ОЗЕРНЕ	 (Білоцерківський	 р-н,	 1-пов.,	
80/56	 кв.м,	 газ,	 вода,	 с/в,	 бойлер,	 власний	
двір,	 сад,	 центр,	 магазин,	 сільрада,	 мар-
шрутки	на	Київ	кожну	годину)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	(096)	167-15-42.
·	ОПАНАСІВ	 (Броварський	 р-н,	 хата,	 68	
кв.м,	 сарай,	 погріб,	 30	 сот.,	 потребує	 ре-
монту,	 ліс,	 мальовниче	 місце)	 -	 5	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(098)	407-34-60.
·	ПАСЬКІВЩИНА	 (Згурівський	 р-н,	 110	 км	
від	 Києва,	 3	 кімнати,	 цегл.,	 газ,	 65	 кв.м,	 за-
ходь	та	живи,	кухня,	коридор.	веранда,	погріб,	
сарай,	15	сот.,	ставок,	гарне	транспортне	спо-
лучення)	-	300	тис.грн,	торг.	Тел.:	406-00-77.
·	ПАШКІВКА	 (Макарівський	 р-н,	 45	 км	 від	
Києва,	фінський	будинок,	обкладений	цеглою,	
62,2	кв.м,	газ,	вода,	0,43	га,	асфальтована	ву-
лиця)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	900-13-64.
·	П.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	
р-н,	нов.,	цегл.,	229	кв.м,	під	чистове	оздо-
блення,	 6	 сот.,	 асфальтована	 дорога)	 -	 145	
тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	ПЕРЕВІЗ	 (Васильківський	 р-н,	 25	 сот.,	
приват.,	план	забудови,	поруч	ліс,	р.Ірпінь,	
електроенергія,	газ	 -	50	м)	або	обміняю	на	
1-кімн.	в	Києві,	передмісті	або	дачу	(до	30	
км	від	Києва).	Тел.:	(067)	700-73-00.
·	ПЕРЕМОЖЕЦЬ	 (Броварський	 р-н,	 2-пов.,	
2	 входи,	 гараж,	 сарай,	 вода	 в	 будинку,	 ка-
налізація,	 6	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(098)	488-60-32.
·	ПЕТРОПАВЛІВСЬКЕ	 (Бориспільський	 р-н,	
3	рівні,	310	кв.м,	під	чистове	оздоблення,	всі	
комунікації,	15	сот.,	асфальтована	дорога)	-	120	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.

·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	 (Васильківський	 р-н,	 97	
кв.м,	 3	 кімнати,	 2	 коридори,	 потребує	 ре-
монту,	 поруч	 дитсадок,	 фундамент,	 цегл.,	
відділення	 для	 с/в,	 колодязь,	 30	 сот.)	 -	 26	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	 (Васильківський	 р-н,	 вул.	
Колгоспна,23-Ж,	стара	хата,	приват.	ділянка,	
31	сот.,	погріб,	колодязь)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	613-29-28.
·	ПОЛОГИ	ВЕРГУНИ	(стара	хата,	45	сот.,	пічне	
опалення)	-	1	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	112-97-04.
·	ПОРОСКОТЕНЬ	 (Бородянський	 р-н,	
3-пов.,	150	кв.м,	будинок	для	гостей	30	кв.м,	
5,3	сот.)	-	70	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	573-26-72.
·	ПОРОСКОТЕНЬ	 (Бородянський	 р-н,	 5	
км	 від	 ст.Клавдієве,	 2-пов.,	 мансарда,	 195	
кв.м,	70	%	готовність,	садовий	кооператив,	
дах	-	металочерепиця,	євровікна,	цегла	біла	
силікатна,	 бетонна	 огорожа,	 газ	 поряд,	 ко-
лодязь,	 свердловина,	 сарай	 цегл.,	 11	 сот.,	
озеро,	ліс).	Тел.:	(098)	274-05-39.
·	ПОТАШНЯ	 (Богуславський	 р-н,	 5	 км	 від	
Богуслава,	 дерев.,	 добротний,	 на	 фунда-
менті,	 3	 кімнати,	 виоста	 2,7	 м,	 житловий	
стан,	сарай,	колодязь,	погріб,	поряд	газ,	ліс,	
зупинки,	мальовниче	місце,	р.Рось)	-	42	тис.
грн.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ПОТІЇВКА	 (25	 км	 від	 Б.Церкви,	 81	 кв.м,	
3	кімнати,	всі	вигоди,	35	сот.)	-	12	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	496-63-16.
·	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.
·	ПРОЦІВ	(Бориспільський	р-н,	нов.,	2	рівні,	
цегл.,	220	кв.м,	25	сот.,	фруктовий	сад,	вихід	
на	Дніпро,	пляж)	 -	160	тис.	у.о.	Тел.:	 (067)	
230-41-00.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	 (будинок,	 1-пов.,	
83	кв.м,	гараж,	сарай,	літ.	кухня	з	грубою	та	
плитою,	асфальтоване	покриття,	6	сот.,	авто-
бусна	зупинка,	автовокзал,	ринок,	річка)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(063)	953-77-30.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	 (півбудинку,	 5	 сот.,	
колодязь,	асфальтована	дорога,	комунікації	
поряд)	-	5	тис.	у.о.	або	обміняю	на	кімнату	в	
Києві.	Тел.:	(063)	513-90-46.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	(півбудинку,	центр,	
всі	вигоди	в	будинку,	сарай,	2	сот.,	фруктові	
дерева,	все	огороджено)	 -	11	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	369-73-31.
·	РЖИЩІВ	(55	км	від	Києва,	цегл.,	2	кімнати,	
коридор,	веранда,	газ,	парове	опалення,	груба,	
житловий	стан,	10	сот.,	колодязь,	погріб,	сарай,	
5	хв.	до	лісу,	Дніпро,	магазини,	зупинки)	-	8,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	РЖИЩІВ	 (власний,	 цегл.,	 2	 рівні,	 115,9	
кв.м,	 10	 сот.,	 500	 м	 до	 Дніпра,	 500	 м	 до	
центру)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Терміново.	Тел.:	
(097)	043-59-22.
·	РОЗВАЖІВ	 (Іванківський	 р-н,	 хата	 з	 де-
ревини	на	пні	для	проживання	під	Києвом,	
на	місці	старої,	структуроване	селище)	для	
того,	який	бажає	недорого	мати	гарну	хату,	
запрошую	до	розмови.	Тел.:	(097)	743-67-38.
·	РОЗУМНИЦЯ	 (Ставищенський	 р-н,	 цегл.,	
2-пов.,	80	кв.м,	мансарда	42	кв.м	з	балконом,	
газ,	вода,	ламінат,	металопластикові	вікна,	до-
глянутий)	-	22,5	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	496-21-29.
·	РОКИТНЕ	(ділянка	20	сот.,	газ	до	ділянки,	
фундамент	9х10	м).	Тел.:	(097)	617-47-55.
·	РОКИТНЕ	 (центр,	 цегл.,	 80	 кв.м,	 4	 кім-
нати,	кухня,	вода,	ванна,	каналізація,	сарай,	
гараж,	26	сот.,	огорожа)	 -	24	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	983-72-58.
·	РОМАШКИ	(Рокитнянський,	9х11	м,	цегл.,	
альтанка	10х4	м	цегл.,	літ.	кухня,	цегл.	3х6	
м,	 газ,	 парове	 опалення,	 вода	 в	 будинку,	
два	котли,	газовий	та	вугільний,	ставки,	ри-
боловля,	60	сот.,	 великий	двір)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	(099)	533-01-20.
·	РУДЕ	(Володарський	р-н,	130	км	від	Києва,	
2-пов.,	цегл.,	180	кв.м,	20	сот.,	вода,	каналі-
зація,	гарний	стан,	металопластикові	вікна,	
сад)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	224-78-91.
·	РУДИКИ	(Обухівський	р-н,	садове	товари-
ство,	6	сот.,	ліс,	озеро)	-	6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(067)	209-20-19.
·	САВЕНЦИ	(Рокитнянський	р-н,	80	км	від	
Києва,	цегл.,	4	кімнати,	ванна,	вода,	каналі-
зація,	 дубов.	 підлога,	меблі,	 опалення,	 газ,	
заходь	 та	 живи,	 госпбудівлі,	 55	 сот.,	 ліс,	
озеро)	-	11,5	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	880-27-11.
·	САЛИВОНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 15	
сот.,	під	забудову,	поруч	ставки,	гарне	місце	
для	відпочинку,	газ	та	електроенергія	поряд)	
-	2	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	429-80-23.
·	САЛИВОНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дерев.,	
невеликий,	 електроенергія,	 газ,	 опалення,	 1	
кімната,	кухня,	коридор,	15	сот.,	приват.,	поруч	
ставок)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	649-73-71.
·	САЛИВОНКИ	(Васильківський	р-н,	дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 41,4	 кв.м,	 2	 кімнати,	
с/в,	 водопровід,	 кухня-веранда,	 газ,	 опа-
лення,	госпбудівлі,	гараж,	погріб,	колодязь,	
36	сот.)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	050-59-36.
·	САЛИВОНКИ	(Васильківський	р-н,	цегл.,	
обшитий	 пластиком,	 утеплений,	 51,4	 кв.м,	
3	кімнати,	кухня,	стеля	рівна,	шпалери,	ла-
мінат,	 лінолеум,	 15	 сот.,	 погріб,	 колодязь,	
сад,	город)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	223-06-27.
·	С.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	Набережна,71,	будинок	83	кв.м,	4	кім-
нати,	газифікований,	холодна	та	гаряча	вода,	
ванна,	санвузол,	8	сот.,	свердловина,	погріб,	
сарай).	Тел.:	(098)	417-74-90.
·	СЕВЕРИНІВКА	(Макарівський	р-н,	1-пов.,	
160	 кв.м,	 повне	 оздоблення,	 2010	 р.	 забу-
дови,	 4	 спальні,	 кухня-студіо,	меблі,	 2	 с/в,	
всі	комунікації,	12	сот.,	басейн,	мальовниче	
місце,	розвинута	 інфраструктура)	 -	 45	 тис.	
у.о.	Тел.:	(067)	402-34-54.
·	СЕВЕРИНІВКА	 (Таращанський	 р-н,	 100	
км	 від	 Києва,	 цегл.,	 67,5/37,9/8,4	 кв.м,	 3	
кімнати,	 кухня,	 веранда,	 пічне	 опалення,	
дах	 метал.,	 колодязь,	 електроенергія,	 48	
сот.,	огорожа,	поруч	ставок,	ліс,	мальовниче	
місце,	 можна	 під	 дачу)	 -	 4	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(04563)	7-12-32.
·	СЕМИГОРИ	 (Богуславський	 р-н,	 85	 км	
від	 Києва,	 дерев.,	 доглянутий,	 4	 кімнати,	
цегл.	гараж,	сарай,	колодязь,	25	сот.,	приват.,	
зупинки,	 озера,	 пляж,	 березовий	 гай,	 ліс,	
мальовниче	місце)	-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	
594-37-13.
·	СЕМИГОРИ	(Богуславський	р-н,	90	км	від	
Києва,	 дерев.,	 доглянутий,	 на	 фундаменті,	
4	 кімнати,	цегл.	 гараж,	 сарай,	 колодязь,	 25	
сот.,	 приват.,	 сад,	 чисте	місце,	 річка,	 бере-
зовий	 гай,	 траса)	 -	 3,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (097)	
688-45-70.
·	СЕРЕДІВКА	(Згурівський	р-н,	100	км	від	
Києва,	70	кв.м,	гарний	стан,	електроенергія,	
газкотел,	 веранда,	 госпбудівлі,	 колодязь,	
огорожа,	70	сот.,	маршрутки	до	м.	«Лісова»)	
-	5,5	тис.	у.о.	Тел.:	232-53-56.
·	СИДОРИ	 (50	 км	 від	 Києва,	 будинок,	 60	
кв.м,	ділянка	38	кв.м,	вихід	до	річки)	недо-
рого.	Тел.:	(067)	733-44-85.
·	СИДОРИ	 (Білоцерківський	р-н,	 60	км	від	
Києва,	хата,	60	кв.м,	газ,	вода,	всі	вигоди)	-	8	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	720-17-03.
·	СИНЯВА	(Рокитнянський	р-н,	будинок,	73	
кв.м,	 3	 кімнати,	 вигоди	 в	 будинку,	 30	 сот.,	
госпбудівлі)	 -	 12	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (067)	
210-97-19.
·	СОШНИКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 під	 за-
будову	 будинку,	 садиби,	 є	 всі	 комунікації:	
вода,	газ,	електроенергія,	поряд	ліс,	за	лісом	
Дніпро,	екологічно	чиста	зона,	50	сот.	-	дві	
ділянки	 по	 25	 сот.	 поряд).	 Хазяйка.	 Тел.:	
(050)	750-11-12.
·	СТАВИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 25	 сот.,	 хата	
11х7	м,	під	метал.	дахом,	сад,	город,	70	км	
від	Києва)	-	250	тис.грн	або	здам	в	оренду	
на	літо	безкоштовно.	Тел.:	(098)	966-31-59.
·	СТАРА	ОРЖИЦЯ	(Згурівський	р-н,	120	км	
від	 Києва,	 1-пов.,	 50	 кв.м,	 4	 кімнати	 окр.,	
веранда,	 25	 сот.	 під	 забудову,	 86	 сот.	ОСГ,	
дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 цегл.	 огорожа,	
сад,	 газ	у	будинку,	 газкотел	нов.,	 колодязь,	
туалет,	душ	у	дворі)	-	15	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	134-25-90.
·	СТАРА	 ОРЖИЦЯ	 (Згурівський	 р-н,	 га-
зифікований	будинок,	всі	вигоди,	3	кімнати,	
цегл.,	погріб,	25	сот.,	поряд	р.Оржиця)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	060-42-28.

·	СТАРЕ	 (Бориспільський	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	31	сот.,	будинок	дерев.,	обшитий	ши-
фером,	4	кімнати,	кухня,	коридор,	веранда,	
сарай,	погріб,	 гараж,	літ.	 кухня,	 вода	в	бу-
динку,	вулиця	газифікована)	-	18,5	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	985-73-34.
·	СУЛИМІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	 Києва,	 центр,	 село	 газиф.,	 водопровід,	
25	сот.	приват.,	 глиняна	хата	під	червоною	
черепицею,	погріб-льох,	колодязь,	фруктові	
дерева,	загорожа,	школа,	дит.	садочок,	прод.	
та	госп.	магазини,	водойми)	недорого.	Тер-
міново.	Тел.:	(097)	524-70-97.
·	СУХОЛІСИ	 (Білоцерківський	 р-н,	 бу-
динок,	цегл.,	госпбудівлі,	125	кв.м,	12	сот.,	
5	кімнат,	вигоди,	гараж)	-	19	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(098)	173-85-81.
·	СУХОЛІСИ	 (Білоцерківський	 р-н,	 бу-
динок,	цегл.,	госпбудівлі,	125	кв.м,	12	сот.,	
5	кімнат,	вигоди,	гараж)	-	19	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(097)	397-30-05.
·	ТАРАСІВКА	 (Білоцерківський	 р-н,	 біля	
м.Узин,	 70	 км	 від	 Києва,	 шлакоблоковий,	
60	кв.м,	госпбудівлі,	25	сот.,	приват.,	водяне	
опалення,	газ,	тел.,	молодий	сад,	ставок,	ко-
лодязь,	зуапинка	автобуса,	заходь	та	живи)	
-	300	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	998-39-65.
·	ТАРАЩА	(75	кв.м,	всі	вигоди,	25	сот.,	сад,	
город)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	ТАРАЩА	(півбудинку,	цегл.,	всі	вигоди,	10	
сот.,	 газ,	 вода,	 електроенергія,	 ванна)	 або	
обміняю	на	житло	у	Львівській	обл.,	Дрого-
бицькому	р-ні.	Тел.:	(073)	223-87-45.
·	ТЕРНІВКА	(Кагарлицький	р-н,	55/45	кв.м,	
обкладений	 цеглою,	 3	 кімнати,	 веранюа,	
газове	опалення,	гараж,	2	сараї,	погріб,	літ.	
кухня,	колодязь,	літ.	душ,	сад,	город,	ставок	
з	 рибою,	 30	 сот.,	 чорнозем,	 асфальтована	
дорога,	10	км	від	Кагарлика)	-	210	тис.грн.	
Тел.:	(097)	326-73-86.
·	ТЕТЕРІВСЬКЕ	(Іванківський	р-н,	70	км	від	Ки-
єва,	будинок,	54	кв.м,	4	кімнати,	30	сот.,	поряд	
річка,	ліс)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	579-16-13.
·	ТЕТЕРІВСЬКЕ	 (Іванківський	 р-н,	 90	 км	
від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 під	
шифером,	52	кв.м,	пічне	опалення,	15	сот.,	
приват.,	 колодязь,	 погріб,	 сарай,	 гараж,	
госпбудівлі,	 літ.	 кухня	 20	 кв.м,	 поряд	 ліс,	
ставок,	р.Тетерів)	-	за	домовленістю.	Термі-
ново.	Тел.:	(097)	571-41-42.
·	ТОРФЯНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 60	 кв.м,	 колодязь,	 електрое-
нергія,	12	сот.,	авторський	дизайн	території,	
до	озера	200	м,	гарна	дорога)	-	22	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(063)	263-86-37.
·	ТОРЧИЦЯ	 (Ставищенський	 р-н,	 Одеська	
траса,	 26,5	 сот.,	 приват.,	 будинок,	 сарай,	
біля	 водойми,	 навколо	 зелені	 пагорби,	 100	
м	 до	 лісу,	 асфальтована	 дорога,	 по	 вулиці	
лікарня,	 садок,	 пошта,	 магазин,	 гарні	 су-
сіди,	незвичайно	красиві	пейзажи)	 -	 за	до-
мовленістю.	Тел.:	(050)	161-86-87.
·	ТРУБІВЩИНА	 (Яготинський	 р-н,	 2	 кім-
нати,	 кухня,	 передпокій,	 2	 комори,	 велика	
веранда,	 газ	 в	 будинку,	 лічильники	 газу	 та	
електроенергії,	сарай,	погріб,	садок,	23	сот.,	
приват.)	-	170	тис.грн.	Тел.:	(099)	367-74-04.
·	ТУНИКИ	 (Богуславський	 р-н,	 5	 км	 від	 Бо-
гуслава,	дерев.,	обкладений	цеголою,	95	кв.м,	
4	 кімнати,	 ванна,	 гаряча	 вода,	 газ,	 батареї,	
добротні	 госпбудівлі,	 1,25	 га,	межує	 з	 лісом,	
красиві	місця)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	880-27-11.
·	УСТИМІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	
загальна	60	кв.м,	3	кімнати,	газ,	водяне	опа-
лення,	 сарай,	 погріб,	 літня	 кухня,	 ділянка	
41	сот.,	приват.,	електричка	та	ліс)	-	931	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(068)	364-60-88.
·	ФАРБОВАНЕ	 (Яготинський	 р-н,	 57	 кв.м,	
фасад,	3	кімнати,	великий	двір,	46	сот.,	го-
спбудівлі,	лікарня,	школа,	центр,	10	км	від	
траси	 Київ-Харків,	 автобус,	 електричка,	
погріб	 вхідний,	 всі	 комунікації	 в	 будинку,	
металопластикові	вікна)	-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	359-10-22.
·	ФАРБОВАНЕ	(Яготинський	р-н,	60	сот.,	є	
невеликий	будинок,	сарай,	погріб,	колодязь,	
плодоносний	сад,	село	газифіковане)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	ФАСТІВ	 (47	 кв.м,	 3	 кімнати,	 газ,	 водяне	
опалення,	кухня,	столярка	дубов.,	частково	
євровікна,	 тел.,	 супутникова	 антена,	 го-
спбудівлі,	 колодязь,	 насос,	 груба,	 6	 сот.,	 8	
сот.	городу,	600	м	до	електрички,	100	м	до	
маршрутки)	-	19	тис.	у.о.,	торг	або	обміняю.	
Тел.:	(067)	149-97-50.
·	ФАСТІВ	 (Бондарі,	 дача,	 42,2/12,2/10,6	
кв.м,	мансарда	13,4	кв.м,	6	сот.,	госпбудівлі,	
газ	по	вулиці,	озеро,	автобусна	зупинка)	-	5,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ФАСТІВ	(вул.	Небесної	сотні,	півбудинку,	
дерев.-цегл.,	65/42/6	кв.м,	3	кімнати,	кухня,	
с/в,	 2	 сот.,	 центр)	 -	 15	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(095)	699-74-19.
·	ФАСТІВ	(Кадлубиця,	цегл.,	86	кв.м,	3	кім-
нати,	кухня,	с/в,	госпбудівлі,	6	сот.)	-	23	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	917-13-22.
·	ФАСТІВ	(Снігурівка,	12	сот.,	дачна)	-	2	тис.	
у.о.	Терміново.	Тел.:	(097)	092-33-27.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	будинок,	цегл.,	15	сот.,	приват.,	поряд	
газ,	гарний	сад,	фруктові	дерева)	-	9	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	 під	 забудову,	 15	 сот.,	 цегл.	 будинок	
20	 кв.м,	 веранда	 10	 кв.м,	 погріб,	 фруктові	
дерева)	-	9	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	582-03-38.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	 20	
кв.м,	веранда,	15	сот.,	фундамент,	сад,	35	км	
від	Києва,	ст.Корчі,	маршрутка)	-	10	тис.	у.о.	
Тел.:	(050)	924-22-25.
·	ХОТЯНІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 «Ка-
скад»,	10-а	лінія,	2-пов.,	цегл.,	2014	р.	забу-
дови,	220/90/16	кв.м,	цокольний	поверх	45	
кв.м,	5	кімнат,	2	с/в,	гараж,	4	сот.,	електро-
енергія,	 газ	 в	 проекті,	 свердловина)	 -	 38,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	867-54-37.
·	ХОХИТВА	(Богуславський	р-н,	2	км	від	Бо-
гуслава,	цегл.,	2-пов.,	7х7	м,	електроконвектор,	
межує	з	р.Рось,	причал,	красиве	місце,	поряд	
ліс,	 валуни,	12	 сот.,	приват.,	незвичайно	кра-
сиві	місця,	гарний	транспортний	розв’язок)	-	7	
тис.	у.о.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	ЧАЙКИ	 (Богуславський	р-н,	 6	 км	від	Бо-
гуслава,	 2-пов.,	 цегл.,	 вода,	 газ,	 конвектор,	
грубка,	 балкон,	 меблі,	 свердловина,	 6	 сот.,	
р.Рось,	пляж,	ліс,	красиве	місце)	-	8	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	688-45-70.
·	ЧАЙКИ	(Богуславський	р-н,	7	км	від	Богу-
слава,	2-пов.,	цегл.,	3	кімнати,	вода,	каналі-
зація,	 конвектор,	 газ,	 балкон,	меблі,	 6	 сот.,	
сад,	3	хв.	до	р.Рось,	пляж,	5	хв.	до	лісу)	-	8	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ЧАЙКИ	 (Богуславський	 р-н,	 90	 км	 від	
Києва,	2-пов.,	65	кв.м,	1-й	пов.:	3	кімнати,	газ,	
конвектор,	 підвал,	 2-й	 пов.	 кімната	 25	 кв.м,	
балкон,	3	хв.	пішки	до	лісу,	річка,	25	сот.,	кра-
сиве	місце)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	012-40-55.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	 кооп.	 «Каштан»,	 6	 сот.,	 по	 вулиці	 газ,	
електроенергія,	 збудовані	 сусіди,	 10	хв.	 до	
електрички,	ст.Півні,	маршрутки)	-	2,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(095)	380-47-62.
·	ЧЕРВОНЕ	 ПОЛЕ	 (Васильківський	 р-н,	
добротний	цегл.,	1995	р.	забудови,	будували	
для	себе,	електроенергія,	колодязь,	35	сот.,	
плодовий	 сад,	 погріб,	 літ.	 кухня)	 -	 13	 тис.	
у.о.	Тел.:	(096)	380-20-27.
·	ЧЕРВОНИЙ	РІГ	(Бородянський	р-н,	32	км	
від	межі	Києва,	12	сот.,	у	лісі,	поряд	велике	
озеро	з	лебедями,	заїзд	із	двох	боків,	рівна,	
електроенергія,	сад.	кооп.)	-	28	тис.грн.	Ха-
зяїн.	Тел.:	(096)	247-35-09.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	р-н,	одна	кімната,	
1	година	від	м.	«Святошин»,	побутова	техніка,	
душова	кабінка,	свердловина	17	м,	пральна-ав-
томат)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	ШПЕНДІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 65	 км	
від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 3	
кімнати,	вода,	ванна,	каналізація,	висота	2,9	
м,	меблі,	ремонт,	2	погреби,	сарай,	30	сот.,	
траса,	зупинки,	красиве	місце)	-	5,7	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ШУБІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 60	 кв.м,	
ділянка	30	сот.).	Тел.:	(098)	664-30-42.

·	ЩАСНІВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	 80	 км	 від	Києва,	 будинок,	 нов.,	
цегл.,	3	кімнати,	під	кухнею	погріб,	з.-б.	пе-
рекриття,	фундаментні	блоки,	біля	будинку	
61	 сот.,	 приват.,	 чорнозем,	 садок,	 копанка,	
електроенергія,	селище	газифіков.)	 -	7	тис.	
у.о.	Тел.:	432-35-19.
·	ЮХНИ	(Миронівський	р-н,	85	км	від	Києва,	
дерев.,	обкладений	цеглою,	3	кімнати,	газ,	па-
рове	опалення,	цегл.	сарай,	літ.	кухня,	погріб,	
30	сот.,	ліс,	озера,	маршрутки,	красиве	місце)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ЮХНИ	 (Миронівський	 р-н,	 85	 км	 від	
Києва,	цегл.,	обкладений	цеглою,	4	кімнати,	
газ,	 парове	 опалення,	 груба,	 госпбудівлі,	
приват.,	25	сот.,	сад,	ліс,	озеро)	-	155	тис.грн.	
Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ЯГОТИН	 (57	 кв.м,	 цегл.,	 3	 кімнати,	 ве-
ранда,	 кухня,	 2	 сараї,	 2	 погреби	 цегл.,	 15	
сот.,	 приват.,	 річка	 поряд,	 сад,	 газ,	 вода	 в	
будинку)	-	28	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	824-58-62.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Макарівський	 р-н,	 30	 км	
від	Києва,	кінець,	ділянка	6	сот.,	сад,	сарайчик,	
побутовка	 -	 2	 кімнати	 та	 коридор,	 огорожа,	
поряд	ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

обміняю 
·	АНДРІЇВКА	 (Бориспільський	 р-н,	 38	 км	
від	 Києва,	 130	 кв.м,	 дерев.,	 2-пов.,	 90	 %	
готовність,	 балкон,	 2	 тераси,	 підведені	 всі	
комунікації,	поряд	ліс,	25	сот.,	огорожа)	на	
1-кімн.	 або	 готельну	 в	 Києві	 або	 продам.	
Тел.:	(066)	683-25-55.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	 хата,	 88,5	 кв.м,	 2-пов.,	 погріб,	 10	
сот.,	мансарда,	всі	комунікації,	газ,	вода,	ка-
налізація)	на	житло	в	Вінниці	або	райцентрі.	
Або	продам.	Тел.	в	Березані:	6-20-10.
·	БОГУСЛАВ	 (будинок)	 +	 будинок	 в	Мир-
городе	 (передмістя)	на	кв-ру	в	Києві.	Тел.:	
(066)	357-44-36.
·	ВИШНЕВЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 півбу-
динку,	1960	р.	забудови,	газ,	цегл.,	с/в	у	дворі,	
4	сот.)	на	житло	вздовж	залізниці	з	вашою	до-
платою,	або	продам.	Тел.:	(097)	341-08-18.
·	МАКАРІВ	(40	км	від	Києва,	25	сот.,	фунда-
мент,	біля	річки)	на	автомобіль.	Розгляну	інші	
пропозиції	або	продам.	Тел.:	(097)	341-08-18.
·	ПЕРЕМОЖЕЦЬ	 (Броварський	 р-н,	 2-пов.,	
2	 входи,	 гараж,	 сарай,	 вода	 в	 будинку,	 ка-
налізація,	6	сот.)	на	житло	(по	ходу	Ніжин-
ської	 або	 Яготинської	 електрички).	 Тел.:	
(050)	531-67-70.

здам 
·	БОРОДЯНКА	 (півбудинку,	 60	 кв.м,	 всі	
вигоди,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 інтернет,	
власний	двір,	огорожа)	-	2,5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	БРОВАРИ	(кімната,	для	одного	чоловіка,	всі	
вигоди,	поряд	парк,	магазини,	зупинка,	20	хв.	до	
м.	«Лісова»)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(097)	721-97-05.
·	БРОВАРИ	(кімната,	приват.	сектор,	для	од-
ного	чоловіка,	 поряд	 зупинка,	 20	хв.	 до	м.	
«Лісова»,	всі	вигоди,	новий	центр)	-	2,3	тис.
грн.	Тел.:	(068)	669-45-92.
·	БРОВАРИ	 (кімната,	 центр,	 ринок,	 зупинки,	
магазини,	12	кв.м,	для	одного	чоловіка,	20	хв.	
до	м.	«Лісова»)	-	2,5	тис.грн	без	комунальних	
послуг.	Хазяйка.	Тел.:	(066)	740-59-14.
·	ГНІДИН	(вул.	Мешкова,	півбудинку,	3	кім-
нати,	90	кв.м,	кухня	18	кв.м,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	меблі,	с/в	в	будинку)	-	6	
тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	ГОРЕНКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	частина	будинку,	30/15/7	кв.м,	окр.	
вхід,	 бронедвері,	 склопакети,	 меблі,	 холо-
дильник,	 опалення,	 вигоди	 в	 будинку,	 ре-
монт,	для	однієї	людини)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	
(099)	319-23-34.
·	ГОРЕНКА	(К.-Святошинський	р-н,	Пуща-
Водиця,	 міський	 транспорт,	 частина	 бу-
динку,	55/25	кв.м,	2	кімнати,	кухня	10	кв.м,	
всі	 комунікації,	 на	 другому	 поверсі/2	 пов.	
будинку,	окр.	вхід)	-	4	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	592-25-72.
·	ГОРЕНКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 ча-
стина	 будинку,	 45	 кв.м,	 2,5	 сот.,	 для	 буді-
вельників).	Тел.:	(050)	757-86-45.
·	ІРПІНЬ	(кімната,	всі	вигоди,	гарний	стан,	
паркування,	інтернет,	супермаркет,	зупинка	
маршрутки,	довгостроково)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(093)	916-95-52.
·	КАГАРЛИК	 (вул.	 Центральна,	 цегл.,	 газ,	
парове	 опалення,	 ванна,	 с/в,	 4	 кімнати,	 10	
сот.,	 сад,	 поряд	 центр,	 гарний	 транспортний	
розв’язок)	-	2,2	тис.грн.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	КОНЧА-ЗАСПА	(Велика	дамба,	2-пов.,	вихід	
на	воду,	власний	пляж,	альтанка	на	воді,	сауна,	
20	сот.,	 великі	красиві	дерева,	 сосни,	берези,	
плодові,	 3	 кімнати,	 вбуд.	 кухня,	меблі,	 побу-
това	техніка,	с/в,	душ,	на	літо	або	довгостро-
ково)	-	30	тис.грн.	Тел.:	(067)	409-34-71.
·	ЛУКАШІ	 (Баришівський	 р-н,	 70	 км	 від	
Києва,	цегл.,	1-пов.,	одна	кімната,	кухня,	без	
вигод,	меблі,	 газ,	 15	 сот.)	 -	 1	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(050)	545-85-98.
·	НЕМІШАЄВЕ	 (Бородянський	 р-н,	 15	 сот.,	
під	забудову,	ширина	42	м,	нова	забудована	ву-
лиця)	-	10	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	НЕМІШАЄВЕ	 (Бородянський	 р-н,	 22	 км	
від	 Києва,	 півбудинку,	 всі	 вигоди,	 меблі,	
побутова	 техніка,	 інтернет)	 -	 2,5	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
25	 км	 від	 м.	 «Героїв	 Дніпра»,	 будинок,	
зручне	транспортне	сполучення	з	Києвом)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(067)	975-88-59.
·	П.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	
р-н,	 кімнати,	 всі	 вигоди,	 для	 однієї	 людини,	
власник)	-	1,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	2,6	тис.
грн.	Без	посередників.	Тел.:	(066)	650-83-86.
·	ПОГРЕБИ	 (Броварський	 р-н,	 окремо	 роз-
ташований	 будинок,	 сучасний,	 30	 кв.м,	 1	
кімната,	всі	вигоди)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	
288-57-80.
·	ФАСТІВ	 (всі	 вигоди,	 цегл.)	 безкоштовно	
для	 жінки	 або	 чоловіка	 похилого	 віку	 для	
постійного	 проживання	 в	 будинку.	 Тел.:	
(099)	555-87-82.
·	ХОТІВ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 кімната,	
всі	вигоди	в	будинку,	без	хазяїв)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(067)	445-79-22.
·	ХОТІВ	(К.-Святошинський	р-н,	одна	кімната)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	779-23-70.
·	ЧАПАЄВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 ча-
стина	кімнати,	20	кв.м,	меблі,	телевізор,	хо-
лодильник,	підселення,	20	хв.	від	м.	«Виду-
бичі»,	«Магелан»)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	
819-66-56.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 одна	 кім-
ната,	1	година	від	м.	«Святошин»,	побутова	
техніка,	душова	кабінка,	свердловина	17	м,	
пральна-автомат)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(098)	598-66-61.

зніму 
·	БРОВАРИ	(для	себе)	недорого.	Тел.:	362-37-22.
·	ДО	 60-90	 КМ	 ВІД	 КИЄВА	 (тільки	 в	 се-
лищі,	 пряме	 сполучення	 електричкою,	 ліс,	
озеро,	 річка,	 неприват.	 риболовля).	 Тел.:	
257-86-16.
·	ДО	 70-80	 КМ	 ВІД	 КИЄВА	 (тільки	 в	 се-
лищі,	 пряме	 сполучення	 електричкою,	 ліс,	
озеро,	 річка,	 неприват.	 риболовля).	 Тел.:	
(099)	227-36-31.
·	ПЕРЕДМІСТЯ	 (будинок	 або	 півбудинку,	 для	
пенсіонерки)	недорого.	Тел.:	(098)	620-53-20.

Інші регіони
продам 

·	БЕРЕСТОВЕЦЬ	 (Чернігівська	 обл.,	 Бор-
знянський	 р-н,	 хата,	 приват.,	 2	 кімнати,	
кухня,	 пічне	опалення,	 веранда,	 сарай,	 літ.	
кухня,	колодязь,	56	сот.)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(097)	409-18-59.
·	БОБРОВИЦЯ	 (Чернігівська	 обл.,	 100	 кв.м,	
гарний	ремонт,	всі	вигоди,	7	сот.,	р.Бистриця,	
електричка	Київ-Ніжин,	65	км	від	Києва)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	454-20-15.
·	БОГУСЛАВ	 (1-пов.,	 цегл.,	 120	 кв.м,	 2006	 р.	
забудови,	5	кімнат,	всі	міські	комунікації,	євроо-
здоблення,	ламінат,	підігрів	підлоги,	10	сот.,	сад,	
гараж	на	2	авто,	барбекю,	р.Рось,	 інфраструк-
тура)	-	37,9	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	985-49-24.
·	БОРЗНА	 (Чернігівська	 обл.,	 будинок,	 30	
сот.)	-	16	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	403-03-15.
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·	БОРЗНА	(Чернігівська	обл.,	будинок,	цегл.,	
ділянка,	ліс,	річка)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	310-49-44.
·	БРІВКИ	(Житомирська	обл.,	10	хв.	до	елек-
трички	Київ	-	Козятин,	хата	саманна,	хлів,	по-
гріб,	криниця,	30	сот.,	чорнозем,	газ	у	хаті)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	383-60-74.
·	БРУСИЛІВ	(Житомирська	обл.,	2010	р.	за-
будови,	ділянка	60	сот.,	всі	вигоди)	або	здам	
в	оренду.	Тел.:	(068)	937-83-47.
·	ВЕЛИКИЙ	 ХУТІР	 (Черкаська	 обл.,	 цегл.,	 2	
кімнати,	 веранда,	 меблі,	 газ,	 58	 сот.)	 або	 об-
міняю	на	кімнату	в	Києві.	Тел.:	(050)	067-49-01.
·	ВОРОНЬКИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	80	км	від	Києва,	будинок	дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 з	 газом,	 вода	 гаряча/
холодна,	с/в,	 свердловина,	колодязь,	сарай,	
погріб,	город	65	сот.,	сад)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	561-85-55.
·	ВОРОНЬКИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	 р-н,	 дерев.,	 сарай,	 погріб,	 колодязь,	
город	 70	 сот.,	 приват.,	 чорнозем,	 сад,	 тихе	
місце,	вздовж	дороги	газ)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	
(096)	337-31-30.
·	ГОЛУБЕЧЕ	 (Вінницька	 обл.,	 будинок,	
2-пов.,	підвал,	цоколь,	електроенергія,	вода,	
сарай,	 погріб,	 гараж,	 ділянка)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(096)	350-00-05.
·	ГОРОДИЩЕ	 (Полтавська	 обл.,	 Чорнухін-
ський	 р-н,	 центр,	 64,5	 кв.м,	 заходь	 та	 живи,	
гараж,	2	 сараї,	 колодязь,	приват.,	 30	 сот.,	 саж,	
вхідний	погріб,	ліс,	річка,	автобусне	сполучення	
з	м.Лубни)	дешево.	Тел.:	(050)	009-60-63.
·	ГОРОДИЩЕ	(Черкаська	обл.,	будинок,	вул.	
Крилова,	 80	 кв.м,	 газифікований,	 вода,	 ту-
алет,	ванна	в	будинку,	в	кінці	городу	ставок,	
45	сот.,	двір	-	плитка,	гараж,	госпбудівлі)	 -	
22	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	070-89-93.
·	ГРЕБІНКА	(Полтавська	обл.,	будинок,	ко-
лодязь,	гараж,	сарай,	літ.	кухня,	6	сот.).	Тел.:	
(063)	534-96-61.
·	ГРЕБІНКА	(Полтавська	обл.,	хата,	приват.,	
50	кв.м,	25	сот.,	госпбудівлі,	погріб,	свердло-
вина,	 металопластикові	 вікна)	 -	 6	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(097)	270-34-88.
·	ДРАБІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Корсунь-Шев-
ченківський	р-н,	9,25х7,5	м,	3	кімнати,	веранда,	
облицювання	-	біла	силікатна	цегла,	гараж	6х10	
м,	город	27	сот.).	Тел.:	(098)	571-89-17.
·	ДРАБІВКА	(Черкаська	обл.,	Корсунь-Шев-
ченківський	 р-н,	 будинок,	 30	 сот.)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	512-56-85.
·	ДРАБІВ	 (Черкаська	обл.,	цегл.,	 60	кв.м,	 газ,	
пічне	опалення,	вода	в	будинку,	госпбудівлі,	43	
сот.,	приват.)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	771-37-93.
·	ДРАБІВ	 (Черкаська	обл.,	цегл.,	 60	кв.м,	 газ,	
пічне	опалення,	вода	в	будинку,	госпбудівлі,	43	
сот.,	приват.)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	988-85-79.
·	ЖАШКІВ	(Черкаська	обл.,	хата,	40	сот.,	2	
кімнати,	сарай,	газ,	вода,	туалет,	озеро)	-	3,1	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	384-82-11.
·	ЗАСУЛЛЯ	 (Полтавська	 обл.,	 Лубенський	
р-н,	12	сот.,	цегл.	будівля,	літ.	кухня,	гараж,	
погріб,	 сад,	 город,	 поряд	 річка,	 луг).	 Тел.:	
(050)	013-15-54	(Світлана).
·	КАМ’ЯНСЬКЕ	 (Крим,	 Ленінський	 р-н,	
центр,	 150	м	до	Азовського	моря,	 будинок	
-	 вапняк,	 ділянка	 20	 сот.)	 або	 обміняю	 на	
житло	 в	 Києві,	 передмісті:	 Новосілки,	 Ча-
бани,	Гатне.	Тел.:	(095)	135-44-93.
·	КАРАЦЮБИНЕ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ко-
ропський	р-н,	200	км	від	Києва,	дерев.,	обкл.	
цеглою,	 3	 кімнати,	 кухня,	 висока	 стеля,	
пічне	 опал.,	 велика	 веранда,	 літ.	 кухня,	
гараж,	цегл.	погріб,	великі	сараї,	58	сот.,	ліс,	
по	Московській	трасі)	-	25	тис.грн	або	здам	
в	оренду.	Тел.:	(067)	646-87-68.
·	КЕДИНА	 ГОРА	 (Черкаська	 обл.,	 Золо-
тоніський	р-н,	19	км	від	м.Черкаси,	будинок,	всі	
вигоди,	госпбудівлі,	37	сот.,	приват.,	сад,	поряд	
ліс,	5	хв.	до	Дніпра)	-	17	тис.	у.о.,	торг	або	об-
міняю	на	житло	в	Києві.	Тел.:	(068)	316-14-57.
·	КОБИЖЧА	 (Чернігівська	 обл.,	 80	 км	 від	
Києва,	будинок,	сарай,	свердловина,	25	сот.,	
в	р-ні	вокзалу,	Ніжинський	напрямок,	елек-
тричка)	-	150	тис.грн.	Тел.:	(068)	686-29-80.
·	КОВАЛИХА	(Черкаська	обл.,	Смілянський	
р-н,	 1	 га,	 на	 ділянці	 будинок,	 сарай,	 коло-
дязь,	 поряд	 газ,	 великий	 сад)	 -	 80	 тис.грн.	
Тел.:	(0472)	63-77-71.
·	КОЗАЦЬКЕ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	70	сот.,	10	сот.	двору,	будинок	з	
2	 кімнат,	 сарай,	 погріб,	 колодязь,	 газ	 в	 бу-
динку,	газове	опалення,	пічне	опалення,	рос.	
пічка)	-	6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	699-15-96	
(Микола	Григорович).
·	КОЗЕЛЕЦЬ	(Чернігівська	обл.,	65	км,	пів-
будинку,	2	кімнати,	веранда,	пічне	опалення,	
газплита	і	балон,	дрова	ва	сараї,	вода	по	ву-
лиці,	7	сот.	 городу,	 сад,	поруч	траса	 і	мар-
шрутка	на	Київ).	Тел.:	(096)	128-44-29.
·	КОРНИН	 (Житомирська	 обл.,	 92	 кв.м,	
1-пов.,	 цегл.,	 газ,	 вода,	 електроенергія,	 15	
сот.,	сад,	сарай)	-	15	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
446-66-32.
·	КРАСНОСЕЛІВКА	 (Крим,	 Білогірський	
р-н,	дачна,	12	сот.,	будинок,	другий	поверх	
потребує	ремонту,	красиве	місце,	ліс,	гори,	
12	 км	 до	 моря,	 держакт).	 Тел.:	 234-05-94	
(В’ячеслав).
·	КРИМ	(Ленінський	р-н,	Кам’янське,	центр,	
150	м	до	Азовського	моря,	будинок	-	вапняк,	
ділянка	 20	 сот.)	 або	 обміняю	 на	 житло	
в	 Києві,	 передмісті:	 Новосілки,	 Чабани,	
Гатне.	Тел.:	(067)	385-62-15.
·	КРИЩЕНЦІ	 (Вінницька	 обл.,	 Тульчин-
ський	 р-н,	 будинок,	 9х12	м,	 4	 кімнати,	 ве-
ранда,	 тераса,	 пічне	 та	 газове	 опалення,	 2	
сараї,	 погріб,	 колодязь,	 город	 50	 сот.,	 біля	
річки,	 380	 В,	 магазин,	 дитсадок,	 школа,	
поліклініка,	зупинка).	Тел.:	(067)	472-73-12.
·	КРУТИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ніжинський	
р-н,	 вул.	 Космонавтів,1,	 асфальтована	 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.)	-	60	
тис.грн.	Тел.:	(067)	416-24-81.
·	КРУТИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ніжинський	
р-н,	газифікований	будинок,	30	сот.,	сад,	по-
гріб,	 колодязь,	 сарай,	 гараж,	 асфальтоване	
дворище,	 електричка	 Шостка-Київ,	 мар-
шрутки	 кожні	 півгодини,	школи,	 лікарні)	 -	
100	тис.грн.	Тел.:	(068)	466-59-01.
·	ЛАЗОРІВКА	 (Житомирська	 обл.,	 Бру-
силівський	 р-н,	 цегл.,	 100/75	 кв.м,	 сарай	
цегл.,	погріб,	свердловина,	газ,	котел,	в	бу-
динку	вода,	камін,	вигоди,	55	сот.,	красивий	
сад)	-	26	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	929-72-55.
·	ЛИСТВЯНА	 (5-10	 хв.	 від	 Корсунь-Шевчен-
ківського,	 86	 кв.м,	 4	 кімнати,	 кухня,	 веранда,	
висота	3	м,	гараж	на	2	авто,	сарай,	літ.	кухня,	
погріб,	 сад,	 поряд	 ліс,	 озеро,	 р.Рось,	 чисте,	
красиве	 місце,	 сполучення	 з	 Києвом	 -	 потяг,	
маршрутка	-	1,5	години,	документи	готові)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	569-38-12,	(063)	635-17-04.
·	ЛИСТВЯНА	(Черкаська	обл.,	Корсунь-Шев-
ченківський	 р-н,	 будинок,	 90	 кв.м,	 22	 сот.,	
всі	 госпбудівлі,	 колодязь,	 сарай,	 гараж	 на	 2	
кімнати,	погріб,	в	будинку	4	кімнати,	кухня,	
веранда,	тераса,	висота	3	м,	в	підвалі	ванна,	
котел	 опалення,	 комора,	 поряд	 ліс,	 р.Рось).	
Тел.:	(063)	635-17-04,	(099)	156-88-88.
·	ЛИТВИНЕЦЬ	(Черкаська	обл.,	Канівський	
р-н,	4	кімнати,	дерев.,	обкладений	цеглою,	
теплий,	меблі,	світлий,	готовий	для	прожи-
вання,	цегл.	сарай,	літ.	кухня,	свердловина,	
погріб,	 43	 сот.,	 водосховище,	 траса,	Канів)	
-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ЛУБНИ	(Полтавська	обл.,	будинок,	78	кв.м,	
1960	 р.	 забудови,	 6	 сот.,	 сарай,	 погріб,	 після	
капремонту,	вода,	центр.	каналізація,	газ,	піч,	
камін)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	728-34-15.
·	МАКАРІВКА	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	 р-н,	 будинок	 8х10	 м,	 потребує	 ре-
монту,	0,47	га,	гарний	погріб,	130	км	від	Києва,	
Житомирська	 траса,	маршрутки,	 електричка)	
-	75	тис.грн.	Тел.:	(067)	239-01-49.
·	МАЛА	 ЧЕРНЯВКА	 (Житомирська	 обл.,	
Ружинський	 р-н,	 цегл.,	 3	 кімнати,	 новобу-
дова,	 1	 га,	 приват.,	 колодязь,	 цегл.	 сарай,	
погріб,	плодовий	сад,	електричка)	-	7,9	тис.	
у.о.,	 торг	або	обміняю	на	автомобіль.	Тел.:	
(095)	776-79-74.
·	МАРКІВЦІ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	Ніжинський	напр.,	ст.Ярославка,	
6	сот.,	будинок,	веранда,	кухня,	погріб,	свер-
дловина,	душова,	підігрів	води,	бак	2	куб.м,	
госпбудівлі,	сад,	кущі,	огород,	полуниця)	-	5	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	178-21-98.

·	МАР’ЯНІВКА	 (Полтавська	 обл.,	 Гребін-
ківський	р-н,	центр	села,	садиба,	ділянка	37	
сот.,	чорнозем,	сад,	тимчасове	помешкання,	
18	хв.	до	електрички,	газ	та	водопровід	під	
вікном)	-	800	у.о.	Тел.:	402-35-57.
·	МЕЛАШИНКОВЕ	 (Полтавська	 обл.,	 пе-
редмістя	 Миргорода,	 цегл.,	 50	 кв.м,	 газ,	
вода,	 каналізація,	 погріб,	 ділянка	 70	 сот.,	
залізничний	 вокзал	 200	 м)	 -	 за	 домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(098)	444-59-94.
·	МЕЛЬНИКИ	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	 110	 км	 від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	
цеглою,	 4	 кімнати,	 газ,	 опалення,	 меблі,	
заходь	та	живи,	погріб,	сарай,	колодязь,	60	
сот.,	сосновий	ліс,	озера,	мальовниче	місце,	
центр)	-	4,8	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	МИРГОРОД	 (Полтавська	 обл.,	 будинок,	
сад,	 виноградник,	 50	 сот.,	 госпбудівлі,	 два	
підвали,	 озеро,	 гриби,	 гарне	 транспортне	
сполучення)	 або	 обміняю	 на	 житло.	 Тел.:	
(099)	204-04-38.
·	МОГИЛЬНЕ	(Кіровоградська	обл.,	Гайво-
ронський	 р-н,	 вул.	 Леніна,	 центр,	 Одеська	
траса,	2	кімнати	окр.,	кухня,	під	шифером,	
колодязь,	 сарай,	 гараж,	метал.	 огорожа,	 38	
сот.,	приват.,	великий	сад,	дитсадок,	школа,	
магазин)	-	34	тис.грн.	Тел.:	(098)	089-64-92.
·	МОГИЛЬНЕ	(Кіровоградська	обл.,	Гайво-
ронський	 р-н,	 Одеська	 траса,	 вул.	 Леніна,	
під	шифером,	 2	 кімнати	 окр.,	 кухня,	 коло-
дязь,	огорожа	метал.,	38	сот.,	гараж,	сарай,	
приват.,	сад,	поряд	школа,	садок,	магазини)	
-	1,3	тис.	у.о.	Власник.	Тел.:	(098)	002-96-55.
·	МОРОЗІВКА	 (Житомирська	 обл.,	 Бру-
силівський	 р-н,	 70	 км	 від	 Києва,	 по	 трасі	
Київ	-	Попільня,	ділянка	54	сот.,	дерев.	бу-
динок,	сад,	погріб,	сарай,	колодязь,	приват.,	
хазяїн)	-	100	тис.грн.	Тел.:	(066)	649-80-91.
·	НЕСТЕРІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Маньківсь-
кий	р-н,	по	трасі	Київ-Одеса,	175	км	від	Києва,	
обкладений	плиткою,	 дах	 -	 залізо,	 літ.	 кухня	
цегл.,	 підвал,	 газ	 по	 вулиці,	 51	 сот.	 приват.,	
асфальтований	заїзд)	-	145	тис.грн,	торг.	Мож-
лива	розстрочка.	Тел.:	(066)	690-87-37.
·	НОВА	БАСАНЬ	(Чернігівська	обл.,	Бобро-
вицький	р-н,	65	км	від	Києва,	цегл.,	без	води	
та	газу,	без	госп.	будівель,	газ	і	колодязь	по	
вулиці	30	м,	16	сот.,	15	хв.	пішки	до	центру)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	928-78-94.
·	НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ	 (Житомир-
ська	 обл.,	 вул.	 Гетьмана	 Сагайдачного,243,	
2-пов.,	112	кв.м,	поряд	старий	будинок,	28	сот.,	
приват.,	 врем’янка	 8х5	 м,	 житлова,	 зупинка	
поряд,	траса,	асфальт,	церква,	магазин,	кафе)	
або	обміняю	на	житло	в	Київської	обл.	Тел.:	
(067)	226-36-81,	(063)	141-45-37.
·	НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ	 (Житомир-
ська	обл.,	вул.	Штепіна,80,	10х10	м,	всі	ви-
годи,	 вода,	 опалення,	мансарда,	 гараж,	 літ.	
кухня,	 10	 сот.,	 магазин,	 асфальт,	 зупинка)	
або	обміняю	на	житло	в	Київської	обл.	Тел.:	
(067)	226-36-81,	(063)	141-45-37.
·	НОВОДАР	(Полтавська	обл.,	Гребінківський	
р-н,	 ст.Мар’янівка,	 вул.	Жовтнева,111,	 цегл.,	
60	кв.м,	4	кімнати,	свердловина,	євроремонт,	
погріб,	 душ.	 кабіна,	 руська	 пічка,	 80	 сот.,	
приват.,	 дерев.	 огорожа,	 сад,	 виноградник,	
озеро,	 є	 шафи,	 дивани)	 або	 здам	 в	 оренду.	
Тел.:	(050)	826-36-42.
ё	 НОВОПЕТРОВКА	 (Азовское	
море,	 от	 Бердянска	 12	 км,	 дом,	
6х16	м,	газ,	свет,	вода,	все	удобства,	
гараж,	летняя	кухня,	хозпостройки,	
сад,	 25	 сот.	 земли,	 2	 скважины,	 от	
моря	 200	 м,	 перспективное	 место	
под	курортный	бизнес).	Тел.:	 (099)	
772-26-93.
·	ОЛЕКСАНДРІВКА	(Полтавська	обл.,	Гре-
бінківський	 р-н,	 будинок,	 сарай,	 колодязь,	
40	сот.)	недорого.	Тел.:	(096)	295-93-05.
·	ОМЕЛЬЯНІВ	(Чернігівська	обл.,	50	км	від	
Києва,	на	два	входи,	4	кімнати,	2	 веранди,	
погріб,	 колодязь,	 великий	 сарай,	 город	 45	
сот.,	приват.,	дві	груби,	пічка,	ставок,	ліс	-	3	
км)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	423-70-78.
·	ОСТАПІВКА	 (Полтавська	 обл.,	 Мирго-
родський	р-н,	будинок,	50	кв.м,	сарай	цегл.,	
погріб,	 колодязь,	 пічне	 опалення,	 газ	 по	
вулиці,	20	сот.,	великий	сад,	маршрутка,	ав-
тобус)	-	15	тис.грн.	Тел.:	(066)	973-50-16.
·	ОСТЕР	(Чернігівська	обл.,	88	км	від	Києва,	12	
сот.,	хата,	мальовниче	місце,	берег	Десни)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(099)	798-31-94.
·	ОХИНЬКИ	(Чернігівська	обл.,	Прилуцький	
р-н,	будинок,	приват.,	сад,	город,	33	сот.,	два	
ставки,	 ліс)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (093)	
914-19-02.
·	ОХИНЬКИ	(Чернігівська	обл.,	Прилуцький	
р-н,	будинок,	приват.,	сад,	город,	33	сот.,	два	
ставки,	 ліс)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (093)	
572-24-97.
·	ОХИНЬКИ	(Чернігівська	обл.,	Прилуцький	
р-н,	 садиба	 під	 зелений	 туризм,	 будинок,	
приват.,	сад,	город,	33	сот.,	два	ставки,	ліс,	
асфальт	 під	 двір)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(099)	433-97-12.
·	ОХТИРКА	 (Сумська	 обл.,	 цегл.,	 70	 кв.м,	
1973	 р.	 забудови,	 3	 кімнати,	 літня	 кухня,	
газ,	 тел.,	 погріб,	 гараж,	 10	 сот.,	 чорнозем,	
приват.,	 маршрутки	 поряд)	 -	 17	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(068)	660-90-63.
·	ПАВОЛОЧ	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	р-н,	100	км	від	Києва,	дерев.,	під	
шифером,	 газ,	 парове	 опалення,	 літ.	 кухня	
під	 шифером,	 65	 сот.,	 новий	 кадастровий	
номер,	сад,	все	приват.,	8	км	від	м.Попільня)	
-	4,5	тис.євро.	Тел.:	(095)	377-88-91.
·	ПАВОЛОЧ	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	р-н,	будинок	цегл.,	8х12	м,	50	сот.,	
сарай,	літ.	кухня,	погріб,	опалення	газове	та	
пічне,	 вода,	 город	 до	 річки,	 асфальтована	
дорога).	Розгляну	будь-які	пропозиції.	Тел.:	
(097)	284-73-32.
·	ПАВОЛОЧ	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	р-н,	хата	дерев.,	під	шифером,	газ,	
парове	 опалення,	 літ.	 кухня	 під	 шифером,	
ділянка	 65	 сот.,	 приват.,	 нов.	 кадастровий	
номер,	сад,	6	км	від	Попільні)	-	4	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(095)	821-31-43.
·	ПЕРЕДМІСТЯ	ВІННИЦІ	(Тиврівський	р-н,	
25	км	від	Вінниці,	центр	села,	40	кв.м,	2	кім-
нати,	кухня,	коридор,	житловий	стан,	газ	по	
вулиці,	асфальт,	двір,	40	сот.,	сад,	чорнозем,	
приват.,	дитсадок,	до	р.Південний	Буг,	ліс)	-	
5,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	070-47-22.
·	ПЕТРОПАВЛІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	 р-н,	 будинок,	 цегл.,	 газове	 опа-
лення,	пічка,	4	кімнати,	госпбудівлі,	погріб,	
свердловина,	 вода	 в	 будинку,	 45	 сот.,	 чор-
нозем,	 гарні	 сусіди,	 пішки	 до	 електрички	
Київ-Гребінка,	документи	готові)	недорого.	
Хазяйка.	Тел.:	(096)	103-18-98	(Тетяна).
·	ПЕТРОПАВЛІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	 р-н,	 будинок	 цегл.,	 гарний,	 жит-
ловий,	 госпбудівлі,	45	сот.,	 вода,	 електрое-
нергія,	газ	біля	огорожі,	чорнозем)	дешево.	
Тел.:	(050)	931-23-60.
·	ПИРЯТИН	 (Полтавська	 обл.,	 150	 км	 від	
Києва,	нов.	будинок,	газ,	вода,	100	кв.м,	по-
требує	внутр.	робіт,	поруч	вокзал)	-	20	тис.	
у.о.	Тел.:	(068)	965-95-55.
·	ПИРЯТИН	 (Полтавська	 обл.,	 будинок,	 20	
сот.,	вихід	до	річки).	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	ПРИЛУКИ	 (Чернігівська	 обл.,	 дерев.,	
новобудова,	 недобудований,	 10	 сот.).	 Тел.:	
(050)	256-79-70.
·	ПРОХОРІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	 1-пов.,	 цегл.,	 3	 кімнати,	 кухня,	 під	 ши-
фером,	плодовий	сад,	колонка	у	дворі,	груба,	газ	
балонний,	 кошишня	 дача	 генерала,	 курортна	
зона,	5	хв.	до	Дніпра,	турбази,	ліс,	ринок,	маль-
овниче	місце).	Тел.:	(096)	122-63-03.
ё	 ПЧАНИ	 (Львівська	 обл.,	 Жи-
дачівський	 р-н,	 будинок	 між	
м.Стрий	та	Жидачів,	пл.	100	кв.м,	
приватизована	 земельна	 ділянка	
1	 га,	 усі	комунікації,	 сарай,	фрук-
товий	сад,	город,	поруч	р.Стрий,	
екологічно	 чистий	 куток).	 Тел.:	
(067)	147-66-98.
·	РАЙНІВКА	(Запорізька	обл.,	Приморський	
р-н,	 глинобитний,	 80	 кв.м,	 центр.	 водопо-
стачання,	електроенергія,	38	сот.,	сад,	700	м	
від	Азовського	моря)	-	7	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(097)	412-45-03.

·	РУДЬКІВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 Бобро-
вицький	 р-н,	 130	 км	 від	 Києва,	 будинок,	
газифікован,	 колодязь,	 сарай,	 погріб,	 15	
сот.,	магазин,	 ринок,	медпункт,	школа,	 ліс,	
річка,	 електричка,	 Ніжинський	 напр.	 до	
с.Макарівка,	 потім	маршруткою)	 -	 9,7	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(068)	619-23-28	(Наташа).
·	САМЧИКИ	 (Хмельницька	 обл.,	 Староко-
стянтинівський	р-н,	будинок,	120	кв.м,	газ,	
вода,	мальовниче	місце)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(097)	483-74-18.
·	САХНИ	(Сумська	обл.,	5	км	від	м.Конотоп,	
1985	р.	забудови,	цегл.,	117	кв.м,	госпбудівлі,	
2	погреби,	колодязь,	водогін,	сад,	город,	90	
сот.,	 держакти,	 гарне	 місце,	 автобус	 кожні	
30	 хв.,	 асфальт)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(067)	122-42-03.
·	СИГНАЇВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Шполян-
ський	р-н,	вул.	Пролетарська,16,	хата,	цегл.,	
газифікована,	 літ.	 кухня,	 гараж,	 колодязь	 у	
дворі,	 вода	 в	будинку,	підвал,	 садок,	 город	
1,6	га,	документи	готові,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(096)	712-40-14.
·	СИТНИКИ	(Черкаська	обл.,	Корсунь-Шев-
ченківський	р-н,	110	кв.м,	цегл.,	всі	вигоди,	
3	 спальні,	 кухня,	 веранда,	 євроремонт,	 ко-
лодязь,	 сарай,	 гараж,	 літ.	 кухня,	 комбіно-
ване	опалення,	3	фази,	огорожа	метал.,	сад,	
город,	20	сот.,	автобус,	електричка)	-	25	тис.	
у.о.	Тел.:	(067)	170-17-02.
·	СОТКІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Уманський	
р-н,	будинок,	78	кв.м,	4	кімнати,	с/в,	ванна,	
газ,	 парове	 опалення,	 25	 сот.,	 сад,	 траса	
Київ-Одеса,	ринок	поряд)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	
(063)	404-75-13.
·	ТАГАНЧА	 (Черкаська	обл.,	Канівський	р-н,	
110	км	від	Києва,	цегл.,	добротний,	на	фунда-
менті,	парове	опалення,	груба,	лежанка,	висота	
2,9	м,	3	кімнати,	можна	на	2	сім’ї,	2	веранди,	
сарай,	колодязь,	40	сот.,	електричка,	ліс,	озера)	
-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ТОРФЯНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 60	 кв.м,	 колодязь,	 електрое-
нергія,	12	сот.,	авторський	дизайн	території,	
до	озера	200	м,	гарна	дорога)	-	22	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(063)	263-86-37.
·	ТУРОВЕЦЬ	 (Житомирська	 обл.,	 15	 сот.,	
старий	 будиночок)	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
479-16-77.
·	УМАНЬ	 (Черкаська	 обл.,	 будинок,	 4	 кім-
нати,	 кухня	12	кв.м,	 ванна,	 вода	 та	 вигоди	
в	 хаті,	 колодязь,	 гараж,	 врем’янка,	 10	 сот.,	
приват.,	біля	ставка,	райське	місце)	або	об-
міняю	на	кв-ру.	Тел.:	(050)	626-12-68.
·	ФИЛІВКА	(Чернігівська	обл.,	Ніжинський	
р-н,	будинок,	54,3	кв.м,	вода	підведена,	елек-
тробойлер,	ванна,	ліс	сосновий	навколо,	25	
сот.,	приват.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	
082-88-64.
·	ХАРКІВЦІ	 (Полтавська	 обл.,	 160	 км	 від	
Києва,	 6	 км	 від	 траси	 Київ-Харків,	 25	 км	
від	ст.Гребінка,	8	км	до	Пирятина,	будинок,	
32	 сот.,	 50	 кв.м,	 електроенергія,	 колодязь,	
потребує	ремонту)	-	20	тис.грн,	торг	або	об-
міняю.	Варіанти.	Тел.:	(099)	401-44-02.
·	ЧЕРНИШІ	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	будинок,	дерев.,	під	шифером,	високий	
фундамент,	веранда	цегл.	26	кв.м,	бетонний	
підвал,	 4	 кімнати,	 парове	 опалення,	 водо-
провід,	 насосна	 станція,	 цегл.	 гараж,	 бд-
жолярня,	погріб,	60	сот.,	магазин,	 зупинка,	
асфальт).	Тел.:	(050)	757-35-61.
·	ЩАСНІВКА	(Чернігівська	обл.,	80	км	від	
Києва,	 дачний	 цегл.	 будинок,	 3	 кімнати,	
погріб,	 з.-б.	 перекриття,	 чорнозем,	 62	 сот.,	
садок,	 документи	 готові,	 приват.,	 красиве	
тихе	місце)	недорого.	Тел.:	(098)	015-46-73.
·	ЩАСНІВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	 80	 км	 від	Києва,	 будинок,	 нов.,	
цегл.,	3	кімнати,	під	кухнею	погріб,	з.-б.	пе-
рекриття,	фундаментні	блоки,	біля	будинку	
61	 сот.,	 приват.,	 чорнозем,	 садок,	 копанка,	
електроенергія,	селище	газифіков.)	-	5,5	тис.	
у.о.	Тел.:	432-35-19.
·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	7,5	сот.,	2-пов.,	цегл.,	всі	комунікації,	
металопластикові	вікна,	госпбудівлі,	гаряча	та	
холодна	вода,	ліс,	озеро,	риболовля,	гриби,	сад	
плодоносний,	 6	 хв.	 від	 платформи)	 -	 14	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(099)	012-69-33.

обміняю 
·	БОГУСЛАВ	(90	км	від	Києва,	9х11	м,	не-
добудований,	 всередині	 оштукатурений,	
флігель	40	кв.м,	річка,	ліс,	власник,	зручне	
сполучення	з	Києвом)	на	кв-ру	в	Києві.	Роз-
гляну	всі	варіанти.	Тел.:	(066)	357-44-36.
·	БРЯНСЬК	 (Росія,	 дерев.,	житловий,	 госп-
будівлі,	всі	комунікації,	15	сот.)	на	житло	в	
Україні.	Тел.:	(066)	061-12-10.
·	ЖИТОМИР	 (7	 км	 від	 міста,	 будинок,	 90	
кв.м,	 всі	 вигоди,	 гараж,	 10	 сот.,	 гарний	
транспортний	розв’язок,	будинку	20	років)	
на	житло	 в	Києві,	 Вишгороді	 без	 доплати.	
Тел.:	(095)	443-24-02.
·	ПРИЛУКИ	 (76	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 дерев.-
цегл.,	 теплий,	 ліс,	 гриби)	 на	 житло	 в	 Бо-
родянці,	 Клавдієве,	 Боярці,	 Фастові.	 Тел.:	
(066)	027-54-68.
·	ПРИЛУКИ	 (будинок,	 76	 кв.м)	 на	 менше	
житло	зі	зручностями	в	Фастові,	Бородянці,	
Клавдієве,	Бучі	(все	приват.,	ванна	та	туалет	
в	будинку).	Тел.:	(096)	117-72-19.
·	РОМНИ	(Сумська	обл.,	траса	Київ-Суми,	два	
будинки,	один	цегл.,	другий	дерев.,	20	сот.	+	1	
га	землі,	сарай,	колодязь,	приват.,	погріб,	газ)	
на	житло	в	Київської	обл.	або	продам	-	7	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(099)	202-43-19.
·	СКАДОВСЬК	 (будинок	 саманний,	 обкла-
дений	силікатною	цеглою,	60	кв.м,	госпбу-
дівлі,	10	хв.	від	моря,	4,5	сот.,	приват.,	3	хв.	
до	ринку)	на	будинок	або	дачу	під	Києвом.	
Тел.:	(066)	983-70-43.
·	ШРАМКІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	р-н,	1-пов.,	дві	кімнати,	літ.	кухня,	
дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 гараж	 цегл.,	
ділянка	 15	 сот.,	 колодязь)	 на	 ділянку	 під	
Києвом.	Тел.:	(067)	911-29-90.

здам 
·	ВЕЛИКІ	 СОРОЧЕНЦІ	 (Полтавська	 обл.,	
Миргородський	 р-н,	 сільська	 хата,	 2	 кім-
нати,	 вигоди	 на	 вулиці,	 літ.	 душ,	 руська	
лазня,	300	м	до	центру,	300	м	до	траси,	100	
м	до	річки,	багато	білих	грибів).	Тільки	на	
вес.-літній	період.	Тел.:	(050)	067-38-58.
·	КОЗАРИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Носівський	
р-н,	 3	 кімнати,	 56/45	 кв.м,	 дерев.,	 обкла-
дений	цеглою,	1-пов.,	кухня,	веранда,	елек-
троенергія,	газ,	вода	в	будинку,	туалет	на	ву-
лиці,	50	сот.)	-	700	грн.	Тел.:	(099)	012-09-81.
·	ЛУБНИ	(Полтавська	обл.,	будинок,	3	кім-
нати)	 -	 3	 тис.грн	+	 комунальні.	Тел.:	 (063)	
802-00-58.
·	МАР’ЯНІВКА	 (Полтавська	 обл.,	 Гребін-
ківський	р-н,	Новодар,	60	кв.м,	цегл.,	євроре-
монт,	сад,	виноградник,	80	сот.,	озеро,	дерев.	
огорожа,	електричка).	Тел.:	(050)	826-36-42.
·	ПРОХОРІВКА	(Черкаська	обл.,	Канівський	
р-н,	 одна	 кімната,	 для	 відпочинку,	 чиста	
курортна	зона,	поряд	турбази,	ринок,	мага-
зини,	пляж	Дніпра,	їдальня,	церква,	на	літо,	
можна	подобово,	5	хв.	до	пляжу	Дніпра)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	122-63-03.

1.4. Земельні ділянки
Київ
куплю 

·	Голосеевский	(дом,	дачу,	участок	
в	черте	города,	6	сот.)	до	5	тыс.у.е.	
Только	у	хозяина.	Расчет	проведу	
быстро.	Договоримся.	Тел.:	 (068)	
508-89-66	(Покупатель	участка).

·	Дарницький	 (м.	 «Осокорки»,	 «Славутич»,	
або	до	10	км	від	Києва,	для	себе).	Тел.:	(095)	
876-53-44.

продам 
·	Голосіївський	 (Байкова	 гора,	 вул.	 Богун-
ська,	 3,8	 сот.,	 старий	 будинок).	 Тел.:	 (050)	
939-25-25.
·	Голосіївський	 (острів	 Водників,	 початок,	
10	 сот.,	 можливе	 збільшення	 площі,	 на	
березі	Дніпра,	 свій	 пляж,	 під	 забудову,	 ко-
мунікації	поруч)	-	20	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	
(097)	314-58-06.

·	Голосіївський	 (Пирогово,	 вул.	 Фести-
вальна,	 10	 сот.,	 під	 забудову	 житлового	
будинку,	 можлива	 зміна	 цільового	 призна-
чення,	 фасад	 на	 вулицю	 Фестивальну	 та	
Столичне	шосе,	комунікації	поряд)	-	50	тис.	
у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(063)	509-94-70.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 10	 сот.,	 садове	
товариство,	правильна	форма,	24х40	м,	під-
сипана,	огороджена,	гарний	під’їзд,	широка	
вулиця,	електроенергія	поряд,	підключення	
проплачене,	перед	першим	шлюзом,	поряд	
канал,	300	м	до	Дніпра)	-	28,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	398-25-49.
·	Деснянський	 (Биківня,	 пров.Сосновий,	
власна,	 10	 сот.,	 рівна,	 під	 забудову	 жит-
лового	 будинку,	 зелена	 зона,	 комунікації	
поряд,	 асфальтований	під’їзд)	 -	 8	 тис.	 у.о./
сот.	Тел.:	(097)	596-33-35.
·	Деснянський	 (Троєщина,	 вул.	 Мило-
славська,	на	розі	вул.	Радунська,	2	ділянки	
по	 10	 сот.,	 держакт,	 під	 забудову,	 експлу-
атацію	 та	 обслуговування	 житлового	 бу-
динку,	госпбудівель	та	споруд)	-	4,5	тис.	у.о./
сот.	Тел.:	(098)	692-20-56.
·	Деснянський	(Троєщина,	вул.	Старосільська,	
10	сот.,	можливе	збільшення,	під	будівництво	
житлового	 будинку,	 1-3	 лінія	 від	 Десенки,	
рівна,	комунікації	поряд,	зелена	зона)	-	8	тис.	
у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(050)	331-95-20.
·	Деснянський	 (Троєщина,	 вул.	 Ста-
росільська,	10	сот.,	можливе	збільшення	та	
будівництво	 житлового	 будинку,	 1-а	 лінія	
від	Десенки,	комунікації	поруч,	зелена	зона)	
-	8	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(096)	274-44-55.
·	Деснянський	(Троєщина,	пров.Луговий,	10	
сот.,	 рівна,	 під	 забудову,	 своя,	 комунікації	
поряд)	-	7	тис.	у.о./сот.	Тел.:	(050)	357-93-99.
·	Дніпровський	 (садове	 товариство	 «Прио-
зерний»,	 9,1	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(098)	407-06-32.
·	Подільський	 (вул.	 Білицька,	 8,1	 сот.,	 під	
забудову,	 нефасадна,	 держакт,	 прямокутна,	
рівна,	 всі	 комунікації,	 будинок	 під	 зне-
сення)	-	199	тис.	у.о.,	гарний	торг.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(066)	115-65-67.
·	Святошинський	 (вул.	 Обухівська,100,	 під	
забудову,	 5	 сот.,	 приват.,	 всі	 комунікації,	
поряд	 ліс,	 озеро,	 документи	 готові)	 -	 300	
тис.грн/сотка.	Тел.:	(096)	225-26-41.

Київська область
куплю 

·	ІРПІНЬ	(6	сот.,	для	себе).	Тел.:	 (093)	235-
15-84.
·	К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ	 Р-Н	 (20	 сот.,	 для	
себе).	Тел.:	(067)	647-73-56.

продам 
·	АБРАМІВКА	(Вишгородський	р-н,	1	га)	 -	
200	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(093)	193-50-09.
·	АБРАМІВКА	(Вишгородський	р-н,	під	за-
будову,	100	сот.).	Тел.:	(096)	480-99-29.
·	АКАДЕМСАДИ	(Броварський	р-н,	10	км	від	
Києва,	12	сот.,	плодовий	сад,	фінський	будинок	
24	кв.м,	погріб	12	кв.м,	поряд	газова	труба)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	356-16-01.
·	БАБИНЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	 дві	 суміжні	 ділянки	 по	 15	 сот.,	
приват.,	комунікації	по	вулиці,	електрички,	
маршрутки)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (096)	
713-32-45.
·	БАКУМІВКА	(Рокитнянський	р-н,	25	сот.,	
кадастровий	 номер,	 хата,	 сарай)	 -	 1,5	 тис.	
у.о.	Тел.:	(066)	085-26-28.
·	БАКУМІВКА	(Рокитнянський	р-н,	28	сот.,	
приват.,	 рівна,	 будинок,	 сарай,	 електрое-
нергія,	 поряд	 газ,	 колодязь,	 асфальтована	
дорога)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	БАКУМІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 34	 сот.,	
будматеріали:	 кімінь,	 відсів,	 100	 м	 до	 річки,	
ліс,	школа,	дитсадок,	магазини,	медпункт,	ап-
тека,	церква,	7	км	до	м.Рокитне,	маршрутка	до	
вокзалу)	-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	983-72-58.
·	БАРАХТИ	 (10	 сот.,	 під	 забудову).	 Тел.:	
(095)	094-82-60.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 12	 ост.,	
озеро,	нова	збудована	вулиця,	газ,	електро-
енергія	 поряд)	 -	 1,6	 тис.	 у.о./ділянка.	 Тел.:	
(050)	581-69-54.
·	БЕРЕЗАНЬ	(Баришівський	р-н,	15	+	8	сот.,	
поряд	 залізниця,	 річка,	 ліс,	 озера)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(095)	620-75-01.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 50	 км	 від	
Києва,	10	сот.,	під	забудову,	з	документами,	
поряд	вокзал,	школа,	маршрутки)	 -	40	тис.
грн.	Тел.:	(066)	193-28-33.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 50	 км	 від	
Києва,	15	сот.,	вокзал,	автовокзал,	ліс,	озера,	
хазяйка)	-	60	тис.грн,	поряд	є	ще	6	сот.	-	29	
тис.грн.	Тел.:	(066)	764-64-01.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 50	 км	 від	
Києва,	 будиночок	 літ.	метал.	 4х5	м,	 6	 сот.,	
садове	 товариство,	 можливо	 збільшити	
площу,	берег	озера,	річка,	ліс,	вокзал,	авто-
вокзал,	 магазин,	 навколо	 сусіди	 збудовані,	
електроенергія,	 дорога)	 -	 за	домовленістю.	
Тел.:	(066)	921-89-92.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 масив	 «Са-
довий»,	 15	 сот.,	 під	 забудову,	 поряд	 вокзал,	
школа)	-	46	тис.грн,	торг.	Тел.:	(094)	929-19-41.
·	БЕРЕЗОВЕ	 (Обухівський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
забудову,	 фруктові	 дерева,	 гарне	 озеро,	 ліс,	
біля	с.Старі	Безрадичі,	маршрутка)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	525-25-71.
·	БЗІВ	(Бориспільський	р-н,	1	га,	поряд	річка,	
ліс)	-	550	у.о./сот.	Тел.:	(095)	477-34-86.
·	БІЛА	ЦЕРКВА	(район	з-ду	«Білфарма»,	8,5	
сот.,	 вода,	 електроенергія,	 заїзд)	 -	 3,7	 тис.	
у.о.	або	обміняю	на	автомобіль.	Тел.:	 (068)	
887-18-96.
·	БІЛОГОРОДКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
22	 сот.,	 гараж	 100	 кв.м,	 колодязь,	 газ	 біля	
огорожі)	недорого.	Тел.:	(097)	742-18-37.
·	БОБРИК	(Броварський	р-н,	12	сот.,	поряд	
електричка,	поряд	газова	траса,	ліс,	луг,	во-
дойма)	-	за	домовленістю.	Тел.:	285-92-46.
·	БОБРИК	(Броварський	р-н,	2,5	га,	приват.)	
-	250	у.о./сот.	Тел.:	(067)	938-74-34.
·	БОБРИК	 (Броварський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	ліс,	озеро,	залізниця	поряд,	недобу-
дований	будинок,	5х9	м).	Тел.:	384-49-41.
·	БОБРИК	(Броварський	р-н,	7,7	сот.,	на	від-
стані,	2	кімнатних	блоки	15	кв.м	та	9	кв.м,	
на	фундаменті,	 поряд	ліс,	 озеро)	 -	 2,9	 тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	625-29-98.
·	БОЯРКА	(К.-Святошинський	р-н,	4	сот.,	під	
забудову,	рівна,	2-фасадна,	фасад	на	трасу	-	30	
м)	-	6,8	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	444-39-25.
·	БРОВАРИ	(кооп.	«Волошка»,	ст.Жердова,	10	
сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(066)	596-73-37.
·	БУЧА	(К.-Святошинський	р-н,	ОСГ,	7,5	сот.,	
район	 Яблунька,	 газ,	 електроенергія,	 вода	
поряд)	-	7,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	967-71-43.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 під	 забу-
дову,	 9,2	 сот.,	 поруч	 парк,	 озеро,	 електро-
підстанція)	-	20	тис.	у.о.	Власник.	Тел.:	(094)	
899-53-91.
·	БУШЕВЕ	 (Білоцерківський	 р-н,	 2	 км	 до	
Блакитного	озера,	ліс,	р.Рось,	10	сот.	під	за-
будову,	центр	села,	20	сот.	ОСГ)	-	2	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	049-08-02.
·	БУШЕВЕ	 (центр,	 12	 сот.,	 цегл.	 коробка	 під	
дахом,	 40	 кв.м,	 старий	 сад,	 асфальт,	 під’їзд,	
р.Рось,	ліс,	Блакитне	озеро,	електричка	-	3	км,	
маршрутка)	-	1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	ВАСИЛЬКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 біля	
с.Старе,	 2	 ділянки	 по	 12	 сот.,	 електрое-
нергія,	 під’їзд)	 -	 за	 домовленістю.	 Термі-
ново.	Тел.:	(067)	505-91-68.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (Погребищенська	 міська	
рада,	11	сот.,	під	садівництво,	приват.)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	413-58-61.
·	ВЕДМЕДІВКА	 (Миронівський	 р-н,	 60	
кв.м,	 3	 кімнати,	 мансарда,	 с/в,	 душ,	 вода,	
опалення,	 ванна,	 обкладений	 піноблоками,	
32	сот.)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	521-15-66.
·	ВЕЛИКА	 ВІЛЬШАНКА	 (Васильківський	
р-н,	 28	 сот.,	 під	 забудову,	 поряд	 всі	 ко-
мунікації,	 гарний	 транспортний	 розв’язок)	
-	300	у.о./сот.	Тел.:	(097)	432-04-55.
·	ВЕЛИКА	 ВІЛЬШАНКА	 (Васильківський	
р-н,	 28	 сот.,	 під	 забудову,	 поряд	 всі	 ко-
мунікації,	 прямокутна)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(097)	432-04-65.

·	ВЕЛИКА	 ВІЛЬШАНКА	 (Васильківський	
р-н,	 28	 сот.,	 поряд	всі	 комунікації,	 рівна)	 -	
300	у.о./сот.	Тел.:	(067)	446-66-32.
·	ВЕЛИКИЙ	КАРАШИН	(Макарівський	р-н,	
53	км	від	Києва,	під	забудову,	квадратна,	газ,	
електроенергія,	колодязь,	ліс,	озеро	-	100	м,	
асфальтована	 дорога,	 мальовниче	 місце)	 -	
6,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	209-94-83.
·	ВЕРЕМ’Я	(Обухівський	р-н,	15+15	сот.,	під	
забудову)	дешево.	Тел.:	(098)	841-91-84.
·	ВЕРЕМ’Я	(Обухівський	р-н,	30	сот.,	під	за-
будову,	20	хв.	від	м.Українка)	недорого.	Тел.:	
(096)	118-45-68.
·	ВЕСЕЛИНІВКА	(Баришівський	р-н,	стара	
хата,	 пічка,	 є	 будивля	 з	 другим	 поверхом,	
можна	під	житло,	місце	для	с/в,	кухні,	3	кім-
нати,	45	сот.,	електроенергія,	газ,	колодязь,	
туалет,	 міцний	 фундамент,	 підвал,	 сад,	 2	
в’їзди)	-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	786-80-28.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	 (Рокитнянський	 р-н,	 25	
сот.,	 приват.,	 хата,	 придатна	 під	 житло,	
сарай,	 погріб,	 колодязь,	 13	 хв.	 до	 елек-
трички,	маршрутка	до	Богуслава,	Б.Церкви)	
-	3	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	640-72-89.
·	ВІННИЦЬКІ	СТАВИ	(Васильківський	р-н,	
12	 сот.,	 рівна,	 асфальтована	 дорога,	 газ,	
електроенергія	по	вулиці)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	328-23-40.
·	ВИПОВЗІВ	(Чернігівська	обл.,	Козелецький	
р-н,	«Десна»,	7	сот.,	під	забудову,	поряд	річка)	
-	7	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	126-88-22.
·	ВІТА-ПОШТОВА	(К.-Святошинський	р-н,	
15	 сот.,	 держакт,	 під	 забудову,	 котеджне	
містечко,	газ,	електроенергія	поруч)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(095)	067-06-91.
·	ВІТА-ПОШТОВА	(К.-Святошинський	р-н,	6	
сот.)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	521-15-66.
·	ВИШГОРОД	 (10	 сот.,	 можливе	 збіль-
шення,	перша	лінія	від	Київського	моря,	під	
житлову	забудову,	комунікації	поруч,	пляж)	
-	11	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(066)	709-97-10.
·	ВИШГОРОД	 (10	 сот.,	 можливе	 збіль-
шення,	перша	лінія	від	Київського	моря.	під	
житлову	забудову,	комунікації	поруч,	пляж)	
-	11	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(097)	468-42-06.
·	ВИШГОРОД	(кооп.	«Дніпро»,	5	сот.).	Тел.:	
(097)	315-54-86.
·	ВИШНЕВЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 16	
сот.,	під	забудову)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	083-54-35.
·	ВИШНЕВЕ	(К.-Святошинський	р-н,	8	+	8	
сот.,	під	забудову)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(097)	290-12-40.
·	ВОСКРЕСІНСЬКЕ	 (Переяслав-
Хмельницький,	 ділянка	 31	 сот.	
чорнозему,	 під	 забудову,	 до	 Пере-
яслава-Хмельницького	 4	 км,	 до	
Дніпра	7	км,	до	Києва	-	90	км).	Тел.:	
(066)	227-13-15	(Юрій).
·	ВОСКРЕСІНСЬКЕ	 (Переяслав-
Хмельницький,	 Київ	 90	 км,	 дерев.	
хата	обкладена	цеглою,	дім	59	кв.м,	
3	 кімнати,	 газ,	 погріб,	 колодязь,	
кухня,	 гараж,	 27	 сот.	 чорнозему,	
Дніпро	 5	 км,	 асфальт).	 Тел.:	 (096)	
848-89-69	(Галина).
·	ГАВРИЛІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову)	-	3	тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	
(067)	708-34-09.
·	ГАВРОНЩИНА	(Макарівський	р-н,	40	км	
від	м.	«Житомирська»,	1,5	га,	ОСГ)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(098)	356-16-01.
·	ГАЛИНКА	 (Бородянський	 р-н,	 дачна,	 бу-
дівлі,	6	сот.).	Тел.:	(068)	100-88-18.
·	ГАЛИНКА	(Бородянський	р-н,	ст.Загальці,	10	
хв.	маршруткою,	дачний	кооп.,	8	сот.,	приват.,	
старий	 будинок,	 поряд	 озеро,	 колодязь	 на	 2	
ділянки)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	ГАЛИНКА	 (ст.Загальці,	 8	 сот.,	 старий	бу-
динок,	сад)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	ГОРБОВИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 8	
сот.,	під	забудову,	комунікації	поряд,	асфаль-
тована	дорога,	мальовниче	місце)	 -	14	тис.	
у.о.	Тел.:	(093)	204-88-87.
·	ГОРЕНИЧІ	(К.-Святошинський	р-н,	10	сот.)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(066)	168-11-98.
·	ГОРЕНИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 10	
сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	242-78-87.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 12	 сот.,	
приват.,	під	забудову,	газ	та	електроенергія	
неподалік,	 чорнозем,	 асфальтований	 заїзд,	
ставки)	-	100	тис.грн.	Тел.:	(098)	328-19-90.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 60	 сот.,	
приват.,	 під	 забудову,	 на	 ділянці	 старий	
дерев.	 будинок,	 в	 будинку	 електроенергія,	
газ,	колодязь,	погріб,	огорожа)	-	264	тис.грн.	
Тел.:	(095)	649-73-71.
·	ГУРІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 15	
сот.,	під	забудову)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
276-16-84.
·	ГУРІВЩИНА	(К.-Святошинський	р-н,	під	
забудову,	16	сот.,	електроенергія,	газ,	поряд	
Житомирська	 траса,	 гарне	місце)	 -	 30	 тис.	
у.о.	Тел.:	(067)	137-66-72.
·	ДЕМИДІВ	 (Вишгородський	 р-н,	 25	 сот.,	
під	 забудову,	 під’їзд	 з	 двох	 вулиці,	 мож-
ливий	поділ	по	12,5	сот.)	-	300	у.о./сот.	Тел.:	
(063)	593-04-87.
·	ДИМЕР	 (Вишгородський	р-н,	 вул.	Польова,	
15	сот.,	під	забудову,	газ,	вода,	електроенергія	
заведени	 на	 ділянку,	 в	 межах	 селища,	 про-
писка)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	964-77-54.
·	ДМИТРІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову,	поряд	всі	комунікації)	-	8	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	ДОЛИНА	 (Обухівський	р-н,	 5	 га)	 або	об-
міняю	на	кв-ру.	Тел.:	(066)	976-92-61.
·	ЖЕРДОВА	 (Броварський	 р-н,	 кооп.	 «Во-
лошка»,	 Ніжинський	 напр.,	 10	 хв.	 від	
зупинки	«Жердова»,	 10	 сот.,	 під	 забудову).	
Тел.:	(066)	596-73-37.
·	ЖИТНІ	 ГОРИ	 (Рокитнянський	 р-н,	 25	
сот.,	недобудований	будинок	8х12	м,	поруч	
зупинка	 електрички,	 100	км	від	Києва)	 -	 5	
тис.	у.о.	Тел.:	(098)	091-71-92.
·	ЖОВТНЕВЕ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	580-62-95.
·	ЖОВТНЕВЕ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 під	
забудову,	10	сот.).	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 23	 сот.,	
в	 селі,	 під	 забудову,	 комунікації	 поряд,	
приват.,	 електричка,	 річка)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	405-12-95.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 6,5	 сот.,	
контейнер,	 5	 кв.м,	 фруктові	 дерева,	 елек-
троенергія	по	вулиці)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	
666-45-68.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 6	 сот.,	 кон-
тейнер	5	т,	електроенергія,	охорона,	асфаль-
тований	під’їзд,	ліс,	озеро,	луг)	-	3,3	тис.	у.о.	
Тел.:	(068)	236-54-81.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	8	сот.,	елек-
троенергія,	 колодязь,	 охорона,	 ліс,	 озеро,	
гарне	транспортне	сполучення)	-	3	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	489-87-54.
·	ЗАВОРИЧІ	(літ.	будинок,	12	кв.м,	електро-
енергія,	 вода,	 колодязь,	 сарай,	 6	 сот.,	 сад,	
огорожа)	-	4,9	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	607-46-40.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	3	ділянки	по	
12	 сот.,	 ліс,	 озеро,	 електричка,	 ст.Загальці)	
або	 обміняю	 на	 автомобіль,	 ділянку.	 Тел.:	
(095)	603-08-15.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 кооп.	 «Шу-
лявка»,	 12	 сот.,	 будиночок	 7,5х3,5	 м,	 метал.,	
утеплений)	-	245	тис.грн.	Тел.:	(063)	522-46-91.
·	ЗАЗИМ’Я	(Броварський	р-н,	0,73	га,	під	за-
будову,	10	км	від	Києва,	гарний	під’їзд,	тихе	
мальовниче	місце,	озеро,	комунікації	поряд,	
будиночок	 для	 тимчасового	 проживання)	 -	
за	домовленістю.	Тел.:	(04598)	5-27-58.
·	ЗАЗІМ’Я	(Броварський	р-н,	10	км	від	Києва,	
ОСГ,	60	сот.,	власник,	в	межах	села,	фасад,	ас-
фальт,	електроенергія).	Тел.:	(067)	446-54-99.
·	ЗАЗИМ’Я	 (Броварський	 р-н,	 30	 км	 від	
Києва,	під	забудову,	10	сот.,	на	березі	Десни,	
рівна,	газ,	своя	підстанція)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	
(063)	263-86-37.

·	ЗДВИЖІВКА	 (Бородянський	 р-н,	 35	 км	
від	Києва,	 10	 сот.,	 під	 забудову,	 держакт,	 ка-
дастровий	 номер,	 поряд	 газ,	 електроенергія,	
ліс,	гриби)	-	70	тис.грн.	Тел.:	(097)	283-75-76.
·	ЗДОРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 12	 сот.,	
під	 забудову,	 всі	 комунікації).	 Тел.:	 (098)	
206-60-80.
·	ЗДОРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 садове	
товариство,	12	сот.,	елітне	місце).	Тел.:	(050)	
212-96-30.
·	ІВАНІВКА	 (Богуславський	 р-н,	 2,15	 га,	
пай)	-	700	тис.грн.	Тел.:	(067)	265-00-62.
·	ІВАНКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 вул.	 Чу-
бинського,	20	сот.,	під	забудову)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(097)	269-18-30.
·	КЛАВДІЄВЕ	 (Бородянський	 р-н,	 8	 сот.,	
приват.,	 під	 забудову)	 -	 160	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(097)	498-85-90.
·	КНЯЖИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 кооп.	
«Ялинка»,	 9	 км	 від	 Києва,	 електричка,	 мар-
шрутка,	 газ,	 електроенергія,	 вода	 на	 ділянці,	
кадастровий	номер,	можлива	прописка,	6	сот.)	
-	13	тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	(066)	365-55-14.
·	КОЗИНСЬКІ	 ГОРБИ	 (П.-Хмельницький	
р-н,	 садове	 тов.»Барвінок»,	 30	 сот.,	 дачна,	
поряд	 ліс,	 Дніпро,	 гарна	 місцевість,	 мар-
шрутки,	 ліс,	 Дніпро)	 недорого.	 Терміново.	
Тел.:	(097)	638-77-19.
·	КОЛЕСНИКОВЕ	(Рокитнянський	р-н,	100	
км	від	Києва,	рядом	с.Насташка,	ділянка	25	
сот.,	під	забудову,	чорнозем,	вихід	до	лісу,	5	
хв.	 озеро,	 поряд	 всі	 комунікації,	 газ,	 елек-
троенергія	поряд,	асфальтований	заїзд)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(050)	545-85-77.
·	КРАСНОГІРКА	 (Макарівський	 р-н,	Плах-
тянська	сільрада,	28	сот.,	ОСГ)	-	14	тис.	у.о.	
Тел.:	(066)	650-35-40.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
півбудинку,	4,2	сот.,	газ,	опалення	газове	та	
пічне,	с/в	у	дворі,	окремий	двір)	-	18	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	202-43-19.
·	ЛЕБЕДІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	 сот.,	
можливе	збільшення	до	70	сот.,	межує	з	лісом,	
електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	власник)	-	4	
тис.грн/сот.,	торг.	Тел.:	(096)	010-28-50.
·	ЛІСНИКИ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 під	
забудову,	від	6	до	20	сот.,	є	будинки).	Тел.:	
(050)	819-66-56.
·	ЛИТВИНІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 «Ве-
теран-2»,	8	сот.,	під	садівництво,	чиста,	рівна,	
ліс,	озеро)	-	400	у.о./сот.	Тел.:	(096)	824-39-92.
·	ЛИШНЯ	 (Макарівський	 р-н,	 паї	 4	 га,	 3,5	
га,	лісове	озеро,	біля	95-го	кварталу).	Тел.:	
(099)	764-13-59	(Катя).
·	ЛУБСЬКЕ	 (Макарівський	 р-н,	 25	 сот.,	
приват.,	сад,	поряд	озеро,	ліс)	-	100	тис.грн.	
Тел.:	(067)	240-74-67.
·	МАЛА	ВІЛЬШАНКА	(Білоцерківський	р-н,	
8	 сот.,	 будівельний	 вагончик,	 електроенергія,	
колодязь)	-	500	у.о.	Тел.:	(099)	384-81-53.
·	МАЛА	ВІЛЬШАНКА	(Білоцерківський	р-н,	
8	 сот.,	 будівельний	 вагончик,	 колодязь,	 пло-
довий	сад)	-	500	у.о.	Тел.:	(098)	129-45-37.
·	МАР’ЯНІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 25	
сот.,	під	забудову,	поблизу	всі	комунікації	-	
газ,	вода,	електроенергія;	чорнозем,	мальов-
нича	місцевість,	власник)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	
(066)	291-57-97.
·	МИКУЛИЧІ	 (Бородянський	 р-н,	 10	 сот.,	
можливе	 збільшення	 площі,	 під	 житлову	
забудову,	 асфальтована	 дорога,	 електрое-
нергія,	газ,	ліс	-	200	м)	-	500	у.о./сот.,	торг.	
Тел.:	(067)	525-18-85.
·	МИРОЦЬКЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	
поряд	 Немішаєве,	 22	 сот.,	 вихід	 до	 озера,	
риболовля,	гриби,	ягоди,	25	км	від	Києва)	-	
450	тис.грн,	торг.	Тел.:	(063)	184-88-67.
·	МИРЧА	 (Бородянський	 р-н,	 25	 сот.,	 біля	
лісу,	озеро,	приват.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(066)	153-28-83.
·	МИХАЙЛІВКА	 (Володарський	 р-н,	 25	
сот.,	 сад,	 будівельні	матеріали).	Тел.:	 (066)	
702-21-78.
·	МОСТИЩЕ	(Макарівський	р-н,	25	сот.,	під	
забудову,	ліс,	озеро)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(097)	824-51-84.
·	МОЩУН	(К.-Святошинський	р-н,	12	сот.,	
під	забудову,	комунікації,	поряд	ліс,	озеро)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	330-08-80.
·	МУЗИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Дачна,	асфальт	до	ділянки,	газ	поряд,	висо-
ковольтна	лінія,	20	км	від	Києва,	15	сот.)	 -	
500	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(093)	289-01-95.
·	НЕГРАШІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 25	 км	
від	 Києва,	 дві	 ділянка	 15	 сот.	 та	 20	 сот.,	
приват.,	газ,	електроенергія,	вода,	ліс,	озера)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	290-12-40.
·	НЕГРАШІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 25	 км	
від	 Києва,	 дві	 ділянка	 15	 сот.	 та	 20	 сот.,	
приват.,	газ,	електроенергія,	вода,	ліс,	озера)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	083-54-35.
·	НЕМІШАЄВЕ	 (Бородянський	 р-н,	 15	 сот.,	
під	 забудову,	 ширина	 42	 м,	 нова	 забудована	
вулиця)	-	8	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	(Вишгородський	р-н,	10	
сот.,	можливе	збільшення	до	70	сот.,	під	садів-
ництво,	будівництво	дозволено,	межує	з	лісом,	
електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	власник)	-	4	
тис.грн/сот.,	торг.	Тел.:	(068)	304-92-75.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	(Вишгородський	р-н,	10	
сот.,	можливе	збільшення	до	70	сот.,	під	садів-
ництво,	будівництво	дозволено,	межує	з	лісом,	
електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	власник)	-	4	
тис.грн/сот.,	торг.	Тел.:	(050)	353-04-26.
·	НОВЕ	 ЗАЛІССЯ	 (Бородянський	 р-н,	 11	
сот.,	 можливе	 збільшення,	 перша	 лінія	 від	
озера	та	лісу,	асфальтована	дорога,	електро-
егергія,	 газ,	 ліс	 поруч)	 -	 700	 у.о./сот.,	 торг.	
Тел.:	(068)	725-52-75.
·	НОВЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 12	 сот.,	
електроенергія	 по	 вулиці,	 газ	 поряд)	 -	 13	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	635-06-04.
·	НОВОСІЛКИ	 (Вишгородський	 р-н,	
«Наука»,	 30	 сот.,	 під	 садівництво,	 затока	
Десни,	електроенергія,	газ)	-	2	тис.	у.о./сот.	
Тел.:	(068)	964-77-92.
·	ОБУХІВ	 (вул.	 Піщана,	 13,4	 сот.,	 всі	 ко-
мунікації)	-	3	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(095)	
443-24-02.
·	ОЗЕРА	(Бородянський	р-н,	25	сот.,	центр	села,	
біля	озера)	-	14	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	ОЗЕРА	 (Бородянський	 р-н,	 5	 сот.).	 Тел.:	
(097)	540-40-57.
·	ПЕРЕМОГА	(Баришівський	р-н,	20	сот.,	під	за-
будову)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(066)	018-08-50.
·	ПЕРЕМОГА	 (Баришівський	 р-н,	 20	 сот.,	
центр	села)	-	700	у.о./сот.	Тел.:	(095)	567-59-20.
·	ПІДГІРЦІ	(25	сот.,	під	забудову,	поряд	Го-
лубе	озеро)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	298-55-26.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	(Васильківський	р-н,	11	сот.,	
поблизу	 всі	 комунікації	 -	 електроенергія,	
газ;	 житлові	 будинки,	 мальовнича	 міс-
цевість,	 неподалік	 ліс,	 поряд	 дорога	 -	 300	
м)	-	500	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(067)	405-31-24.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	(Васильківський	р-н,	11	сот.,	
поблизу	 всі	 комунікації	 -	 електроенергія,	
газ;	 житлові	 будинки,	 мальовнича	 міс-
цевість,	 неподалік	 ліс,	 поряд	 дорога	 -	 300	
м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	030-79-29.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	 (Васильківський	 р-н,	 38	 км	
від	 Києва,	 приват.,	 під	 забудову,	 21,5	 сот.,	
стара	хата,	право	прописки,	великий	фрук-
товий	 сад,	 по	 вулиці	 всі	 комунікації,	 елек-
троенергія,	газ,	тел.,	інтернет,	маршрутка	на	
Київ	№	791,	інтервали	руху	через	кожні	20	
хв.).	Тел.:	(063)	391-47-70.
·	ПОГРЕБИ	(Броварський	р-н,	ТОВ	«Радар»,	
9,5	 сот.,	 будинок	 42	 кв.м,	 під	 оздоблення,	
2-пов.,	гараж,	вода,	сарай,	сад,	озеро	-	25	хв.	
пішки,	ліс,	чисте	повітря,	40	км	від	Києва)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(099)	263-39-14.
·	ПОЛІМЕР	(Вишгородський	р-н,	садівництво,	
100	м	від	Київського	моря,	12	сот.,	побутовка,	
електроенергія,	 сусіди	 збудовані,	 хазяїн)	 -	 5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	332-25-29.
·	ПОЛОГИ-ВЕРГУНИ	 (125	 км	 від	 Києва,	
стара	хата,	45	сот.,	2	сараї,	колодязь)	-	1	тис.	
у.о.	Тел.:	(093)	112-97-04.
·	ПРИШИВАЛЬНЯ	 (Фастівський	 р-н,	 25	
сот.,	під	забудову,	центр	села)	-	150	у.о./сот.	
Тел.:	(096)	766-83-32.
·	ПРОЦІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 12	 сот.,	
комунікації)	 -	 за	 домовленістю.	Тел.:	 (050)	
772-46-76.
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·	ПУХІВКА	 (Броварський	 р-н,	 ділянка	 9,5	
сот.,	під	забудову).	Тел.:	(097)	992-54-38.
·	РЖИЩІВ	(Київська	обо.,	17,4	сот.,	під	за-
будову,	52	км	від	Києва,	газ,	електроенергія,	
фруктові	дерева,	асфальт,	10	хв.	до	Дніпра,	
власник,	приват.)	-	за	домовленістю.	Термі-
ново.	Тел.:	(068)	304-52-80.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 9,1	 сот.,	 бе-
тонна	огорожа,	метал.	ворота,	хвіртка).	Тел.:	
(095)	585-53-70.
·	РОГОЗІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 16	 сот.,	
асфальтований	 під’їзд,	 електроенергія,	
свердловина)	-	за	домовленістю.	Терміново.	
Тел.:	(067)	505-91-68.
·	РОЖІВКА	 (Броварський	 р-н,	 вул.	 Коцю-
бинського,	 2-бічна,	 24х82	 м,	 мальовниче	
місце,	ліс,	Десна	900	м)	-	350	у.о./сот.	Тел.:	
(066)	725-57-99.
·	РОЖНИ	(Броварський	р-н,	вул.	Коцюбин-
ського,	 20	 сот.,	можна	по	 10	 сот.,	 вулиця	 з	
обох	 боків,	 газ	 та	 електроенергія	 поряд)	 -	
350	у.о./сот.	Тел.:	(067)	777-91-73.
·	РОЖНИ	 (Броварський	 р-н,	 під	 садів-
ництво,	затока,	ліс	поряд,	12	сот.)	-	168	тис.
грн.	Тел.:	362-37-22.
·	РОКИТНЕ	(центр,	10	сот.)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	983-72-58.
·	РОМАНКІВ	(Обухівський	р-н,	ст.»Дачна»,	
біля	Голубих	озер,	0,51	га,	на	березі	каналу,	
з	перспективою	облаштуванню	власної	во-
дойми,	16	км	від	Києва)	-	5	тис.	у.о./сот.	Тел.:	
(098)	888-00-17.
·	РОСЛАВИЧІ	(Васильківський	р-н,	25	сот.,	
під	 забудову,	 врем’янка,	 є	 фундамент,	 ліс,	
луг,	річка)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	500-98-74.
·	РУДЕ	СЕЛО	 (16	 сот.,	 під	 забудову).	 Тел.:	
360-93-52.
·	РУДНЯ	 (Броварський	 р-н,	 недобудова,	
цокольний	поверх,	45	кв.м,	сад,	6	сот.,	ого-
рожа,	 електроенергія,	 газ	 по	 вулиці,	 охо-
рона,	поряд	сосновий	ліс,	озеро)	-	6	тис.	у.о.	
Тел.:	(063)	319-16-83.
·	СЕМИПОЛКИ	 (Броварський	 р-н,	 вул.	
Шабаліна,	 20	 сот.,	 документи)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(068)	122-83-02.
·	СИНЯК	 (Вишгородський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
садівництво,	кутова,	чиста,	без	дерев,	поряд	
ліс,	 дорога,	 грунт)	 -	 3	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (098)	
308-60-90.
·	СТРИТІВКА	(Кагарлицький	р-н,	50	км	від	
Києва,	10	сот.,	понад	ставками,	чарівний	ку-
точок	для	відпочинку	та	розведення	риби)	-	
20	тис.грн.	Тел.:	(098)	470-12-35.
·	ТАРАСІВЩИНА	 (Вишгородський	 р-н,	 32	
сот.,	під	забудову,	можна	половину,	ліс,	газ,	
красиве	місце,	тихо,	35	км	від	Києва)	-	500	
у.о./сот.	Тел.:	(067)	286-86-95.
·	ТРУБІЖ	 (Броварський	 р-н,	 Ніжинський	
напр.,	 12	 сот.,	 під	 забудову)	 -	 10	 тис.грн	+	
оформлення	покупця.	Тел.:	(073)	088-94-77.
·	ФАСТІВ	(Снігурівка,	12	сот.,	дачна)	-	2	тис.	
у.о.	Терміново.	Тел.:	(097)	092-33-27.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	 під	 забудову,	 15	 сот.,	 цегл.	 будинок	
20	 кв.м,	 веранда	 10	 кв.м,	 погріб,	 фруктові	
дерева)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	582-03-38.
·	ХОДОСІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 35	
сот.,	під	 забудову,	район	гіпермаркету,	Ману-
фактури)	-	320	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	вул.	Чехова,	22	сот.,	під	забудову,	елек-
троенергія,	 газ	 по	 вулиці,	 поряд	 озера,	 ду-
бовий	газ,	електричка,	ст.Півні)	-	8	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	876-65-17.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 2,069	 га,	
ОСГ).	Тел.:	(093)	469-96-97.
·	ШИБЕНЕ	(Бородянський	р-н,	40	км	від	Києва,	
19	сот.,	під	забудову,	один	господар,	держакт)	-	
35	тис.грн,	торг.	Тел.:	(099)	376-59-08.
·	ЩЕРБАНІВКА	(Обухівський	р-н,	12	сот.,	під	
забудову)	-	600	у.о./сот.	Тел.:	(097)	361-99-38.
·	ЯБЛУНІВКА	(Макарівський	р-н,	36	км	від	
Києва,	 автобус	 від	 м.	 «Нивки»,	 ст.Дачна,	
зупинка	 під	 будинком,	 ліс,	 ставок,	 старий	
будинок,	 погріб,	 0,25	 га,	 сад)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(066)	497-21-52.
·	ЯРОШІВКА	 (Фастівський	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	 садове	 товариство	 «Ярошівська	
Мрія»,	 приват.	 земельні	 ділянки	 від	 6,6	 до	
12	 сот.,	 можливість	 придбати	 дві	 ділянки	
поруч,	 серед	 лісу,	 біля	 озера,	 охорона,	
під’їздні	дороги,	електроенергія).	Тел.:	(096)	
216-55-48,	(066)	245-83-94.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Макарівський	 р-н,	 30	 км	
від	Києва,	кінець,	ділянка	6	сот.,	сад,	сарайчик,	
побутовка	 -	 2	 кімнати	 та	 коридор,	 огорожа,	
поряд	ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

обміняю 
·	ГОСТОМЕЛЬ	(К.-Святошинський	р-н,	Ка-
надське	селище,	12	сот.)	на	1-кімн.	в	Києві	
або	продам,	можна	в	розстрочку.	Тел.:	(067)	
131-93-12.
·	КРУШИНКА	(20	км	від	Києва	у	бік	Василь-
кова,	10	сот.	сад,	3-пов.,	гараж	на	4	авто,	10	м	
до	озера,	лісу,	гори,	мальовничий	краєвид)	на	
кв-ру	в	Києві.	Тел.:	280-35-02.
·	МАКАРІВ	(40	км	від	Києва,	25	сот.,	фунда-
мент,	біля	річки)	на	автомобіль.	Розгляну	інші	
пропозиції	або	продам.	Тел.:	(097)	341-08-18.
·	СОШНИКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 під	
забудову,	 всі	 комунікації	 поряд	 -	 50	 см	від	
ділянки,	 вода,	 газ,	 електроенергія,	 ліс,	
Дніпро,	 2	 озера,	 чиста	 зона,	 25	 +	 25	 сот.	
поряд,	 асфальтована	 дорога)	 на	 кв-ру	 в	
Киеве.	Хазяйка.	Тел.:	(050)	750-11-12.

Інші регіони
продам 

·	ВІННИЦЯ	 (ділянка	 5	 сот.,	 метал.	 вагончик	
3х10	м,	електроенергія,	молодий	садок,	поряд	
ліс,	р.Південний	Буг,	15	хв.	від	маршрутки)	-	82	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	473-35-34.
ё	ГІРНИКИ	(Волинська	обл.,	Рат-
нівський	р-н,	земельна	ділянка	для	
будівництва	площею	0,25	га,	роз-
ташована	біля	озера	Радошин,	до-
брий	 доїзд).	 Тел.:	 (067)	 254-86-27,	
(066)	631-84-05.
ё	МОРШИН	(Львівська	обл.,	0,10	
га,	 цільове	 призначення	 -	 будів-
ництво	 індивідуального	 житло-
вого	 будинку,	 ділянка	 розташо-
вана	 на	 березі	 міського	 озера).	
Тел.:	(099)	121-57-43.

·	ПРОХОРІВКА	(Черкаська	обл.,	Канівський	
р-н,	8	сот.,	під	дачу,	5	хв.	від	колишньої	са-
диби	 професора	 Максимовича,	 історичне	
місце,	мальовнича	природа,	чудове	повітря,	
ліс,	газ,	електроенергія	по	вулиці,	під	Лисою	
Горою,	поряд	центр,	асфальтована	дорога).	
Тел.:	(096)	122-63-03.
·	ЧОРНУХИ	 (Полтавська	 обл.,	 Чорнухін-
ський	р-н,	ОСГ,	3,4216	га)	-	75	тис.грн	або	
здам	в	оренду.	Тел.:	(099)	313-46-52.

обміняю 
·	ОМЕЛЬЯНІВ	 (Чергігівська	 обл.,	 Козе-
лецький	р-н,	2	га,	45	км	від	Києва,	тверде	по-
криття	до	ділянки,	електроенергія,	газ,	ставок)	
на	житло	в	Києві.	Тел.:	(097)	279-32-06.

1.5. Дачі
Київ
куплю 

·	Вагон-побутовку,	контейнер	(метал.,	3,	5,	10	
т),	будку	стару	метал.	Тел.:	(050)	207-31-30.
·	Контейнер,	вагончик	(для	дачі,	себе).	Тел.:	
(098)	250-76-50.
·	Подільський,	 Шевченківський	 (біля	 вул.	
Маршала	Гречка,	Академіка	Туполєва,	Сте-
ценка).	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	Святошинський	 (дачу,	 будинок	 або	 зе-
мельну	ділянку,	1,	2,	3,	4-а	Садові,	для	себе),	
у	власника.	Тел.:	599-06-12.

продам 
·	Будиночок	 (метал.,	 7,5х3,5	 м,	 утеплений)	
на	вивезення	-	4	тис.	у.о.	або	обміняю	на	ав-
томобіль,	ділянку.	Тел.:	(095)	603-08-15.
·	Вагон	метал.	(10х3,5	м,	«сибірський	модуль»)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(063)	105-54-71.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 2-пов.,	 цегл.,	 60	
кв.м,	мансарда,	гараж,	сад,	6	сот.)	-	28	тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	432-04-55.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 5	 км	 від	 м.	 «Сла-
вутич»,	 2-пов.,	 пічне	 опалення,	 конвектори,	 6	
сот.,	сад)	-	35	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Шевченківський	 (м.	 «Дорогожичі»,	 бу-
динок,	80	кв.м,	всі	вигоди,	6	сот.)	-	за	домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(095)	727-74-10.

Київська область
куплю 

·	ДО	60	КМ	ВІД	КИЄВА	(вздовж	залізниці,	всі	
вигоди)	до	5	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	454-57-19.

продам 
·	АРТЕМІВКА	 (Бориспільський	 р-н,	 кооп.	
«Агро»,	6	сот.).	Тел.:	516-59-81.
·	БАКУМІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 обкла-
дений	 цеглою,	 веранда,	 кухня,	 3	 кімнати,	
дерев.	 підлога,	 газове	 та	 пічне	 опалення,	
електроенергія,	 госпбудівлі,	 колодязь,	 40	
сот.,	сад,	річка,	ліс,	зручний	транспорт)	-	3,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(050)	983-72-58.
·	БЕНДЮГІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 5х10	
м,	норм.	стан,	житлова,	25	сот.)	-	75	тис.грн.	
Тел.:	535-05-11.
·	БЕРВИЦЯ	 (Броварський	 р-н,	 дача,	 6	 сот.,	
побутовка	 блокова	 8,5	 кв.м,	 свердловина,	
ліс,	електричка	-	15	хв.	пішки)	-	2,1	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	521-15-66.
·	БЕРЕЗАНЬ	(Баришівський	р-н,	6	+	6	+	15	сот.,	
свердловина,	сад,	вокзал).	Тел.:	(095)	620-75-01.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА	 (передмістя,	 дача,	 кооп.	
«Дружба»,	2-пов.,	житлова,	кап.,	всі	вигоди,	9	сот.,	
колодязь,	сад)	-	23	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	129-45-37.
·	БОБРИК	 (Броварський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	 недобудована,	 8	 сот.,	 ліс,	 погріб,	
озеро,	 вокзал)	 -	 90	 тис.грн,	 торг.	 Хазяйка.	
Тел.:	(095)	356-63-47.
·	БОЯРКА	 (вул.	 Високовольтна,	 дачний	
дерев.	будинок,	електроенергія,	центр.	вода,	
газ	підведений,	6	сот.,	сад,	маршрутки)	-	26	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	ВЕЛИКА	СОЛНАНІВКА	(Васильківський	
р-н,	 2-пов.,	 цегл.,	 100	 кв.м,	 5	 кімнат,	 ве-
ранда,	 кухня,	 вітальня	 з	 каміном,	 гараж,	
12	 сот.,	 колодязь,	 гарний	 сад,	 ліс,	 озера,	
маршрутка,	електричка)	-	23,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	295-77-53.
·	ВЕПРИК	(Фастівський	р-н,	6	сот.,	будинок,	
сад,	 свердловина,	 огорожа,	 центр,	 ліс,	
зупинка	маршрутки,	магазини)	-	договірна.	
Тел.:	(067)	688-23-97.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	
електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(098)	219-73-83.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	
електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(066)	649-80-91.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	(Рокитнянський	р-н,	елек-
тричка,	дерев.,	веранда,	сіни,	комора,	кухня,	
2	 кімнати,	 під	шифером,	 сарай,	 літ.	 кухня,	
колодязь,	 25	 сот.,	 огорожа)	 -	 3,2	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(066)	085-26-28.
·	ВИШЕНЬКИ	(Бориспільський	р-н,	17	км	від	
Києва,	70	кв.м,	вода,	газ	по	вулиці,	60	сот.,	луг,	
Дніпро,	маршрутки	до	м.	 «Бориспільська»)	 -	
55,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	ВИШНЯКИ	 (Фастівський	 р-н,	 кооп.	
«Унава»,	 2	 кімнати,	 2-пов.,	 кухня,	 газ	 під-
ведений,	будка,	будівельні	матеріали,	пічне	
опалення,	 11,5	 сот.,	 ліс,	 документи	 готові)	
недорого.	Тел.:	(098)	712-08-63.
·	ГАВРИЛІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову)	-	3	тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	
(066)	348-06-14.
·	ГЛЕВАХА	 (Васильківський	 р-н,	 11	 сот.,	
гарний	 сад,	 побутовка,	 електроенергія,	 коло-
дязь,	огорожа,	газ	по	вулиці,	ліс,	мальовниче	
місце)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	ГЛЕВАХА	(Васильківський	р-н,	садове	то-
вариство	 «Глеваха-3»,	 цегл.,	 газифікована,	
придатний	для	цілорічного	проживання,	всі	
вигоди	в	будинку,	5	сот.)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(099)	298-28-38.
·	ГОРОДИЩЕ	 (Бориспільський	 р-н,	 4	 сот.,	
плодові	 дерева,	 можна	 збільшити	 площу)	
недорого.	Тел.:	434-38-89.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(канадське	селище,	12	сот.,	4	км	
від	КП)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	857-37-16.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	садовий	будинок	
12,5	кв.м,	житлова,	електроенергія,	літ.	душ,	ту-
алет,	сарай,	6	сот.,	сад,	огорожа	-	25	%,	електричка,	
автобус)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	666-45-68.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 утеплений	
вагончик,	 21	 кв.м,	 опалення,	 цегл.	 туалет,	
душ,	 сарай,	 альтанка,	 доглянута	 ділянка	 6	
сот.,	огорожа,	свердловина,	сад,	газон)	-	8,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	607-46-40.
·	ЗАГАЛЬЦІ-1	 (Бородянський	 р-н,	 дача,	
цегл.,	6	сот.,	приват.,	плодовий	сад,	колодязь,	
світло,	 газ	по	вулиці,	до	електрчики	15	хв.	
пішки,	поряд	озеро,	сосновий	ліс)	-	5,2	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	473-35-34.
·	ЗДОРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 3-пов.,	
газ,	електроенергія,	вода)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(098)	661-30-13.
·	ЗОРЯ	(Броварський	р-н,	74/38/15	кв.м,	кім-
ната	 під	 с/в,	 без	 внутр.	 оздоблення,	 новий	
2-скатний	 дах,	 220/380	В,	 48	 сот.,	 приват.)	
-	16	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	398-25-49.
·	КАГАРЛИК	 (70	 км	 від	Києва,	 дерев.,	 дах	
обшитий	 пласким	шифером,	 гараж,	 сарай,	
літ.	 кухня	цегл.,	 колодязь,	 погріб,	молодий	
сад,	23	сот.).	Тел.:	(067)	926-13-03.
·	КАЛИНІВКА	 (Макарівський	 р-н,	 вул.	
Київська,	42	км	від	Києва,	хата	під	дачу,	газ,	
колодязь,	 сад,	 погріб,	 сарай,	 30	 сот.,	 мож-
ливість	 поділу	 на	 дві	 ділянки)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	390-52-45.
·	КАЛИТА	(Броварський	р-н,	45	км	від	м.	«Лі-
сова»,	під	 забудову,	20	сот.,	приват.,	держакт,	
газ,	вода,	електроенергія,	озеро,	ліс,	чарівний	
куточок)	-	130	тис.грн.	Тел.:	(098)	470-12-35.
·	КИП’ЯЧКА	 (Миронівський	 р-н,	 приват.,	
25	сот.,	хата	під	дачу,	садок,	погріб,	гараж,	
лазня,	 сарай,	 асфальтований	 під’їзд,	 коло-
дязь,	все	необхідне	для	дачної	праці,	меблі,	
посуд,	інструменти,	багато	дрів,	3	фази,	цир-
кулярка	та	ін.,	чистий	район)	-	2,7	тис.	у.о.	
Тел.:	(095)	194-13-32.
·	Контейнер	 (5	 т)	 -	 8,8	 тис.грн.	 Тел.:	 (067)	
265-00-62.
·	КРАСНА	 СЛОБІДКА	 (Обухівський	 р-н,	 25	
сот.,	ОСГ)	-	180	тис.грн.	Тел.:	(050)	900-64-12.
·	КРУШИНКА	(Васильківський	р-н,	садиба,	
цегл.,	 3-пов.,	 10	 сот.,	 озеро,	 дуже	 мальов-
ниче	 місце,	 право	 прописки)	 або	 обміняю	
на	кв-ру	в	Києві.	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
1-пов.,	 цегл.,	 поряд	 всі	 комунікації,	 6	 сот.,	
сад)	-	28	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	599-12-88.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
дача,	1-пов.,	цегл.,	6	сот.,	сад)	-	28	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	ЛЮБЧА	 (Білоцерківський	 р-н,	 3	 кімнати,	
госпбудівлі,	газ	-	50	м	від	будинку,	25	сот.)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	496-63-16.
·	МАСЛІВКА	(Миронівський	р-н,	140	км	від	
Києва,	дерев.,	обкладений	плиткою,	ділянка	40	
сот.,	 газове	 опалення,	 свердловина,	 колодязь,	
погріб,	 гараж,	молодий	 сад,	 все	приват.)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	610-69-87.
·	НЕГРАШІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 25	 км	
від	 Києва,	 дві	 ділянка	 15	 сот.	 та	 20	 сот.,	
приват.,	газ,	електроенергія,	вода,	ліс,	озера)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	083-54-35.
·	ОЛЕНІВКА	 (Фастівський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 94	 кв.м,	 5	 кімнат,	 електрое-
нергія,	 газ,	 пічне	 опалення,	 літ.	 кухня,	 25	
сот.)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	733-11-56.

·	ПІВНІ	 (Фастівський	 р-н,	 кооп.	 «Рассвет»,	 6	
сот.,	контейнер,	електроенергія,	колодязь,	газ	по	
вулиці,	сусіди	збудовані,	10	хв.	до	електрички,	
маршрутка)	-	3	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	232-53-56.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	(Васильківський	р-н,	11	сот.,	
поблизу	 всі	 комунікації	 -	 електроенергія,	
газ;	 житлові	 будинки,	 мальовнича	 міс-
цевість,	 неподалік	 ліс,	 поряд	 дорога	 -	 300	
м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	030-79-29.
·	ПОГРЕБИ	(ТОВ	«Відпочинок»,	15	сот.,	під	забу-
дову,	озеро	-	25	хв.	пішки,	ліс,	чисте	повітря,	40	км	
від	Києва)	-	за	домовленістю.	Тел.:	529-18-57.
·	РАКІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 4	 км	 від	
Києва,	 за	 Гостомелем,	 6	 сот.,	 садове	 това-
риство,	 електроенергія,	 газ	 по	 вулиці,	 по-
бутова	техніка,	свердловина,	огорожа)	-	198	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	209-20-19.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 9,1	 сот.,	 бе-
тонна	огорожа,	метал.	ворота,	хвіртка).	Тел.:	
(095)	350-79-60.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 «Патріот»,	
кооп.	 «Медпрацівник»,	 облаштований	 ко-
оператив,	 розвинета	 інфраструктура,	 ма-
газин,	 ринок,	 18	 сот.,	 будинок	6х7	м,	шла-
коблок,	 цегла,	 мальовниче	 місце,	 лісовий	
масив,	 обводний	 канал,	 Київське	 море).	
Тел.:	(097)	561-31-25.
·	РОМАНКОВ	 (Обуховский	 р-н,	
дачный	 кирпичный	 дом	 6,5х8	 м,	
в	 с/т	 «Арсеналец	 7»,	 участок	 11	
сот.,	прямоугольный,	возле	чистого	
озера).	Цена	договорная.	Тел.:	(096)	
500-12-06,	 519-09-56	 (Валентин	
Александрович).
·	РУДА	(18	км	від	Білої	Церкви,	будинок-дача,	
3	кімнати,	літ.	кухня,	гараж,	погріб,	госпбудівлі,	
21	сот.,	чорнозем,	свердловина,	газ	по	вулиці)	-	4	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	572-46-52.
·	РУДИКИ	(Обухівський	р-н,	садове	товари-
ство,	6	сот.,	ліс,	озеро)	-	6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(067)	209-20-19.
·	РУДНЯ	 (Броварський	 р-н,	 недобудований	
будинок,	цокольний	поверх,	45	кв.м,	сад,	6	
сот.,	 огорожа	 80	%,	 електроенергія,	 газ	 по	
вулиці,	охорона,	поряд	сосновий	ліс,	озеро)	
-	8	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	236-54-81.
·	СИДОРИ	(Білоцерківський	р-н,	будинок-дача	
2-пов.,	70	кв.м,	9	сот.,	є	газ,	вода,	електроенергія,	
сауна,	басейн,	теплиця,	80	км	від	Києва,	гарні	
дороги)	-	50	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	867-54-07.
·	СИНЯВА	 (будинок,	 60	 кв.м,	 обкладений	
цеглою,	веранда,	кухня,	3	кімнати,	газове	та	
пічне	опалення,	під	шифером,	колодязь,	го-
спбудівлі,	40	сот.,	річка,	ліс,	зручний	транс-
порт)	-	5,8	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	СОРОЧИЙ	БРІД	(Фастівський	р-н,	3-пов.,	
цегл.,	 електроенергія,	 колодязь,	 газ	 по	 ву-
лиці,	сад,	металопластикові	вікна,	лінолеум,	
6	 сот.,	 15	 хв.	 до	 електрички)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(093)	209-82-24.
·	СУЛИМІВКА	(Броварський	р-н,	кооп.	«Су-
лимівський-2»,	 цегл.	 будинок,	 6	 сот.,	 газ,	
погріб,	 свердловина,	 колодязь)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	754-34-87.
·	СУЛИМІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	 Києва,	 центр,	 село	 газиф.,	 водопровід,	
25	сот.	приват.,	 глиняна	хата	під	червоною	
черепицею,	погріб-льох,	колодязь,	фруктові	
дерева,	загорожа,	школа,	дит.	садочок,	прод.	
та	госп.	магазини,	водойми)	недорого.	Тер-
міново.	Тел.:	(097)	524-70-97.
·	ТОРФЯНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 60	 кв.м,	 колодязь,	 електрое-
нергія,	12	сот.,	авторський	дизайн	території,	
до	озера	200	м,	гарна	дорога)	-	22	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(063)	263-86-37.
·	ХАЛЕП’Я	 (Обухівський	 р-н,	 садове	 това-
риство	 «Струмочок»,	 5	 сот.,	 можливе	 збіль-
шення,	недобудова,	центр.	полив,	маршрутка)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(068)	870-61-62.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	 20	
кв.м,	веранда,	15	сот.,	фундамент,	сад,	35	км	
від	Києва,	ст.Корчі,	маршрутка)	-	12	тис.	у.о.	
Тел.:	(050)	924-22-25.
·	ЧЕПЕЛІЇВКА	 (Білоцерківський	 р-н,	 бу-
диночок,	 6	 сот.,	 колодязь,	 електроенергія,	
електричка	Київ-Миронівка,	ліс,	річка)	-	28	
тис.грн.	Тел.:	(068)	705-32-07.
·	ЯРОСЛАВКА	(Бобровицький	р-н,	Ніжин-
ський	 напр.,	 2-пов.,	 цегл.,	 всі	 госпбудівлі,	
свердловина,	 металопластикові	 вікна,	 ого-
рожа,	гаряча	та	холодна	вода,	ліс,	озеро,	від	
платформи	Ярославка	-	5	хв.)	-	14	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(099)	012-69-33.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Макарівський	 р-н,	 30	 км	
від	Києва,	кінець,	ділянка	6	сот.,	сад,	сарайчик,	
побутовка	 -	 2	 кімнати	 та	 коридор,	 огорожа,	
поряд	ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

обміняю 
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 50	 км	 від	
Києва,	 8	 сот.,	 на	 березі	 озера,	 залізниця,	
озеро,	 річка,	 ліс,	 автовокзал,	 магазини,	
школа,	озера	з	лебедями,	зариблені,	гриби)	
на	блок-кімнату.	Тел.:	(095)	620-75-01.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	 хата,	 88,5	 кв.м,	 2-пов.,	 погріб,	 10	
сот.,	мансарда,	всі	комунікації,	газ,	вода,	ка-
налізація)	на	житло	у	Винниці	 або	області	
але	у	Київській	області.	Працюю	з	посеред-
никами.	Тел.:	(07540)	6-17-60	(Березань).
·	ОЛЕНІВКА	 (Фастівський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	 будинок,	 94	 кв.м,	 5	 кімнат,	 кухня,	
електроенергія,	 газ,	 пічне	 опалення)	 на	
кв-ру	в	Києві,	Харкові.	Тел.:	(099)	733-11-56.

Інші регіони
продам 

·	БЕРЕЗАНКА	 (7	 км	 від	 Чернігова,	 2-пов.,	
без	внутр.	робіт,	5	сот.)	 -	 за	домовленістю.	
Тел.:	(093)	187-54-54.
·	БЕРЕЗАНКА	(Чернігівська	обл.,	15	км	від	
Чернігова,	садове	товариство,	2-пов.,	4х5	м,	
2	 пов.:	 кімната	 15	 кв.м,	 1	 пов.:	 кімната	 15	
кв.м,	кухня,	погріб,	грубка,	веранда,	виног-
радник,	7	сот.,	дерева,	кущі,	хвойний	ліс)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(063)	464-37-91.
·	ВІННИЦЯ	 (ділянка	 5	 сот.,	 метал.	 вагончик	
3х10	м,	електроенергія,	молодий	садок,	поряд	
ліс,	р.Південний	Буг,	15	хв.	від	маршрутки)	-	
3,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	742-13-24.
·	В’ЯЗІВОК	 (Полтавська	 обл.,	 Лубенський	
р-н,	дача,	33	сот.,	приват.,	газ,	світло,	коло-
дязь,	госпбудівлі,	поряд	ліс,	ставок)	-	61	тис.
грн.	Тел.:	(066)	649-47-62.
·	ГРЕБІНКА	(Полтавська	обл.,	хата,	приват.,	
50	кв.м,	25	сот.,	госпбудівлі,	погріб,	свердло-
вина,	 металопластикові	 вікна)	 -	 6	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(097)	829-63-73.
·	ДРАБІВ	 (Черкаська	обл.,	цегл.,	 60	кв.м,	 газ,	
пічне	опалення,	вода	в	будинку,	госпбудівлі,	43	
сот.,	приват.)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	770-69-93.
·	ДРАБІВ	 (Черкаська	обл.,	цегл.,	 60	кв.м,	 газ,	
пічне	опалення,	вода	в	будинку,	госпбудівлі,	43	
сот.,	приват.)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	771-37-93.
·	МАРКІВЦІ	 (Чернігівська	 обл.,	 Бобро-
вицький	 р-н,	 дача,	 ніжинський	 напр.,	
ст.Ярославка,	 6	 сот.,	 будинок,	 веранда,	
кухня,	 погріб,	 свердловина,	 душова,	 госп-
будівлі,	 сад,	 кущі,	 доглянутий	 город)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(099)	178-21-98.
·	МОГИЛЬНЕ	(Кіровоградська	обл.,	Гайво-
ронський	 р-н,	 вул.	 Леніна,	 центр,	 Одеська	
траса,	2	кімнати	окр.,	кухня,	під	шифером,	
колодязь,	 сарай,	 гараж,	метал.	 огорожа,	 38	
сот.,	приват.,	великий	сад,	дитсадок,	школа,	
магазин)	-	34	тис.грн.	Тел.:	(098)	089-64-92.
·	ОХИНЬКИ	(Чернігівська	обл.,	Прилуцький	
р-н,	будинок,	приват.,	сад,	город,	33	сот.,	два	
ставки,	 ліс)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (099)	
433-97-12.
·	ПЕТРОПАВЛІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	 р-н,	 будинок,	 цегл.,	 газове	 опа-
лення,	пічка,	4	кімнати,	госпбудівлі,	погріб,	
свердловина,	 вода	 в	 будинку,	 45	 сот.,	 чор-
нозем,	 гарні	 сусіди,	 пішки	 до	 електрички	
Київ-Гребінка,	документи	готові)	недорого.	
Хазяйка.	Тел.:	(096)	103-18-98	(Тетяна).
·	СОТНИКИ	(Корсунь-Шевченківський	р-н,	
120	км	від	Києва,	60	кв.м,	10	+	10	сот.,	жит-
лова,	меблі,	 заходь	та	живи)	 -	5,5	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	765-84-77.

·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 80	 км	 від	
Києва,	дача,	електричка,	6	сот.,	веранда,	кухня,	
погріб,	свердловина,	літ.	душ	з	підігрівом,	го-
спбудівлі,	 метал.	 бак	 для	 поливу,	 сад,	 город,	
кущі)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	178-21-98.
·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	7,5	сот.,	2-пов.,	цегл.,	всі	комунікації,	
металопластикові	вікна,	госпбудівлі,	гаряча	та	
холодна	вода,	ліс,	озеро,	риболовля,	гриби,	сад	
плодоносний,	 6	 хв.	 від	 платформи)	 -	 15	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	178-78-70.
·	ЯХНІВКА	(Чернігівська	обл.,	Ніжинський	
р-н,	 будинок,	 3	 кімнати,	 сині,	 комора,	 ве-
ранда,	 підвал,	 руська	 піч,	 груба,	 все	 га-
зифіковане,	 колодязь,	 кап.	 огорожа,	 сад,	
80	сот.	чорнозему,	приват.,	все	майно	зали-
шається)	недорого.	Тел.:	519-50-59.

обміняю 
·	ЯХНІВКА	(Чернігівська	обл.,	Ніжинський	
р-н,	3	кімнати,	садиба,	газифікована,	3	сараї,	
колодязь,	 цегл.	 погріб,	 80	 сот.,	 приват.,	
чорнозем,	 сад,	 покрівля	 та	 сосново-дубова	
огорожа	 нов.,	 залізниця	 та	 автотранспорт	
поряд)	 +	 1-кімн.	 (Лісовий)	 на	 2-кімн.	 в	
Києві.	Тел.:	519-50-59.

Інші регіони
здам 

ё	 Сдается	 помещение,	 действу-
ющие	кафе	(2	эт.,	500	кв.м,	с	летней	
площадкой	20	соток	под	кафе),	дет-
ское	 кафе	 (рядом	 2	 школы,	 офис,	
банк)	 г.Кропивницкий	 albenacafe.
com.ua.	Тел.:	(050)	910-32-90.

2 Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоб-
лювальні матеріали

куплю 
·	Драбину	розсувну	(б/к,	для	себе)	недорого.	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Драбину-стрем’янку	алюмінієву	(на	3	сту-
пені,	для	себе).	Тел.:	(097)	555-49-99.
·	Драбину-стрем’янку	 (б/к,	 для	 себе)	 де-
шево.	Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Кахель	(15х15	см,	під	мармур,	зелений,	2-3	
кв.м,	для	себе).	Тел.:	403-16-68.
·	Кахель	(2	кв.м,	під	мармур,	салатовий	з	бі-
лими	плямками,	 15х15	 см,	 для	 себе).	Тел.:	
(066)	178-00-12.

продам 
·	Ангар	 метал.	 (нов.)	 недорого.	 Тел.:	 (066)	
600-87-84.
·	Брус	 неструганий	 (110х50	 мм,	 довжина	
4,5	м,	2	шт.,	100х70	мм,	довжина	3	м,	3	шт.).	
Тел.:	(097)	591-85-31.
·	Вапно	(по	15	кг,	фасоване).	Тел.:	(067)	591-28-87.
·	Драбини	метал.,	бочки	(0,5	т	та	200	л).	Тел.:	
(099)	754-20-26.
·	Драбину	(довжина	3	м).	Тел.:	(050)	067-49-01.
·	Драбину-люк,	 коліно,	 два	 трійника	 (діа-
метр	100	мм),	батареї	чавунні	(нов.,	по	2	та	3	
секцій,	12	шт.).	Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Залишки	будматеріалів:	панель	(білий	лак),	
плівку,	відро	будівельне,	вимикачі	подвійні,	
одинарні,	 розетку,	 ручку	 дверну	 із	 замком	
(на	 4	 ключі),	 умивальник	 КОЛОМБО	 (40	
см).	Тел.:	(050)	191-20-76.
·	Лінолеум	 (нов.,	 36	 кв.м)	 недорого.	 Тел.:	
(096)	366-78-31.
·	Лінолеум	 (утеплений,	 кольоровий).	 Тел.:	
546-96-87.
·	Лист	метал.	(2	мм).	Тел.:	(050)	661-38-71.
·	Мембрану	 під	металочерепицю	 (75	 кв.м).	
Тел.:	(050)	534-43-83.
ё	 Официальный	 дилер	 турецкой	
Компании	«Kalde»	в	Украине	OOO	
«Kalde-Vostok»	 реализует	 мелким	
и	 крупным	 оптом	 продукцию	 ту-
рецкой	фирмы:	трубы	 полипропи-
леновые,	фитинги,вентили,	краны.	
Полный	 ассортимент	 продукции,	
новинки.	Доставка	по	всей	Украине.	
Тел.:	(068)	258-90-18,	(063)	680-98-89,	
(066)	109-11-59	(Елена).
·	Паркет	 (10	кв.м),	 лінолеум	кольоровий	 та	
утеплений.	Тел.:	546-96-87.
·	Плитку	лицювальну.	Тел.:	(066)	034-08-10.
·	Сітку-рабицю	(ячейка	50х50	мм,	висота	1,5	
м,	30	пог.м).	Тел.:	(067)	157-07-82.
·	Труби	 метал.	 (6	 шт.,	 по	 8-10	 м,	 водопро-
водні).	Тел.:	(093)	198-39-39.
·	Трубку	нерж.	 (діаметр	15	мм).	Тел.:	 (063)	
865-62-86.
·	Швелери	метал.	 (8	шт.,	довжина	2	м,	ши-
рина	20	см,	товщина	металу	8-10	мм)	-	250	
грн,	 швелери	 метал.	 (4	 шт.,	 довжина	 2	 м,	
ширина	16	см,	товщина	металу	6-8	мм)	-	200	
грн.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Швелер	 метал.	 (ширина	 20	 см,	 довжина	
2	м,	 товщина	металу	10	мм,	 6	шт.)	 по	 230	
грн,	торг,	швелер	(3	шт.,	метал.,	довжина	2	
м,	ширина	16	см,	товщина	металу	8	мм)	по	
200	грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Шпалери	(залишки),	скло	дзеркальне.	Тел.:	
(093)	490-62-32.
·	Шпалери	 паперові	 (7	 рулонів,	 4	 рулони,	
довжина	 8,5	 м,	 2	 види),	 кахель	 настінний	
(білий,	 блакитний,	 15х15	 см),	 кахель	 для	
підлоги	(20х20	см).	Тел.:	278-32-27.

2.2 Вікна, двері, жалюзі, 
перегородки

продам 
·	Блок	дверний	 (1930х1150	мм).	Тел.:	 (050)	
221-42-05.
·	Бронедвері	з	коробкою	-	500	грн.	Тел.:	295-96-32.
·	Бронедвері	 (обшиті,	 2	 замки,	 відеовічко,	
коробка,	стандартні,	200х80	см).	Тел.:	(067)	
180-63-71.
·	Вікна	 дерев.	 (демонтовані,	 зі	 склом	 на	
фурнітурою,	фарбовані,	20	створок,	розмір	
130х65	см,	без	коробок,	гарний	стан).	Тел.:	
(066)	937-64-07.
·	Грати	віконні	ковані	з	елементами	плазмо-
вого	різання,	перила	ковані,	гвинтові	сходи	з	
елементами	плазмової	різки,	ворота	ковані	з	
елементами	плазмового	різання.	Тел.:	(066)	
600-87-84.
·	Двері	 (2-стулкові,	 білі,	 б/к),	 двері	 (ДВП,	
2х0,9	м).	Тел.:	592-25-72.
·	Двері	 вхідні	 (2	 шт.,	 з	 коробкою,	 ДСП,	
гарний	стан).	Тел.:	(066)	274-61-83.
·	Двері	 вхідні	 (2	 шт.,	 з	 коробкою,	 ДСП,	
гарний	стан).	Тел.:	(098)	789-96-67.
·	Двері	(дерев.,	вхідні,	б/к).	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Двері	 дерев.	 (фільончасті,	 2х0,8	 м).	 Тел.:	
(095)	451-53-68.
·	Двері	міжкімнатні	(стандартні).	Тел.:	(093)	
506-52-83.
·	Жалюзі	(метал.,	горизонтальні,	1,5	м).	Тел.:	
419-34-05.
·	Рами	балконні	(б/к,	157х74	см).	Тел.:	(067)	
580-62-95.
·	Рами	 балконні	 (дерев.,	 зі	 склом,	 5	 шт.,	
59х139	 см,	 гарний	 стан)	 -	 800	 грн	 +	 стіл	
кухон.	 (Німеччина,	 гарний	 стан,	 в	 пода-
рунок).	Тел.:	(068)	352-00-93.
·	Рами	 віконні	 (12	шт.)	 дешево.	 Тел.:	 (096)	
369-91-47.
·	Рами	дерев.	зі	склом	(5	шт.,	59х139	см)	де-
шево.	Тел.:	(066)	066-79-38.
·	Ручки	дверні,	фурнітуру	дверну.	Тел.:	483-08-58.

·	Склопакети	(25	мм,	1140х2270	-	3	шт.,	1710	
х	2270	-	3	шт.,	1710	х	470	-	6	шт.,	1140	х	470	-	
3	шт.),	скляні	полотна	великих	розмірів	з	за-
хисною	плівкою	(1680х700	-	1	шт.,	850х1450	
-	 1	 шт.),	 ручки	 дверні	 алюмін.,	 фігурні	 (5	
комп.,	 б/к),	 вікно	 з	 кватиркою	 (1560х1560,	
склоалюміній,	б/к).	Тел.:	(050)	414-05-65.
·	Склопакети	 (товщина	25	мм,	 1140х2270	 -	 3	
шт.,	1710х2270	-	3	шт.,	1710х470	-	6	шт.,	1140	х	
470	-	3	шт.),	скляні	полотна	великих	розмірів	з	
захисною	плівкою	1680х700	-	1	шт.,	850х1450	-	
1	шт.	та	інші	розміри,	ручки	дверні	алюмінієві,	
фігурні.	Тел.:	(099)	137-40-81.

2.3. Решітки, огорожі, 
ворота

продам 
·	Ворота	 гаражні	 розпашні,	 стелажі.	 Тел.:	
(098)	694-95-61.
·	Ворота	 метал.	 з	 вбуд.	 хвірткою	 (товщина	
металу	2,5	мм,	висота	воріт	2	м,	ширина	3	м,	
гарний	стан),	сітку-рабицю	(1	рулон,	оцин-
кована,	10	м).	Тел.:	(097)	454-25-10.

2.4. Будівельн хімія
продам 

·	Клей	столярний	(200	г,	залишки).	Тел.:	463-
19-56.

2.5. Сантехніка
продам 

·	Бак	розширювальний	для	систем	опалення	
та	кондиціонування	модель	РЕФЛЕКС	(140	
л,	робочий	стан).	Тел.:	(097)	992-54-38.
·	Біде,	 унітаз	 (білі),	 раковину	 (кавовий	
колір).	Тел.:	(067)	909-56-02.
·	Ванни	цинкові	(2	шт.,	невеликі).	Тел.:	(04598)	
3-66-22.
·	Ванни	цинкові	(2	шт.).	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Ванну	 (метал.,	 з	 сифоном)	 недорого.	 Тел.:	
(067)	387-77-53.
·	Ванну	чавунну	(метал.).	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Комплект	для	водовідведення	дачного	буди-
ночка	(нов.,	труби	та	ін.).	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Кришку	 для	 бачка	 унітаза	 старого	 зразка	
(б/к,	гарний	стан).	Тел.:	250-43-40.
·	Мийку	з	тумбою	(50	см,	з	сифоном).	Тел.:	
(095)	807-04-44.
·	Мийку	кухон.	(б/к,	гарний	стан).	Тел.:	(067)	
547-70-94.
·	Мийку	кухон.	(б/к).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Мийку	 нерж.	 (нов.,	 50х50	 см,	 накладна).	
Тел.:	(066)	205-57-33.
·	Мийку	 нерж.	 (нов.,	 50х50	 см,	 накладна).	
Тел.:	(068)	862-11-36.
·	Мийку-тумбу	(нерж.,	нов.),	ємкість	(200	л,	
нов.).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Тумбу	з	мийкою	(нов.).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Умивальник	з	тумбою	(нов.,	для	дачі),	єм-
кість	 пласиикова	 (200	 л,	 нов.).	 Тел.:	 (093)	
975-18-92.
·	Унітаз	 без	 бачка	 (нижня	 частина).	 Тел.:	
(067)	106-89-13.
·	Унітаз	(без	бачка).	Тел.:	(063)	506-52-83.
·	Унітаз	(б/к)	недорого.	Тел.:	(096)	293-56-49.
·	Унітаз-компакт	ПРЕЗИДЕНТ	(нов.,	в	упа-
ковці).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Унітаз	(нижня	частина),	умивальник.	Тел.:	
(093)	506-52-83.
·	Фільтр	 РОДНИК-3М	 побутовий	 (зі	
змінним	фільтр-патроном,	вугілля	БАУ,	про-
питаний	сріблом).	Тел.:	453-79-63.
·	Фільтр	ТІЕММ	для	опалення	тонкого	очи-
щення	(Італія,	латунь,	3/4,	нов.,	для	гарячої	
води,	самопромивний)	-	1	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(096)	331-19-03.
·	Шланг	 зливний	 із	 кріпленням	 для	 ванни	
для	 пральної	 машинки	 (1	 шт.,	 нов.)	 недо-
рого.	Тел.:	(067)	454-60-46.

2.6. Засоби опалення та 
газопостачання

куплю 
·	Котел	(газ.),	конвектор,	колонку	(газ.).	Тел.:	
(097)	300-96-48.

продам 
·	Батареї	чавунні	(б/к	1	рік,	7	секцій,	нов.	9	
секцій).	Тел.:	(067)	735-14-72.
·	Батареї	 чавунні	 (нов.,	 самовивезення).	
Тел.:	412-67-98.
·	Бойлер	АТЛАНТИК	(ел.,	10	л,	б/к)	-	1	тис.
грн.	Тел.:	(097)	710-92-68.
·	Водонагрівач	проточний	настінний	 (швидко	
гріє,	встановлюється	тимчасово	або	постійно,	
невеличкий,	збірка	Європа,	2	швидкості,	елек-
тричний).	Тел.:	(095)	069-12-62.
·	Газколонку	(б/к)	недорого.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Газкотел	(б/к).	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Електрокамін.	Тел.:	(063)	865-62-86.
·	Електроконвектор	УЮТ.	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Електронагрівачі	(3	шт.).	Тел.:	(063)	261-11-21.
·	ЗАЗ-968:	запчастини.	Тел.:	(067)	190-75-50.
·	Колонку	ВПГ-18	газову.	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Колонку	газ.	(б/к).	Тел.:	(04598)	3-66-22.
·	Котел	 (2-контурний,	 в-во	 Київський	 з-д,	
1989	р.вип.,	в	роботі	не	був,	Київ)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(097)	279-26-70.
·	Котел	ВАЙЛАНД	газ.	(навісний)	недорого.	
Тел.:	(050)	656-25-07.
·	Котел	 опалення	 (б/к,	 радянський,	 ча-
вунний).	Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Котел.	Тел.:	(067)	246-34-49.
·	Котли	 твердопаливні	 «Кобзар»	
надійні,	 сучасні,	 прості	 у	 вико-
ристанні.	 Сталь	 -	 4	 мм,	 термоме-
ханічний	 регулятор	 тяги,	 площа	
обогріву	 100-300	 кв.м.	 Власне	 ви-
робництво	«Канівський	механічний	
завод»,	 www.frezer.com.ua.	 Тел.:	
(096)	105-91-78,	(04736)	3-10-62.
·	Котлы	 твердотопливные	 длитель-
ного	 горения	 (произв.,	 бытовые).	
Тепловентиляторы	 на	 дровах.	 Бу-
ферные	 ёмкости.	 Производство,	
реализация.	Монтаж	отопительных	
систем.	Тел.:	(096)	396-64-82,	(095)	
764-93-09.
·	Обігрівач	 ДЕЛІМАНО	 недорого.	 Тел.:	
(050)	809-75-44.
·	Обігрівач	 (ел.,	 гарний	 стан,	 легкий,	 ком-
пактний,	 2	 режими	 обігріву,	 режим	 венти-
лятора,	 економний)	 -	 150	 грн.	 Тел.:	 (068)	
352-69-53.
·	Обігрівач	електричний.	Тел.:	285-72-67.
·	Пічку	 на	 рідкому	 паливі	 (для	 теплиць	 або	
інших	приміщень,	нов.).	Тел.:	(067)	909-56-02.
·	Радітор	 КОРАДО	 (Чехія,	 60х50	 см,	 нов.,	
нижня	подводка)	-	1,2	тис.грн,	регулятор	тепла	
КОРАДО	(нов.)	-	230	грн.	Тел.:	519-58-01.
·	Топку	 та	 полиці	 для	 лазні	 (Литва).	 Тел.:	
(068)	937-83-47.

2.7. Ремонтно-будівельні, 
оздоблювальні роботи

пропоную 
·	Аккуратная	 женщина	 мастер	
выполнит	 ремонтные	 работы:	
штукатурка,	 беспесчанка	 стен	 и	
потолка.	Обои	 любой	 сложности.	
Покраска.	 Откосы.	 Ложим	 лино-
леум,	 ламинат.	 Тел.:	 (099)	 530-07-
89,	(063)	601-37-56,	(044)	274-25-53.

·	Виконуємо	всі	види	будівельно-ремонтних	
робіт,	можна	у	великих	обсягах.	Тел.:	(099)	
600-95-89.
·	Все	виды	демонтажных	работ.	Тел.:	 (097)	
694-23-10.
·	Выносим	 и	 вывозим	 строймусор.	 Тел.:	
(067)	583-82-25.
·	Выполняем	 малярные,	 штукатурные	 ра-
боты.	 Плитка,	 Гипсокартон,	 шпаклевка,	
побелка	стен	по	доступным	ценам.	Мастера	
высшего	 класса.	 Качество	 гарантируем.	
Тел.:	(099)	002-17-89.
·	Демонтаж	 стен,	 плитки,	 полов,	 столярки,	
стяжки,	паркета.	Разборка	мебели.	Вывоз.	Са-
довые	работы.	Обрезка,	побелка,	обкапывание.	
Михаил	(50	лет,	опыт).	Тел.:	(067)	847-71-17.
·	Комплексный	и	частичный	ремонт	
квартир,	 комнат,	 дач.	Кладка,	шту-
катурка,	гипсокартон,	перегородки,	
малярка,	 плитка,	 обои,	 ламинат	 и	
др.	 работы.	 Быстро,	 качественно,	
недорого!	 Семейная	 пара.	 Тел.:	
(096)	273-47-48.
·	Любые	 сантехуслуги	 быстро	 и	 качест-
венно.	Тел.:	(066)	342-12-62.
·	Малярка,	обои,	откосы,	беспесчанка.	Тел.:	
(050)	681-83-41.
·	Монтажні,	оздоблювальні,	опоряд-
жувальні	та	інші	роботи.	Тел.:	(098)	
790-12-49.
·	Недорого	 выполняем	 малярно-штука-
турные	работы,	краска,	побелка,	установка	
дверей,	плитка,	шпатлевка,	гипсокартон.	Ка-
чество	гарантируем.	Тел.:	(099)	002-17-89.
·	Оздоблювальні	роботи.	Будівельні	
роботи.	Монтажні	роботи.	Опоряд-
жувальні	та	інші	роботи.	Тел.:	(098)	
790-12-49.
·	Паркет.	 Акуратна	 робота	 бара-
банною	 та	 плоскошліфувальною	
машинами.	 Дрібні	 ремонти.	 Лаку-
вання.	 Гель.	 Кріплення	 плінтусу.	
Консультації.	Шпаклювання	щілин.	
Тел.:	360-92-60.
·	Ремонт	 кровель,	 фасады,	 тротуарная	
плитка,	 асфальтные	работы,	 сварочные	ра-
боты.	Тел.:	(099)	033-95-41.
·	Утеплення	дерев’яних	вікон,	дверей.	Тел.:	
(068)	594-57-85.
·	Шпалери,	малярка,	безпіщанка.	Тел.:	(063)	
876-49-79.

3 Транспорт 3

3.1. Автомобілі легкові
куплю 

·	Аварійний	 або	 цілий:	 ДЕУ,	
ШЕВРОЛЕ,	ВАЗ,	ШКОДА,	ФОЛЬК-
СВАГЕН,	АУДІ,	БМВ,	МЕРСЕДЕС,	
ОПЕЛЬ,	ФОРД,	ПЕЖО,	РЕНО	та	ін.	
Тел.:	(044)	233-55-39,	(098)	263-33-
91,	(050)	150-53-68,	(063)	233-55-39.
·	Куплю	 аварійний	 або	 цілий:	 ДЕУ	
ЛАНОС,	 ВАЗ-2110,	 ШЕВРОЛЕ,	
ШКОДА,	ФОЛЬКСВАГЕН,	ОПЕЛЬ,	
ФОРД,	 ПЕЖО,	 РЕНО,	 МІЦУБІСІ,	
ХОНДА,	ЗАЗ	СЛАВУТА	та	ін.	Тел.:	
(044) 237-39-30, (050) 169-57-73, 
(096)	533-23-52,	(063)	237-39-30.
·	Автомобіль	 (для	 себе,	 з	 невеликим	 про-
бігом).	Тел.:	(050)	927-54-17.
·	Автомобіль	 (невеликий	 пробіг,	 для	 себе).	
Тел.:	(050)	045-71-45.
·	Автомобіль	 під	 викуп	 (юридичне	 офор-
млення).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Автомобіль	 типу	 ТАВРІЯ	 (у	 розстрочку,	
для	 інваліда),	 до	 2	 тис.грн/міс.	 Тел.:	 (097)	
223-24-35.
·	ВАЗ,	МОСКВИЧ	(норм.	 стан).	Тел.:	 (097)	
501-97-87	(Вадим).
·	ВОЛГА	ГАЗ-24,	ГАЗ-2402,	ГАЗ-2410,	ГАЗ-
3101,	ГАЗ-3110,	ВАЗ,	АЗЛК,	МОСКВИЧ	або	
мікроавтобус,	 іномарку	або	 ін.	моделі	 (для	
пенсіонера).	Тел.:	(068)	340-56-42.
·	Іномарку	 (Німеччина,	 після	 ДТП,	 укр.	
реєстрація).	Тел.:	(063)	560-34-43.
·	Іномарку	(після	2010	р.вип.,	тільки	дизель,	
для	себе).	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	ТАВРІЯ	ПІКАП	(газова	установка,	можна	
тільки	 кузов	 з	 документами).	 Тел.:	 (067)	
265-00-62.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 В-3,	 ЛАНСІЯ	
ТЕМА	-	до	12	тис.грн.	Тел.:	(097)	803-04-58.

продам 
·	АЛЬФА	РОМЕО-33	(90	р.вип.,	1,7	л,	гарний	
стан)	-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	730-13-92.
·	АУДІ	А-6	(2002	р.вип.,	сріблястий,	250	тис.
км,	3,0	л,	КПП-автомат,	газ-бензин,	клімат-
контроль,	шкіра)	 -	 180	 тис.грн.	 Тел.:	 (063)	
293-84-82.
·	ВАЗ-21011	(79	р.вип.).	Тел.:	(095)	738-16-91.
·	ВАЗ-2103	(75	р.вип.,	газ,	електронне	запа-
лювання,	на	ходу)	 -	за	домовленістю.	Тел.:	
(050)	443-19-15.
·	ВАЗ-21043	 (2002	 р.вип.,	 білий)	 -	 2,1	 тис.	
у.о.	Тел.:	(067)	286-52-94.
·	ВАЗ-2105	(2002	р.вип.,	1,5	л,	синій,	5-ступ.
КПП,	гарний	стан)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(097)	718-80-43.
·	ВАЗ-2106	 (86	 р.вип.,	 1,293	 куб.см,	 га-
ражне	зберігання,	оброблений,	світло-беж.,	
київська	реєстрація)	-	32	тис.грн.	Тел.:	(093)	
701-31-51.

·	ВАЗ-2106	 (89	 р.вип.,	 капремонт	 двигуна,	
кузова,	 шоколадний	 колір,	 норм.	 стан,	 на	
ходу)	-	1,3	тис.	у.о.	Тел.:	524-25-68.
·	ВАЗ-2106	 (91	 р.вип.)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(098)	570-37-89.
·	ВАЗ-21073	 (94	р.вип.,	 1,5	 л,	 пнова	фарба,	
чорний)	-	1,2	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	ВАЗ-21099	 (2004	 р.вип.,	 інжектор,	 рідна	
фарба,	норм.	стан,	потребує	заміни	порогів)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(063)	628-34-12.
·	ВАЗ-21099	 (92	 р.вип.,	 гарний	 стан,	 обро-
блений,	фарбований,	фаркоп,	люк,	газова	уста-
новка)	-	47	тис.грн.	Тел.:	(073)	153-24-27.
·	ВАЗ-2111	(79	р.вип.,	колір	слонова	кістка,	
31	тис.км,	рідна	фарба)	-	2,3	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(073)	472-96-42.
·	ВАЗ-2171	ПРІОРА	(2010	р.вип.,	вишневий,	
газ-бензин,	універсал,	52	тис.км,	ідеальний	
стан)	дорого.	Тел.:	(095)	205-78-50.

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

АВТО 
різних марок 

на виплату, 
в розстрочку. 
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·	ВАЗ	КАЛІНА	УНІВЕРСАЛ	(2017	
р.вип.,	можлива	оплата	частинами).	
Під	мінімальний	%	від	2700	 грн	в	
місяць.	Тел.:	(097)	363-85-54.

·	ВАЗ	 ЛАРГУС	 (2016	 р.вип.,	 газова	 уста-
новка,	причіп,	зим.	гума,	в	розстрочку)	-	1,2	
тис.грн/міс.	Тел.:	(0552)	39-84-47.
·	ВОЛЬВО-940	 (93	 р.вип.,	 2,3	 л,	 турбо,	
пробіг	18	тис.км,	відмінний	стан)	-	95	тис.
грн.	Тел.:	332-04-13.
·	ГАЗ-2410	(88	р.вип.,	на	ходу)	-	500	у.о.	Тел.:	
258-24-35.
·	ГАЗ-2410	 (91	 р.вип.,	 150	 тис.км,	 норм.	
стан,	бежевий,	без	ремонту	двигуна,	газова	
установка,	 але	не	встановлена)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	418-38-71.
·	ГАЗ-2410	(91	р.вип.,	беж.,	135	тис.км,	на	ходу,	
норм.	стан,	є	газове	обладнання,	але	не	вста-
новлене)	-	за	домовленістю.	Тел.:	418-47-81.
·	ГАЗ-2410	 (91	 р.вип.,	 беж.,	 29,6	 тис.км,	 га-
ражне	зберігання,	все	рідне).	Тел.:	418-37-81.
·	ГАЗ-2410	 (91	 р.вип.,	 газ-бензин,	 жовтий,	
потребує	 фарбування)	 -	 20	 тис.грн.	 Тел.:	
(097)	876-12-57.
·	ГАЗ-24	 (71	 р.вип.,	 88	 тис.км)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(098)	224-91-60.
·	ГАЗ-31105	 ВОЛГА	 (2004	 р.вип.,	 180	 тис.
км,	не	битий,	рідна	фарба)	-	48	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(099)	294-01-25.
·	ГРАНД	ЧЕРОКІ	(2001	р.вип.,	3,1	л,	турбо-
дизель,	двигун	КПП-автомат,	ходова	в	гар-
ному	 стані,	 латвійські	 номери,	 документи	
готові)	-	3,7	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	159-76-20.
·	ДЕУ	 ЛАНОС	 (2006	 р.вип.,	 бордовий,	
Польща,	газ,	фаркоп,	ксенон,	270	тис.км)	-	3	
тис.	у.о.	без	торгу.	Тел.:	(096)	553-24-07.
·	ДЕУ	ЛАНОС	(2006	р.вип.,	хетчбек,	60	тис.
км,	центр,	замок,	сигналізація)	-	договірна.	
Тел.:	(067)	407-26-30.
·	ДЕУ	НЕКСІЯ	(2006	р.вип.,	гарний	стан)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(063)	766-89-98.
·	ДЕУ	НЕКСІЯ	(95	р.вип.)	-	2,2	тис.	у.о.	Тел.:	
(093)	626-44-47.
·	ДЖИЛІ	СК	(2013	р.вип.)	-	3,7	тис.	у.о.	Тел.:	
(096)	011-00-71.
·	ЗАЗ-968М	 (82	р.вип.,	 «запорожець»)	 -	 4,5	
тис.грн.	Тел.:	(068)	336-64-75.
·	КІА	КАРЕНС	(2008	р.вип.).	Тел.:	(097)	992-54-38.
·	КИА	МАДЖЕНТИС	 (2006	 г.вып.,	
2,0	 инжектор,	 газ-бензин,	 136	 л.с.,	
141000	км,	хорошее	состояние,	ухо-
женный,	комфортный,	один	хозяин,	
5-ступ.КПП	 мех.,	 ABS,	 EBD,	 им-
мобилайзер,	 велюр,	 складываемые	
задние,	 isofix,	 климат-контроль,	
центр.	замок,	полный	электропакет,	
гидроусилитель,	 МР-3,	 тонировка,	
ГБО	LANDI	RENZO	IV	поколение,	
в	 т.п.	 докатка,	 своевременные	 ТО,	
сервисная	 книжка)	 -	 6,9	 тыс.у.е.	
Тел.:	(096)	510-39-36.
·	КІА	 РІО	 (18	 року).	 На	 виплату,	
оплата	 частинами	 від	 4700	 грн	 в	
місяць.	Тел.:	(093)	513-43-74.

·	КІА	СЕПХІЯ	 (97	р.вип.,	 гарний	 стан,	 по-
вний	електропакет).	Тел.:	(068)	129-65-03.
·	КІА	СОРЕНТО	 (2005	 р.вип.,	 джип,	 2,5	 л,	
дизель,	повний	привод,	салон	шкіра,	чорний	
колір,	 ідеальний	 стан,	 рамний)	 -	 за	 домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(068)	304-52-80.
·	КІА	 СПОРТЕЙДЖ	 (2017	 р.вип.,	 під	 ви-
плату,	газова	установка,	причівп,	зим.	гума,	
в	 розстрочку)	 -	 3,2	 тис.грн/міс.	 Тел.:	 (050)	
768-79-77.
·	ЛАДА	КАЛІНА	КРОС	(2015	р.вип.,	білий,	
1,6	л,	5-ступ.КПП,	сигналізація,	фаркоп)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	755-34-20.
·	МЕРСЕДЕС-124	(91	р.вип.,	2,3	л,	300	тис.
км,	 мех.КПП,	 бензин)	 -	 6,2	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(096)	350-00-05.
·	МІЦУБІСІ	 ПАДЖЕРО	 СПОРТ	 (2007	
р.вип.,	 2,5	 л,	 дизель,	 300	 тис.км,	 салон	
шкіра,	 чорний)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(067)	767-09-51.
·	МІЦУБІСІ	 ПАДЖЕРО	 СПОРТ	 (2007	
р.вип.,	 2,5	 л,	 дизель,	 305	 тис.км,	 чорний,	
салон	шкіра,	один	господар)	 -	275	тис.грн.	
Тел.:	(050)	957-22-92.
·	МОСКВИЧ-2141	(90	р.вип.,	на	ходу,	робочий	
стан)	-	31	тис.грн.	Тел.:	(067)	733-23-51.
·	МОСКВИЧ-2141	(92	р.вип.,	гарний	стан)	-	
25	тис.грн.	Тел.:	(098)	374-94-88.

·	МОСКВИЧ	 (86	 р.вип.,	 гаражне	 збері-
гання).	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	ОПЕЛЬ	 КОМБО	 (95	 р.вип.,	 потребує	 ре-
монту)	-	2	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	765-84-77.
·	ОПЕЛЬ	ОМЕГА	В	(2000	р.вип.,	універсал,	
2,2	 л,	 газ-бензин,	 центр.	 замок,	 клімат-
контроль,	 гума	 нов.,	 ел.	 привод	 дзеркал,	
склопідіймачі,	 гарний	 стан)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(050)	544-32-45.
·	ПЕЖО-206	(2009	р.вип.,	35	тис.км,	гарний	стан,	
1,4	л)	-	6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	ПЕЖО-206	 (2009	 р.вип.,	 іранська	 зборка,	
седан,	35	тис.км,	без	ремонту,	гарний	стан,	
гаражне	 зберігання,	 два	 комплекти	 гуми,	
чохли,	імп.	килимки)	-	6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(096)	331-19-03.
·	ПЕЖО-207	(2009	р.вип.,	112	тис.км,	синій)	
-	7,2	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	516-46-24.
·	РЕНО-21	(89	р.вип.,	1,7,	темно-зелений	ме-
талік,	 електросклопідйомники,	 литі	 диски,	
фаркоп,	газ-бензин).	Тел.:	(097)	555-46-66.
·	САНГ	ЙОНГ	КАЙРОН	(2006	р.вип.,	2,0	л,	
турбодизель,	164	тис.км,	сірий,	салон	шкіра,	
мех.	КПП,	диски,	зим.	гума)	 -	215	тис.грн.	
Тел.:	(073)	041-90-83.
·	ТОЙОТА	КОРОЛЛА	(2010	р.вип.,	1,3	л,	42	
тис.км,	 один	 власник,	 білий,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(067)	767-09-51.
·	ТОЙОТА	ПРАДО	(2003	р.вип.,	дизель)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	709-09-77.
·	ТОЙОТА	 ТУНДРА	 (2015	 р.вип.,	 5,7	 л,	
20	 тис.км,	 із	 США,	 розмитнений,	 газова	
установка,	 салон	шкіра,	 білий)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	755-00-36.
·	УАЗ-469	(79	р.вип.,	запчастини).	Тел.:	(050)	
193-78-17.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	ПАССАТ	В-7	(2012	р.вип.,	
2,0	 л,	 дизель,	 210	 тис.км,	 універсал,	 Німеч-
чина,	корич.	металік).	Тел.:	(067)	917-09-47.
·	ФОРД	ЕКСПЛОРЕР	(2014	р.вип.,	2,0	л,	39	
тис.км,	 7	місць,	 салон	шкіра,	парк-троник,	
білий,	 із	 США)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(04631)	4-42-23.
·	ФОРД	 ЕКСПЛОРЕР	 (2014	 р.вип.,	 2,0	 л,	
бензин,	32	тис.км,	7	місць,	салон	шкіра,	із	США,	
білий)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	755-00-36.
·	ФОРД	 ЕСКОРТ	 (86	 р.вип.)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(099)	705-52-33.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	(86	р.вип.).	Тел.:	(097)	109-72-46.
·	ФОРД	 СКОРПІО	 (86	 р.вип.,	 бронзовий	
металік,	 2,0	 л,	 КПП-автомат,	 потребує	 не-
великих	зварювальних	робіт)	-	1,4	тис.	у.о.	
Тел.:	(093)	050-91-43.
·	ФОРД	СКОРПІО	(95	р.вип.,	2,0	л,	16	кла-
панів,	 230	 тис.км,	 сірий,	 газ-бензин,	 елек-
тропакет,	 титанові	 диски,	 ксенон,	 гарний	
стан)	-	97	тис.грн.	Тел.:	(067)	587-16-59.
·	ХЕНДЕ	МАТРИКС	(2007	р.вип.,	газ-бензин)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	ХОНДА	CRV	(2008	р.вип.,	2,0	л,	КПП-ав-
томат)	-	15,8	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	228-80-19.
·	ХОНДА	АККОРД	(2008	р.вип.,	чорний	ме-
талік,	 2,4	 л,	 5-ступ.КПП,	 автомат,	 110	 тис.
км,	київська	реєстрація)	-	10,4	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(097)	730-77-46.
·	ЧЕРІ	QQ	(2011	р.вип.,	1,1	л,	10	тис.км,	кон-
диціонер,	литі	диски,	стан	нового	авто)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(050)	957-22-92.
·	ЧЕРІ	АМУЛЕТ	ЛЮКС	(2007	р.вип.,	65	тис.
км,	 газова	 установка,	 бензин,	 кондиціонер,	
гідропідсилювач	 керма,	 електродзеркала,	
електросклопідіймачі,	 АВС,	 фаркоп,	 парк-
троник,	центр.	замок,	литі	диски,	блакитний,	
небитий,	 рідна	 фарба,	 гаражне	 зберігання,	
один	власник).	Тел.:	(066)	273-76-40.
·	ЧЕРІ	 ТИГО	 (2007	 р.вип.,	 2,0	 л,	 газ-бензин,	
гарний	стан)	-	5,3	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	436-12-04.
·	ЧЕРІ	ТІГО	(2017	р.вип.).	Тел.:	(097)	378-67-68.
·	ЧЕРРІ	ТІГО	(2017	р.вип.),	з	мож-
ливістю	оплати	частинами.	ГБО	у	
подарунок.	Тел.:	(097)	363-85-54.

·	ШЕВРОЛЄ	АВЕО	(2006	р.вип.,	седан,	1,5	
л,	сірий,	повний	комфорт,	центр.	замок,	ком-
плект	зим.	гуми	з	дисками,	105	тис.км)	-	6	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	492-33-83.
·	ШЕВРОЛЄ	 ЛАЧЕТТІ	 (2006	 р.вип.,	 уні-
версал,	металік,	1,8	л,	інжектор,	5-ступ.КПП	
мех.,	 2	 подушки	 безпеки,	 склопідіймачі,	
дзеркала,	клімат-контроль,	110	тис.км,	один	
господар,	комплект	гуми)	-	6,9	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(050)	548-88-76.
·	ШКОДА	ОКТАВІЯ-5	(2007	р.вип.,	132	тис.
км,	1,6	л,	 зелений	колір,	мех.	КПП,	конди-
ціонер,	 комп’ютер,	 гарна	 стереосистема,	
електропакет,	сабвуфер)	-	205	тис.грн.	Тел.:	
(050)	811-91-99.

·	ШКОДА	ФАБІЯ	(2009	р.вип.,	гарний	стан,	
гаражне	зберігання,	один	господар)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(096)	968-25-45.

3.2. Автомобілі вантажні
продам 

·	ГАЗ-3302-1014	 (2008	 р.вип.,	 вантажний,	
тент,	 довжина	 кузова	 3	м,	 газ-бензин,	 нов.	
КПП,	залишок	гуми	70	%,	рама	ціла)	 -	3,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	477-34-86.
·	ГАЗ-3302	 (2005	 р.вип.,	 газ-бензин,	 термо-
будка)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	ГАЗ-5327	 (92	 р.вип.,	 газ-бензин).	 Тел.:	
(096)	120-59-71.
·	ЗІЛ-130	 (81	 р.вип.,	 двигун	 М-54,	 само-
скид,	«колгоспник»)	по	запчастинах	+	ГБО	
(метан).	Тел.:	(097)	617-47-55.
·	ЗІЛ-4331	(92	р.вип.,	двигун	КАМАЗ,	запча-
стини).	Тел.:	(050)	140-14-83.
·	КАМАЗ-55102	(90	р.вип.,	колгоспник,	по-
вний	 капремонт)	 -	 8,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (097)	
876-12-57.
·	КРАЗ-6510	(93	р.вип.,	самоскид,	12	т)	-	7,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	МАЗ-5357	(93	р.вип.,	термобочка,	вантажні	
шини).	Тел.:	(050)	394-78-40.
·	МАЗ-543203	(2006	р.вип.,	седловий	тягач,	
172	тис.км,	гарний	стан,	на	ходу,	гарна	гума,	
білий	 колір,	 двигун	 11,150)	 -	 165	 тис.грн.	
Терміново.	Тел.:	(067)	837-51-70.
·	МАН-12220	(2004	р.вип.,	6,9	л,	550	тис.км,	
7	т,	біл.,	гарний	стан).	Тел.:	(093)	660-28-90.
·	УАЗ-3303	 (96	 р.вип.,	 майже	 не	 експлуату-
вався,	бортовий,	будка).	Тел.:	(067)	403-03-15.
·	УАЗ-452	(78	р.вип.,	вантажний)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(098)	477-92-74.
·	УАЗ-452	(79	р.вип.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	477-92-14.

3.3. Автобуси, 
мікроавтобуси

куплю 
·	МЕРСЕДЕС	 СПРИНТЕР	 (після	 2002	
р.вип.,	 вантажопасажирський,	 для	 себе).	
Тел.:	(066)	600-87-84.
·	ПЕЖО,	СІТРОЕН,	ФІАТ	ДУКАТО	(битий,	
нерозмитнений).	Тел.:	(098)	374-94-88.
·	ПЕЖО,	ФІАТ	ДУКАТО	(битий,	нерозмит-
нений).	Тел.:	(066)	570-92-17.
·	ФІАТ	 ДУКАТО	 (битий,	 нерозмитнений,	
неробочий	двигун,	можна	запчастини).	Тел.:	
(095)	623-60-69.

продам 
·	БОГДАН	 А-066	 (2006	 р.вип.,	 пасажир-
ський,	 50	 тис.км)	 -	 6,5	 тис.	 у.о.	Тел.:	 (073)	
472-96-42.
·	ГАЗЕЛЬ	 (2006	 р.вип.,	 газ-бензин,	 ванта-
жопасажирський)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(068)	530-13-77.
·	ІВЕКО-35С14	 (2011	 р.вип.,	 3,0	 л,	 дизель,	
довга	база,	 високий	дах,	 3,5	 т)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(093)	660-28-90.
·	ІКАРУС-256	(78	р.вип.,	після	капремонту)	
-	4,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	ФОРД	 ТРАНЗИТ	 (89	 р.вип.,	 середній,	
короткий,	 бензин,	 2,0	 л,	 потребує	 зварю-
вальних	робіт)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	
067-38-58	(Миргород).
·	ФОРД	ТРАНЗИТ	(95	р.вип.,	2,5	л,	дизель)	-	
50	тис.грн.	Тел.:	(066)	570-92-17.

3.4. Мото-, вело
куплю 

·	Автопокришки	 б/к	 для	 мопеда	 ДЕЛЬТА	
(для	себе).	Тел.:	(096)	064-11-80.
·	Велосипед	(для	себе).	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Велосипед	 (можна	 б/к,	 для	 себе).	 Тел.:	
(067)	911-29-90.
ё	 Куплю	 старинные	 мотоциклы	
и	 запчасти	 к	 ним:	 М-72,	 М-61,	
М-62,	К-750,	ДНЕПР-12,	16,	БМВ,	
ХАРЛЕЙ,	ДКВ,	ТИЗ,	АВО,	все	мо-
дели	с	ведущими	колясками.	Само-
вывоз.	 Тел.:	 (067)	 887-40-18,	 (066)	
966-35-46.

продам 
·	Веломобіль	 КАРТ-1506	 (2-місний,	 пе-
дальний,	 3-колесний)	 -	 4,8	 тис.грн.	 Тел.:	
(066)	820-39-48.
·	Велосипед	 (1949	 р.вип.,	 Німеччина,	
оригінал).	Тел.:	(050)	215-57-82.

·	Велосипед	 (жін.,	 рожевий,	 Італія).	 Тел.:	
428-36-66.
·	Велосипеди:	КОЛЬНАГО,	ДЖАНТ,	МЕРІДА	
по	запчастинах.	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Велосипеди	підліткові	 (2	шт.).	 Тел.:	 (097)	
403-17-22.
·	Велосипед	 СЛАВУТИЧ	 (нов.,	 чол.,	
1-швидкісний)	-	1,3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(066)	
388-58-29.
·	Велосипед	 СПОРТ-ТУРИСТ.	 Тел.:	 (098)	
468-96-02.
·	Велосипед	шосейний	(Франція).	Тел.:	(097)	
940-11-02.
·	Електроскутер	(синій,	є	шолом).	Тел.:	(067)	
741-28-29.
·	Запчастини	 до	 мотоцикла	 МТ-10.	 Тел.:	
(097)	290-12-40.
·	Моторолер	МУРАВЕЙ.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Мотоцикл	ВОСХОД-3М	 (електронний,	 12	
В,	 робочий	 стан)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(097)	295-08-02	(Василь	Миколайович).
·	Мотоцикл	 ІЖ	 ПЛАНЕТА-3	 (синій,	 се-
редній	 стан,	 без	 документів),	 велосипед	
(Італія,	гарний	стан).	Тел.:	(096)	378-28-78.
·	Скутер	ДАФА	(80	куб.см,	4-тактний)	-	3,5	
тис.грн.	Терміново.	Тел.:	(050)	943-24-12.

3.5. Спецтехніка
куплю 

·	Автопричіп	легковий.	Тел.:	592-26-71.
продам 

·	Ківш	від	бетономішалки	для	міні-екскава-
тора.	Тел.:	(067)	294-74-17.
·	Компресор	 ЗІФ-55	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
404-90-84.
·	Причіп	легковий	або	для	мотоблока.	Тел.:	
(066)	202-54-96.
·	Причіп	 (Митищі,	 зелений,	 київська	
реєстрація)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(093)	701-31-51.

3.6. Автодеталі
куплю 

·	ГАЗ-31105:	двері,	бампер	задній	(для	себе)	
недорого.	Тел.:	(067)	953-44-85.
·	РОВЕР-400	на	запчастини	(для	себе).	Тел.:	
(067)	452-81-62.
·	ТАВРІЯ	 ПІКАП:	 кузов	 з	 документами.	
Тел.:	(067)	265-00-62.

продам 
·	АЛЬФА	РОМЕО-33	по	 запчастинах.	Тел.:	
(066)	776-82-48.
·	АУДІ:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (068)	
389-51-69.
·	БМВ:	підшіпник	передній	Е-38,	7	-	950	грн,	
дотяжку	багажника	БМВ-7	(б/к,	Е-38)	-	1,1	
тис.грн.	Тел.:	(068)	005-21-83.
·	ВАЗ	 2101-2107:	 диски	 колесні.	 МОС-
КВИЧ-402:	запчастини.	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	ВАЗ-2102:	двері	 (3	шт.),	 вал	розподільчий	
з	 кулачаами,	 глушник,	 крило	 праве	 (нов.),	
капот,	 редцуктор	 заднього	 мосту.	 МОС-
КВИЧ-2141:	крила	передні.	Тел.:	524-25-68.
·	ВАЗ-2106,	 МОСКВИЧ-2140	 по	 запча-
стинах,	 ВОЛЬВО:	 сидіння	 передні.	 Тел.:	
(068)	928-11-43.
·	ВАЗ-2107:	 амортизатори	 задні	 (нові),	
бампер	задній	(в	зборі,	нов.),	стартер	(б/к),	
насоси:	 водяний	 та	 оливний,	 комплект	
поршнів	 з	 кільцями,	 вкладиші	 (шатунні,	
корінні),	переривач	запалювання.	Тел.:	(067)	
157-07-82.
·	ВОЛЬВО-340	 по	 запчастинах.	 Тел.:	 (093)	
059-94-80.
·	ВОЛЬВО-460:	скло	заднє.	Тел.:	(050)	065-12-57.
·	ВОЛЬВО:	 головку	 блока,	 колінвал,	 ше-
стерні.	Тел.:	(096)	546-22-51.
·	ВОЛЬВО:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(066)	
366-32-44.
·	ГАЗ-2401	ВОЛГА	(цілком)	по	запчастинах	
-	8	тис.грн.	Тел.:	(096)	801-97-82.
·	ГАЗ-2401	по	запчастинах.	Тел.:	(097)	290-12-40.
·	ГАЗ-2410:	головку	блока.	Тел.:	(098)	224-91-60.
·	ГАЗ-24:	 кермовий	 механізм,	 передню	 па-
нель	з	боковинами,	блок	циліндрів,	головку	
блока,	 двері,	 крила,	 бампер,	 КПП,	 щиток	
приладів,	ресори,	поршневу,	шатуни,	кожух	
зчеплення.	Тел.:	(066)	270-86-17.
·	ГАЗЕЛЬ:	 (двигун	 406,	 головка	 блока),	
ГАЗ-24	 КПП	 4-ступ.	 (нов.)	 -	 900	 грн,	
колінвал	ГАЗЕЛЬ	(двигун	405,	406)	-	2,8	тис.
грн.	Тел.:	(097)	730-08-21.

·	ГАЗЕЛЬ:	 (двигун	 406,	 головка	 блока),	
ГАЗ-24	 КПП	 4-ступ.	 (нов.)	 -	 900	 грн,	
колінвал	ГАЗЕЛЬ	(двигун	405,	406)	-	2,8	тис.
грн.	Тел.:	(095)	240-98-28.
·	ГАЗЕЛЬ:	запчастини	нов.	та	б/к.	Тел.:	(068)	
120-67-77.
·	ДЕУ	ЛАНОС:	запчастини.	Тел.:	(063)	265-65-27.
·	Запчасти	 МТЗ,	 ЮМЗ,	 КАМАЗ,	
МАЗ,	 ГАЗЕЛЬ.	 Поршневая	 группа	
Кострома,	 гильза	 Конотоп,	 пор-
шень,	 поршневые	 кольца,	 пальцы,	
комплекты	 прокладок	 двигателей,	
КПП,	мостов,	вкладыши	Димитров-
град,	Тамбов,	фильтры.	Тел.:	 (067)	
570-22-02,	(050)	719-00-74.
·	ЗІЛ-130	 (81	 р.вип.,	 двигун	 М-54,	 само-
скид,	«колгоспник»)	по	запчастинах	+	ГБО	
(метан).	Тел.:	(097)	617-47-55.
·	КІА	 СОРЕНТО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	
Тел.:	(068)	480-14-13.
·	ЛАНСІЯ	ДЕДРА	(1,6	л,	моноінжектор)	по	
запчастинах.	Тел.:	(067)	568-51-08.
·	МАЗДА-323:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	
(093)	400-04-91.
·	МЕРСЕДЕС	 124-221:	 запчастини.	 Тел.:	
(063)	237-29-13.
·	МЕРСЕДЕС-124	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-124	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-140	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-140	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-210	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-210	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-220:	 амортизатори	 передні	 -	
250	у.о.	Тел.:	(050)	544-16-92.
·	МЕРСЕДЕС-220:	запчастини.	Тел.:	237-29-13.
·	МЕРСЕДЕС	 ЛОНГ:	 (кузов	 140):	 крило	
ліве,	заднє	скло,	двері	(чотири),	диски	литі,	
арку	ліву	задню,	можливо	ін.	запчастини	ку-
зова.	Тел.:	(097)	555-46-66.
·	МІЦУБІСІ	 АУТЛЕНДЕР	 по	 запчастинах.	
Тел.:	(097)	266-11-52.
·	МІЦУБІСІ	 ГАЛАНТ:	 запчастини.	 Тел.:	
(093)	032-96-16.
·	МІЦУБІСІ:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	
(067)	744-42-71.
·	МІЦУБІСІ	КОЛЬТ	(2006	р.вип.)	по	запча-
стинах.	Тел.:	(095)	591-05-25.
·	МІЦУБІСІ	КОЛЬТ:	запчастини	б/к	та	нов.	
Тел.:	(066)	256-61-25.
·	МІЦУБІСІ	 ЛАНЦЕР:	 запчастини	 нов.	 та	
б/к.	Тел.:	(073)	488-27-74.
·	МОСКВИЧ-2140:	 кузов	 з	 документами.	
Тел.:	(063)	772-55-26.
·	МОСКВИЧ-408,	 412:	 запчастини.	 Тел.:	
(095)	774-47-29.
·	МОСКВИЧ-412:	 двері	 водія	 -	 500	 грн,	
крила	по	500	грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	МОСКВИЧ-412	по	запчастинах.	Тел.:	(093)	
407-62-74.
·	МОСКВИЧ:	 диск	 (нов.)	 -	 150	 грн.	 Тел.:	
(067)	217-74-60.
·	НІССАН:	 головку	 блока,	 колінвал,	 блок,	
шестірні.	Тел.:	(095)	561-36-09.
·	ПЕЖО-206:	кришку	багажника	(оригінал,	б/к,	
седан)	-	3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	ПЕЖО-607	 (2002	 р.вип.,	 2,2	 л,	 турбоди-
зель)	по	запчастинах.	Тел.:	(093)	620-80-61.
·	РЕНО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (050)	
511-25-98.
·	РЕНО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (066)	
256-61-25.
·	РЕНО	КАНГО:	двигун	(1,9	л,	турбо),	двері	
(2000	р.вип.).	Тел.:	(093)	620-80-61.
·	РЕНО	ПРЕМІУМ:	 запчастини	 з	 докумен-
тами	(рама).	Тел.:	(067)	720-46-42.
·	СУБАРУ:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(068)	
321-42-44.
·	СУЗУКІ:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(068)	
480-14-13.
·	ТОЙОТА	 КАРИНА	 Е:	 запчастини	 б/к	 та	
нов.	Тел.:	(066)	366-32-44.
·	Туфлі	 (жін.,	 нов.,	 Німеччина,	 р.38).	 Тел.:	
(099)	227-36-31.
·	ФІАТ	ДУКАТО	по	запчастинах.	Тел.:	(096)	
606-61-09.

·	ФІАТ	ДУКАТО:	 решітку	 радіатора	 (80-90	
р.вип.,	 широка)	 -	 50	 у.о.,	 кільця	 двигуна.	
Тел.:	(066)	155-25-44.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ГОЛЬФ:	 передню	 ча-
стину,	два	радіатори,	рамку	передню	радіа-
тора,	 нижня	поперечна	 бампер.	Тел.:	 (067)	
997-29-27.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 В-6:	 диски	
гальмівні	передні.	Тел.:	(073)	140-46-03.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ:	 запчастини.	
Тел.:	(098)	135-31-53.
·	ФОРД	ЕСКОРТ:	крила	передні.	Тел.:	(068)	
975-70-28.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(066)	
410-27-93.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(097)	
109-72-46.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(099)	
705-52-33.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	592-34-39.
·	ФОРД	МОНДЕО:	фари.	Тел.:	(094)	832-65-66.
·	ФОРД	ОРИОН	по	запчастинах.	Тел.:	(063)	
774-11-00.
·	ФОРД	ОРИОН	по	запчастинах.	Тел.:	(066)	
702-76-46.
·	ФОРД	 СКОРПІО	 (92	 р.вип.)	 по	 запча-
стинах.	Тел.:	(093)	413-60-16.
·	ФОРД	СКОРПІО:	головку	блока,	колінвал.	
Тел.:	(066)	647-02-88.
·	ФОРД	 СКОРПІО	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	739-28-82.
·	ХЕНДЕ:	головку	блока.	Тел.:	(097)	517-75-51.
·	ХЕНДЕ	 ТУКСОН:	 захист	 двигуна	 -	 450	
грн.	Тел.:	(067)	297-74-72.
·	ХОНДА:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(093)	
002-08-07.
·	ХОНДА	 СИВІК:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	
Тел.:	(099)	905-77-41.
·	ЧЕРІ	АМУЛЕТ	по	запчастинах.	Тел.:	(068)	
530-35-97.

3.7. Аксесуари, авто 
хімія, ПММ

куплю 
·	Автомагнітолу	або	радіоприймач	для	авто	
(для	себе).	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Бензин	або	талони	на	бензин	марки	АИ-95,	
92,	небагато,	 до	200	л,	 для	 себе,	недорого.	
Тел.:	(099)	543-47-00.
ё	 Скупка	 каталізаторів,	 Львів,	
ОПК,	порізка,	помол,	аналіз.	E-mail:	
akiper2008@yandex.ru.	 http://www.
avtokatalizator.com.ua.	 Тел.:	 (050)	
370-35-13, (067) 323-02-02, (098) 
559-99-22.

продам 
·	Автомагнітолу	 БМВ-7	 Е-38	 (гарний	 стан,	
робоча)	-	3,3	тис.грн.	Тел.:	(068)	005-21-83.
·	Автопилосос	(нов.)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(067)	
928-41-54.
·	Акумулятор	МАЗДА	СХ-5	(робочий)	-	800	
грн,	торг.	Тел.:	(095)	703-97-43.
·	Атвтосигналізацію.	Тел.:	(093)	264-83-70.
·	Багажник	 на	 авто	 радянського	 виготов-
лення	 (нов.,	 не	 користувалися,	 в	 упаковці,	
самовивезення	 -	 Оболонь)	 -	 300	 грн.	 Тел.:	
(066)	388-58-29.
·	Домкрат	(20	т).	Тел.:	(050)	661-38-71.
·	Каністри	метал.	(20,	10,	5	л,	б/к).	Тел.:	(067)	
445-09-40.
·	Каністру	 алюмінієву	 (б/к,	 плоска,	 30	 л,	
вітч.)	-	400	грн.	Тел.:	(098)	121-56-55.
·	Колесо	 «запаска»	 з	 диском	 (нов.)	
ФОЛЬКСВАГЕН	 ПОЛО	 -	 1	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(095)	703-97-43.
·	Магніт	ПЕТРОВІТАЛ	дешево.	Тел.:	 (066)	
293-78-40.
·	Ремні	 зтяжні	 для	 кріплення	 вантажу	 ван-
тажного	автомобіля	(довжина	9	м,	міцність	
4	 т,	 нов.),	 пристрій	 буксирувальний	 (нов.)	
ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 недорого.	 Тел.:	
(096)	314-15-65.
·	Ремні	 зтяжні	 для	 кріплення	 вантажу	 ван-
тажного	автомобіля	(довжина	9	м,	міцність	
4	 т,	 нов.),	 пристрій	 буксирувальний	 (нов.)	
ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 недорого.	 Тел.:	
(096)	314-15-64.
·	Телевізор	 МІНІКАР	 ТВ	 автомобільний.	
Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Тестер	 автомобільний,	 автоаптечки	 для	 ре-
монту	 шин,	 міні-пилосос	 автомобільний	 (12	
В),	каністру	(10	л,	б/к,	метал.).	Тел.:	463-19-56.

1. Нерухомість
Буд. у м.Миколаїв 2-пов. 9 сот.  70000 у.о. 093-017-30-45
Кв-ра в м.Южноукраїнськ догов. (066) 186-75-18
Нерухомість у м.Миколаїв догов. (067) 27 29 012
Подоб.!Київ.обл.м.Б.Церква.VIP. 2-кім. 
www.grif.ua/rekl_flat1/

550 грн 097-125-12-00

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

330, 400 
грн

097-125-12-00

Прод.будинок с.Пчани Львівська обл. догов. 067-147-66-98

2. Сировина, матеріали
Агроконтинент:посевні матер., ЗЗР догов. 067-520-77-06
Вікна. Двері. м.Миколаїв догов. (0512) 58-00-35
Купуємо брухт чорних та кольорових  (0472) 56-04-14
Купуємо відходи кабельного ПВХ  (050) 078-73-33
Купуємо відходи шин та чорної гуми  (050) 078-73-33
Купуємо лом різних поліетиленових  (050) 078-73-33

3. Будівельні матеріали
LED освітлення 33 грн (061)2260303
Металочерепиця, бітумна черепиця догов. (050) 341-87-56
Натяжні стелі безшовні, від виробн.  (067) 473-55-11
Пінопласт від виробн.  (093) 373-94-22
Профіль CD, UD,CW,UW для гіпсу догов. (061)2891106
Профнастил догов. 067-404-10-10
Профнастил виготовляємо догов. 067-447-85-77
Тротуарна плитка від виробника догов. 096-169-83-23

5. Прилади, устаткування
Запчастини до імп.газових котлів  (050) 464-06-04

Кисневі балони, ємкості, азотні догов. (050)5142144 

Конфорки ЕКЧ-145;180;220 від 176 грн (0472) 63-07-08

Машину БР72 для різки паперу догов. (098)775-86-53

Металошукачі detectori.com.ua          1000 грн   (096)5949996

Мобільний стенд X-banner 80х180 від 360 грн (067)6111480

Нутроміри, індикатори,квадранти КО6 куплю 067-908-32-29

Плотер догов. (098)775-86-53

Плотер широкоформатний догов. (098)775-86-53

Прес позолотний ПЗ1-М догов. (098)775-86-53

Рекламні павуки оптом та в роздріб (067)6111480

Ремонт єлектр.плат газ.котлів  (050) 464-06-04

Спецвзуття,абразиви,госптовари догов. (061)2260303

Фрези модульні дискові куплю 067-908-32-29

6. Транспорт, запчастини
Автовикуп. Миколаїв, Херсон догов. (066) 788-89-94
Автомобільний GPS трекер д/контролю від 970 грн 067-111-56-11
Вантажоперевезення по Україні догов. (097) 7775819
Газ на авто. Гарантія догов. (099)5260112 
Газобалонне облад-я avtogbo.in.ua догов. (099)5260112
Запчастини на всі іномарки 096-638-69-69
Навантажувачі Balkonkor,3/2  (0472) 33-11-27

8. Товари домашнього вжитку
Тканина конопляна від виробника  (093) 946-24-80

9. Продукти харчування, напої
Постійно закуповуємо соняшник догов. 050-362-08-18

10. Тара, упаковка
Візитки,флаєри,календарі, буклети 03245-4-13-54
Пакети, мішки, посуд одноразовий догов. (061)2221988
Скотч, стретч плівка, сітка, стрічка догов. (061)2891911
Куплю кеги 50 л    Куплю (098)596-04-22

11. Послуги
Web бюро,створ. сайтів, SMM,SEO догов. (067)6111480
Додрукарські види робіт догов. (050) 312-14-91

Дошка оголошень Заопріжжя zdo.zp.ua

Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex догов. (067)6111480
Літературне редагування догов. (050) 312-14-91
Набір текстів книг догов. (050) 312-14-91
Підготовка книг до друку догов. (044) 482-01-12
Покрівельні матеріали догов. (050)3418756
Радіо-реклама в торгових центрах догов. (066)3384713
Реклама в Епіцентрі та Новій Лінії           догов. (066)338-47-13
Реклама в ЗМІ України догов. (0472) 54-67-12
Реклама в ЗМІ Черкаського регіону догов. (0472) 54-67-11
Реклама в м. Стрий, Львівська обл. 03245-4-00-71

Реклама в пресі по всій Україні (066)3384713

Реклама в Одеській області догов. (066)3384713
Розповсюд. поліграфії в Запоріжжі догов. (066)3384713
Створення и просунення сайтів догов. (067)0105060
Юридична допомога по кредитах (067)9756964

12. Різне
Видавництво повного циклу догов. (050) 312-14-91
Видання книг, газет, журналів догов. (044) 482-01-12
Запорізька дошка оголошень zdo.zp.ua
Мобільні виставкові стенди, stend.zp.ua (067)6111480
Сайт fortuna-gazeta.com.ua - оновлений
Потрібні продавці, техперсонал      догов.  (050)6858415
Цуценята йоркширського тер’єра 1600 грн (095)1148580
Цуценята лабрадора ретривера 1500 грн (073)4040778
Цуценята померанського шпиця 1600 грн (097)8974367
Цуценята померанського шпиця 1600 грн (095)1148580
Цуценята сибірського хаскі 1500 грн (097)6523815

Довідки щодо розміщення 
прайс-рядків та рекламних 

блоків: (044) 482-08-62
482086@ukr.net

15 рекламно-інформаційних видань України
м. Запоріжжя «Рынок плюс»
м. Київ «Експрес-Обьява»
м. Кіровоград «Утренний город. актуально все»
м. Енергодар «Рост»

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

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

м. Харків «Все для бизнеса и отдыха»
м. Черкаси «От и дО»
м. Чернівці «РІО Чернівці»
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·	Установку	 газову	 (якісна)	 недорого.	 Тел.:	
(093)	730-13-92.
·	Установку	для	комп’ютерного	підбору	ав-
томобільних	фарб.	Тел.:	(067)	157-07-82.

обміняю 
·	Бензин	 (160	 л)	 на	 солярку	 (160	 л).	 Тел.:	
(066)	293-78-40.

3.8. Шини, шиномонтаж
куплю 

·	Докатку	 4х98	 (1	шт.),	 диски	 (2	шт.,	 4х98,	
для	себе).	Тел.:	(098)	121-40-10.
·	Колеса	4	шт.	245х70	R16.	Тел.:	(095)	623-60-69.

продам 
·	Автопокришки	ДАНЛОП,	КОНТІНЕНТАЛЬ	
(245х40	 R19,	 літ.)	 -	 650	 грн,	 колеса	 КОНТІ-
НЕНТАЛЬ	 (2	 шт.,	 літ.,	 245х40	 R19,	 гарний	
стан)	по	500	грн/шт.	Тел.:	(068)	005-21-83.
·	Автопокришки	 РОСАВА	 (2	 шт.)	 R13	
155Х70	(нов.).	Тел.:	(067)	735-14-72.
·	Автопокришки	РОСАВА	(зим.,	R15,	5	колес,	
175х70)	 -	500	грн/колесо,	 автопокришки	R14	
(нов.,	фірма	ХОНКОН,	185х60,	4	колеса)	-	700	
грн/колесо,	автопокришки	R16	(2	шт.,	225х75)	
-	500	грн/колесо,	R16	(літ.,	2	шт.,	б/к,	215х70)	
-	300	грн/колесо,	R15	(зим.,	195х64)	-	400	грн.	
Тел.:	(098)	995-00-87.
·	Автошини	165х70	R16	(б/к,	5	шт.)	-	500	грн/
шт.	Тел.:	(063)	158-90-39.
·	Диски	 ВАЗ-2101,	 2106,	 2107.	 Тел.:	 (067)	
904-55-81.
·	Колеса	4	шт.	245х70	R16.	Тел.:	(095)	623-60-69.

3.10. Гаражі
куплю 

·	Гараж	 (Виноградар,	 Нивки,	 Сирець,	 для	
себе),	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Гараж	(вул.	Маршала	Гречка,	Саратовська,	
Тираспільська,	 Академіка	 Туполєва,	 для	
себе),	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Гараж	(метал.,	метал.,	для	себе).	Тел.:	(098)	
250-76-50.
·	Гараж	(метал.,	на	вивезення).	Тел.:	592-26-71.
·	Гараж	 (метал.,	 розсувний,	 на	 вивезення,	
бажано	лівий	берег).	Тел.:	(067)	355-45-40.
·	Гараж	(Нивки,	для	себе),	у	власника.	Тел.:	
599-06-12.
·	Гараж	(Нивки,	для	себе),	у	господаря.	Тел.:	
(067)	444-70-41.
·	Гараж	(Нивки,	для	себе),	у	господаря.	Тел.:	
(097)	815-68-40.

продам 
·	Ворота	гаражні	розпашні.	Тел.:	(050)	720-37-43.
·	Гараж-бокс	 (Подільський,	 вул.	 Соляна,	
27	кв.м,	 окремий	 заїзд,	 охорона,	 опалення,	
електроенергія,	 вода,	 каналізація)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Гараж	в	м.Біла	Церква	(зупинка	«Калініна»,	
кооп.	«Першотравневий»,	кап.,	цегл.,	 стан-
дартний,	бетонні	перекриття,	підвальне	при-
міщення,	оглядова	яма,	 стелажи,	 електрое-
нергія,	 цілодобова	охорона,	 естакада)	 -	 3,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	572-46-52.
·	Гараж	в	м.Чернігів	(цегл.,	район	Яцеве,	АК	
№	 44,	 не	 кутовий,	 сухий	 підвал,	 потребує	
дороботки:	 перекриття	 даху,	 електролі-
чильник,	50	м	від	в’їзду	в	кооп.,	охорона)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	695-39-24.
·	Гараж	 в	 с.С.Борщагівка	 (К.-Святошин-
ський	р-н,	кооп.,	70	кв.м,	2	рівні,	охорона)	
або	здам	в	оренду.	Тел.:	(098)	621-73-32.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 м.	 «Либідська»,	
цегл.,	погріб,	 10	хв.	 від	метро)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	234-05-94.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,33,	
залізний)	на	гараж	(Подільський,	Куренівка,	
пташиний	базар).	Тел.:	(093)	861-56-16.
·	Гараж	 (Дарницький,	 кооп.	 «Енергетик»,	
вул.	 Затишна,1-А,	 кап.,	 цегл.)	 або	 здам	 в	
оренду.	Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Гараж	 (Дарницький	 р-н,	 Харківський,	
кооп.	«Бортничі»).	Тел.:	560-18-91.
·	Гараж	 (Дарницький,	 Харківський,	 вул.	
Затишна,1-А,	кооп.	«Енергетик»,	кап.,	цегл.)	
недорого.	Тел.:	(067)	580-62-95.
·	Гараж	 (Дарницький,	 Харківський,	 кооп.	
«Енергетик»,	вул.	Затишна,	кап.,	цегл.)	або	
здам	в	оренду.	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	Гараж	(Деснянський,	Троєщина,	вул.	Елек-
тротехнічна,42,	 приват.,	 кап.)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(066)	109-33-03.
·	Гараж	(Деснянський,	Троєщина,	вул.	Елек-
тротехнічна,74,	 6,27х3,55	 м,	 підвал,	 огля-
дова	яма	з	боковими	відсіками)	-	6	тис.	у.о.	
Тел.:	(093)	663-61-04.
·	Гараж	 (Деснянський,	Троєщина,	 вул.	Ми-
лославська,	 цегл.,	 5	 хв.	 до	 трамвая,	 авто-
буса,	приват.,	документи,	висота	воріт	2,3	м,	
охорона)	 або	 обміняю	 на	ФОЛЬКСВАГЕН	
ТРАНСПОРТЕР	 Т-5	 (після	 2011	 р.вип.).	
Тел.:	(067)	837-51-70.
·	Гараж	(Деснянський,	Троєщина,	вул.	Пухівська,	
кооп.)	недорого.	Тел.:	(097)	483-81-65.
·	Гараж	(Дніпровський,	вул.	Березняківська,23,	
кооп.	«Березняки-3»,	4/4-пов.,	19	кв.м,	приват.)	
-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	Гараж	(Дніпровський,	кооп.	«Райдужний»,	
4,5х5,5	м,	підвал,	 електроенергія,	охорона)	
-	 за	домовленістю	або	здам	в	оренду.	Тел.:	
(063)	492-47-34.
·	Гараж	(металевий,	без	місця,	розібраний,	від-
мінний	стан)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(067)	923-36-93.
·	Гараж	 (метал.)	 на	 вивезення.	 Тел.:	 (063)	
772-55-26.
·	Гараж	 (метал.)	 на	 вивезення.	 Тел.:	 (068)	
355-99-29.
·	Гараж	 (метал.)	 на	 вивезення.	 Тел.:	 (093)	
578-34-08.
·	Гараж	(метал.,	розсувний,	5,6х3,3	м,	оцинко-
ваний	дах),	на	вивезення.	Тел.:	(068)	598-28-68.
·	Гараж	(метал.,	розсувний,	5,6х3,3	м,	оцинко-
ваний	дах),	на	вивезення.	Тел.:	(093)	578-34-79.
·	Гараж	(на	вивезення).	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	Гараж	(Оболонський,	вул.	Маршала	Мали-
новського,36,	 м.	 «Оболонь»,	 метал.).	 Тел.:	
(095)	876-53-44.
·	Гараж	(Печерський,	поряд	м.	«Либідська»,	
кооп.	«Либідь»,	22	кв.м,	утеплений,	сухий)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(068)	358-24-44.
·	Гараж	 (Подільський,	 Виноградар,	 вул.	
Світлицького,	 кооп.	 «Надія»,	 метал.,	 20	
кв.м,	 цегл.	 погріб,	 яма,	 електроенергія,	
приват.,	біля	ринку).	Тел.:	(063)	382-97-89.
·	Гараж	 (Подільський,	 кооп.	 «Виноградар»,	
пр.В.Порика,8,	цегл.,	3х6	м,	висота	2,2	м)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(099)	438-15-88.
·	Гараж	(Подільський,	пр.В.Порика,8,	кооп.	
«Виноградар»,	 цегл.,	 висота	 2,2	 м,	 3х6	 м)	
або	здам	в	оренду.	Тел.:	(099)	438-15-88.
·	Гараж	(Подільський,	пров.Квитневий,	ГБК	
«Барвинок»,	цегл.,	7х4	м,	підвакл	за	периме-
тром,	держакт	на	землю,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(067)	700-73-00.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	
кооп.	«Балтика»,	цегл.,	бетонні	перекриття,	
8,4х4,2	м,	висота	підвалу	3,5	м,	 гаража	 -	3	
м).	Тел.:	(067)	446-04-22.
·	Гараж	(Святошинський,	Борщагівка,	кооп.,	
метал.).	Тел.:	(096)	353-94-54.
·	Гараж	(Святошинський,	кооп.,	є	підіймач,	з	
документами)	або	здам	в	оренду.	Тел.:	(067)	
992-30-58.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Новобіличі,	 вул.	
Генерала	Наумова,	метал.)	-	20	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(063)	158-90-39.
·	Гараж	(Солом’янський,	вул.	Качалова,3-А,	
кооп.	«Палуба»,	цегл.,	2,5-пов.,	6х3,5	м)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 вул.	 Краснодон-
ська,	 метал.,	 3х6	 м,	 можна	 на	 вивезення)	
недорого.	Тел.:	(093)	925-73-55.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 кооп.	 «Севасто-
польський»,	пр.Червонозоряний,	19	кв.м,	цегл.,	
яма,	приват.)	-	4,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	224-78-91.

·	Гараж	 (Солом’янський,	 пр.	 Червонозо-
ряний,	 кооп.	 «Севастопольський»,	 18	 кв.м,	
ремонт)	 -	 4,6	 тис.	 у.о.,	 торг	 або	 здам	 в	
оренду.	Тел.:	(067)	183-44-34.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 біля	 м.	
«Лук’янівська»,	на	2	авто).	Тел.:	483-08-58.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 вул.	 Цулукідзе,	
20	кв.м,	бетонний,	без	охорони).	Тел.:	(094)	
828-58-49.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 метал.,	 кооп.)	 -	
150	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 Нивки,	 вул.	
Саратовська,59-Б,	кооп.	«Нивки-6»,	метал.,	
електроенергія,	 яма,	 погріб)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(097)	594-76-21.

здам в оренду 
·	Гараж-бокс	 (Шевченківський,	 Лук’янівка,	
вул.	Соляна,	30	кв.м).	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Гараж	(Голосіївський,	м.	«Васильківська»,	
вул.	Гвардійська,	кооп.	«Маяк»,	яма,	погріб,	
охорона,	електроенергія)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	
(050)	609-60-46.
·	Гараж	(Голосіївський,	пл.Московська,	біля	
ф-ки	«Рошен»,	електроенергія,	без	ями)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	042-00-29.
·	Гараж	(Голосіївський,	пр.Науки,33,	кооп.).	
Тел.:	(093)	975-18-92.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 Теремки-1,	 вул.	
Академіка	 Заболотного,5,	 3	 рівні,	 житлова	
кімната	 18	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 під	 великий	
авто,	можна	під	офіс	або	житло)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(096)	870-59-67.
·	Гараж	 (Дарницький,	 вул.	 Сортувальна,	
власний)	-	700	грн,	торг.	Тел.:	295-00-34.
·	Гараж	 (Дарницький,	 район	 радіозаводу)	 -	
1,1	тис.грн.	Тел.:	(066)	973-50-16.
·	Гараж	(Деснянський,	вул.	М.Закревського,	
кооп.	 «Омега»,	 поряд	 «Метро»,	 «Сільпо»,	
біля	траси,	цегл.,	7х3,5	м,	2	кімнати,	висота	
2,7	 м,	 ворота	 2,3	 м,	 штукатурка,	 стелажі,	
утеплений	дах,	асфальтований	заїзд)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(097)	705-98-67.
·	Гараж	 (Деснянський,	 Троєщина,	 вул.	
Пухівська,2,	ГБК	«Воєнавто»,	4х6	м)	 -	700	
грн.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Гараж	 (Оболонський,	 Мінський,	 вул.	 По-
лярна,17,	кооп.	«Прип’ять»,	метал.,	яма)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	931-73-15.
·	Гараж	 (Оболонський,	 м.	 «Оболонь»,	 вул.	
Маршала	 Малиновського,36)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	Гараж	(Оболонський,	Оболонь,	кооп.	«Бо-
гатирський»,	цегл.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(093)	763-96-51.
·	Гараж	 (Печерський,	 б.Дружби	 народів,	
кооп.,	 охорона,	 яма)	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
623-95-39.
·	Гараж	(Святошинський,	вул.	Екскаваторна,	
з	підіймачем,	міні-СТО,	компресор,	зварю-
вальний	апарат,	точило,	верстак	з	тисками).	
Тел.:	(067)	992-30-58.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 пр.	 Червонозо-
ряний,	 кооп.	 «Севастопольський»,	 18	 кв.м,	
ремонт)	недорого.	Тел.:	(067)	183-44-34.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 вул.	 Соляна,	 бокс,	
30	кв.м,	окремий	виїзд,	вентиляція,	опалення,	
каналізація)	або	продам.	Тел.:	360-56-44.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 м.	 «Сирець»,	
кооп.	 «Явір»,	 вул.	 Ризька,	 цегл.,	 22	 кв.м,	
підвал	 за	 периметром,	 комора,	 електрое-
нергія,	охорона).	Тел.:	(093)	361-36-11.

візьму в оренду 
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Червоногвар-
дійська,36,	 для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	 (093)	
051-61-17.

3.11. Транспорні послуги
пропоную 

·	Малогабаритные	 перевозки	 по	
Киеву	 и	 области	 (дешево)	ФОРД	
ТРАНЗИТ.	Тел.:	(063)	711-99-41.

4 Устаткування 4

4.1. Устаткування, 
прилади, сировина

куплю 
·	Акумулятор	(б/к,	робочий,	щільність	1,25	у	
всіх	 6-ти	 банках,	 для	 себе)	 недорого.	Тел.:	
(063)	376-44-69.
·	Апарат,	 інвертор	 зварювальний,	 електро-
лобзик,	 вібратор	 глибинний,	 контейнер	
залізничний	(3-10	т),	перфоратор,	електроди	
для	зварювання	(діам.2-3	мм),	побутовку,	за-
лишки	піноблока	або	пінобетону.	Тел.:	(050)	
207-31-30.
·	Апарат	 плазмового	 або	 електролізного	
зварювання,	електролобзик,	вібратор,	елек-
троди	(діам.	2-3	мм),	перфоратор.	Тел.:	(068)	
340-56-42.
·	Баласт	чавунний,	чавун	у	шматках	дорого.	
Тел.:	(066)	772-36-08.
·	Балони	 ацитиленові,	 кисневі,	 обладнання	
газозварювальне,	апарат	газозварювальний,	
дриль	ел.,	карбід.	Тел.:	(067)	294-74-17.
·	Бензопилу	(для	себе).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Бочку	 (від	 100	 до	 200	 л),	 відро,	 каструлю	
скляну	 на	 1	 л,	 запасний	 патрон	 вугільний	 до	
фільтра	РОДНИК,	вазу	невелику	для	квітів,	дра-
бину	алюмінієву,	драбину,	таз	пластмасовий	або	
металевий,	купорос	мідний,	купорос	залізний,	
лещата,	свердла.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Вальці	листозгинальні	3-валкові	(для	себе).	
Тел.:	(097)	743-67-38.
·	Верстат	свердлувальний	(для	себе,	можна	
без	мотора).	Тел.:	(099)	047-54-07.
·	Джерело	 безперебійного	 живлення	 (від	 2	
кВт,	 для	 себе),	 перетворювач	 напруги-ін-
вертор	 (24/220	В,	 велика	міцність)	 дорого.	
Тел.:	(068)	129-65-03.
·	Дозиметри	 БЕЛЛА,	 ПРИП’ЯТЬ	 (побу-
товий)	та	ін.	Тел.:	332-03-61.
·	Електролізер	ПРОМЕТЕЙ	(для	себе).	Тел.:	
(068)	129-65-03.
·	Електроперетворювач	 струму	 (24/220	 В,	
більш	2	 кВт,	 для	 себе),	 електролізер	 недо-
рого.	Тел.:	360-56-44.
ё	 Куплю	 кеги	 и	 баллоны.	 Дорого.	
Тел.:	(098)	596-04-22.
ё	Куплю	счетчики	Гейгера,	рентген-
трубки.	Радиолампы	ГУ,	ГИ,	6н,	6ж,	
6п,	индикаторные	ИН18,	ИН16	(-14,-
12,-8).	 Контакторы	 ТКС,	 ТКД,	 КМ,	
ДМР,	 ТКТ.	 Реле	 КНЕ,	 РНЕ,	 ТКЕ.	
Вакуумные	 конденсаторы	 КП1-4,	
КП1-8,	 КП1-12.	 Куплю	 дорого	 как	
изделия.	Тел.:	(097)	990-28-07.
·	Куплю	 электродвигатели,	 редук-
торы,	 насосы,	 тельферы,	 холо-
дильное	 оборудование,	 силовые	
трансформаторы,	 пускатели,	 ав-
томаты,	 компрессора,	 генераторы,	
подшипники.	Тел.:	(067)	188-52-30.
·	Куплю	токарную	оснастку,	станки,	
тиски,	 патроны,	 фрезы,	 сверла,	
развертки,	 плашки,	 метчики,	
резцы.	 Слесарно-монтажный,	 ме-
рительный	инструмент	и	др.	Элек-
тродвигатели,	редукторы,	компрес-
соры.	 Фото	 на	 почту	 обязательно:	
sky85593@gmail.com.	 Тел.:	 (096)	
870-96-87.
·	Магниты,	победит,	баббит,	ситал	
СТ,	 ВК,	 вольфрам,	 олово,	 мо-
либден,	 тантал,	 кобальт,	 ниобий,	
припой	 в	 изделиях.	 Тел.:	 (067)	
500-92-11.

·	Мікроскоп.	Тел.:	592-26-71.

·	Перфоратор.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Плазморіз	ЧПУ	(для	себе).	Тел.:	(066)	600-87-84.
·	Пристрій	 зарядний	 для	 акумулятора	
(можна	 несправний),	 верстат	 свердлу-
вальний.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Радіолампи	 (будь-який	 стан,	 для	 себе).	
Тел.:	(066)	304-10-75.
·	Редуктор,	 трансформатор,	 електромотори,	
кабель,	 електростанцію,	 світильники,	 ру-
бильники,	 контактори,	 пускачі,	 автомати,	
кондиціонер	 старий,	 бетонозмішувач,	
люльку	монтажну,	балони	кисневі	40	л	(для	
себе).	Тел.:	(050)	240-46-82.
·	Фризер	для	морозива.	Тел.:	(066)	339-36-34.
·	Частотомір,	осцилограф,	генератор	(можна	
неробочий).	Тел.:	(066)	304-10-75.

продам 
·	Аератор	покрівельний.	Тел.:	(063)	233-53-78.
·	Апарат	електрозварювальний	(220	В,	пере-
носний,	на	замовлення	на	заводі,	робочий).	
Тел.:	(097)	220-31-45.
·	Апарат	електрозварювальний	(380	В).	Тел.:	
(093)	975-18-92.
·	Апарат	 ЕНЕРГІЯ	 зварювальний	 (інвертор-
ного	 типу,	 160	 В/А),	 бензонасос	 ВОДОЛІЙ,	
лобзик	лазерний,	ліхтар.	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Апарат	 КЕНТАВР	 СВ-200СА	 зварю-
вальний	інверторного	типу	(вага	4	кг,	доку-
менти,	гарантія).	Тел.:	(095)	476-77-95.
·	Апарат	 ТЕЛВІН	 ТЕХНІКА-164	 зварю-
вальний	 інверторного	 типу	 (вага	 3,4	 кг,	
Італія)	-	2,65	тис.грн.	Тел.:	(093)	540-60-55.
·	Балоні	газові	(великі,	50	л).	Тел.:	(067)	436-19-47.
·	Бензопилу	КЕНТАВР-3,3	(нов.)	 -	999	грн.	
Тел.:	(093)	138-22-40.
·	Бензопилу	 ШТИЛЬ	 МС-440.	 Тел.:	 (068)	
928-11-43.
·	Болгарку	 ВІМ-115	 НАМ	 (Німеччина,	 нов.,	
220	В,	900	Вт)	-	650	грн.	Тел.:	(066)	388-58-29.
·	Ваги	 електронні	 від	 0,1	 г	 до	 1	 кг	 (нов.).	
Тел.:	(066)	304-10-75.
·	Вал	гнучкий	(6	мм)	ROTARI	KRAINDER,	
сангу	 зажимну	 МЕТАБО	 (8-6	 мм,	 про-
фесійний	 інструмент),	 свердло	 конусне	
ступенчасте	 (4-22	 мм),	 кабелі	 зварювальні	
(чорні,	 2	 шматки	 по	 10	 м),	 редуктор	 кис-
невий.	Тел.:	(067)	294-74-17.
·	Верстат	деревообробний	 (рейсмус,	380	В,	
пересувний).	Тел.:	(067)	758-98-98.
·	Верстат	деревообробний	(рейсмусний,	380	
Вт,	пересувний).	Тел.:	(050)	444-18-94.
·	Верстат	 С-350	 деревообротний	 (з-д	
ім.Лепсе).	Тел.:	(066)	053-83-17.
·	Вогнегасники,	 лещата	 -	 900	 грн,	 двигун	
асінхронний	 2ДМШ	 (0,55	 кВт,	 940	 об./хв.,	
3-фазний)	-	600	грн.	Тел.:	(097)	353-33-74.
·	Джерело	 безперебійного	 живлення	 (від	 2	
кВт,	 для	 себе),	 перетворювач	 напруги-ін-
вертор	 (24/220	В,	 велика	міцність)	 дорого.	
Тел.:	(068)	129-65-03.
·	Димогенератори.	Тел.:	(063)	387-62-43.
·	Дозиметр-радіометр	 ДП-5А	 (військового	
зразка,	оригінальна	упаковка,	 валіза).	Тел.:	
(067)	916-86-20.
·	Дріт	колючий.	Тел.:	(050)	221-42-05.
·	Електрогенератор	 (600	 Вт,	 бензиновий),	
джерело	 безперебійного	 живлення	 з	 аку-
муляторної	батареї	(нов.,	на	гарантії).	Тел.:	
(098)	468-96-02.
·	Електродвигуни	 (від	 6	 до	 350	Вт),	 венти-
лятор	СІЛЬВЕР.	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Електролічильник	(3-фазний,	100	А,	нов.,	в	
упаковці).	Тел.:	(050)	414-05-65.
·	Електролобзик.	Тел.:	(093)	554-46-01.
·	Електронасос	 КАШТАН-2П.	 Тел.:	 (067)	
442-24-72.
·	Електронасос,	 шланг	 для	 поливання,	
апарат	зварювальний.	Тел.:	258-59-96.
·	Інвертори	для	 сонячних	батареї	ГРОВАТ-
5000MTL	 (Італія)	 -	 1,1	 тис.	 у.о.,	 ГРОВАТ-
3000С	-	600	у.о.,	САНТАКУБС	IR-3000V	(48	
В)	-	550	у.о.,	акумулятори	гелієві	СТОРАЖ	
(100	А,	12	В)	-	150	у.о.	Тел.:	(095)	476-77-95.
·	Камеру	 коптильну	 (універсальна).	 Тел.:	
(093)	341-93-93.
·	Лампи	ДЕЛЮКС	(250	Вт).	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Лампи	прожукторні.	Тел.:	(063)	114-97-06.
·	Лампу	паяльну	(1	л)	-	100	грн.	Тел.:	484-80-93.
·	Лічильник	 води,	 електрошашличницю.	
Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Лічильники	(3	та	1-фазні).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Лічильники	 нов.	 (гарячої	 води,	 2	 шт.),	 хо-
лодної	води	(1	шт.)	по	150	грн.	Тел.:	285-40-14.
·	Лічильник	САМГАЗ	газовий	(нов.,	Рівне).	
Тел.:	434-03-03.
ё	 Металлоискатели	 для	 начина-
ющих	 и	 профессионалов	 от	 1000	
грн.	Комплектующие	для	металло-
искателей.	Наш	сайт	-	detectori.com.
ua.	Тел.:	(096)	594-99-96,	(066)	483-
84-92.
·	Мікроскопи:	МБС-9,	МБР.	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	Мілівольтметр	 В3-38,	 насос	 МАРИНА	
(Італія,	 для	відкачування	води).	Тел.:	 (050)	
728-96-90.
·	Насос	 К-45/30	 відцентровий,	 візок-май-
данчик	 (3-колісний,	 побутовий),	 мотор-ле-
бідку	(220	В,	1,3	кВт,	Німеччина).	Тел.:	(067)	
757-42-32.
·	Нівелір	Н-3	(б/к)	-	150	грн.	Тел.:	(067)	735-14-72.
·	Ножиці	покрівельні	великі	-	150	грн.	Тел.:	
484-80-93.
·	Паркетошліфувальну.	Тел.:	564-42-56.
·	Патрон	 токарний	 (діаметр	 250	 мм).	 Тел.:	
(050)	221-42-05.
·	Перфоратор.	Тел.:	(096)	007-07-01.
·	Пили	циркулярні,	котел	газовий.	Тел.:	(068)	
685-45-71.
·	Прилавок	 низькотемпературний	 (робочий	
стан,	Німеччина),	камеру	морозильну,	конди-
ціонер,	витяжку	кухон.	Тел.:	(093)	696-71-09.
·	Пристрій	для	підіймання	води	з	колодязя.	
Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Пристрій	УФО	для	 зарядки	акумуляторів,	
лампу	 світлодіодну	 з	 вбудованим	 акумуля-
тором	та	пультом.	Тел.:	(063)	863-77-70.
·	Провід	зварювальний	(16	кв.,	20	пог.м),	18	
кв.	(14	пог.м).	Тел.:	405-18-66.
·	Провід	мідний	ТВ-3	(0,4х18,	2,5	кв.мм,	100	
м),	 провід	 телевізійний	 антенний	 (мідний,	
діаметр	1	мм,	50	м),	 електрокартон	ПРЕС-
ШПАН	(0,4	мм,	5	кв.м),	набір	ртутних	тер-
мометрів	(8	шт.),	набір	ареометрів	(18	шт.).	
Тел.:	(093)	802-53-53.
ё	 Производим,	 реализуем	 ото-
пление	 для	 производства,	 су-
шильных	камер,	теплиц,	птичников,	
цехов,	складов,	магазинов,	ангаров,	
автомоек,	СТО.	Монтаж	под	ключ.	
Требуются	дилеры,	представители.	
Тел.:	(066)	600-87-84,	(068)	045-07-
64.
·	Радіолампи.	Тел.:	(050)	742-38-66.
·	Склотекстолит.	Тел.:	(098)	962-97-36.
ё	 Стабилизаторы	 напряжения	
семисторные!	 Украинского	 про-
изводства.	 Профессиональная	
комплексная	 защита	 техники	 от	
проблем	 в	 электросети.	 Гарантия	
3	 года.	 Лучшее	 соотношение	
цена-качество!	 Бесплатная	 до-
ставка!	 Большой	 выбор	 на	 сайте:	
stabilizators.dp.ua.	 Тел.:	 (067)	 492-
83-71,	(050)	101-11-84.
·	Станцію	МАРІЯ	водяну.	Тел.:	(050)	573-26-72.
·	Станцію	МАРІЯ	водяну.	Тел.:	(068)	862-09-67.
·	Сушарку	високої	якості.	Тел.:	(063)	387-62-43.
·	Тестер	карманний	цифровий	рівня	кислот-
ності	РН	води,	їжі,	басейнів,	січовини	(нов.,	
в	упаковці)	недорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.

ё	 Тороидальные	 трансформаторы	
от	 10	Вт	 до	 40	 кВт	 под	 заказ.	До-
ставка.	 tor-trans.com.ua.	 Тел.:	 (057)	
759-50-06, (099) 902-94-85, (098) 
025-19-19.
·	Трансформатор-ЛАТР.	Тел.:	540-30-19.
ё	 Трубогибы,	 комплекты	 оборудо-
вания	для	производства	кованых	из-
делий	и	металлопластиковых	окон.	
Кованые	боковины	для	лавочек.	Ко-
ваные	лавочки,	столы,	качели.	Тел.:	
(097)	358-82-60,	decorzabor.prom.ua.
·	Трубогибы,	 комплекты	 оборудо-
вания	для	производства	кованых	из-
делий	и	металлопластиковых	окон.	
Кованые	боковины	для	лавочек.	Ко-
ваные	лавочки,	столы,	качели.	Тел.:	
(097)	358-82-60,	decorzabor.prom.ua.
·	Фільтр	+	трубу	оцинковану	(нов.,	для	колонки),	
плуг	ручний	(нов.).	Тел.:	(066)	205-57-33.
·	Циркулярку	ТЕМП	(ел.,	гарний	стан)	-	1,2	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	905-51-50.

послуги 
·	Відновлюємо	 роботоздатність	 автобе-
тонозмішувачів,	 які	 виробили	 експлуата-
ційний	ресурс.	Тел.:	(097)	743-67-38.

5 Сільське 
господарство 5

5.1. Сільгосптехніка, 
запчастини

продам 
·	Дровокіл.	Тел.:	(050)	884-47-54.
·	Запчастини	до	сівалки	СЗС-2,1.	Тел.:	(050)	
140-14-83.
·	Картоплекопач	 («трясучка»,	 для	 мото-
блока),	 адаптер	 до	 мотоблока,	 причіпи	 до	
мотоблока,	візки	для	пересування	вантажів,.	
Тел.:	(067)	500-19-01.
·	Поддержим	 украинского	 произво-
дителя.	Универсальная	пневматиче-
ская	 сеялка	УПС-8(6),	 СУПН-8(6).	
Культиватор	 КРН-5.6(4.2),	 КГШ-
4,0.	 Дисковая	 борона	 АГ-2.1;	 2.4;	
2.7;	3.0.	После	капремонта	«Тодак-
8»,	 СЗ-3.6(5.4),	 опрыск.ОП,	 жатка	
КМС	 и	 др.	 Тел.:	 (067)	 780-14-39,	
(099)	055-67-45.
·	С/г	техніку	(Польща):	косарки	ро-
торні,	 гребки,	 оприскувачі	 навісні/
причіпні,	 плуги,	 культиватори,	
дискові	 борони,	 фрези,	 міжрядні	
культиватори,	 картоплесаджалки/
копалки,	 розсіювачі	 міндобрив,	
інше.	 Комплектуючі,	 запчастини.	
Тел.:	(066)	784-59-59,	(067)	390-87-
39,	(063)	820-40-60.
·	Сепаратор	 зерновий	 (для	 очищення	 та	
калібрування,	 вентиляторний,	 саморобний	
та	креслення	для	виготовлення).	Тел.:	(067)	
931-97-56.
ё	 Сеялки,	 сажалки,	 фрезы,	 плуги,	
культиваторы.	 Запчасти	на	 тракторы	
и	 мотоблоки.	 Кормоизмельчители.	
Доставка	по	Украине.	Сайт:	agrokram.
com.	Тел.:	(095)	046-50-90,	(096)	046-
50-90.
·	Соломотряси	до	комбайна,	варіатор,	запча-
стини	 двигуна	 та	 ходової	 (б/к).	 Тел.:	 (097)	
457-17-03.
·	Стартер	СТ-212А.	Тел.:	(066)	930-77-44.
·	Трактор	 Т-25	 (86	 р.вип.,	 кабіна,	 після	 ка-
премонту,	фарбований,	агрегати,	плуг	2-кор-
пусний,	 культиватор,	 навісне,	 11-стійковий),	
причіп	 2-колесний,	 1-вісний,	 косарку,	 ком-
пресор	ЗІД-160,	3	борони,	ківш,	циркулярка)	
-	115	тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	061-98-29.
·	Трос	(діаметр	8	мм).	Тел.:	(063)	865-62-86.

5.2. Реманент
куплю 

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

продам 
·	Газонокосарку	 (бензин,	 Німеччина).	 Тел.:	
(066)	293-78-40.
·	Двигун	А-21	до	трактора	Т-25.	Тел.:	(067)	
145-01-34.
·	Дріт	колючий.	Тел.:	(050)	221-42-05.
·	Електрофрезу	IKRA	EM-1200	(1,2	кВт,	ши-
рина	захвату	40	см,	вага	11	кг)	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(050)	900-13-67.
·	Картоплесаджалку	 1-рядкову	 для	 мо-
тоблока,	 каритоплекопач	 для	 мотоблока,	
адаптер	 для	 мотоблока,	 причіп	 для	 мото-
блока.	Тел.:	(098)	694-95-61.
·	Кувалди,	 ножівки,	 колун,	 намет	 торгі-
вельний.	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Сепаратор	 зерновий	 (для	 очищення	 та	
калібрування,	 вентиляторний,	 саморобний	
та	креслення	для	виготовлення).	Тел.:	(067)	
931-97-56.
·	Січкорізку,	 бурякорізку	 (все	 ел.,	 гарний	
стан).	Тел.:	(098)	083-54-35.
·	Тример	електричний	(косарка,	відм.	стан)	-	
800	грн.	Тел.:	(099)	535-18-34	(після	20.00).
·	Чан	нерж.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Шланг	поливальний	(нов.,	облегчений,	15	
м)	-	250	грн.	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Штильову	на	3	великі	борони	-	2,5	тис.грн,	
торг.	Тел.:	(068)	061-98-29.

5.3. Худоба, птиця, 
комбікорми

продам 
·	Барана.	Тел.:	(04578)	2-45-37.
·	Кіз	 (Житомирська	 обл.,	 Попільнянський	
р-н).	Тел.:	(099)	381-13-64.
·	Кізоньку	 лохвицької	 породи	 (біла).	 Тел.:	
(067)	898-85-40.
·	Козенят	 заоненських	 та	 звичайних.	 Тел.:	
(067)	903-18-45.
·	Рамку	для	пчіл.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Свиню	домашню,	індики,	кури,	кролі,	гуси	
(розведення,	утримання,	догляд	в	домашніх	
умовах)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	380-
59-06.
·	Семена	 кукурузы	 украинской	 се-
лекции.	 ФАО	 180-310.	 Гибриды:	
Днепровский	181СВ,	ФАО	180,	Лю-
бава	 279МВ,	 ФАО	 270;	 Солонян-
ский	298СВ,	ФАО	310.	Продажа	от	
1	мешка.	1	мешок	=	25	кг	=	1,25	га.	
Цена	 300	 грн/мешок.	 Пакет	 доку-
ментов.	Тел.:	(050)	634-46-70,	(097)	
005-41-82.
·	Сою	(500	кг)	-	10	грн/кг.	Тел.:	(067)	265-00-62.

5.4. Садівництво, 
городництво

продам 
·	Бджолосім’ї	(5	шт.).	Тел.:	(095)	336-86-25.
·	Бджолосім’ї,	бджолопавільйон.	Тел.:	(098)	
476-72-44.
·	Бдолосім’ї.	Тел.:	(063)	594-72-70.
·	Квіти	 садові	 та	 кімнатні:	 пальму	 веєрну,	
алое	 (3	 види),	 дерево	 чайне,	 сукуленте,	
флокси,	піони,	стільбу.	Тел.:	525-96-94.

·	Кущі	плетистої	троянди	-	210	грн,	саджанці	ма-
линового	дерева	-	105	грн.	Тел.:	(067)	431-73-98.
·	Парник	(7х3	м)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	360-56-44.
·	Плодознімачі.	Тел.:	463-19-56.
·	Саджанці	 багаторічних	 рослин,	 бур	 са-
довий.	Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Саджанці	блакитної	ялини	(4-річні,	10	шт.)	
по	50	грн.	Тел.:	(063)	692-22-49.
·	Саджанці	 блакитної	 ялини	 по	 45	 грн/шт.	
Тел.:	(067)	431-73-98.
·	Саджанці	ківі	(морозостійкі,	плодоносні)	-	
200	грн/шт.;	саджанці	граната,	інжира,	фун-
дука.	Тел.:	(099)	798-29-88.
·	Саженцы	облепихи	(без	колючек,	для	сада	
1-2	га).	Тел.:	(096)	469-57-85.
·	Цибулини	 сортових	 тюльпанів,	 саджанці	
блакитної	ялини,	насіння	блакитної	ялини,	туї,	
декоративної	сосни.	Тел.:	(067)	431-73-98.

6 Послуги 6

6.1. Інвестиції, кредити, 
страхування 

пропоную 
·	Акції	річкового	порту.	Тел.:	(097)	243-11-32.
ё	Дам	деньги	в	долг.	Не	является	
банковским	 учреждением.	 Тел.:	
(096) 021-40-50, (099) 230-55-65 
(Максим).

ё	Дам	деньги	в	долг.	Не	является	
банковским	 учреждением.	 Тел.:	
(096)	021-46-73	(Данильченко	Ан-
дрей	Дмитриевич).

6.2 Юридичні, бухгал-
терські, аудиторські

пропоную 
·	Адвокат	 з	 30-річним	 досвідом	 роботи	 в	
судах	надає	юридичні	послуги	з	підготування	
та	 розгляду	 громадянських,	 трудових,	 жит-
лових,	адміністративних	та	справ,	пов’язаних	
із	 ДТП	 в	 судах	України.	 Допомогу	 розібра-
тися	у	начисленні	нових	пенсій.	Автор	6-ти	
юридичних	книг.	Тел.:	(098)	302-85-91.
·	Адвокат	 з	 досвідом	 роботи	 в	 судах	 надає	
юридичні	 послуги	 з	 підготування	 та	 роз-
гляду	 громадянських,	 трудових,	 житлових,	
адміністративних	 та	 справ,	 пов’язаних	 з	
ДТП	в	судах	України.	Допомогу	розібратися	
у	 начисленні	 нових	 пенсій.	 Автор	 юри-
дичної	літератури.	Тел.:	(067)	261-01-00.

6.3. Поліграфічні, 
рекламні

пропоную 
·	Витратні	матеріали	до	різографів	ДХ,	ЖР-
3750,	ламінатор	недорого.	Тел.:	546-96-87.

·	Ризограф	 RISO	 RZ-200ER	 -	 20	
тыс.грн.	Тел.:	482-08-62.

6.4. Освіта та навчання
пропоную 

·	Даю	уроки	гитары,	электрогитары,	бас-ги-
тара,	вокал,	флейта,	ударные	инструменты	и	
др.	Тел.:	(093)	691-24-00.
·	Даю	уроки	гитары,	 электрогитары,	 гавай-
ской	гитары,	ударных,	этнические	флейты	и	
другое.	Тел.:	(093)	691-24-00.
·	Досвічений	 сертифікований	 викладач	 до-
поможе	 з	 вивчення	 англ.	мови	 за	 скайпом.	
Тел.:	(066)	962-76-06.
·	Комп’ютерний	 набір	 текстів	 в	 будь-яких	
обсягах.	Тел.:	(097)	232-96-90.
·	Уроки	 математики	 (Голосіївський	 р-н).	
Тел.:	(050)	065-12-57.

потребую 
·	Я	 приезжаю	 из	 Франции	 в	 Ук-
раину	 один	 или	 два	 раза	 в	 год,	 и	
мне	нужно	понимать	русский	язык.	
Мне	нужны	уроки	по	електронной	
почте	 или	 скайпу.	 Мне	 не	 нужны	
сложные	 слова,	 но	 для	 повсед-
невного	 разговора.	 Я	 могу	 запла-
тить	 с	 «western	 union».	 Напишите	
pcparis@wanadoo.fr,	 чтобы	 полу-
чить	 соглашение	 о	 зарплате.	 Тел.:	
(033)	66-719-79-17.

6.9. Хатні роботи
пропоную 

·	Обстеження,	 перевірка,	 чищення	 венти-
ляційних	 каналів:	 кухня,	 ванна,	 санвузол.	
Житлові	будинки,	підприємства,	організації.	
Київ	 та	 передмістя.	 Витяжні	 вікна.	 Ефек-
тивне	 чищення	 каналізації.	 Пенсіонерам	
знижка.	Тел.:	(095)	015-13-92.
·	Прибирання	квар-р,	будинків,	офісів.	Тел.:	
(096)	522-06-46.
·	Прибирання	 квартир,	 офісів.	 Тел.:	 (067)	
975-88-59.
·	Пропоную	послуги	по	догляду	 за	 літніми	
людьми.	Тел.:	(067)	921-30-22.

7 Оргтехніка,  
все для офісу  7

7.1. Комп’ютери, 
комплектуючі

куплю 
·	Монітор	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Монітор	 (старий,	 комп’ютерний,	 виготов-
лений	до	1990	року).	Тел.:	(099)	430-93-58.
·	Ноутбук,	нетбук,	планшет.	Тел.:	(067)	131-93-12.
·	Планшет	 (для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	 (099)	
486-74-70.

продам 
·	АТЛОН-2,6	(ЖД	160	Гб,	оперативна	2	Гб,	
відеокарта	 550,	 монітор	 15»	 ЛСД,	 клавіа-
тура,	миша,	 звукова	карта)	 -	 699	 грн.	Тел.:	
(093)	138-22-40.
·	Блок	системний	комп’ютерний.	Тел.:	(066)	
061-12-10.
·	Диск	з	операційною	системою	до	макбуку	
(ліцензійний).	Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Комп’ютер	АМД	АТЛОН-3000+	(відео	256	
Мб,	пам’ять	1	Гб,	2	ДВД,	Віндовс	ХР).	Тел.:	
(097)	996-62-70.
·	Комп’ютер	 з	 блоком	 живлення,	 стіл	
комп’ютерний	 (є	 стілець)	 -	 1,5	 тис.грн	 за	
все.	Тел.:	(097)	400-29-50.
·	Комп’ютер	(повний	комплект).	Тел.:	 (098)	
792-02-81.
·	Комп’ютер.	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	Монітор	 LG	ФЛАТРОН	 (17»).	 Тел.:	 (068)	
862-11-36.
·	Монітор	 LG	ФЛАТРОН	 (17»).	 Тел.:	 (068)	
928-11-43.
·	Монітор	САМСУНГ-740N	(плоский)	-	800	
грн.	Тел.:	(099)	544-90-37.
·	Монітор	САМСУНГ	МАСТЕР-710Н	(плоский,	
гарний	стан,	робочий).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Ноутбук	АСЕР	(17»,	б/в).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Ноутбук	 АСЕР-552	 (нов.,	 колір	 світло-
сірий)	-	4,999	тис.грн.	Тел.:	(095)	037-41-58.
·	Ноутбук-ультрабук	ТОШИБА	Z-930	(діаго-
наль	13,3»,	вага	1	кг,	ультратонкий,	корпус	
магній,	 б/к,	 оперативка	 4	 Гб,	 пам’ять	 SSD	
128	 Гб,	 порти:	 3	 USB,	 HDMI,	 АЗЕРНЕТ	
ЛАН,	гарний	стан,	рідна	зарядка)	-	7,2	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(093)	576-85-01.

·	Ноутбук	 ФУДЖИТСУ	 СИМЕНС	 (15,6»,	
товстий	корпус,	2-ядровий)	-	3	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(068)	598-28-68.
·	Планшет	 АЄР-2	 (неробочий)	 -	 5	 тис.грн.	
Тел.:	(068)	005-21-83.
·	Планшет	 САМСУНГ	 ГАЛАКСІ-1000	
(нов.,	в	упоковці,	чохол),	нетбук	САМСУНГ	
(екран	7»,	2	Гб	ОЗУ,	512	відеокарта,	гарний	
стан,	мало	працював).	Тел.:	(067)	916-86-20.
·	Принтер	КАНОН	(кольоровий,	неробочий)	
дешево.	Тел.:	285-40-14.
·	Принтер	 КОНІКА	 МІНОЛТА	 (б/к,	 ро-
бочий),	 принтер	 КОЛОР	 ЛАЗЕР-2500	 (ро-
бочий,	кольоровий).	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Принтер	 САМСУНГ	 SLP-300	 (лазерний,	
кольоровий).	Тел.:	(093)	465-90-51.
·	Пристрій	 багатофункційний	 (принтер,	
сканер,	копір).	Тел.:	(063)	924-65-26.
·	Пристрій	БРАЗЕР	багатофункційний	(факс,	
ксерокс,	 принтер,	 нов.,	 на	 гарантії).	 Тел.:	
(095)	281-72-74.
·	Пристрій	 копіювальний	 (3	 в	 1,	 принтер,	
сканер,	копір).	Тел.:	(097)	327-27-82.
·	Роутер	-	350	грн.	Тел.:	(093)	110-10-34.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю 

·	Телефони	 мобільні	 (б/к,	 можна	 неробочі,	
для	себе)	дорого.	Тел.:	(067)	504-62-81.
·	Телефони	 мобільні	 (можна	 неробочі,	 для	
себе)	недорого.	Тел.:	(067)	504-52-81.
·	Телефони	 мобільні	 (робочі,	 бюджетні)	 до	
300	грн.	Тел.:	(093)	138-22-40.
·	Телефони	НОКІА,	САМСУНГ	 (для	 себе).	
Тел.:	(067)	131-93-12.
·	Телефон	 НОКІА-7900	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(068)	115-17-97.

продам 
·	Апарат	телефонний	з	визначником	номера.	
Тел.:	(066)	652-36-38.
·	Апарат	 телефонний	 (радянських	 часів	 та	
в-во	Китай,	з	автовідповідачем).	Тел.:	(068)	
352-19-43.
·	Апарат	 телефонний	 (стаціонарний,	 чер-
воний,	переносний).	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Бампер	для	айфона	5С	і	ХУАВЕЙ	Р-6	(нов.)	
або	обміняю.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Інтернет-модеми	 КИЇВСТАР	 МО-
БІЛЬНИЙ	ІНТЕРНЕТ,	МТС	КОННЕКТ	3Д.	
Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Міні-рацію	 БАУФЕНГ	 Т-2	 (8-канальна)	 -	
700	грн.	Тел.:	(063)	863-77-70.
·	Подовжувач	до	телефона	міського	номера.	
Тел.:	(050)	884-47-54.
·	Провід	телефонний	(500	м).	Тел.:	(066)	662-50-63.
·	Провід	телефонний	(500	м).	Тел.:	517-78-73.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 (б/к).	 Тел.:	
519-58-01.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 ДЕКТ.	 Тел.:	
(068)	928-11-43.
·	Радіотелефон	ПАНАСОНИК	 (з	АВН,	 б/к,	
гарний	стан)	-	200	грн.	Тел.:	400-75-64.
·	Радіотелефон	ПАНАСОНИК	КХ-ТС-1405	
(900	мГц).	Тел.:	(066)	205-57-33.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 КХ-ТСД-
246UA	 (гарний	 стан,	 без	 подряпин,	 АВН,	
цифровий	 автовідповідач)	 -	 400	 грн.	 Тел.:	
(098)	121-56-55.
·	Смартфони,	телефони	моб.	НОКІА,	САМ-
СУНГ,	АЛКАТЕЛ	(нов.)	дешево.	Телефони	
моб.	(б/к)	на	запчастини,	флешки,	фурнітуру	
блютуз	(нов.)	дешево.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Смартфон	 ЛЕНОВО	 А-6000	 (б/к	 2	 міс.,	
ідеальний	стан,	камера	8	мегапікселів,	про-
цесор	4-ядровий,	екран	5»,	в	ремонті	не	був,	
захисна	плівка,	чохол,	карта	пам’яті	2	Гб)	-	
2,2	тис.грн.	Тел.:	(096)	374-81-73.
·	Смартфон	 САМСУНГ	 ГАЛАКСІ	 КОРЕ-
360	(4,4»,	1	Гб,	вбудована	пам’ять	8	Гб)	-	1,8	
тис.грн.	Тел.:	(067)	404-45-82.
·	Телефон	з	АВН	(нов.,	в	упаковці)	-	400	грн.	
Тел.:	432-24-40.
·	Телефони	МОТОРОЛА	С-350	моб.	(2	шт.,	
пристрій	живлення,	робочі)	-	180	грн/2	шт.	
Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Телефон	НОКІА-541І	моб.	Тел.:	(067)	916-86-20.
·	Телефон	НОКІА-6233	моб.	(гарний	стан)	-	
350	грн.	Тел.:	(096)	307-71-30.
·	Телефон	НОКІА	моб.	недорого.	Тел.:	(067)	
403-03-15.
·	Телефон	НОКІА	моб.	 (нов.)	 або	обміняю	на	
неробочий	моб.	телефон.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Телефон	САМСУНГ	GPRS	моб.,	 телефон	
НОКІА	 АSHA-302	 моб.	 (нов.)	 на	 запча-
стини.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Телефон	 САМСУНГ	 S-3650	 (моб.,	 батарея	
7	днів,	камера,	робочий)	-	400	грн,	АНДРОЇД	
ЛЕНОВО	А-369I	(2	сім,	працює	одна,	чорний,	
робочий)	-	400	грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Телефон	СИМЕНС	моб.	(камера,	нов.)	або	
обміняю	на	неробочий	моб.	 телефон.	Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Факс	 ПАНАСОНИК	 КХ-F130,	 принтер	
КАНОН	 С-200,	 монітор	 САМСУНГ.	 Тел.:	
(097)	940-11-02.

7.3. Інша оргтехніка, 
канцтовари

куплю 
·	Годинник	 кишеньковий	 Кіровський	 або	
його	запчастини	(гарний	стан,	для	себе),	до-
рого.	Тел.:	407-06-19.

продам 
·	Авторучку	 (часів	 СРСР,	 «золоте	 перо»,	
чорнильна),	 годинники	ВОСТОК	 та	швей-
царські	 (неробочі,	 на	 запчастини).	 Тел.:	
(067)	454-60-46.
·	Браслети	 на	 годинники	 (метал.,	 нов.)	 по	
100	грн.	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Годинники	 кишенькові:	 швейцарський	
з	 ланцюжком,	 ОРІЄНТЕКС,	 ДОРОЖНІЙ	
(нов.)	дешево.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Годинники	 наручні	 ГЕНЕРАЛЬСЬКІ	 та	
КОМАНДИРСЬКІ.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Годинник	КОМАНДИРСЬКИЙ	та	ін.	(б/к).	
Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Годинник	РАКЕТА	кварцевий	(чол.,	вітч.).	
Тел.:	553-84-59.
·	Друкарські	 (портативні,	 у	 валізах):	 ОП-
ТІМА	(Німеччина),	ЮНІС	(Чехія),	ЕРИКА	
(Німеччина).	Тел.:	(099)	617-40-80.
·	Друкарську	МОСКВА	 (портативна)	 -	 150	
грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Калькулятор	ЕЛЕКТРОНІКА	МК-44.	Тел.:	
(050)	191-20-76.
·	Калькулятор	ЕЛЕКТРОНІКА.	Тел.:	285-72-67.
·	Монокуляр	МСП-5х25	(СРСР).	Тел.:	(073)	
437-91-31.
·	Папір	міліметровий	(1	рулон),	діазопапір	(1	
рулон).	Тел.:	519-58-01.
·	Ручку	 ПАРКЕР	 (золоте	 перо).	 Тел.:	 (093)	
523-08-42.
·	Сумки	для	ноутбука	(2	шт.),	дошку	для	кре-
слення,	кульман.	Тел.:	410-45-35.
·	Сумки	 (шкіряні,	 жін.,	 відм.	 стан),	 фен	 РУ-
САЛКА	 з	 насадками	 (відм.	 стан),	 все	 для	
шиття	(залишки):	змійки,	нитки	та	ін.,	ковдри	
(2	шт.,	доросла	та	дитяча).	Тел.:	572-15-97.

7.4. Ремонт та 
обслуговування

пропоную 
·	Ремонт	 компьютеров	 на	 дому.	 Га-
рантия.	 Без	 выходных.	 Тел.:	 (067)	
493-45-01, (093) 008-79-78, (044) 
229-15-20,	(066)	522-11-68.
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8.1 Аудіо-, відео-, фото-
техніка, телевізори

куплю 
·	Аудіокасети	 (для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	
(067)	234-29-71.
·	Відеокасету-адаптер	-	200	грн.	Тел.:	 (067)	
452-81-62.
·	Магнітолу	ШАРП,	 СОНІ,	 ПАНАСОНИК,	
приймачі,	 магнітофони,	 підсилювач,	 те-
левізор,	 тюнер	 Т-2	 (для	 себе).	 Тел.:	 (097)	
327-27-82.
·	Магнітофон	(кас.,	для	себе,	б/к)	недорого.	
Тел.:	(097)	899-75-18.
·	Магнітофон	 (кас.,	 переносний,	 робочий,	
для	 себе),	 радіоприймач	 кас.	 (переносний,	
сучасний,	 робочий,	 невеликого	 розміру).	
Тел.:	(095)	850-28-16.
·	Підсилювачі:	ВЕГА-120,	ОДІСЕЙ-010,	еква-
лайзер	 параметричний	 ЛОРТА-005С,	 підси-
лювач	АМФІТОН-002.	Тел.:	(067)	479-96-67.
·	Підсилювач	 ламповий	 ЕСТОНІЯ,	 СИМ-
ФОНІЯ	(для	себе).	Тел.:	(096)	064-11-80.
·	Плеєр	 DVD	 під	 флешку	 (для	 себе).	 Тел.:	
(063)	024-77-20.
·	Плеєр	DVD	(портативний,	будь-який	стан).	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Програвач	для	дисків	(для	себе).	Тел.:	(068)	
199-25-07.
·	Радіоприймач,	 магнітофон,	 модем,	 но-
утбук.	Тел.:	(068)	598-28-68.
·	Телевізор	LG	(24»	або	22»,	LED)	або	САМ-
СУНГ	(для	себе),	флешку	USB	(від	2	до	16	
Гб),	антену	кімнатну,	відеоплеєр	з	раз’ємом	
USB,	 тюнер	 телевізійний	 Т-2.	 Тел.:	 (098)	
227-72-04.
·	Телевізор	(б/к,	самовивіз).	Тел.:	237-33-67.
·	Телевізор	САМСУНГ	(б/к,	для	себе)	недо-
рого.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Телевізор,	 центр	 муз.	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Тюнер	 телевізійний	 (нов.,	 з	 доставкою).	
Тел.:	(097)	301-50-09	(Ігор).
·	Фотоапарат	 цифровий	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(068)	115-17-97.

продам 
·	Адаптер	(24	В,	Сінгапур).	Тел.:	(097)	223-27-69.
·	Антену	кімнатну	для	телевізора	недорого.	
Тел.:	542-33-71.
·	Антену	 супутникову	 (із	 Німеччини,	 є	 ін-
струкція)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	037-41-58.
·	Апарат	 СПОРТ-4	 кінознимальний.	 Тел.:	
285-72-67.
·	Аудіомагнітофон	 СМІТ	 портативний	 (кас.,	
Корея),	сумку	для	фото	або	відеокамери,	дис-
кетницю	(дерев.,	навісна),	аудіо	та	відеоплеєр	
портативний	ВВК.	Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Бінокль	БУШНЕЛ	нов.	(8х21	см)	-	510	грн,	
підсилювачі:	ВЕГА-120,	ОДІСЕЙ-010,	 -002	
(2х100	 Вт),	 АМФІТОН-002,	 колонки	 аку-
стичні:	 РАДІОТЕХНІКА	S-70,	 -35АC1-S90	
(кобальтові	динаміки).	Тел.:	402-02-01.
·	Відеокамеру	 JVC	 EVEREO	 (цифрова,	
запис	 на	 картку	 пам’яті,	 чохол,	 зум	 35,	
монітор	2,7»,	ідеальний	стан)	-	1,5	тис.грн.	
Тел.:	(050)	609-60-46.
·	Відеокамеру	СОНІ,	відеоплеєр	СОНІ.	Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Відеокамеру	(Японія),	караоке.	Тел.:	(067)	
230-04-94.
·	Відеокасети,	касети	для	магнітофона.	Тел.:	
403-16-68.
·	Відеокасету-адаптер	-	200	грн.	Тел.:	 (067)	
452-81-62.
·	Відеомагнітофон	ДЕУ.	Тел.:	275-15-02.
·	Відеомагнітофони	LG,	 ТОШИБА	 (б/к)	 по	
100	 грн,	 відеомагнітофон	 ПАНАСОНИК	 -	
200	грн.	Тел.:	(096)	360-99-94.
·	Відеомагнітофон	 СОНІ	 (на	 запчастини),	
фотоапарат	 КОДАК	 недорого.	 Тел.:	 (099)	
038-81-98.
·	Відеомагнітофон.	Тел.:	(098)	711-04-67.
·	Відеомагнітофон	 ХІТАЧІ,	 магнітофон	
МАЯК-205	 (б/к),	 телевізор	 (ч.-б.,	 ламповий),	
телевізор	ПАНАСОНИК	 (неробочий),	 магні-
тофон	ЮПІТЕР,	приймач	СПІДОЛА-231,	фо-
тоапарат,	магнітофон	з	приймачем	ІНТЕРНЕ-
ШЕНЛ,	 приймач	 МЕРИДІАН,	 гучномовець,	
проектор	ЛЕКТОР-600.	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Відеоплеєр	 САМСУНГ	 (б/к),	 відеокамеру	
СОНІ.	Тел.:	(093)	975-18-92.
·	Відеореєстратор	 ПАЛМАН	 DVR-10H.	
Тел.:	(067)	975-09-38.
·	Діапроектор	АЛЬФА-3550	 (автоматичний,	
з-д	 Петровського,	 з	 касетами)	 -	 450	 грн.	
Тел.:	(095)	837-75-01.
·	Диски	DVD	 (560	шт.),	 програвачі	 (2	шт.),	
відеокасети	(300	шт.),	приймачі	старовинні	
ЛАТВІЯ,	ХАРКІВ,	РИГА-103,	відеомагніто-
фони	(2	шт.).	Тел.:	(063)	261-11-21.
·	Касети,	платівки.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Кінопроектор	для	слайдів	(мультфільми,	з	
екраном).	Тел.:	275-15-02.
·	Кінопроектор	РУСЬ	(1980	р.вип.),	кінокамеру	
АВРОРА-215	(1980	р.вип.),	програвач	КАРА-
ВЕЛА	(1976	р.вип.).	Тел.:	(098)	991-12-21.
·	Лампу	 генераторну	 ГУ-43Б	 (вага	 1,5	 кг,	
нов.,	 в	 упаковці,	 міцний	 теплий	 ламповий	
звук	класу	хайенд)	-	2,66	тис.грн.	Тел.:	(099)	
643-91-39.
·	Магнітолу	БІЛОРУСЬ,	кінознімальник	апарат	
СПОРТ-4,	бінокль.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Магнітолу	 БІЛОРУСЬ,	 кінознімальник	
апарат	СПОРТ-4,	бінокль.	Тел.:	285-72-67.
·	Магнітофон	ВЕСНА-212,	магнітолу	ВЕГА-
328	-	100	грн,	антену	кімнатну	ВІТЕК	-	200	
грн,	блок	живлення	(3-12	В)	-	50	грн,	бритву	
ХАРКІВ,	 телевізор	 ЕЛЕКТРОНІКА-409	 -	
100	грн,	ваги	на	підлогу	-	50	грн.	Тел.:	(073)	
031-78-63.
·	Магнітофон	 ПАНАСОНИК	 (кас.).	 Тел.:	
(067)	599-07-79.
·	Магнітофон	ФІЛІПС	(б/к,	роб.	 стан,	віде-
окасети),	 платівки	 вінілові	 недорого.	 Тел.:	
(067)	387-77-53.
·	Магнітофон	 ЮПІТЕР-203	 (стерео,	 83	
р.вип.).	Тел.:	(099)	220-28-07.
·	Магнітофон	 ЯУЗА-206ПМ-22	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Мікросхеми	серія	164	LE-5,	ТМ2,	134РУ-6.	
Тел.:	(063)	376-44-69.
·	Монокуляр	МСП-5х25	(СРСР).	Тел.:	(073)	
437-91-31.
·	Навушники	 МОНСТР	 БІТ	 МІКС-Р,	
I-POD-3	(8	Гб).	Тел.:	(093)	442-47-29.
·	Підсилювач	 АМФІТОН-002.	 Тел.:	 (095)	
476-77-95.
·	Підсилювач	 АМФІТОН-002.	 Тел.:	 (099)	
543-47-00.
·	Підсилювачі:	 АМФІТОН	 А-1-01,	 -002,	
ОДІСЕЙ-010,	 еквалайзер	 ЛОРТА-005С	 та	
ін.	Тел.:	(067)	479-96-67.
·	Плеєр	DVD	-	400	грн.	Тел.:	(050)	198-45-87.
·	Плеєр	DVD	(нов.),	платівки	вінілові,	про-
гравач	 для	 платівок	 імп.,	 колонки	 (2	 шт.),	
компакт-диски,	 радіоприймач	 СОНІ	 (ки-
шеньковий,	зарядний	пристрій).	Тел.:	(066)	
766-00-52.
·	Плеєр	 ДЕНОН	 (5-дисковий,	 робочий)	 не-
дорого.	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Приймач	провідного	радіо.	Тел.:	517-78-73.
·	Приймач	проводного	радіо.	Тел.:	(066)	662-50-63.
·	Приймач	С-3200	цифровий	кабельний	-	200	
грн.	Тел.:	(096)	229-85-86.
·	Приставку	ЕЛЕКТРОНІКА	світломузичну	
з	програвачем.	Тел.:	(067)	976-95-96.
·	Програвач	 ВЕГА-106	 (стерео,	 платівки,	
казки)	 -	 1,5	 тис.грн,	 підсилювач	 ВЕФ-101	
(стерео)	 -	 1,5	 тис.грн,	 колонки	 6МАС-4	 (2	
шт.).	Тел.:	(099)	917-07-52.
·	Радіолампи	 пальчикові	 та	 цокольні.	 Тел.:	
(050)	742-38-66.

·	Радіолу	ЛЮКС-2	(1958	р.вип.,	Рига),	телеві-
зори	 ПАНАСОНИК	 ТС-21Z99	 (Індонезія),	
JVC	(Японія),	магнітолу	портативну	(Японія),	
стабілізатор	напруги.	Тел.:	419-34-05.
·	Радіолу	 УРАЛ-49	 (1949	 р.вип.,	 оригінал,	
робоча)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(067)	928-41-54.
·	Радіоприймач	 ВЕФ-201	 (б/к),	 телевізор	
ЕЛЕКТРОН	Ц-380.	Тел.:	412-67-98.
·	Радіоприймач	 СКІРО	 KB-308AC	 (нов.,	 в	
упаковці)	-	150	грн.	Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Стабілізатор	(9	А).	Тел.:	525-69-66.
·	Телевізор	 JVC	 (14»,	 кухон.).	 Тел.:	 (063)	
924-65-26.
·	Телевізор	 LG	 ЕЛЕКТРОНІКС	 (5	 років,	
гарний	стан).	Тел.:	(050)	632-38-39.
·	Телевізор	АКАЙ	(кольоровий,	екран	51	см,	
неробочий	стан).	Тел.:	(045)	986-29-29.
·	Телевізор	ГРЮНДИГ	СТ-70	(б/к,	робочий),	
телевізор	LG	RT-21F	(робочий).	Тел.:	 (067)	
672-58-58.
·	Телевізор	 ДЕУ	 (Корея,	 50	 см),	 телевізор	
ЕЛЕКТРОН-451,	телевізор	імп.	Тел.:	463-19-56.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН	 кольоровий,	
платівки.	Тел.:	422-07-69.
·	Телевізори:	JVC	(72	см),	ТОШИБА	(54	см,	
б/к).	Тел.:	592-77-04.
·	Телевізори	 (кінескопні)	 на	 запчастини.	
Тел.:	(098)	475-68-10.
·	Телевізори:	СОНІ,	САМСУНГ	(все	б/к)	по	
800	грн.	Тел.:	(066)	443-88-03.
·	Телевізори:	 ШАРП	 (Малайзія,	 14»,	
357х363х370	 мм),	 СОНІ	 (Іспанія,	 21»,	
630х460х492	мм),	телевізор	ТОШИБА	(21»,	
Індонезія).	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Телевізор	ОРИЗОН	(ч.-б.).	Тел.:	(093)	802-53-53.
·	Телевізор	ОРИОН	(плоский,	б/к,	р-н	Обо-
лонь,	 самовивезення)	 дешево.	 Тел.:	 (099)	
143-86-77.
·	Телевізор	ПАНАСОНИК	(71»)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(067)	869-99-32.
·	Телевізор	ПАНАСОНИК,	програвач	з	платів-
ками,	 магнітофон	 ТОШИБА,	 відеокамеру	
СОНІ,	бінокль	Б-8-30.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Телевізор	ПАНАСОНИК	(пульт,	94	см,	чорний	
корпус,	робочий).	Тел.:	(096)	547-68-16.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 ТС-2166R	
(Японія).	Тел.:	(068)	976-34-76.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 ТС-21Е1R	
(пульт),	 телевізор	 АТЛАНТА	 АТ-705	 (з	
радіоприймачем,	 переносний,	 7»,	 ч.-б.).	
Тел.:	(097)	494-79-19.
·	Телевізор	ПАТРІОТ	КМ-1428	 (б/к,	 37	 см,	
гарний	стан)	-	550	грн,	торг.	Тел.:	553-72-45.
·	Телевізор	 РЕКОРД	 ВЦ-381Д.	 Тел.:	 (066)	
782-34-64.
·	Телевізор	САМСУНГ	(40»,	гарний	стан)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(096)	229-85-86.
·	Телевізор	 САМСУНГ	 (54	 см,	 б/к,	 неро-
бочий,	 гарний	 корпус)	 дешево.	 Тел.:	 (097)	
247-70-71.
·	Телевізор	САМСУНГ	(б/к,	54	см)	недорого,	ан-
тену	телевізійну	-	40	грн.	Тел.:	(099)	544-90-37.
·	Телевізор	 САМСУНГ	 (б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(096)	417-34-89.
·	Телевізор	САМСУНГ	(б/к)	недорого.	Тел.:	
(093)	402-92-24.
·	Телевізор	САМСУНГ	 (гарний	 стан)	 -	 800	
грн.	Тел.:	(093)	581-38-45.
·	Телевізор	 САМСУНГ	 (плазма,	 великий,	
потребує	ремонту).	Тел.:	(066)	715-39-25.
·	Телевізор	САМСУНГ	ПЛАНО	(срібялстий,	
б/к,	54	см,	цифровий	декодер,	робочий	стан)	
-	2,7	тис.грн.	Тел.:	(093)	716-92-73.
·	Телевізор	САТУРН	(кольоровий,	52	см,	ро-
бочий)	-	500	грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Телевізор	СЛАВУТИЧ	на	запчастини.	Тел.:	
(098)	792-02-81.
·	Телевізор	СЛАВУТИЧ	(ч.-б.,	гарний	стан),	
мікрофон	РЕТРО	(1959	р.вип.,	гарний	стан),	
телевізори	JVC,	ТОМСОН,	ПАНАСОНИК.	
Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Телевізор	 СОНІ	 (21»)	 -	 1,2	 тис.грн.	 Тел.:	
592-65-21.
·	Телевізор	СОНІ	(29»)	-	700	грн.	Тел.:	295-83-80.
·	Телевізор	 СОНІ	 (72	 см,	 сірий	 корпус,	
пульт)	-	800	грн.	Тел.:	(098)	690-31-53.
·	Телевізор	СОНІ	ТРІНІТРОН	КV-25FX30K	
(робочий)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (067)	
287-78-41.
·	Телевізор	ТАУРАС.	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Телевізор.	Тел.:	(063)	610-26-33.
·	Телевізор	ФІЛІПС	(14»,	кухон.).	Тел.:	(097)	
327-27-82.
·	Телевізор	ФІЛІПС	(36	см).	Тел.:	(066)	392-17-14.
·	Телевізор	 ФІЛІПС	 -	 800	 грн.	 Тел.:	 (097)	
506-66-25.
·	Телевізор	ФОТОН,	антену	кімнатну	(нов.).	
Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Телевізор	 ШАРП	 (кольоровий),	 радіолу	
РИГОНДА	ВЕФ-202.	Тел.:	 (063)	 511-38-05	
(Анатолій	Степанович).
·	Тюнер	 DVBT	 ефірний	 цифровий	 (32	 без-
коштоані	канали,	відм.	стан,	в	упаковці,	з	до-
кументами)	-	320	грн.	Тел.:	(095)	476-77-95.
·	Фільмоскоп	 -	 340	 грн,	 програвач	 для	
платівок	АРІЛА.	Тел.:	(067)	748-15-38.
·	Фотоапарати:	ПОЛАРОЇД-636,	СМЕНА-2.	
Тел.:	249-55-47.
·	Фотоапарати:	 СОНІ	КІБЕРШОН	DSCW-5	
(в	 упаковці)	 -	 1,9	 тис.грн,	 КАНОН	А-530,	
КАНОН	А-3000	(б/к).	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Фотоапарати:	 ФЕД-5,	 УФО,	 РОДМЕР	
(плівкові).	Тел.:	464-74-19.
·	Фотоапарат-камеру	КИЇВ-88	(нов.)	-	8	тис.
грн,	КИЇВ-19	(нов.)	-	1,5	тис.грн,	відеопро-
гравач	 з	 вдисками	ПАНАСОНИК	 (DVD)	 -	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Фотоапарат	МОСКВА-5	 (фотозбільшувач,	
плівка	 6х9,	 фотоприладдя),	 магнітофони	
(вітч.,	нов.,	10	шт.).	Тел.:	430-72-00.
·	Фотоапарат	 СМЕНА-СИМВОЛ,	 кінока-
меру	 КВАРЦ	 2-8С-3,	 кінопроектор	 РАЙ-
ДУГА-2.	Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Фотоапарат	 ТАМАЧІ	 плівковий	 (Японія).	
Тел.:	(068)	354-40-30.
·	Центр	муз.	АЙВА	або	обміняю.	Тел.:	(068)	
115-17-97.
·	Центр	 муз.	 МС-901	 (б/к,	 робочий	 стан).	
Тел.:	463-92-21.

8.2. Побутова техніка
куплю 

·	Електрошашличницю	(для	себе)	недорого.	
Тел.:	464-74-19.
·	Кавомолку	(для	себе)	недорого.	Тел.:	(068)	
356-17-00.
·	Комбайн	 кухон.	 (будь-який	 стан).	 Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Пилосос	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Плиту	 (газ.,	 гарний	 стан,	 для	 себе).	 Тел.:	
522-55-61.
·	Плиту	електричну,	холодильник,	прес	для	
вичавлення	соків	(б/к)	недорого.	Тел.:	(093)	
580-25-60.
·	Плиту	ел.	(індукційна)	або	вбуд.	поверхню	
(для	себе)	недорого.	Тел.:	(066)	752-20-20.
·	Холодильник	(б/к,	для	себе)	недорого.	Тел.:	
(098)	477-92-14.
·	Холодильник	б/к,	морозильник,	плиту	газову,	
електричну,	 пральну	 (можна	 які	 потребують	
ремонту,	самовивезення).	Тел.:	237-33-67.
·	Холодильник	(для	себе).	Тел.:	(099)	486-74-70.
·	Холодильник,	 комбайн	 кухон.	 (будь-який	
стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Холодильник,	пральну-автомат,	електроплиту	
(б/к	до	двох	років).	Тел.:	(066)	937-68-30.
·	Холодильник	 (робочий,	 гарний	 стан,	 для	
себе)	недорого.	Тел.:	403-15-29.
·	Швейну	(настільна,	електропривод,	валіза,	
будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Швейну	 (ножна,	 клас	 1-М,	 робоча,	 для	
себе).	 Розгляну	 всі	 пропозиції.	 Тел.:	 (050)	
632-38-39.

продам 
·	Вентилятор	на	підлогу	(з	дистанційним	ке-
руванням).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Витяжку	 кухон.	 (для	 кухня	 10	 кв.м,	 біла,	
майже	нов.)	-	400	грн.	Тел.:	515-52-64.
·	Витяжку	кухон.	Тел.:	419-01-65.
·	В’язальну	 СИЛЬВЕР	 (Японія,	 напівав-
томат)	-	договірна.	Тел.:	(096)	353-94-54.
·	Гриль	 побутовий	 (газ	 та	 електрика).	 Тел.:	
(050)	447-88-55.
·	Електровафельницю,	електроміксер	(вітч.).	
Тел.:	565-85-77.
·	Електрокамін.	Тел.:	(063)	865-62-86.
·	Електроміксер	 РОСТОК,	 електрофен	 РУ-
САЛКА	(нов.),	праску,	щипці	для	завивання	
волосся.	Тел.:	(066)	662-50-63.
·	Електроплиту	ЕЛЕКТРА-1001	(б/к,	гарний	
стан).	Тел.:	(050)	930-82-77.
·	Електроплиту	 МРІЯ-8	 (2-конф.,	 б/к,	 ду-
ховка),	 електрорадіатор	 (6-секційний,	 з	 ав-
томатикою).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Електроплиту	МРІЯ-8	(2-конф.,	б/к).	Тел.:	
(050)	414-05-65.
·	Електросамовар.	Тел.:	528-05-59.
·	Електрочайник	 ЗАНУССІ	 (нов.,	 в	 упа-
ковці)	-	500	грн.	Тел.:	(066)	980-67-10.
·	Електрочайник	(нов.)	дешево.	Тел.:	518-21-96.
·	Електрочайник,	 соковижималку	 СВ-2,	
міксер	РОСТОК,	пельменницю,	фен	ЛІЛІЯ,	
електрошашличницю	з	шампурами,	швейну	
(ручна).	Тел.:	285-72-67.
·	Електрошашличницю	(для	себе)	недорого.	
Тел.:	464-74-19.
·	Запчастини	 до	 пральної	 ІНДЕЗИТ-2296.	
Тел.:	(097)	992-54-38.
·	Кавоварку	(ел.,	гейзерна).	Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Кавоварку	 (ел.),	чайник	 (ел.,	нов.),	 венти-
лятор	настільний,	плойку	для	волосся.	Тел.:	
570-26-17.
·	Кавоварку	 (нов.,	 в	 упаковці)	 -	 400	 грн;	
підігрівач	дитячого	харчування	(нов.,	в	упа-
ковці)	-	200	грн;	фен	РУСАЛКА	(нов.,	в	упа-
ковці)	 -	 150	 грн;	 плойку	 (нов.,	 в	 упаковці)	
-	120	грн,	форму	алюмініє	в	ЧУДО	для	ви-
пікання	тортів	(гарний	стан)	-	150	грн.	Тел.:	
432-24-40.
·	Кавоварку	 ФІРСТ	 (ел.,	 Австрія,	 молота	
кава,	 регулювання	 міцності,	 заслонка	 від	
розбризкування,	 графин	 класичної	 форми,	
майже	 нов.),	 електробритви	 (2	шт.,	 Німеч-
чина,	США,	роб.	стан),	електропічку	САН-
ДВИЧ	(нов.,	шашлики,	сушка	грибів,	ягід)	
недорого.	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Кавомолку	РОСТОК	(ел.),	комбайн	кухон.	
РОСТОК,	запчастини	до	міксера	РОСТОК.	
Тел.:	(066)	107-79-61.
·	Комбайн	кухон.	ФІЛІПС.	Тел.:	(099)	297-92-58.
·	Комплект	фарфору	столового	 (Німеччина,	
кав’ярник,	 маслениця,	 сливочник,	 цукер-
ницю,	 гарний	 стан)	 -	 400	 грн	 за	 все.	 Тел.:	
(068)	352-69-53.
·	Компресор	 для	 холодильника	 (Білорусь),	
морозильник.	Тел.:	525-69-66.
·	Кондиціонер	КОМФОРТ	ПЛЮС	 (охолод-
ження,	 зволоження,	 очищення,	 нагрів	 по-
вітря)	-	3,7	тис.грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Кондиціонер.	Тел.:	(093)	264-83-70.
·	Матрац-електрогрілку,	 підлогу	 теплу	 (ки-
лимок)	недорого.	Тел.:	360-56-44.
·	Матрац-електрогрілку,	 «підлогу	 теплу»	
(мобільна,	60	Вт).	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Міксер	РОСТОК	МВР-202	(ел.)	-	2	тис.грн,	
торг.	Соковижималку	SCARLETT	SKC-012	
(Великобританія)	 -	 2	 тис.грн,	 пилосос	 РА-
КЕТА-30А	 (Дніпро)	 -	 1,5	 тис.грн,	 швейну	
МІНЕРВА	 (метал.,	 Німеччина).	 Тел.:	 (099)	
917-07-52.
·	Міні-пилосос	 ЕЛЕКТРОЛЮКС	 ручний	 -	
200	грн.	Тел.:	(068)	126-79-33.
·	Міні-швейну	 (нов.),	 швейну	 (ручна,	 нов.)	
недорого.	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Морозильник	ГІОЧЕЛ	(Молдова,	б/к,	гарний	
стан,	робочий).	Тел.:	(096)	192-77-94.
·	М’ясорубку	 РОСЬ,	 електромороженицю,	
вентилятор	 СН-2В,	 кавоварку	 (ел.).	 Тел.:	
408-55-10.
·	НВЧ-печі	(2	шт.,	повний	комплект,	гарний	
стан)	по	950	грн.	Тел.:	(063)	261-11-21.
·	НВЧ-піч.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Патрон	МІНЬЙОН,	розетку	(одинарна,	кера-
мічна),	 вимикач,	 бра	 настін.	 (джекоративне),	
кавоварку	 ГРАН	 ДЖІ	 з	 колбою,	 плафони	 (3	
види,	молочний	колір).	Тел.:	(068)	928-11-43.
·	Підлогонатирач	(220	В,	вага	5	кг,	робочий	
стан).	Тел.:	(097)	220-31-45.
·	Пилозбирач	БЕГЛЕС	ЦИКЛОН.	Тел.:	(067)	
294-74-17.
·	Пилосос	БОШ.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Пилосос	ВИТЯЗЬ.	Тел.:	(097)	327-27-82.
·	Пилосос	РНР-1000	МОДЕЛЬ	781	(робочий,	
комплект)	-	900	грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Пилосос	САТУРН	(неробочий).	Тел.:	(050)	
161-86-87.
·	Пилосос	ТАЙФУН.	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Пилосос	 ТОМАС	 (миючий,	 Німеччина).	
Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Пилосос	ШТОРМ.	Тел.:	(093)	924-65-26.
·	Плитку	(ел.,	настільна,	2-конф.,	духовка	ел.,	
нов.,	Австрія)	-	2	тис.грн.	Тел.:	486-80-21.
·	Плиту	 ВРОЗАМЕТ	 (газ.,	 Польща,	 б/к,	
гарний	стан,	50х60	см,	висота	85	см)	-	1	тис.
грн.	Тел.:	(067)	687-15-79.
·	Плиту	 ВРОМЕТ	 (б/к,	 газова,	 Польща,	
50х60х80	см)	-	400	грн.	Тел.:	(095)	177-51-02.
·	Плиту	 (газ.,	 3-конф.),	 пральну	 ПЧОЛКА	
дешево.	Тел.:	401-93-39.
·	Плиту	(газ.,	б/к,	робоча,	4-конф.)	-	700	грн.	
Тел.:	362-27-97.
·	Плиту	 (газ.,	 б/к,	 робочий	 стан,	 світла,	
4-конф.)	-	700	грн.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Плиту	(газ.,	б/к,	світло-жовта,	робоча)	-	750	
грн.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Плиту	 газ.	 ГОРЕНЬЄ	 (б/к,	 відм.	 стан,	
4-конф.,	Солом’янський	р-н)	недорого.	Тел.:	
(096)	274-10-20.
·	Плиту	 газову	 (4-конф.,	 б/к,	 гарний	 стан)	
недорого.	Тел.:	286-68-34.
·	Плиту	 ДРУЖКІВКА	 газову	 (б/к,	 гарний	
стан,	4-конф.),	швейну	(гарний	стан).	Тел.:	
(095)	807-04-44.
·	Плиту	(ел.,	4-конф.,	б/к,	гарний	стан)	-	600	
грн.	Тел.:	(097)	400-29-50.
·	Плиту	 ЕЛЕКТРА-1	 (ел.,	 біла),	 пральну	
СИБІР,	 швейну	 ПОДІЛЬСЬКА,	 пилосос	
УРАЛЕЦЬ-М.	Тел.:	(095)	738-16-91.
·	Плиту	КАЛОРІК	(газ.,	Німеччина,	4-конф.)	
-	800	грн.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Плиту	НОРД	(ел.,	4-конф.,	гарний	стан,	ро-
боча)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Пральну	LG	(5	кг)	-	2,2	тис.грн.	Тел.:	(067)	
928-41-54.
·	Пральну	АРИСТОН	AL-109X	EB	(неробоча,	
гарний	стан,	потребує	заміни	плати	керування)	
-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(066)	155-25-44.
·	Пральну	БОШ	(вертикальна,	5	кг,	800	об./
хв.)	-	5,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	517-18-90.
·	Пральну	 ВІРПУЛ	 (вертикальна,	 б/к,	 роб.	
стан).	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Пральну	 МАЛЮТКА	 (б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Пральну-напівавтомат	 САТУРН.	 Тел.:	
(066)	311-51-96.
·	Пральну	 (Швеція,	 сушка,	 ручна	 зборка).	
Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Праску	(ел.,	нов.).	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Праску	(нов.,	Німеччина).	Тел.:	(066)	392-17-14.
·	Праску	парову	(Німеччина,	пилосос).	Тел.:	
(067)	230-04-94.
·	Праску	СКАРЛЕТТ	(гарний	стан,	1800	Вт)	
-	250	грн,	дошку	прасувальну	-	50	грн.	Тел.:	
(095)	331-53-90.
·	Праску.	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Прес	прасувальний.	Тел.:	(050)	061-66-83.
·	Примус	РЕКОРД-1	гасовий	-	400	грн.	Тел.:	
(097)	353-33-74.

·	Прядку	 (ел.),	швейну	ЧАЙКА.	Тел.:	 (097)	
529-72-17.
·	Самовар	 (ел.,	 нов.,	 розписний),	 кавоварку	
(по	турецьки,	б/к).	Тел.:	(093)	975-18-92.
·	Самовар	(ел.,	Тула,	3	л,	гарний	стан),	паро-
варку	(ел.,	б/к).	Тел.:	453-79-63.
·	Слайсер	RGV	(0,14	кВт,	220	В,	нарізка	0,15	
мм,	діаметр	ножа	220	мм,	вага	14	кг).	Тел.:	
(067)	157-07-82.
·	Соковижималку	(ел.)	-	290	грн,	пароварку	-	
290	грн.	Тел.:	(068)	804-58-35.
·	Соковижималку	(ел.).	Тел.:	(067)	976-95-96.
·	Соковижималку	 РОСИНКА	 (ел.,	 для	
обробки	 та	 шинкування	 овочів),	 тостери	
СЕЙМ,	 МІНОТЕЛЕ	 (2	 шт.,	 Прибалтика).	
Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Соковижималку,	 самовар	 (1970	 р.).	 Тел.:	
(067)	230-04-94.
·	Сосисковарку	(8-10	л,	нерж.,	220	В,	само-
вивезення	 -	Оболонь)	 -	300	грн,	 торг.	Тел.:	
(066)	388-58-29.
·	Сушарку	для	взуття.	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Сушарку	для	рушників	(ел.,	50	Вт,	800х485	
см,	для	перукарень).	Тел.:	(067)	442-24-72.
·	Сушарку	для	рушників	(нерж.).	Тел.:	(066)	
353-93-89.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2М	 (б/к,	 гарний	
стан).	Тел.:	484-80-93.
·	Холодильник	ДНІПРО-2М	(робочий).	Тел.:	
(066)	249-97-19.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (робить,	 або	 не	
холодить,	самовивіз).	Тел.:	412-67-98.
·	Холодильник	ДНІПРО-442	(180	л,	1025	мм,	
ширина	574	мм,	глибина	610	мм)	-	1,2	тис.
грн,	МІНСЬК-17	(1165х570х600	мм,	60	л,	3	
великі	 кошики	 та	 1	маленнький)	 -	 1,2	 тис.
грн.	Тел.:	(097)	717-02-15.
·	Холодильник	ДНІПРО	(60х60х115	см,	б/к,	
робочий	 стан)	 -	 1	 тис.грн,	 НВЧ-піч	 САМ-
СУНГ	(гриль,	20	л,	білий	корпус,	сенсорна)	
-	900	грн.	Тел.:	(098)	690-54-06.
·	Холодильник	ДНІПРО	НОВА	(2-камерний,	
роб.	стан,	висота	156	см,	б/к	10	років,	гарний	
стан)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	648-75-03.
·	Холодильник	ЕЛЕКТРОЛЮКС-2440	(нов.,	
Дніпровський	р-н,	самовивезення)	-	7,5	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(050)	629-14-47.
·	Холодильники:	 ВЕКО,	 ДНІПРО-2,	 НОРД,	
ДОНБАС	 (все	 б/к),	 пральні:	 ІНДЕЗИТ,	
ЕЛЕКТРОЛЮКС,	 ЛИБІДЬ,	 РИГА,	 моро-
зильник	 НОРД	 (1,5	 м,	 6	 кошиків,	 220	 л),	
плиту	 газ.	 ЕЛЕКТА	 (4-конф.,	 60х50	 см).	
Тел.:	237-33-67.
·	Холодильники:	МІНСЬК-11,	15,	ОКА-3,	пи-
лесоси	ВИХОР,	LG,	швейну	ПОДІЛЬСЬКА	
(ел.).	Тел.:	443-19-35.
·	Холодильник	 ІНДЕЗИТ	 (документи,	 нов.,	
високий,	білий,	Таращанський	р-н)	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(095)	486-18-78	(Віталій).
·	Холодильник	ЛІБХЕР	 (Німеччина,	 висота	
190	см,	б/к).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Холодильник	 МІНСЬК-15,	 питлососи	
ВИХОР,	 САМСУНГ,	 електрошашличницю	
ТАВРІЯ.	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Холодильник	МІНСЬК-15.	Тел.:	276-02-78.
·	Холодильник	 НОРД-233	 (висота	 180	 см,	
гарний	стан).	Тел.:	(050)	845-43-76.
·	Холодильник	НОРД	(3-камерний,	гарний	стан,	
робочий)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(067)	682-84-88.
·	Холодильник	 НОРД	 (б/к,	 2-камерний,	
гарний	стан).	Тел.:	(098)	075-99-91.
·	Холодильник	 НОРД	 (б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(096)	417-34-89.
·	Холодильник	САРАТОВ	(робочий	стан)	-	1	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(093)	511-91-73.
·	Холодильник	СТІНОЛ,	кавоварку,	електро-
вафельницю.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Холодильник	СТІНОЛ.	Тел.:	274-58-35.
·	Холодильник	ШАРП	-	2	тис.грн.	Тел.:	(063)	
582-82-33.
·	Чайник	 СТ	 САТУРН	 (нов.,	 нерж.,	 міжна-
родна	гарантія	1	рік,	1,8	л,	1,8	кВт)	-	250	грн,	
плиту	ФАВОРИТ-101	(електрична,	кухонна,	
з	 духовкою,	 блини-конфорки	 працюють,	
терморегулятори	 неробочі,	 б/к)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(093)	576-85-01.
·	Швейні:	 ПОДІЛЬСЬКА	 (51	 р.вип.,	 дерев.	
корпус,	нов.)	-	2,5	тис.грн,	СИНГЕР	(Німеч-
чина).	Тел.:	(067)	854-41-47.
·	Швейні	 ПОДІЛЬСЬКА	 (робоча,	 клас	 1А,	
ручна)	 -	 300	 грн,	 ножну	 (мех.)	 -	 400	 грн.	
Тел.:	(096)	450-55-25.
·	Швейні:	 ХАРКІВ	 (електропривод,	 на-
стільна),	ЗІНГЕР	(настільна,	робочий	стан).	
Тел.:	(097)	204-71-49.
·	Швейну	1-М	(ножна).	Тел.:	(050)	632-38-39.
·	Швейну	ВЕРИТАС.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Швейну	КЕЛЛЕР	(Німеччина).	Тел.:	(067)	
259-90-37.
·	Швейну	 КЕЛЛЕР	 (ножна,	 всі	 операції,	 по-
вний	комплект)	-	600	грн.	Тел.:	(099)	271-50-48.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	(мех.	ручна)	недо-
рого.	Тел.:	(099)	297-92-58.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	на	запчастини	-	300	
грн.	Тел.:	(098)	561-62-52.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА.	Тел.:	(098)	897-98-01.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА.	Тел.:	284-76-68.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА	 (чавунна	 станіна,	
всі	операції)	-	1	тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-
21-72.
·	Швейну	ТУЛА	(електропривод)	-	1,25	тис.
грн.	Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Швейну	 ЧАЙКА-142М	 (б/к,	 електро-
привод,	 стол-тумба)	 -	 1,2	 тис.грн,	НВЧ-піч	
LG	(23	л,	900	Вт,	Південна	Корея)	-	600	грн,	
торг.	Тел.:	407-86-16.
·	Швейну	 ЧАЙКА-142М	 (електропривод,	
переносна,	 головка	 метал.,	 гарний	 стан),	
швейну	ПОДІЛЬСЬКА	ПНЗ	клас	2	(електро-
привод,	переносна,	гарний	стан).	Тел.:	(063)	
820-60-87.
·	Швейну	 ЧАЙКА-3	 (ручна,	 електропривод,	
робочий	стан)	-	400	грн.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Шланг	 зливний	 із	 кріпленням	 для	 ванни	
для	 пральної	 машинки	 (1	 шт.,	 нов.)	 недо-
рого.	Тел.:	292-27-87.
·	Щипці	 для	 завивання	 волосся	 недорого.	
Тел.:	(096)	369-91-47.

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

8.3. Господарчі товари
куплю 

·	Бочку	 (від	 100	 до	 200	 л),	 відро,	 каструлю	
скляну	 на	 1	 л,	 запасний	 патрон	 вугільний	 до	
фільтра	РОДНИК,	вазу	невелику	для	квітів,	дра-
бину	алюмінієву,	драбину,	таз	пластмасовий	або	
металевий,	купорос	мідний,	купорос	залізний,	
лещата,	свердла.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Графин,	вази,	келихи,	чарки	кришталеві,	ко-
льорове	скло,	сервізи	із	позолотою,	кобальтові	
(Німеччина,	Чехія),	мельхіор,	статуетки	та	ін.	
(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	(093)	054-19-03.
·	Ложки,	 виделки	 (нержавійка,	 мельхіор),	
вази	кришталеві,	все	б/к,	для	себе,	недорого.	
Тел.:	540-13-54.
·	Посуд	різний	чавунний	(каструлі,	пательні,	
казанки,	можна	б/к,	для	себе)	недорого.	Тел.:	
360-13-61.

продам 
·	Банки	(0,5,	1,	3	л),	бочку	пластмасову	(80-
100	л).	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Банки	 (1	 л,	 10	шт.)	 -	 70	 грн,	 прес	 універ-
сальний	ЛАКОМКА	(нов.,	в	упаковці,	кулі-
нарний)	-	150	грн.	Тел.:	432-24-40.
·	Банки	 (3,	 2,	 1	 л,	 по	 10	шт.),	 сервізи:	 сто-
ловий,	 чайний,	 кавовий	 (на	 6	 персон),	 ка-
струлі	емальовані	(3	та	5	л),	термос,	тарілки	
та	ін.	посуд.	Тел.:	570-26-17.
·	Банки	(3	л)	дешево.	Тел.:	567-05-90.

·	Банки	(3	та	1	л),	бутелі	(2	шт.,	по	10	л,	лоза),	
верейки.	Тел.:	(097)	132-20-56.
·	Банку	(10	л,	скляна).	Тел.:	405-31-34.
·	Бідон	 алюмінієвий	 (11	 л,	 б/к,	 1960	 років)	
-	180	грн,	ріг	кришталевий	(довжина	50	см,	
1970	р.)	-	170	грн.	Тел.:	(095)	837-75-01.
·	Бідони	 алюмінієві	 (молочні,	 2	 шт.,	 40	 л,	
б/к).	Тел.:	(067)	854-79-00.
·	Бідони	алюмінієві	(по	40	л,	3	шт.,	б/к)	-	1	
тис.грн.	Тел.:	(067)	919-94-23.
·	Бідони	молочні	 (40	 л,	 10	шт.).	 Тел.:	 (063)	
158-90-39.
·	Бідончики	 алюмінієві	 (імп.,	 для	 харчових	
продуктів,	20	л),	каструлі	(нерж.,	80	л,	30	л,	
з	кришками,	нов.).	Тел.:	(095)	696-16-50.
·	Бочки,	баки	(700,	1000	л,	поліетилен).	Тел.:	
(066)	930-77-44.
·	Бочки	пластмосові	(імп.,	з	кришкою,	метал.	
обруч-замок,	для	харчових	продуктів,	60	л,	
б/к).	Тел.:	(067)	735-14-72.
·	Бутели	(скляні,	20	л)	-	200	грн,	10	л	-	100	
грн.	Тел.:	(098)	862-63-99.
·	Бутелі	 скляні	 (20	 л,	 пластмасова	 об-
решітка).	Тел.:	(096)	492-19-51.
·	Бутель	(12	л)	-	150	грн,	бутель	(2	л)	-	25	грн,	
візок	 господарський	 -	 130	 грн.	 Тел.:	 (067)	
748-15-38.
·	Вазу	 фарфорову	 («мушля»,	 біла	 із	 золоти-
стим,	велика,	красива).	Тел.:	(095)	037-41-58.
·	Візки	господарські	(2	шт.).	Тел.:	(066)	293-78-40.
·	Візки	господарські	(2	шт.).	Тел.:	(099)	138-11-72.
·	Візок	 господарський	 (на	 коліщатках)	 де-
шево.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Гусятницю.	Тел.:	(063)	610-26-33.
·	Дошку	для	прасування.	Тел.:	464-16-24.
·	Дошку	прасувальну.	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Екран	на	батареї	(нов.,	10х60	см)	-	10	грн/
лист.	Тел.:	519-58-01.
·	Електродзвоник	 (8	 мелодій,	 вітч.).	 Тел.:	
(093)	465-90-51.
·	Ємкість	(200	л,	нов.).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Капусторізку.	Тел.:	(063)	289-39-13.
·	Каструлі	(нерж.,	30	л,	40	л,	2	шт.).	Тел.:	433-12-63.
·	Каструлі	 (нерж.,	 30	 л,	 60	 л,	 з	 кришками,	
нов.),	бочки	(пластмосові,	імп.,	з	кришкою,	
метал.	обруч-замок,	60	л,	б/к,	для	харчових	
продуктів).	Тел.:	(067)	137-42-32.
·	Каструлю	 (нов.,	 емальована,	 50	 л).	 Тел.:	
(066)	392-17-14.
·	Клейонку	(під	дерево	береза,	рулон).	Тел.:	
405-18-66.
·	Ключ	закатувальний,	банки	та	ін.	для	кон-
сервування,	 набір	 каструль	 (емальовані),	
каструлі	емальовані	та	миски,	відро	емаль-
оване.	Тел.:	572-15-97.
·	Кришталь,	посуд	різний,	самовар	(ел.,	нов.,	
в	упаковці).	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Кришталь.	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Кришталь.	Тел.:	(066)	311-51-96.
·	Кришталь,	чашки,	сервіз	кавовий,	сервізи	
чайні	(2	шт.),	набір	чарок	(синій	кришталь,	
підставка).	Тел.:	433-14-13.
·	Кришталь	(Чехія):	набори	фужерів,	чарок,	
бокалів,	вази,	таці	та	графини	(нов.,	в	упа-
ковці),	сервізи:	чайні,	кавові,	столові	(на	4,	
6	та	12	персон,	нов.,	в	упаковці).	Тел.:	(067)	
408-53-97.
·	Ліхтар	вуличний	(Чехія,	красивий	світильник	
під	лампу	200	Вт,	білий	з	решіткою),	світиль-
ники	підвісні	(2	шт.).	Тел.:	405-31-34.
·	Мангал.	Тел.:	(095)	764-93-09.
·	Набір	 інструментів	 для	 художнього	 різь-
блення	по	дереву.	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Набір	кавовий	 (на	12	персон,	нов.,	 в	упа-
ковці).	Тел.:	516-59-81.
·	Набір	кухон.	навісок	(ложки,	виделки	та	ін.,	
метал.,	нов.,	в	упаковці).	Тел.:	(050)	150-65-08.
·	Ножі	 кухонні	 (2	 комплекти,	 кейс	 та	 ко-
робка).	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Пательні,	 утятниці	 дешево,	 мішки	 буді-
вельні	для	сміття	(150	шт.)	по	4	грн/шт.	Тел.:	
(099)	754-20-26.
·	Пельменницю,	міксер	РОСТОК,	лотки	для	
холодного,	каструлі	скляні.	Тел.:	285-72-67.
·	Посуд	кухон.	(каструлі,	тарілки).	Тел.:	424-04-21.
·	Посуд	 різний,	 кришталь,	 самовар.	 Тел.:	
280-71-07.
·	Посуд	 ТАПЕРВЕР,	 посуд	 для	 дачі	 (б/к).	
Тел.:	(063)	186-58-22.
·	Примус	ШМЕЛЬ.	Тел.:	(067)	547-70-94.
·	Салатник	кришталевий,	ладью,	міксер	з	на-
садками,	візок	господарський,	кришталь	 (по-
пільничка,	фужери).	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Самовар	(Тула).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Сервіз	столовий	-	2	тис.грн,	сервіз	чайно-
кавовий	(Німеччина)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	
166-76-01.
·	Сервіз	столовий	(нов.,	28	предметів).	Тел.:	
453-79-63.
·	Сервіз	 чайний	 (12	 персон,	 червоний	 з	 бі-
лими	горохами)	-	700	грн.	Тел.:	544-21-49.
·	Сервіз	чайний	(перламутровий).	Тел.:	(098)	
598-66-61.
·	Сифон	 для	 газводи	 (з	 балонами).	 Тел.:	
(098)	296-05-50.
·	Статуетку	 САДКО	 (1970	 р.).	 Тел.:	 (067)	
230-04-94.
·	Судочки	 емальовані	 для	 холодного.	 Тел.:	
513-55-68.
·	Сумку	на	коліщатках,	візок	господарський.	
Тел.:	(099)	138-11-72.
·	Сумку-холодильник	(нов.)	 -	350	грн.	Тел.:	
(095)	370-53-11.
·	Сушарку	для	фруктів	та	овочів.	Тел.:	(066)	
103-60-97.
·	Термос	 (1	 л,	 Китай,	 скляна	 колба).	 Тел.:	
526-01-11.
·	Термос	 (2	л,	 імп.,	нов.),	каструлі	 (емальо-
вані,	нов.,	5	та	4	л),	гусятницю	чавунну,	па-
тельню	чавунну.	Тел.:	(096)	635-12-51.
·	Термос	 (2	 л,	 імп.),	 сервіз	 чайний	 (12	
персон),	 набір	 ложек	 та	 виделок	 (су-
венірний),	чарки	та	фужери	(різні	розміри).	
Тел.:	419-34-05.
·	Утятницю	чавунну	(б/в).	Тел.:	(096)	635-12-51.
·	Форму	для	льодяників	(велика,	півень	та	чо-
тирі	білочки)	-	100	грн.	Тел.:	(099)	271-50-48.
·	Чайник	 зі	 свистком	 (б/к)	 недорого.	 Тел.:	
526-01-11.
·	Чайники	заварні	(2	шт.,	від	сервіза),	банки	
(3	л,	30	шт.),	банки	(1	та	0,5	л,	по	10	шт.,	ра-
дянських	часів,	товсте	скло).	Тел.:	275-34-56	
(ввечері,	Тетяна).
·	Чарки	 (6	 шт.,	 символіка	 «Олімпіада-80»).	
Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Ящики	дерев.	(великі).	Тел.:	(098)	296-05-50.

8.4. Меблі
куплю 

·	Диван,	 комод,	 крісло-ліжко,	 кухню,	 ку-
точок	кухон.	(для	себе,	можна	все	б/к).	Тел.:	
(096)	443-34-27.
·	Крісло-ліжко	(розсувне),	стіл	журнальний	
(для	себе).	Тел.:	(099)	486-74-70.
·	Крісло	 офісне	 (шкіра	 або	 тканина,	 будь-
який	стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Ліжко	 (2-спальне,	 ортопедичний	 матрац,	
б/к	до	2	років).	Тел.:	(067)	404-45-82.
·	Матрац	ортопедичний.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Стінку	(Румунія,	для	себе).	Тел.:	(066)	752-20-20.

продам 
·	Вішалку	(роги	оленя)	-	600	грн.	Тел.:	540-13-54.
·	Гарнітур	 спальний	 (два	 ліжка,	 дві	 тумби,	
шафа,	 трюмо,	 перламутрове	 полірування,	
можна	окремо	предмети),	стіл	письм.	Тел.:	
(095)	065-88-75.
·	Гарнітур	 спальний	 (натур.	 дерево,	 ліжка,	
шафа,	 трюмо,	 дві	 тумби,	 колір	 кремовий	
перламутр,	б/к,	Чехія),	стіл	письм.	(Румунія,	
2-тумбовий,	темно-корич.).	Тел.:	456-15-15.

·	Диван	(2-спальний,	розсувний,	б/к,	темно-
зелений	 велюр)	 -	 1,2	 тис.грн.	 Терміново.	
Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Диван	(2-спальний,	розсувний,	нов.).	Тел.:	
566-57-07.
·	Диван	(гарний	стан).	Тел.:	535-70-96.
·	Диван	 ДЕЛЬФІН	 (розсувний,	 145х130	 см	
спальне	 місце,	 накладки	 дерев.,	 декора-
тивні,	 венге,	 тканина	 золото	 амфора,	 нов.)	
-	5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Дивани	 (2	 шт.,	 нов.,	 система	 ДЕЛЬФІН,	
100х192	см,	спальне	місце	145х130	см,	нов.,	
обивка	 «золото	 амфора»)	 -	 5	 тис.грн,	 ку-
товий	(нов.,	190х250	см,	розсувний,	система	
ДЕЛЬФІН,	 ніша	 для	 білизни,	 пружинний	
блок,	обивка	«золото	амфора»)	-	7	тис.грн.	
Оптом	знижка.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Диван-книжку.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Диван,	крісла	(2	шт.).	Тел.:	(050)	067-49-01.
·	Диван	(кутовий,	2,6х1,65	м,	спальне	місце	
2х1,35	 м,	 бежевий,	 корич.	 вставка,	 б/к,	
гарний	 стан,	 не	 порван	 та	 не	 продавлен,	
велюровий)	-	1,7	тис.грн	з	доставкою.	Тел.:	
(050)	853-99-70.
·	Диван	кутовий	(б/к,	гарний	стан,	спальне	місце	
2х1,3	м,	Троєщина).	Тел.:	(063)	967-55-00.
·	Диван	 (розсувний)	 -	 200	 грн.	 Терміново.	
Тел.:	(067)	503-37-84.
·	Диван	 розсувний	 (Італія,	 жовтий).	 Тел.:	
(093)	201-59-89.
·	Диван	 (розсувний	 наперед,	 гарний	 стан,	
нов.,	корич.-світла	клітинка)	-	2	тис.грн	без	
торгу.	Тел.:	(098)	845-87-10.
·	Комод,	шафу	книжкову	(Румунія,	б/к).	Тел.:	
(096)	635-12-51.
·	Комплект	 ВЕНЕЦІЯ	 меблевий	 (3	 секцій,	
висота	 2092	 мм,	 ширина	 2600	 мм).	 Тел.:	
(096)	613-25-82.
·	Крісла	(2	шт.).	Тел.:	(063)	610-26-33.
·	Крісла	дешево.	Тел.:	566-32-73.
·	Крісло	(беж.,	нов.).	Тел.:	(095)	175-58-01.
·	Крісло	 (нов.,	 нерозсувне)	 недорого.	 Тел.:	
(066)	178-00-12.
·	Крісло	 офісне	 (телескопічне,	 на	
коліщатках).	Тел.:	(068)	928-11-43.
·	Крісло	 розсувне	 (гарний	 стан,	 шухляда	
для	білизни,	гарний	стан)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(095)	114-67-53.
·	Крісло-туалет	зі	столом	(нов.,	в	упаковці).	
Тел.:	405-54-42.
·	Куточок	 м’який	 (диван,	 два	 крісла,	 бор-
довий	колір,	гарний	стан)	-	3,7	тис.грн.	Тел.:	
(096)	366-78-31.
·	Куточок	м’який	(диван,	напівдиван,	крісло,	
Боженко,	 б/к,	 кольорова	 обивка)	 дешево.	
Тел.:	(099)	555-87-82.
·	Кухню	модульну	 (майже	нов.,	2,5-5,5	м)	 -	
18	тис.грн.	Тел.:	(093)	138-22-40.
·	Кухню,	 стіл	 письм.,	 стіл	 кухон.,	 стіл	
круглий,	 стільці	 офісні	 (2	 шт.,	 сірі,	 на	
коліщатках).	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Ліжка	(2	шт.,	1-спальні,	можна	використо-
вувати	як	одне	2-спальне,	приліжкові	тумби,	
гарний	стан)	-	3	тис.грн.	Тел.:	540-93-49.
·	Ліжка	(2	шт.,	ортопедичні	матраци,	тумба,	б/к,	
покривала)	-	1,7	тис.грн.	Тел.:	(067)	919-94-23.
·	Ліжко	(195х75х40	см,	нов.).	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	Ліжко	(1-спальне).	Тел.:	405-32-81.
·	Ліжко	 (90х200	 см,	 гарний	 стан,	ДСП,	 ла-
мельна	основа,	3	шухляди	для	білизни,	без	
матраца)	-	2	тис.грн.	Тел.:	528-26-16.
·	Ліжко	 (нікельоване,	 панцирна	 сітка,	 ва-
тяний	 матрац),	 розкладачку	 дерев.,	 ліжко	
дерев.	недорого.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Ліжко	(полуторне,	дерев.,	гарний	стан,	орто-
педичний	матрац)	-	1	тис.грн.	Тел.:	433-14-13.
·	Матеріали	 для	 ремонту	 меблів,	 матраци.	
Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Матрац	 (190х140	 см,	 б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(066)	293-78-40.
·	Меблі	ковані	з	елементами	плазмового	різання	
(столи,	стільці,	ліжка).	Тел.:	(066)	600-87-84.
·	Меблі	кухон.	 (тумби,	тумби	навісні),	стіл,	
крісла	 (2	шт.),	розкладачку	 (метал.,	 гарний	
стан).	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	Передпокій,	крісло	нерозсувне.	Тел.:	(067)	
377-93-41.
·	Полиці	 книжкові	 (2	шт.,	 під	 склом,	 норм.	
стан),	 вішалку	 на	 стіну	 (10	 ріжків,	 нова)	 -	
договірна.	Тел.:	408-55-10.
·	Полиці	книжкові	(гарний	стан,	6	шт.).	Тел.:	
(068)	352-19-43.
·	Полиці	книжкові	(імп.,	3	шт.).	Тел.:	284-76-68.
·	Полиці	 книжкові	 (Чехія,	 нов.),	 сервант	
(Чехія),	стіл	(нов.,	Чехія),	тумба	(Чехія),	ліжко	
(Румунія,	пружинний	матрац),	стіл	кухон.	(роз-
сувний,	 Польща),	 вішалку	 (Румунія),	 стінку	
(неполіров.),	 торшер-бар	 (Німеччина),	 стіл	
(розсувний,	нов.,	обід.).	Тел.:	280-71-07.
·	Полиці	 навісні	 для	 кухні	 (з	 чеського	
гарнітура),	 шафки	 кухон.,	 диван-книжку	
(гарний	стан).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Полицю	(висота	2,35	м,	довжина	60	см,	ши-
рина	22	см),	шафку	для	взуття,	диван-ліжко,	
крісло-ліжко.	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Розкладачку	(б/к)	недорого.	Тел.:	(066)	316-27-25.
·	Розкладачку	(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	
529-04-84.
·	Сервант	 для	 посуду,	 шафу	 книжкову,	 бар	
(2,8х1,9х0,4	м).	Тел.:	(097)	189-21-45.
·	Сервант	 (Румунія,	 дерев.),	 сервант	
ХЕЛЬГА	 (Німеччина),	 тумбу,	 ліжко	
(1,5-спальне),	 стіл	 обід.,	 полиці,	 стільці.	
Тел.:	(068)	128-91-07.
·	Сервант	 (тумби,	 місце	 для	 телевізора,	
шафа	для	книг).	Тел.:	(068)	497-51-05.
·	Скло	для	книжкових	полиць	(10	шт.).	Тел.:	
(067)	850-75-01.
·	Стіл	(132х86	см,	стільці)	-	1	тис.грн.	Тел.:	
(063)	769-65-99.
·	Стіл	(дерев.,	120х75	см,	нов.),	стільці	м’які	
(нов.,	4	шт.).	Тел.:	(095)	338-14-49.
·	Стіл	 (дубовий,	 фігурний)	 -	 4	 тис.грн,	
скриню	старовинну	 (1950	р.вип.,	 дубова)	 -	
10	тис.грн.	Тел.:	(098)	089-64-92.
·	Стіл	 журнальний	 (63х63х36	 см,	 червоно-
коричневий)	-	800	грн.	Тел.:	544-63-32.
·	Стіл	 журнальний,	 стільці,	 полицю	 книж-
кову,	 крісло,	 дошку	 для	 прасування.	 Тел.:	
(067)	598-63-71.
·	Стіл	зі	стелажами	(шафа	для	книжок,	гарний	
стан)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	666-59-21.
·	Стіл	комп’ютерний	-	1	тис.грн,	стіл	письм.	
-	500	грн.	Тел.:	565-85-77.
·	Стіл	комп’ютерний	(великий,	гарний	стан)	
-	500	грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Стіл	комп’ютерний	(гарний	стан)	-	900	грн.	
Тел.:	(067)	445-09-40.
·	Стіл	 конторський	 (1-тумбовий,	 з	 висув-
ними	 ящиками,	 поліров.,	 темно-вишневий,	
б/к).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Стіл	кухон.	(нов.,	розсувний,	60х90	см	або	
60х130	 см,	 світлий	 горіх)	 -	 950	 грн.	 Тел.:	
(098)	545-32-72.
·	Стіл	метал.	під	телевізор.	Тел.:	284-76-68.
·	Стіл	 обід.	 (поліров.,	 нов.,	 Чехія,	 з	 інкру-
стацією),	сервант,	тумбу,	вішалку	(Румунія),	
полиці	 книжкові	 (з	 книгами),	 ліжко,	шафи	
(2	 шт.),	 бар-торшер	 (Німеччина),	 ролети	
(Китай,	нов.),	стінку.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Стіл	(обід.,	розсувний,	поліров.).	Тел.:	528-05-59.
·	Стіл	письм.	(б/к)	-	250	грн,	тумби	(поліров.,	
2	шт.,	б/к)	по	100	грн,	вішалку	для	офіса	 -	
150	грн,	крісло	 -	250	грн,	стільці	офісні	 (4	
шт.)	по	150	грн.	Тел.:	(066)	391-11-05.
·	Стіл	 письм.	 (зі	 стелажами,	 шафа	 для	
книжок,	відм.	стан)	 -	3	тис.грн.	Тел.:	 (096)	
660-67-07.
·	Стіл	письм.	(підлітковий).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Стіл	(поліров.,	розсувний)	-	100	грн.	Тел.:	
(067)	479-16-77.
·	Стіл	(поліров.,	розсувний).	Тел.:	(097)	483-74-18.
·	Стіл	розсувний	(нов.),	трельяж.	Тел.:	(066)	
311-51-96.
·	Стіл	(Румунія,	107х75	см,	б/к,	розсувний)	-	
300	грн.	Тел.:	(068)	443-25-40.
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·	Стіл-тумбу	(обід.).	Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Стільці	м’які	(Чехія,	4	шт.),	полицю	книж-
кову	(підвісна).	Тел.:	(067)	547-21-65.
·	Стільці,	табуретки,	стіл,	шафи,	килим	(все	
б/к).	Тел.:	(067)	895-43-74.
·	Стільці,	табуретки,	стіл,	шафи,	килим	(все	
б/к).	Тел.:	560-18-91.
·	Стінку	 БРИЗ,	 передпокій	 УНАВА-2,	
спальню	(дубов.,	різна),	диван	кутовий,	стіл	
комп’ютерний.	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	Стінку	БРИЗ,	передпокій	УНАВА-2.	Тел.:	
(067)	758-98-98.
·	Стінку,	диван-ліжко,	пенал.	Тел.:	(097)	422-95-56.
·	Стінку	 кухон.,	 стінку	меблеву.	 Тел.:	 (066)	
034-08-10.
·	Стінку,	пенал	(б/к).	Тел.:	(063)	010-46-49.
·	Столи	письм.	(Фінляндія).	Тел.:	(095)	281-72-74.
·	Тумби	кухон.	(нижня,	верхня),	стільницю,	
підставку	 под	 холодильник,	 стіл	 письм.,	
серванти	для	книг,	меблі	(б/к),	сушарку	для	
посуду.	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	Тумбу	для	взуття,	тумбу	для	білизни	(б/к).	
Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Тумбу	 з	мийкою	 (нерж.,	 нов.).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Тумбу	 під	 мийку,	 стільницю	 (60х80	 см),	
тумбу	кухонну.	Тел.:	(063)	506-52-83.
·	Шафи-купе	(ширина	400	та	190	см,	висота	
280	см,	глибина	60	см,	ДСП	ЄГГЕР,	система	
«Шампань»,	дзрекала	графіт,	направляючі	з	
доводчиками,	б/к,	гарний	стан)	-	15	та	7	тис.
грн.	Тел.:	(096)	552-46-00.
·	Шафи,	 стінку,	 табуретки,	 стільці,	 диван-
книжку,	 диван	 КАРМЕН	 (Німеччина),	 ки-
лими.	Тел.:	424-04-21.
·	Шафку	кухонну	(44х132х54	см)	-	180	грн,	
торг.	Тел.:	400-75-64.
·	Шафу	 (2-стулкова,	 230х88х60	 см,	 полиці,	
перекладення	для	одягу,	неполіров.,	під	дуб)	
-	600	грн.	Тел.:	(068)	687-72-47.
·	Шафу	 2-стулкову,	 крісло	 (натур.	 дерево,	
Чехія).	Тел.:	405-82-54.
·	Шафу	для	коридора.	Тел.:	(067)	936-69-40.
·	Шафу	для	коридора.	Тел.:	234-57-13.
·	Шафу	 для	 одягу	 (кутова)	 недорого.	 Тел.:	
(098)	444-25-07.
·	Шафу-купе	 (3х2,4	 м,	 дзеркало)	 -	 7,5	 тис.
грн,	торг.	Тел.:	(096)	517-18-90.
·	Шафу-купе,	 тумби	приліжкові	 (2	шт.,	 б/к,	
гарний	стан).	Тел.:	(097)	468-42-06.

послуги 
ё	 Изготовления	 корпусной	 ме-
бели	 под	 заказ.	 Быстро,	 качест-
венно,	 недорого.	 Выезд	 мастера,	
дизайн,	 доставка	 и	 установка	
бесплатно.	 Тел.:	 (093)	 083-05-18,	
(096)	130-49-41.

8.5. Парфуми, косметика, 
галантерея

куплю 
·	Електробритву	ХАРКІВ	 (для	 себе,	можна	
б/к).	Тел.:	(098)	227-72-04.

продам 
·	Білизну	постільну	(б/к),	валізу	(велика,	на	
коліщатках),	 ковдру	 зимову	 (б/к)	недорого.	
Тел.:	526-01-11.
·	Валізу	(65х50х20	см),	підковдри	дитячі	(2	
шт.,	120х125	см,	для	немовляти).	Тел.:	(095)	
451-53-68.
·	Валізу	(звичайна).	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Валізу	 старовинну	 (80х45х26	 см)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	529-44-34.
·	Електробритви	РЕМІНГТОН	Р-405	(нов.),	
ФІЛІПС	 HJ-7340	 (б/к)	 дешево.	 Тел.:	 (073)	
437-91-31.
·	Ковдри	 верблюжі	 (полуторні),	 подушки	
(60х60	см).	Тел.:	(099)	138-11-72.
·	Ковдри	 (шерсть,	 2	 шт.),	 ліжник	 (Закар-
паття),	плед	(шерсть,	невеликий).	Тел.:	(097)	
483-44-30.
·	Ковдри	шерстяні.	Тел.:	419-34-05.
·	Ковдру	 (2-спальна,	 ватяна),	 валізи.	 Тел.:	
513-55-68.
·	Ковдру	 (2-спальна,	 нов.,	 165х200	 см,	 ба-
вовна,	овеча	шерсть	натур.)	-	600	грн.	Тел.:	
(093)	704-23-59.
·	Ковдру	атласну	(нов.,	пухове).	Тел.:	405-54-42.
·	Ковдру	(пухова,	нов.).	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Ковдру	 пухову	 (нов.),	 парасольку	 (нов.),	
штори	 (різні),	 тканини	 (натур.),	плад	 (Бол-
гарія,	шерсть,	нов.).	Тел.:	285-72-67.
·	Ковдру	пухову	(нов.).	Тел.:	425-74-79.
·	Ковдру	 силіконову	 (150х210	 см),	 плед	
(флісовий,	 ворс,	 150х210	 см),	 скатертину	
(клеєнка,	120х52	см),	тюль	(імп.,	10	м,	ши-
рина	70	см).	Тел.:	518-21-96.
·	Матраци	(3	шт.,	б/к,	норм.	стан).	Тел.:	(067)	
106-89-13.
·	Набір	 ВІТЕК	 для	 підстригання	 волосся	
(машинка).	Тел.:	(098)	792-02-81.
·	Набір	кулонів	ЗІРКА	ДАВИДА	(під	срібло	
та	 позллоту,	 7	шт.)	 по	 120	 грн.	 Тел.:	 (067)	
431-73-98.
·	Накожниці	професійні	для	манікюру.	Тел.:	
(050)	728-96-90.
·	Парфуми	МЕРІ	КЕЙ	БЕЛАРА	(50	мл)	-	500	
грн.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Перину.	Тел.:	546-63-44.
·	Подушки	(пір’я).	Тел.:	(067)	126-74-31.
·	Подушки	пухові.	Тел.:	516-59-81.
·	Покрилова	 на	 диван	 (велюрове,	 нов.,	 Ні-
меччина).	Тел.:	286-68-34.
·	Портфелі,	кейси	(шкіряні,	нов.).	Тел.:	278-32-27.
·	Простирадла	 лляні	 (білі),	 ковдри	 (ватяна	
та	 дитяча),	 підковдру	 (біла),	 нитки	 для	
в’язання,	покривало	(лимонне,	гарний	стан)	
недорого.	Тел.:	(04598)	3-66-22.
·	Простирадла	 лляні	 (білі),	 ковдри	 (ватяна	
та	 дитяча),	 підковдру	 (біла),	 нитки	 для	
в’язання,	покривало	(лимонне,	гарний	стан),	
валізу	недорого.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Простирадла	(нов.).	Тел.:	276-02-78.
·	Рушники,	 наволочки,	 простирадла,	 завіси,	
портьєри,	скатертини,	серветки,	наматрацники,	
вишиванки	за	зразками	Чернігівщини	(все	для	
тих,	хто	здає	житло	в	оренду).	Тел.:	453-79-63.
·	Сумки	 (шкіряні,	 жін.,	 відм.	 стан),	 фен	 РУ-
САЛКА	 з	 насадками	 (відм.	 стан),	 все	 для	
шиття	(залишки):	змійки,	нитки	та	ін.,	ковдри	
(2	шт.,	доросла	та	дитяча).	Тел.:	572-15-97.
·	Сумку	 на	 коліщатках	 (75х60х30	 см,	 з	
ручкою).	Тел.:	(067)	582-03-38.
·	Сумку	 (шкіряна,	велика,	під	шкіру	кроко-
дила,	б/к),	скатертини	(лляні,	нов.,	б/в),	сал-
фетки	(білі,	лляні,	35х35	см),	рушники	(Жи-
томирський	 комбінат),	 нитки	 для	 в’язання	
(різні).	Тел.:	(096)	635-12-51.
·	Сумку	шкіряну	 (велика,	 під	шкіру	 кроко-
дила,	б/к),	сумку	доріжну	АЙВОН	(б/к),	ска-
тертини	(лляні,	білі),	серветки	(лляні,	білі),	
нитки	 для	 в’язання	 (різні),	 рушники	 (укр.,	
Житомирський	комбінат,	2	шт.),	рушник	де-
коративний	(натур.).	Тел.:	258-44-03.
·	Тканину	для	вишивання	(біла).	Тел.:	(096)	
635-12-51.
·	Тканину	для	вишивання	(біла).	Тел.:	258-44-03.
·	Тюль,	 портьєри,	 скатертини,	 серветки	 лляні,	
валізи,	дипломат	(шкіра).	Тел.:	513-55-68.
·	Хустки	 укр.	 шерстяні	 (один	 великий,	 два	
маленьких,	 Київська	 ф-ка),	 шарфи	 (чол.,	
шерсть,	 нов.,	 Богуслав),	 ковдру	 шерстяну	
(полуторна,	 б/к),	 наволочки	 (2	 шт.,	 70х70	
см),	 тканину	 на	 напірники	 (відріз),	 відрізи	
тканин	 (х.-б.),	 скатертину	 лляну	 (150х200	
см).	Тел.:	(096)	638-12-51.

·	Штори,	 тканини	 (нов.,	 натур.),	 ковдри,	
перину	пухову	(нов.),	парасольку	(нов.)	де-
шево.	Тел.:	285-72-67.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю 

·	Взуття	 (р.46-48,	 чол.),	 валянки	 (р.46-48),	
куртку	 (р.52-54,	 великий	 зріст),	 плащ	 для	
риболовлі	 (р.52-54),	 шапку-вушанку	 (р.59-
60,	все	чол.,	для	себе),	можна	б/к.	Тел.:	(098)	
227-72-04.
·	Взуття	чол.	(р.42-44,	для	себе,	можна	б/к)	
недорого.	Тел.:	(066)	365-26-10.
·	Куртку	(чол.,	р.50,	зріст	180	см,	для	себе).	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Туфлі	 (чол.,	 шкіра,	 р.43-44),	 босоніжки	
(літ.,	чол.).	Тел.:	(068)	115-17-97.

продам 
·	Босоніжки	 на	 платформі	 (р.38-39,	 беж.	
та	 чорні),	шуби	 (нутрія,	 р.46-48)	 до	 2	 тис.
грн,	костюми	театральні	 (Снігуронька,	Дід	
Мороз	 та	 ін.),	 чорнобурку	 (комір,	 з	 лап-
ками),	 шапку-обманку	 (блакитна	 норка).	
Тел.:	(093)	490-62-32.
·	Ботфорти	 (зим.,	 шкіра,	 віще	 коліна,	 за-
мшеві,	чорні,	платформа,	р.36,	нов.)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Ботфорти	 (р.36,	 замшеві,	 високі,	 плат-
форма	з	каблуком).	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Валянки.	Тел.:	(098)	078-77-90.
·	Взуття	(жін.,	р.37-39)	недорого,	шубу,	пальто	
фірми	GAP	недорого.	Тел.:	(093)	771-44-28.
·	Взуття	 жін.	 (р.38,	 40,	 чоботи),	 куртки,	
пальто	 (пухові,	 р.50-52),	 кожушки	 зим.	
(натур.	та	штучне	хутро,	р.48-50,	жін.).	Тел.:	
(099)	138-11-72.
·	Взуття	(осін.-зим.,	жін.,	чол.,	все	б/к),	одяг	
(жін.,	теплий).	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	Відрізи	на	сукні,	костюм	(тонка	натур.	шерсть,	
без	сінтетики):	корич.	(довжина	2,92	м,	ширина	
1,4	м)	 -	1,5	тис.грн,	темно-синя	 (довжина	295	
см,	ширина	142	см)	 -	1,5	тис.грн,	чорна	 (дов-
жина	0,92	м,	ширина	148	см)	-	400	грн,	зелена	в	
рубчик	(довжина	3,4	м,	ширина	1,07	м)	-	1,5	тис.
грн,	беж.	(довжина	92	см,	ширина	146	см)	-	400	
грн,	габардин	сірий	(довжина	225	см,	ширина	
145	см)	-	1,6	тис.грн.	Тел.:	(096)	596-01-13.
·	Відрізи	 (натур.	 тканина,	 шерсть	 сіра,	 3,8	
м),	пальто	(зим.,	натур.,	замшеве,	р.58).	Тел.:	
453-79-63.
·	Джинси	 імп.,	 сорочки	 (чол.,	 нов.).	 Тел.:	
(097)	844-92-76.
·	Дублянки:	(чол.,	чорна,	р.52-54),	жін.,	нову	
(р.46),	чоботи	жін.,	нові	 (модель	«ковбой»,	
р.35),	 кросівки	 баскетбольні	 ХАЙТЕК	 І	
АВІА	 чол.,	 нові	 (Італія,	 р.43),	 напівпальто	
жін.,	 нове	 (р.48-50),	 черевики	 (жін.,	 літні,	
нові,	р.39).	Тел.:	410-45-35.
·	Дублянку	 (жін.,	 натур.,	 р.52-54)	 дуже	 де-
шево.	Тел.:	(096)	635-12-51.
·	Дублянку	 (жін.,	 натур.,	 темно-синя,	 на	
рукавах	 та	 капюшоні	 хутро,	 гарний	 стан,	
р.50/3)	-	550	грн.	Тел.:	(096)	375-01-51.
·	Дублянку	(жін.,	нов.,	р.60).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Дублянку	(жін.,	р.44-46,	світло-корич.),	ду-
блянку	 (жін.,	 р.46,	 корич.),	 дублянку	 (жін.,	
молодіжна,	 р.44-46),	 тканину	 тикову,	 про-
стирадла	(білі),	саржу,	шовк	для	підстібки,	
хустки,	 черевики	 САЛАМАНДРА	 (чол.,	
чор.,	р.42).	Тел.:	(096)	547-68-16.
·	Дублянку	(жін.,	р.50-52,	гарний	стан)	-	800	
грн,	 піджак	 (жін.,	 шкіра,	 р.50-52,	 гарний	
стан)	-	600	грн.	Тел.:	(097)	283-75-76.
·	Дублянку	 (імп.,	 натур.,	 світло-корич.,	 комір	
песець,	р.44-46,	довга).	Тел.:	(063)	215-10-79.
·	Дублянку	 (імп.,	 чол.,	 гарний	 стан,	 натур.	
хутро,	р.48,	Польща),	куртку	(жін.,	імп.,	нов.,	
р.60,	 Польща),	 костюм	 (жін.,	 шерсть,	 синій,	
р.52-54,	нов.)	недорого.	Тел.:	(067)	656-65-75.
·	Дублянку	 (натур.,	 чорні,	 жін.,	 майже	 нов.,	
р.46,	з	капюшоном)	-	2,5	тис.грн,	взуття	(б/к,	
р.38,	39,	40,	жін.,	зим.),	шубу	(трапеція,	кролик,	
р.46,	корич.,	б/к)	-	300	грн,	чоботи	(чол.,	корич.,	
натур.	шкіра,	нов.,	р.41),	куртку	(шкіряна,	чол.,	
р.48/170).	Тел.:	(099)	534-59-30.
·	Дублянку	(нов.,	р.60).	Тел.:	(093)	975-18-92.
·	Дублянку-пальто	(чол.,	натур.,	нов.,	р.58-62),	
пальто	 (жін.,	 натур.,	 нов.),	 куртки	 (шкіряні,	
чол.	та	жін.),	черевики	(Італія,	жін.,	чол.,	р.39,	
40),	чоботи	(жін.,	зим.,	осін.,	натур.,	р.38-42),	
джинси	(імп.),	халати,	кофти,	костюми	(спорт.,	
р.48-50,	58-60).	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Дублянку	(хутро	тоскана,	р.48).	Тел.:	(095)	
175-58-01.
·	Дублянку	(чол.,	красива,	стильна,	б/к,	р.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.,	 р.52-54),	 шапки	 (чол.,	
норка,	голуба,	корич.).	Тел.:	400-26-93.
·	Дублянку	 (чол.,	 темна,	 р.52,	 б/к,	 норм.	
стан),	 джемпер	 (жін.,	 н.-ш.,	 р.48-50).	 Тел.:	
240-43-40.
·	Дублянку	 (чол.,	 темний	 колір,	 б/к,	 норм.	
стан),	джемпер	(жін.).	Тел.:	250-43-40.
·	Дубялнку	 (чол.,	 сіра,	 р.54),	 куртку	 (жін.,	
корич.,	 набивний	 малюнок,	 р.48,	 Італія,	
натур.	комір).	Тел.:	(095)	281-72-74.
·	Залишки	тканин:	крепдешин,	натуральний	
шовк,	сатин,	ситець;	шубу	каракулеву	(р.52,	
нов.,	чор.,	жін.).	Тел.:	(093)	883-09-37.
·	Кожушок	 (чор.,	 р.52-54,	 Росія,	 овчина),	
кожушок	 (кролик,	 жін.,	 р.52-54,	 біло-чор.),	
пальто	(демісезонне,	чорне,	р.52,	комір	лама),	
чоботи	 (жін.,	корич.,	осін.,	на	підборах,	р.37,	
41),	 чоботи	 (жін.,	 зим.,	 чор.,	 р.41),	 пальто	
(корич.,	 р.54,	 соболь),	 шапки	 (корич.,	 норка,	
кролик,	р.58-60).	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Комір	норковий	(р.58),	купальник	(великий	
розмір,	окремий),	халати	(білі,	робочі).	Тел.:	
249-55-47.
·	Комплект	армійський	(зим.,	бушлат,	штани	
ватяні,	 радянських	 часів,	 нов.,	 р.52/3)	 -	 1	
тис.грн.	Тел.:	(093)	601-08-39.
·	Костюм	 (чол.,	 нов.,	 шерсть,	 сірий	 колір,	
р.52/4),	костюм	(чол.,	нов.,	вельветовий,	бо-
лотний	колір,	р.54/4).	Тел.:	(096)	685-48-03.
·	Кросівки	(р.41,	чол.).	Тел.:	405-32-81.
·	Кросівки-човники	(р.43,	чол.,	чорні)	-	100	
грн.	Тел.:	544-21-49.
·	Кросівки	 (чол.,	 р.47)	 -	 600	 грн,	 куртку	
(чол.,	 під	 дублянку,	 р.52)	 -	 500	 грн.	 Тел.:	
410-45-40.
·	Кросівки	шкіряні	 (2	 пари,	 р.39-40,	 37-38,	
натур.,	нов.).	Тел.:	(093)	518-03-71.
·	Куртки	 (2	 шт.,	 вес.,	 осін.,	 світла,	 чорна,	
р.48).	Тел.:	468-24-51.
·	Куртки	 (шкіра),	 пальто	 (пухові,	 з	 капю-
шоном),	 куртки	 (осін.),	 чоботи	 (зим.,	 на	
хутрі,	 низький	 каблук,	 р.38,	 39,	 41).	 Тел.:	
(099)	138-11-72.
·	Куртку	 демісезонну	 (р.48-50,	 сіра),	 чере-
вики	 (чол.,	 р.41-42,	 імп.,	 відм.	 стан)	 недо-
рого,	 шапку	 (норкова,	 чол.,	 із	 хвостиків,	
р.56,	нова).	Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Куртку	(жін.,	лайка,	чорні,	нов.,	р.48-50,	су-
часний	дизайн,	Туреччина)	-	1	тис.грн.	Туфлі	
(жін.,	 каблук,	чорні,	шкіра,	 р.38,	 2	пари,	 іде-
альний	стан)	-	200	грн.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Куртку	(жін.,	лайка,	чорні,	нов.,	р.48-50,	су-
часний	дизайн,	Туреччина)	-	1	тис.грн.	Туфлі	
(жін.,	 каблук,	чорні,	шкіра,	 р.38,	 2	пари,	 іде-
альний	стан)	-	200	грн.	фТел.:	(096)	331-19-03.
·	Куртку	(жін.,	шкіра,	чорна,	лайка,	нов.,	р.48-
50)	-	1,2	тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Куртку	(чол.,	демісезонна,	знімна	стьобана	
підстібка,	р.54-56).	Тел.:	236-23-71.
·	Куртку	 (чорна,	шкіряна,	 тепла,	р.50,	 зріст	
3-4,	чол.).	Тел.:	(067)	526-38-85.
·	Пальто	(2	шт.,	р.52-54).	Тел.:	234-57-13.
·	Пальто	(жін.,	зим.,	р.50),	пальто	(чол.,	осін.,	
р.54,	ратинове).	Тел.:	(067)	145-01-34.
·	Пальто	 (зим.,	 жін.,	 нов.,	 р.54-56,	 сіре,	 гарна	
тканина,	комір	норка),	костюм	(куртка	+	штани,	
теплий,	р.50-54),	черевики	(нов.,	світло-сірі,	за-
мшеві,	Італія,	красиві,	осін.-вес.,	р.39,	танкетка	
8	см),	чоботи	(зим.,	чор.,	р.39,	натур.	шкіра	та	
хутро,	нов.).	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Пальто	(зим.,	чол.,	р.52-54),	дублянку	(чол.,	
р.54-56,	натур.)	недорого.	Тел.:	422-07-69.
·	Пальто	 (нов.,	 чол.,	 ратинове,	 темно-сіре,	
р.52),	 дублянку	 (імп.,	 світло-корич.,	 р.52,	
жін.)	недорого.	Тел.:	(067)	479-16-77.
·	Пальто,	плащ	(чол.,	підстібка),	фуфайку,	ха-
лати	 (нов.),	 чоботи	 гумові	 дитячі	 та	дорослі,	
черевики	(р.38-40,	Німеччина),	чоботи	(шкіра,	
жін.,	р.38,	41).	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Пальто	(р.54,	чол.).	Тел.:	(067)	936-69-40.
·	Пальто	 (чол.,	 жін.,	 демісезонне,	 р.54-56),	
туфлі	(жін.,	корич.,	середній	каблук	широкий,	
натур.	шкіра,	Італія,	р.39-40),	плащ	(бузковий,	
нов.,	р.54-56),	взуття	(р.39-40),	туфлі	(р.37),	бо-
соніжки	(р.37).	Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Пальто	 (чол.,	 ратинове,	р.52,	чорне)	 -	300	
грн,	 дублянку	 (жін.,	 імп.,	 світло-корич.,	
р.52)	-	700	грн.	Тел.:	515-98-06.

·	Піджаки	(жін.,	офісні,	червоний	та	чорний,	
р.52,	46,	нов.,	Туреччина)	по	250	грн.	Тел.:	
(050)	751-29-93.
·	Підстібку	 хутряну	 для	 чол.	 пальто	 (імп.).	
Тел.:	284-76-68.
·	Плащ	 (жін.,	 р.46-48,	 довгий,	 гарний	 стан)	
-	 500	 грн,	 костюм	 спорт.	 (жін.,	 велюровий,	
р.46-48)	 -	 300	 грн,	 дублянку	 (жін.,	 імп.,	 ко-
ротка,	 молодіжна,	 р.46-48,	 світло-беж.	 з	 ма-
люнком)	 -	 1,5	 тис.грн,	 пальто	 (демісезонне,	
жін.,	р.46-48,	імп.,	гарний	стан,	зріст	165-170	
см)	-	500	грн.	Тел.:	(095)	644-68-89	(Олена).
·	Плащ	(жін.,	р.46-48,	довгий,	чор.	з	білими	
вставками,	 тканини	 під	 шкіру,	 б/к,	 гарний	
стан)	 -	 500	 грн,	 дублянку	 (жін.,	 р.46-48,	
зріст	 165-170	 см,	 світло-беж.	 з	 малюнком,	
коротка,	без	капюшона,	гарний	стан)	-	2	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(095)	644-68-89.
·	Плащ-пальто	 (шкіряне,	 жін.,	 нове,	 Туреч-
чина,	р.48-50,	утеплене,	бежеве	зі	стразами)	
-	2	тис.грн.	Тел.:	(095)	037-41-58.
·	Пояс	(овеча	шерсть),	дублянку	(хор.	стан),	
чоботи	 МЕДЕА	 (жін.,	 Італія,	 р.37).	 Тел.:	
(096)	459-78-13.
·	Речі	 для	 дівчини	 імп.:	 джинси,	 светри,	
блузи,	пальто,	куртки.	Тел.:	(095)	703-97-43.
·	Речі	жіночі	(б/к),	взуття	дитяче	(б/к)	недо-
рого.	Тел.:	275-34-56	(ввечері,	Тетяна).
·	Речі	жін.,	чол.	(нов.,	на	реалізацію),	взуття	
(жін.,	р.37-38,	нов.).	Тел.:	412-67-98.
·	Сорочки	 ночні	 (жін.,	 ажурні,	 р.52-54),	
халат	(флісовий,	р.52-54).	Тел.:	518-21-96.
·	Стиець,	 тюль,	 мережево,	 стрічку,	 шерсть	
костюмну,	 норку	 (5	шкурок,	 нов.),	 костюм	
(чол.,	р.50,	зріст	178-182	см,	корич.),	куртку	
(чол.,	 шкір.,	 р.48-50,	 зріст	 178-182	 см,	
корич.).	Тел.:	404-02-35.
·	Сукню	 для	 вагітної	 (довгий	 рукав,	 натур.	
шерсть,	р.52-54).	Тел.:	428-36-66.
·	Тканини	натур.	у	відрізах:	батист,	ситець,	
льон,	сатин,	шовк	натур.	Тел.:	528-05-59.
·	Тканину	драпову	(сіра,	на	пальто	або	костюм),	
пальто	(нов.,	демісезонне,	високий	зріст,	р.50-
52),	пальто	та	плащ	(р.46),	куртку	(шкіра,	нов.,	
жін.,	 оздоблена	 песцом,	 р.50),	 костюм	 (нов.,	
чол.,	сірий,	р.50-52).	Тел.:	513-55-68.
·	Туфлі	 (жін.,	 чорні,	 шкіра,	 р.36,	 нов.,	
низький	каблук),	костюм	спорт.	(жін.,	р.48,	
нов.,	 синьо-біл.)	 -	300	грн,	куртку	 (пухова,	
жін.,	 колір	 бірюза,	 б/к,	 р.48)	 -	 200	 грн,	
куртку	(джинсова,	чол.,	р.48,	коротка,	нов.)	
-	300	грн.	Тел.:	519-58-01.
·	Халати	(мед.,	білі,	б/к,	гарний	стан).	Тел.:	
(066)	178-00-12.
·	Черевики	(високі	підбори,	р.38),	шерсть	овечу	
для	 в’язання	 (2	 кг),	 плащ-намет	 солдатський	
(часів	ВОВ,	нов.).	Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Черевики	(чол.,	р.42,	імп.,	чорні).	Тел.:	525-49-25.
·	Чоботи-ботфорти	 (осін.,	 р.36,	 чорні,	 за-
мшеві,	каблук).	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Чоботи	 (жін.,	 шкіряні,	 темно-корич.,	 р.41,	
великий	відйом,	висота	30	см,	на	повну	ногу,	
натур.	хутро)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	545-32-72.
·	Чоботи	 (замшеві,	 гарний	 стан,	 р.36,	 ви-
сокий	 каблук),	 черевики	 (нов.,	 шкіра,	 ци-
гейка,	 р.39,	 на	 вузьку	 ногу)	 -	 1,2	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Чоботи	 короткі	 (жін.,	 зим.,	 ортопедичні,	
р.39).	Тел.:	(066)	715-39-25.
·	Чоботи	 (чол.,	 зим.,	 штучне	 хутро,	 чорні,	
шкіра)	-	600	грн,	тканину	габардин,	військовий	
відріз	(оливковий	колір).	Тел.:	(093)	704-23-59.
·	Чоботи	чол.	та	дитячі	(гумові,	б/к),	чоботи	
жін.,	 черевики	 (б/к),	 пальто	жін.,	шубу	 ко-
ротку,	 куртку	 (нов.),	 сорочку	 нічну.	 Тел.:	
(098)	296-05-50.
·	Шапку	 (каракуль,	 р.56),	 куртку	 (р.52-175,	
чол.,	 з	 каракулевим	 коміром).	 Тел.:	 (067)	
647-73-56.
·	Шапку	 (песець,	 нов.,	 р.58),	 кофти	 (чорна,	
жовта,	малинова,	р.56,	58,	60),	піджак	(чор.,	
імп.,	красивий,	р.58-60).	Тел.:	486-11-91.
·	Штани	ватяні.	Тел.:	(063)	114-97-06.
·	Шуби	 жін.	 (цигейка,	 каракуль,	 б/к,	 р.56,	
зріст	160	см).	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	Шубу	(єнот,	р.50)	-	100	у.о.,	шапку	(норкова,	
жін.,	р.57-58)	-	35	у.о.	Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Шубу	 (жін.,	 б/к,	 гарний	 стан,	 під	 леопарда,	
р.52-54,	синтетика,	імп.).	Тел.:	(067)	126-74-31.
·	Шубу	 (жін.,	 нутрія,	 р.48-50).	 Тел.:	 (066)	
662-50-63.
·	Шубу	 (жін.,	 чор.,	 каракуль,	 гарний	 стан,	
р.50)	-	500	грн.	Тел.:	(095)	014-52-53.
·	Шубу	(жін.,	чорна,	р.50,	натур.)	-	500	грн.	
Тел.:	275-80-71.
·	Шубу	 каракулеву	 (натур.,	 р.50)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Шубу	 коротку	 (жін.,	 собака,	 беж.	 колір,	
довжина	 82	 см,	 рукав	 74	 см,	 напівреглан),	
плащ	 (жін.,	 на	 гудзиках,	 пасок,	 кораловий	
колір,	р.50-52).	Тел.:	486-27-34.
·	Шубу	 мутонову	 (р.48-50,	 коротка).	 Тел.:	
242-78-87.
·	Шубу	 (норкова,	 р.48-50),	 пальто	 (осін.),	
куртку	 (чол.,	 осін.),	 дублянку	 (чол.,	 р.50-52),	
чоботи	(жін.,	р.38,	40,	зим.,	осін.,	гарний	стан),	
халат	(велюровий).	Тел.:	(093)	670-44-09.
·	Шубу	 норкову,	 дублянку,	 костюм	 (жін.),	
пальто	 (осін.),	 плащ	 (осін.)	 та	 ін.	 дешево.	
Тел.:	(098)	034-42-23.
·	Шубу	норкову	(нов.,	р.52-54)	-	18	тис.грн.	
Тел.:	(093)	390-16-14.
·	Шубу	 (поліров.,	 цигейка,	 темно-корич.,	
гарний	стан,	р.52).	Тел.:	(068)	350-96-10.

· Шубу	 (собака,	 бежевого	 цвета,	
очень	 хорошее	 состояние,	 р.48,	
длинная,	 длина	 122	 см)	 -	 700	 грн,	
торг.	Тел.:	(050)	381-66-06.

обміняю 
·	Дублянку	(жін.,	р.50-54),	куртки	(чол.,	р.54,	
56),	піджак	(чол.,	р.48-50),	шапки	(чол.,	он-
датра,	норка)	на	акордеон,	баян	або	продам.	
Тел.:	(097)	885-60-20.

послуги 
·	Покраска	кожаных	вещей:	плащей,	курток,	
сумок,	кожаной	обуви.	Тел.:	(067)	911-29-90.

8.7. Товари для дітей
куплю 

·	Санчата	 (можна	 б/к,	 для	 себе)	 недорого.	
Тел.:	408-74-97.

продам 
·	Ванночку	(нов.).	Тел.:	403-16-68.
·	Велосипед	 (3-колесний,	 з	 ручкою)	 -	 600	
грн,	ліжечко	з	матрацем	(Польща)	-	400	грн,	
коляску	БАМБІНО	 (бордова)	 -	 1,8	 тис.грн.	
Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Велосипед	 (бузковий	 колір,	 гарний	 стан,	
діаметр	 колеса	 16»)	 -	 500	 грн.	 Тел.:	 (066)	
983-70-43.
·	Велосипед	для	дитини	4-8	років	(2-колесний,	
2	знімні	колеса).	Тел.:	(095)	177-51-02.
·	Взуття	 фірмове	 (шкіряне,	 гарний	 стан,	
синій	колір);	кросівки	(зим.,	високі,	р.22)	-	
150	грн;	черевики	(весняні,	р.24)	-	100	грн.	
Тел.:	(097)	133-37-82.
·	Гру	 ЕРУДИТ,	 гру	 ЛЕГО	 (пластмасова	 та	
дерев.).	Тел.:	278-32-27.
·	Іграшки	 великі	 (крокодил,	 леопард).	Тел.:	
(096)	007-07-01.
·	Іграшки,	ляльок.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Іграшки	та	одяг	для	дитини	від	народження	
до	5	років	(все	б/к).	Тел.:	(068)	443-25-40.
·	Кімоно	для	карате	(зріст	152	см,	б/к	3	міс.,	
гарний	стан)	-	250	грн.	Тел.:	(095)	644-68-89.
·	Коляску	(літ.).	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Коляску	 літ.,	 фотоапарат	 дитячий.	 Тел.:	
(067)	599-07-79.
·	Коляску	ТАКО	(3	в	1,	синя,	гарний	стан).	
Тел.:	(066)	178-00-12.
·	Коника-гойдалку	недорого.	Тел.:	(068)	117-51-69.
·	Ліжечко	(Італія,	нов.)	-	2	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(067)	298-55-26.
·	Ліжко	 дитяче,	 антресолі,	 шафу	 для	 бі-
лизни.	Тел.:	519-56-68.

·	Ліжко	дитяче	(нов.,	163х83х75	см,	висувні	
шухляди,	 подвійний	 матрац)	 -	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(068)	443-25-40.
·	Одяг	 та	 взуття	 для	 дівчинки	 від	 1	 до	 5	
років.	Тел.:	592-25-72.
·	Одяг	та	взуття	для	дитини	від	3	до	10	років	
(нов.	та	б/к),	форму	шкільну	для	дівчинки	з	
1	по	8	кл.	Тел.:	(067)	377-93-41.
·	Речі	для	дівчини	от	6	міс.	до	5	років	(імп.,	
спідниці,	сукні,	кофти	та	 ін.)	по	15-35	грн.	
Тел.:	(093)	054-19-03.
·	Речі	 для	 хлопчика	 (брюки	 нав	 флісе,	 для	
12-14	років),	джинси,	санчата.	Тел.:	428-36-66.
·	Рюкзак	 шкільний	 (для	 хлопчика,	 на	
коліщатках)	-	150	грн,	рюкзак	шкільний	(для	
дівчинки,	б/к,	гарний	стан)	-	100	грн.	Тел.:	
(093)	523-08-42.
·	Санчата	метал.,	гойдалку.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Стілець	ЧІККО	для	годування.	Тел.:	 (066)	
365-26-10.
·	Стілець	ЧІККО	для	годування.	Тел.:	 (097)	
078-43-95.
·	Сукні	 бальні	 для	 дівчаток	 5-10	 років	 (ро-
жеві,	 сині,	 гарний	 стан)	 по	 500	 грн.	 Тел.:	
(067)	928-41-54.

8.8. Предмети інтер’єру 
куплю 

·	Годинник	настінний	(з	боєм,	для	себе,	в	ро-
бочому	стані).	Тел.:	(067)	475-42-39.
·	Квіти	 штучні:	 гладіолуси,	 троянди,	 бер-
бери	або	ін.	(для	себе).	Тел.:	(093)	813-02-87.
·	Лампу	 настільну	 (можна	 б/к).	 Тел.:	 (068)	
115-17-97.

продам 
·	Вазу	 фарфорову	 («мушля»,	 біла	 із	 золоти-
стим,	велика,	красива).	Тел.:	(095)	037-41-58.
·	Годинник	МАЯК	настінний.	Тел.:	528-05-59.
·	Дзеркала	(128х44	см,	з	рамою,	2	шт.)	по	75	
грн/шт.	Тел.:	460-26-77.
·	Дзеркала	(полотно,	нов.,	4	шт.).	Тел.:	(093)	
975-18-92.
·	Дзеркало	для	ванної	недорого.	Тел.:	 (073)	
152-82-52.
·	Дзеркало	 (нов.,	 овальне,	 висота	 120	 см)	 -	
200	грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Іграшки	для	ялинки	(ГДР).	Тел.:	484-80-93.
·	Іграшки	 для	 ялинки	 (часів	 СРСР).	 Тел.:	
513-55-68.
·	Карниз	(3	м,	2-струнний,	оздоблення	венге,	
нов.)	-	200	грн.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Карнизи	 нерж.	 (трубка	 діаметров	 4	 см	 +	
кронштейни).	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Карниз	 пластмасовий	 (круглий,	 довжина	
280	см).	Тел.:	463-19-56.
·	Картину	«Маки»	(масло,	39х59	см),	«Бла-
китна	 набережна»	 (в	Євпаторії,	 47х34	 см),	
«Стара	вулиця»	(в	Євпаторії,	28х28	см),	«Кі-
наса»	(в	Євпаторії,	40х24	см)	недорого.	Тел.:	
(097)	034-75-28.
·	Килим	(2,5х3,5	м).	Тел.:	546-63-44.
·	Килим	(2х3	м,	Сирія).	Тел.:	575-59-61.
·	Килим	(3х2,5	м,	натур.),	килим	суконний	(го-
роховий	колір,	4,5х2	м).	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Килим	(3х5	м,	б/к).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Килим	 (Бельгія,	 2,5х3,5	 м,	 корич.-беж.).	
Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Килими	(3	шт.),	доріжку	килимову	(3х5	м).	
Тел.:	(066)	034-08-10.
·	Килими	(3	шт.,	натур.	шерсть).	Тел.:	567-05-90.
·	Килими	(вітч.,	4х5,	3х4	м).	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Килими,	нитки	для	в’язання.	Тел.:	(04598)	
3-66-22.
·	Килимки	з	натур.	шерстяних	доріжок	(нов.,	
0,90х0,70	м)	по	60	грн.	Тел.:	(095)	837-75-01.
·	Килим-палас	(2х3	м).	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	Килим.	Тел.:	560-18-91.
·	Лампи	ДЕЛЮКС	(250	Вт).	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Лампу	настільну.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Лампу	 світлодіодну	 (6	 Вт,	 вбудований	
акумулятор,	 пульт	 керування)	 -	 200	 грн,	
пристрій	живлення	 для	 акумуляторів	УФО	
(нов.)	-	200	грн.	Тел.:	(063)	863-77-70.
·	Ліхтар	вуличний	(Чехія,	красивий	світильник	
під	лампу	200	Вт,	білий	з	решіткою),	світиль-
ники	підвісні	(2	шт.).	Тел.:	405-31-34.
·	Люстру	 фарфорову	 (Чехія,	 кришталеві	
підвіски).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Папір	 ДЕКОР	 Л-9	 міліметровий	 (діа-
зопапір,	 1	 рулон),	 папір	 міліметровий	 (1	
рулон).	Тел.:	519-58-01.
·	Підсвічник	ханукальний	з	набором	свічок	-	
95	грн.	Тел.:	(063)	692-22-49.
·	Торшери	(2	шт.,	різні).	Тел.:	284-76-68.
·	Ялинку	новорічну	(зелена,	штучна,	висота	
1,2	м)	-	350	грн.	Тел.:	(066)	937-64-07.

8.9. Продукти харчування, 
БАДи

продам 
·	Джем	 облепиховий	 (банка	 0,5	 л).	 Тел.:	
(096)	469-57-85.
·	Мед	з	власної	пасіки.	Тел.:	(099)	798-31-94.
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9.1. Лікарські препарати, 
вітаміни

продам 
·	Препарат	ЕУТЕРОКС	(100	мг).	Тел.:	546-
63-44.

9.2 Медичні товари та 
обладнання

куплю 
·	Апарат	 для	 вимірювання	 артеріального	
тиску,	глюкометр.	Тел.:	544-49-49.
·	Тонометр	 (напівавтомат,	вітч.).	Тел.:	 (068)	
356-17-00.
·	Тонометр	 (напівавтомат,	вітч.).	Тел.:	 (099)	
038-81-98.

продам 
·	Бандаж	протигрижовий.	Тел.:	(068)	198-15-97.
·	Візки	інвалідні	(підліткові	та	дорослі),	тро-
стинку	медичну,	милиці	 з	 підлокотниками.	
Тел.:	(096)	059-50-79.
·	Візок	 інвалідний	 (важельний).	 Тел.:	 (097)	
403-17-22.
·	Візок	інвалідний,	дошку	ЄВМІНОВА.	Тел.:	
405-18-66.
·	Візок	 інвалідний	 (нов.,	 в	 упаковці).	 Тел.:	
519-34-97.
·	Візок	інвалідний.	Тел.:	(093)	030-74-63.
·	Візок	інвалідний.	Тел.:	433-06-05.
·	Глюкометр	(з	тест-полосками).	Тел.:	 (068)	
354-40-30.
·	Глюкометр.	Тел.:	(063)	816-04-17.
·	Електромасажер	ПОДОРОЖНИК	(Харків)	
недорого.	Тел.:	(068)	574-44-73.
·	Електромасажер.	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Жилет	 КЕНКО	 (Японія,	 медичний)	 недо-
рого.	Тел.:	(098)	444-25-07.
·	Коляску	MEYRA	ORTOPEDIY	 (кімнатно-
прогулянкова,	 універсальна,	 нов.,	 Німеч-
чина,	ширина	сидіння	46	см,	загальна	70	см,	
передні	 та	 задні	колеса	надувні,	до	150	кг,	
підніжки,	підлокотники,	колеса	знімні)	-	200	
у.о.	Тел.:	(067)	878-56-42.
·	Коляску	 інвалідну	 (б/к)	 недорого.	 Тел.:	
(098)	478-57-16.
·	Коляску	 інвалідну	 (важельна,	 завод	 «Ар-
сенал»,	нов.),	коляску	інвалідну	(важельна,	
хромована,	«ставрівка»,	модель	407,	гарний	
стан).	Тел.:	(097)	366-03-62	(Київ).
·	Коляску	інвалідну	(для	вулиці).	Тел.:	(098)	
478-67-16.

·	Коляску	 інвалідну	(нов.)	 -	5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	430-10-41.
·	Коляску	 інвалідну	 (універсальна,	 гарний	
стан,	 на	 вагу	 до	 100	 кг),	 ходунки	 (рамка,	
гарний	 стан),	 матрац	 протипролежневий	
(секційний,	з	компресором,	Корея,	нов.)	де-
шево.	Тел.:	510-34-47.
·	Комір	ШАНСА	 лікувальний	 (для	 лікування	
остеохондроза,	зняття	болей	в	області	шеї,	го-
ловних	болей)	-	100	грн.	Тел.:	(068)	352-69-53.
·	Крісло-туалет	 (нов.,	 в	 упаковці)	 дешево.	
Тел.:	405-54-42.
·	Крісло-туалет	(нов.,	з	документами)	недо-
рого.	Тел.:	(067)	901-58-03.
·	Лампу	синю.	Тел.:	484-80-93.
·	Ліжко	для	лежачого	хворого	(противопро-
лежневий	матрац).	Тел.:	(095)	340-90-12.
·	Ліжко	НУГА	БЕСТ	NM-4000	масажне	(ро-
бочий	 стан)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (067)	
672-58-58.
·	Ліжко	НУГА	БЕСТ	(Корея)	недорого.	Тел.:	
(096)	293-56-49.
·	Ліжко	НУГА	БЕСТ	масажне	(б/к)	недорого.	
Тел.:	(050)	656-25-07.
·	Ліжко	СЕРАГЕМ	(Корея)	-	20	тис.грн.	Тел.:	
(099)	798-31-94.
·	Ліжко	 СОФІЯ	 з	 електроприводом	 (реа-
білітаційне,	Італія).	Тел.:	559-35-83.
·	Масажер	РОВЕНТА	(водний,	для	ніг).	Тел.:	
(093)	201-59-89.
·	Матрац	 протипролежневий	 (надувний,	
компресор,	б/к)	-	700	грн,	милиці	дерев.	(б/к,	
регулювання	зросту)	-	100	грн,	стіл	приліж-
ковий	-	600	грн.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Милиці	(нов.,	дерев.,	для	дорослих,	з	регу-
люванням).	Тел.:	(097)	591-85-31.
·	Милиці,	палочку.	Тел.:	(063)	610-26-33.
·	Милиці	 під	 пахви,	 тростинку	 медичну.	
Тел.:	553-60-28.
·	Надамо	допомогу	у	придбанні	НОРКАЛУТ	
за	помірну	ціну.	Тел.:	(067)	303-21-70.
·	Палиці	(2	шт.,	з	фіксатором),	грілки	(2	шт.,	гу-
мові),	пояс	протирадікулітний.	Тел.:	572-15-97.
·	Памперси	для	дорослих.	Тел.:	425-74-79.
·	Памперси	 СУПЕРСЕНІ	 для	 дорослих	
(Польща,	 12	 шт.,	 об’єм	 80	 см,	 антисеп-
тичний	крем	в	подарунок).	Тел.:	530-21-10.
·	Памперси	 ТЕНА	 для	 дорослих	 дешево.	
Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Перетинки	волоських	горіхів.	Тел.:	516-59-81.
·	Підгузники	 СЕНІ	 №	 2	 для	 дорослих	 (4	
краплі,	 2	 упаковки	по	 10	шт.)	 -	 150	 грн	 за	
все.	Тел.:	(066)	365-26-10.
·	Підп’яток	(п’яткова	шпора,	нов.,	Німеччина,	
р.40-43)	недорого.	Тел.:	(067)	656-65-75.
·	Прилад-гормонізатор	 АНГЕЛ-ЗЕТ	 для	
води.	Тел.:	(067)	748-15-38.
·	Стерилізатор	 медичний	 для	 інструментів	
(22,5х12,5х5,5	см,	кришка,	в-во	ГМЗ).	Тел.:	
486-27-34.
·	Стіл	СК-13	косметологічний	(нов.)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(093)	518-03-71.
·	Стінку	шведську,	коляску	інвалідну	(спор-
тивна,	алюмінієва).	Тел.:	(096)	059-50-79.
·	Тонометр	 (нов.,	 професійний,	 з	 грушею).	
Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Тонометр	 (плечовий,	 для	 вимірювання	
атреріального	тиску,	нов.).	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Ходунки	для	інваліда	(імп.,	розсувні).	Тел.:	
560-18-91.
·	Ходунки	медичні	(нов.).	Тел.:	(096)	807-83-14.
·	Ходунки	медичні	(нов.).	Тел.:	542-53-29.
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10.1. Ділове 
співробітництво

·	Киянин	(76	років)	маю	вигідну	пропозицію	
бажаючому	вибудувати	дерев’яний	будинок	
за	 власним	 планом	 край	 села,	 структуро-
ваного,	 невеликого,	 під	 Києвом,	 на	 місці	
старої	розвалюхи.	Тел.:	(097)	785-38-71.

10.2. Пропоную роботу
ё	 Автохолодильщику,	 автосле-
сарю,	автоэлектрику	по	ремонту	
грузовых	 авто	 срочно	 в	 Киев.	
Жилье,	 вахтово,	 постоянно,	
оплата	 своевременная	 50	 %	 от	
заказа-наряда.	Опыт	обязателен.	
Тел.:	(067)	344-42-43	(Ирина).
ё	В	гостинично-ресторанный	ком-
плекс	на	постоянную	работу	тре-
буется	 повар	 график	 -	 вахтовый	
15	дней	(можно	7).	Соцпакет	-	оп-
лачиваемый	отпуск	24	дня	в	году,	
оплачиваемый	больничный,	карь-
ерный	рост,	питание,	проживание	
в	отеле.	Тел.:	(096)	944-95-47.

·	Електрозварнику	ручного	зварювання.	З/п	
8000	грн.	Тел.:	537-30-07.
·	Інженеру-електроніку.	 З/п	 3723	 грн.	 Тел.:	
(044)	545-12-74.
·	Інструктору-методисту	спортивної	школи.	
З/п	5000	грн.	Тел.:	(044)	513-77-82.
·	Клеїльнику	 гумових,	 полімерних	 деталей	
та	виробів.	З/п	6000	грн.	Тел.:	537-30-07.
·	Комплектувальнику.	 З/п	 3750	 грн.	 Тел.:	
239-98-87.
·	Менеджеру	(управитель)	із	збуту.	З/п	14000	
грн.	Тел.:	 (044)	542-39-03,	 (067)	503-43-38,	
(044)	541-21-28.
·	На	 работу	 в	 Польшу	 требуются	
мужчины	 (сварщики,	 электрики,	
строители,	разнорабочие).	Женщины	
(швеи,	 горничные,	 разнорабочие).	
Семейные	 пары.	 З/п	 от	 12000	 грн.	
Приказ	МПСУ	№	286	от	24.02.2017	
г.	Тел.:	(096)	847-59-54,	(097)	865-25-
23,	http://rabota-europa.com.ua.
·	Начальнику	 виробництва.	 З/п	 10000	 грн.	
Тел.:	(04631)	3-17-38.
ё	 Охранникам.	 Вахта.	 Проезд	
оплачивается,	 проживание	 предо-
ставляем,	 командировочные.	 Обя-
зательно	отсутствие	судимости.	З/п	
от	5400	грн/мес.	Выплата	сразу	по	
окончанию	 вахты.	 Не	 агентство.	
Тел.:	(099)	749-14-44,	(073)	424-06-
49,	(050)	103-46-29.
·	Охраннику	 (ссторожу)	 на	 авто-
стоянку	 в	 Соломенском	 районе	
г.Киева.	 Работа	 сутки/двое	 (трое),	
без	вредных	привычек.	З/п	250	грн	
за	смену.	Тел.:	(067)	247-24-40.

ё	Охранной	компании	«G4S»	тре-
буются	охранники	на	вахту	по	ре-
гионам	Украины.	График	работы:	
15/15,	 30/15,	 смены	 по	 12	 часов.	
Официальное	 трудоустройство,	
бесплатное	 жилье,	 форма,	 пи-
тание.	 Зарплата	 без	 задержек.	
Тел.:	(095)	226-10-10,	(097)	226-10-
10,	(093)	226-10-10.
·	Підсобному	робітнику.	З/п	4000	грн.	Тел.:	
456-38-15.
·	Підсобному	робітнику.	З/п	6000	грн.	Тел.:	
537-30-07.
·	Помічнику	 начальника	 чергової	 частини.	
З/п	8000	грн.	Тел.:	(044)	284-65-26.
·	Потрібен	 майстер	 для	 ремонту	 приватного	
будинку	(р-н	Осокорки).	Тел.:	(067)	495-24-06.
·	Потрібен	 ремонт	 пральної-напівавтомат.	
Тел.:	(068)	799-09-63.
·	Потрібна	 доглядальниця	 (гігієна,	 приби-
рання,	памперси,	бабушка	напівлежача),	віком	
45-65	 років	 (відповідальна,	 чесна),	 2	 години	
зранку	 та	 2	 години	 ввечері.	 Житло	 безкош-
товно.	З/п	договірна.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Потрібна	 доглядальниця	 для	 жінки.	 Без-
коштовне	 проживання,	 гарні	 умови.	 Тел.:	
(098)	374-33-19.
·	Потрібна	 доглядальниця	 для	 лежачої	
жінки.	Тел.:	(067)	157-07-82.
·	Потрібна	 доглядальниця	 та	 домробітниця	
за	літньою	жінкою	(1,5	години	на	добу),	як	
додатковий	 заробіток.	 На	 довгий	 термін,	
з	 проживанням	 чи	 без.	 Оплата	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(068)	126-79-33.
·	Потрібна	 компаньйонка	 для	 жінки,	 в	
м.Ромни	(Сумська	обл.),	для	спільного	про-
живання.	Тел.:	(098)	613-54-88.
·	Потрібні	охоронці	 (різні	 графіки).	
Тел.:	577-24-13,	(067)	402-51-08.
ё	Предлагаем	работу	«Охранник»	-	
7400	 грн	в	месяц.	Вахтовый	метод	
работы.	 Проезд	 и	 проживание	 за	
счет	фирмы.	Справки	по	тел.:	(073)	
023-09-82.
·	Прибиральнику	службових	приміщень.	З/п	
3723	грн.	Тел.:	(044)	545-12-74.
·	Прибиральнику	службових	приміщень.	З/п	
3723	грн.	Тел.:	456-38-15.
·	Продавцы	 в	 г.Киев	 с	 опытом	 ра-
боты	 в	 продуктовом	 магазине.	 Ра-
бота	понедельно.	На	время	работы	
обеспечиваем	ночлегом.	Заработная	
плата	от	2500	грн	и	выше	за	неделю.	
Тел.:	(067)	988-62-29.
·	Різальнику	 паперу,	 картону	 та	 целюлози.	
З/п	6000	грн.	Тел.:	(044)	496-35-19.
ё	 Робота	 в	 Німеччині	 для	 водіїв	
кат.»В»	 до	 40	 років;	 по	 догляду	 за	
престарілими,	 будівельникам-спе-
ціалістам.	 Робота	 в	 Естонії,	Швеції	
для	будівельників-спеціалістів.	Лиц.	
МПСПУ	АВ	№	547294	від	10.09.2010	
р.	Тел.:	(067)	455-06-64	(viber),	(099)	
634-80-31,	(063)	215-40-39.
·	Робота	 в	 Польщі!	 Агенція	 зай-
мається	 офіційним	 працевлашту-
ванням	 в	 Польщі.	 Великий	 вибір	
вакансій.	З/п	від	22000	грн.	Ліц.	№	
378	від	13.04.2016	р.	Тел.:	(098)	745-
49-36,	(063)	116-18-07	(Олександр).
·	Сварщик-рихтовщик	 требуется	
для	работы	с	кузовами	автобусов	
в	 г.Киеве.	 З/п	 12000	 грн,	 жилье.	
Тел.:	(067)	600-01-61

·	Сестрі	медичній.	З/п	2768	грн.	Тел.:	(044)	
530-18-26.
·	Сестрі	медичній.	З/п	3723	грн.	Тел.:	(044)	
545-12-74.
·	Слюсарю	 з	 механоскладальних	 робіт.	 З/п	
6000	грн.	Тел.:	537-30-07.
·	Совместное	 польско-украинское	
агентство	 -	 воеводские	 пригла-
шения,	 визы	 польские,	 литовские,	
чешские.	 Работа	 -	 Польша,	 Чехия,	
Германия,	Швеция,	Эстония,	Литва.	
Ищем	представителей	в	вашем	ре-
гионе.	Лиц.	№	547294	от	10.09.2010	
г.	 Тел.:	 (067)	 455-06-64,	 (099)	 634-
80-31,	(063)	215-40-39.
·	Срочно	в	салон	нужен	мастер	но-
гревого	 сервиса.	 Умение	 делать	
классический	 маникюр,	 наращи-
вание	 ногтей,	 шелак,	 педикюр,	
окрашивание	бровей,	наращивание	
ресниц,	прокол	уха.	Условия	работы	
обговариваются	 при	 встрече.	 Тел.:	
(097)	702-26-13,	(093)	273-69-83.

·	Швачці.	З/п	3750	грн.	Тел.:	239-98-87.
·	Швачці.	З/п	5000	грн.	Тел.:	(098)	022-52-76,	
(044)	337-02-38	(адміністратор	ательє).
ё	Швеция	 (Стокгольм).	 Легальное	
длительное	 трудоустройство	 от	
прямых	работодателей.	З/п	245-630	
грн/час.	 Строители-мастера	 вну-
тренних,	 наружных	 работ.	 Убор-
щики,	работники	на	склады/заводы/
теплицы,	 сиделки,	 курьеры,	 води-
тели.	Лиц.	АВ	№	519114	МТСП	от	
28.05.2010	г.	Тел.:	(068)	102-60-30.
·	Шукаю	 майстра	 з	 ремонту	 камери	 відео-
спостереження.	Тел.:	(066)	921-89-92.

10.3. Шукаю роботу
·	Автомийником.	Тел.:	(068)	108-00-00.
·	Адміністратором,	офіс-менеджером	або	іншу	
(дівчина,	без	шкідливих	звичок,	знання	оргтех-
ніки,	 серйозне	 ставлення	 до	 роботи).	 Тільки	
серйозні	пропозиції.	Тел.:	(093)	788-39-58.
·	Будь-яку,	 бажано	 з	 проживанням,	 можна	
нянею,	доглядальницею.	Тел.:	(063)	441-65-70.
·	Будь-яку	 в	 Польщі	 (чоловік).	 Тел.:	 (095)	
486-18-78.
·	Будь-яку	в	сфері	послуг,	можна	разову	(мо-
лодий	чоловік,	30	років,	середньої	статури,	
без	шкідливих	звичок,	легко	навчаюся).	Роз-
гляну	всі	пропозиції.	Тел.:	(063)	152-55-84.
·	Будь-яку	 (киянка,	 38	 років,	 повненька).	
Тел.:	(096)	374-81-73.
·	Бухгалтером	головним,	радником	з	питань	
економіки	(54	роки,	вища	економічна,	Ворд,	
Ексель)	 на	 півокладу,	 Голосіївський	 р-н.	
Тел.:	525-96-94.
·	Бухгалтером	 за	 сумісництвом	 (досвічена,	
порядна	жінка).	Тел.:	(073)	100-27-99.
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·	Акваріум	круглий	(20	л).	Тел.:	(097)	591-85-31.
·	Алое	(5	років).	Тел.:	515-98-06.
·	Алое,	 каланхое,	 герань,	 квіти	 лікувальні.	
Тел.:	403-15-29.
·	Грошове	дерево	(в	горщику),	дерево	«лю-
бові»	(в	горщику),	бігонію,	алое	(10	років).	
Тел.:	(067)	722-03-87.
·	Дифенбахію	(1,5	та	2,5	м),	драцену	(2,5	м),	
чухаріс,	 алое	 (5	років,	 5	 гілок).	Тел.:	 (095)	
135-44-93.
·	Кактус	(висота	1	м).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Кактус	 круглий	 ехінокактус	 грусона	 (ви-
сота	вазона	58	см,	вага	18	кг,	вік	більш	20	
років),	нашійник	для	великого	собаки.	Тел.:	
(063)	378-14-96.
·	Клітку	 (70х45	 см,	 висота	 36	 см,	 відстань	
між	прутками	2	см,	гарний	стан)	-	300	грн,	
торг.	Тел.:	(067)	209-91-20.
·	Клітку	 для	 кролика	 (б/к,	 туалет,	 поїлка,	
годівниця)	-	380	грн.	Тел.:	(063)	186-58-22.
·	Клітку	для	папуги	(нов.).	Тел.:	428-36-66.
·	Клітку	для	хом’яка	(з	кормом,	1	пакет)	-	50	
грн.	Тел.:	540-43-97.
·	Кошенят	 домашніх	 за	 символичну	 ціну.	
Тел.:	(093)	873-67-05.
·	Кошенят	 персидських	 (3	 «хлопчики»,	 1	
«дівчинка»,	дата	народження	17.01.2017	р.,	
забарвлення	різні,	дуже	красиві,	привчені	до	
лотка)	недорого.	Тел.:	(098)	541-59-47.
·	Кошенят	шотландських	(3	шт.,	лилове	висло-
вухе,	котик,	біла	грудка	та	чотирі	білі	лапки,	
плюшовий	 висловухий,	 блакитна	 норка	 з	
білою	 мордочкою,	 прямовушка,	 до	 лотка	 та	
точилки	привчені).	Тел.:	(073)	042-10-72.
·	Ліану	 кампсіс,	 гортензію	 білу	 (великок-
віткова),	форзецію,	малину	м’яо-м’яо.	Тел.:	
(099)	535-18-34	(після	21.00).
·	Мальков	аквариумных	рыбок	(живородок,	
белые,	черные).	Тел.:	(063)	012-34-70.
·	Пальми	(120	см,	широколисті,	для	офісу).	
Тел.:	(093)	873-67-05.
·	Пальму	для	офісу.	Тел.:	(096)	532-87-81.
·	Папугу	з	кліткою	-	350	грн.	Тел.:	(063)	924-65-26.
·	Рослини	кімнатні,	кактуси.	Тел.:	513-55-68.
·	Рослини	кімнатні.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Рослину	алое	(велика).	Тел.:	285-72-67.
·	Рослину	алое.	Тел.:	546-63-44.
·	Рослину	золотий	вус.	Тел.:	(066)	662-50-63.
·	Рослину	цикас	(із	вазоном,	15	років,	довжина	
листа	70	см)	-	500	грн.	Тел.:	(098)	298-29-29.
·	Собаку	 («дівчинка»,	 молода,	 1	 рік,	 холка	
45	 см,	 колір	 шоколад,	 розумна,	 слухняна,	
добра,	 ласкава,	 але	що	 потрібно	 захисник,	
любить	дітей,	 дружна	 з	 котами,	 вихована),	
для	кв-ри	або	приват.	будинку,	не	для	лан-
цюга.	Тел.:	(099)	382-83-82.
·	Цуценя	 йоркширського	 тер’єра	 («хлоп-
чик»,	 7	 міс.,	 документи	 КСУ,	 красивий,	
якісний,	 щеплення,	 купован).	 Тел.:	 (066)	
407-41-37.
·	Цуценя	 німецької	 вівчарки	 (5	 міс.,	 «дів-
чинка»,	 без	 документів,	 чистокровна)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	475-42-39.
·	Цуценя	 німецької	 вівчарки	 (7	 міс.,	 «дів-
чинка»,	 родовід,	 для	 охорони,	 щеплення).	
Тел.:	(067)	801-09-25.
·	Цуценят	 кавказької	 вівчарки	 (щеплення,	
гарна	психика,	вірний	друг,	надійний	охоро-
нець)	-	3	тис.грн,	вівчарку	кавказьку	(молода	
сука,	 охорона	 для	 двору)	 -	 4	 тис.грн.	Тел.:	
(067)	962-85-45.
·	Цуценят	 кавказької	 вівчарки	 (щеплення,	
гарна	психика,	вірний	друг,	надійний	охоро-
нець)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(093)	005-38-70.
·	Цуценят	цвергшнауцера	(міні,	перець	з	сіллю,	
від	 грандчемпіонів	 України,	 родовід	 КСУ,	
можлива	доставка).	Тел.:	(067)	980-80-89.
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·	Гриб	чайний.	Тел.:	(050)	629-62-08.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(063)	120-96-76.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(093)	948-86-49.
·	Запальничку	ЗІППО	(нов.).	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Іграшки	новорічні	для	ялинки.	Тел.:	234-05-94.
·	Картини	 из	 серії	 «Кримський	 пейзаж»:	
«Мати»	 (масло,	 39х59	 см),	 «Голубая	 набе-
режная»	(47х34	см),	«Старая	улица»	(28х28	
см),	«Караимская	кинаса»	(40х24	см).	Тел.:	
(097)	409-97-28.
·	Костюми	Діда	Мороза,	Снігуроньки,	спід-
ниці	театральні,	костюми	для	молоді.	Тел.:	
(093)	490-62-32.
·	Костюми	Діда	Мороза,	Снігуроньки,	спід-
ниці	театральні,	костюми	для	молоді.	Тел.:	
565-85-77.
·	Папір	для	квітів	(1	шт.,	нов.,	1	рулон)	-	200	
грн.	Тел.:	432-24-40.
·	Роги	 морала,	 архара,	 північного	 оленя.	
Тел.:	(050)	132-19-45.
·	Шиньйон	 (жін.,	 світло-русявий,	 довжина	
33	см,	натур.	волосся).	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Ялинку	штучну	 (нов.,	висота	1,2	м).	Тел.:	
(096)	547-68-16.
·	Ялинку	штучну	(радянська,	185	см,	розсувна,	
гарний	стан)	-	700	грн.	Тел.:	(093)	716-92-73.

# Оповіщення 13
·	Аттестат	о	среднем	образовании	№	
416079,	 выдан	 15.06.1990	 г.	 школой	
№	182	г.Киева	на	имя	Годуновой	Вик-
тории	Александровны,	считать	недей-
ствительным	в	виду	утери.

·	Бухгалтером	 за	 сумісництвом.	 Тел.:	 (067)	
656-13-41.
·	Вантажником,	 демонтажником,	 садів-
ником.	Тел.:	(067)	847-71-17	(Михайло).
·	Вантажником,	 можна	 разову.	 Тел.:	 (068)	
300-38-67.
·	Вантажником	 разову	 (є	 машина).	 Тел.:	
(068)	421-47-07.
·	Вантажником,	разову,	можна	з	прибирання	
снігу.	Тел.:	(098)	367-58-98.
·	Вантажником	разову.	Тел.:	510-50-80.
·	Вантажником,	 різноробом	 (киянин),	 мож-
ливо	разову.	Тел.:	(098)	908-90-99.
·	Вантажником,	 різноробом	 разову.	 Тел.:	
(098)	465-66-25.
·	Вантажником,	 різноробочим,	 оплата	 що-
денна	(киянин,	без	шкідливих	звичок).	Тел.:	
(067)	335-50-44.
·	Вахтером.	Тел.:	(095)	600-02-14.
·	Викладачем	 іноземних	 мов	 (поліглот).	
Тел.:	(093)	523-08-42.
·	Вихователем	для	дитини	дошкільного	віку	
(великий	досвід	в	сім’ях,	педагогічна	освіта,	
підготовка	до	школи,	можна	для	молодшого	
школяра).	Тел.:	(050)	607-74-97.
·	Водієм	 (кат.А,В,С,Д,Е)	 або	 охоронцем.	
Тел.:	(097)	466-35-32.
·	Водієм	(кат.	В,С,D,Е;	досвід	міжнародних	
перевезень,	 закордонний	 паспорт).	 Тел.:	
(095)	633-41-57.
·	Водієм	 (кат.В,С,Д,Е,	 досвід	 міжнародних	
перевезень,	 закордонний	 паспорт).	 Тел.:	
(098)	933-47-93.
·	Водієм	 (киянин,	 стаж	 роботи	 більше	 25	
років)	 на	 своєму	 МІЦУБІСІ	 АУТЛЕНДЕР	
(2007	р.вип.).	Тел.:	(067)	746-24-58.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (другий	 клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	звичок,	досвід	27	
років).	Тел.:	(095)	203-42-54.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (кат.В,С,	 стаж	 30	
років,	 порядний,	 виконавчий,	 непитучий,	
гарні	знання	міста).	Тел.:	(067)	757-17-54.
·	Водієм	на	вашому	автомобілі	(другий	клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	 звичок,	55	років,	
досвід	27	років).	Тел.:	(067)	966-42-89.
·	Водієм	 на	 вашому	 автомобілі	 (стаж	 25	
років,	досвід).	Тел.:	(095)	203-92-54.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 своєму	 авто	ОДА	
ПІКАП	(чоловік,	35	років,	кат.В,С,	стаж	15	
років).	Гарні	знання	міста	та	авто,	можливі	
відрядження,	є	закордонний	паспорт.	Можна	
охоронцем	подобово.	Тел.:	(099)	223-77-07.
·	Водієм	на	власному	ПЕЖО	БОКСЕР	або	на	
вашому	автомобілі.	Тел.:	(063)	988-00-94.
·	Водієм	на	своєму	ДЕУ	НЕКСІЯ.	Тел.:	(066)	
983-70-43	(Сергій).
·	Водієм	 на	 своєму	 РЕНО	 КАНГО	 (знання	
міста),	 можна	 разову	 або	 охоронцем	 (чо-
ловік,	60	років).	Тел.:	(066)	937-68-30.
·	Директором	(досвід).	Тел.:	(050)	380-90-46.
·	Доглядальницею	 в	 Ізраїлі	 (знання	 іврита,	
58	років).	Тел.:	(067)	975-88-59.
·	Доглядальницею	з	проживанням,	вахтовим	
методом	 (жінка,	59	років,	великий	досвід).	
Тел.:	(096)	847-51-08.
·	Доглядальницею	 з	 проживанням	 в	 Києві	
(маю	досвід).	Тел.:	(068)	708-37-17.
·	Доглядальницею,	компаньонкою	з	прожи-
ванням	в	м.Київ	(жінка,	55	років).	Тел.:	(098)	
098-81-18.
·	Доглядальницею.	Тел.:	(095)	920-86-91.
·	Доглядальницею.	Тел.:	410-42-65.
·	Доглядальницею	цілодобово,	нянею	для	ди-
тини	до	6	років,	вахтовим	методом	(жінка,	57	
років,	досвід).	Тел.:	(095)	922-64-97.
·	Домробітницею	 (дівчина,	 досвід,	 знання	 су-
часної	побутової	техніки),	можна	разову.	Тільки	
серйозні	пропозиції.	Тел.:	(097)	247-70-71.
·	Домробітницею	 (жінка,	 48	 років,	 досвід,	
охайна,	 сумлінна,	 без	 шкідливих	 звичок).	
Інтим	не	пропонувати.	Тел.:	(096)	224-49-21.
·	Домробітницею	з	проживанням.	Тел.:	(063)	
166-54-52	(Юлія).
·	Домробітницею,	 нянею,	 медсестрою	 на-
домну,	масажисткою	для	дітей	в	м.Українка	
(Обухівський	р-н).	Тел.:	(096)	522-06-46.
·	Домробітницею	 (порядна,	 чесна,	 жінка,	
прибирання	 квартири,	 прасування,	 досвід	
в	сім’ях).	Інтим	не	пропонувати.	Тел.:	(067)	
965-82-25.
·	Експертом	в	галузі	будівництва	(стаж,	до-
свід).	Тел.:	360-56-44.
·	Електриком,	 будівельником.	 Тел.:	 (063)	
715-89-44.
·	Електриком	 (досвід	 20	 років,	 всі	 види	
робіт).	Тел.:	(067)	984-84-01.
·	Електриком	 за	 сумісництвом.	 Тел.:	 (067)	
504-36-17.
·	Електромонтажником	 за	 сумісництвом.	
Тел.:	(095)	936-96-89.
·	Зварювальником-сантехніком,	 можна	 ра-
зову.	Тел.:	(067)	294-74-17.
·	Кур’єром	або	розповсюджувачем	листівок,	
брошур,	газет.	Тел.:	(093)	008-76-82.
·	Кухарем	в	офіс	або	сім’ю	(досвід,	диплом).	
Тел.:	(067)	988-57-96.
·	Кухарем	в	офісі	або	в	сім’ї	з	приготуванням	
їжі	(досвід,	диплом).	Тел.:	(097)	279-75-57.
·	Майстром-висотником	 з	 встановлення	 бал-
конів,	утеплення	фасадів.	Тел.:	(093)	979-79-77.
·	Майстром	 з	 ремонту	 меблів.	 Тел.:	 (099)	
308-62-11.
·	Малярем.	Тел.:	(096)	700-34-50.
·	Масажистом	за	спеціальністю.	Тел.:	 (068)	
687-27-58.

·	Массажистка.	 Качественно.	 Про-
фессионально	владею	всеми	видами	
массажа.	Без	интима.	Диплом	серия	
А	№	3459673	от	09.04.2015	г.	Тел.:	
(098)	048-05-22,	(063)	161-20-44.

·	Медпрацівником	 за	 спеціальністю.	 Тел.:	
430-17-59.

·	Медпрацівником	 (медична	 освіта,	 досвід	
11	років).	Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Мийницею.	Тел.:	276-15-65.
·	Надомну	 (чоловік,	 інвалід,	 50	 років,	 тех-
нічна	освіта).	Тел.:	(097)	223-24-35.
·	Налагоджувачем	швейних	машин	(досвід).	
Тел.:	(095)	109-92-78.
·	Нянею	для	дитини	від	3	років	(великий	до-
свід),	часткова	зайнятість,	можна	на	вихідні	
або	на	підміну.	Тел.:	(067)	938-12-75.
·	Нянею	для	дитини	від	народження	(досві-
чена	 медсестра),	 повна	 або	 часткова	 зай-
нятість.	Тел.:	(099)	564-12-04.
·	Нянею,	 доглядальницею,	 домробітницею	
(жінка).	 Інтим	 не	 пропонувати.	 Тел.:	 (068)	
836-69-07	(Олена).
·	Нянею,	доглядальницею.	Тел.:	542-62-82.
·	Охоронником,	 сторожем	 (чоловік,	 55	
років).	Тел.:	(095)	086-69-51.
·	Охоронцем	 доба/троє	 (хлопець,	 без	шкід-
ливих	звичок).	Тел.:	(096)	875-79-73.
·	Охоронцем	з	18.00	до	6.00,	бажано	в	офіс.	
Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Охоронцем	з	18.00	до	6.00.	Тел.:	(068)	594-57-85.
·	Охоронцем,	 швейцаром,	 гардеробником,	
кур’єром	 (52	 роки,	 досвід	 17	 років,	 спор-
тивної	 статури,	 високий	 на	 зріст,	 освіта	
вища).	 Розгляну	 всі	 серйозні	 пропозиції.	
Тел.:	(095)	389-39-94	(Олег	Олександрович).
·	Охоронцем,	 швейцаром,	 гардеробником,	
кур’єром	 (52	 роки,	 досвід	 17	 років,	 спор-
тивної	 статури,	 високий	 на	 зріст,	 освіта	
вища).	 Розгляну	 всі	 серйозні	 пропозиції.	
Тел.:	(096)	313-01-34	(Олег	Олександрович).
·	Плиточником.	Тел.:	(093)	101-45-74.
·	Помічницею	по	дому,	компаньйонкою,	до-
глядальницею.	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Посудомийницею	 (санітарна	 книжка)	 або	
нянею,	домробітницею.	Тел.:	(097)	230-96-43.
·	Посудомийницею	 (санітарна	 книжка).	
Тел.:	(093)	721-02-18.
·	Прибиральницею	 (киянка,	 53	 роки,	 без	
шкідливих	звичок),	лівий	берег,	в	аптеку	або	
офіс	на	неповний	робочий	день.	Тел.:	(066)	
300-94-63.
·	Продавцем	 в	 ларьок	 або	 магазин,	 Дніп-
ровський	р-н	(досвід).	Тел.:	(093)	060-04-11.
·	Продавцем	(жінка,	36	років,	стаж	15	років).	
Тел.:	(093)	034-68-29.
·	Продавцем.	Тел.:	(093)	051-61-17.
·	Продавцем.	Тел.:	(097)	422-95-56.
·	Різноробом	 або	 іншу	 на	 виробництві,	 по-
стійну.	Розгляну	всі	пропозиції.	Тел.:	 (097)	
644-87-91.
·	Різноробом,	охоронцем,	 слюсарем,	можна	
тимчасову	або	постійну,	з	проживанням	або	
без	(киянин,	58	років).	Тел.:	(098)	939-47-44.
·	Різноробом,	підсобником	постійну,	оплачу-
вану,	можна	разову.	Тел.:	468-60-38.
·	Роздатчицею	листівок,	брошур,	газет	(пен-
сіонерка).	Тел.:	(096)	424-20-03.
·	Сантехніком,	плиточником,	можна	разову.	
Тел.:	(099)	773-02-95.
·	Складачем	 ручек	 або	 ін.	 надомну,	
м.Вінниця.	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(050)	629-62-08.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(063)	120-96-76.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(093)	948-86-49.
·	Сторожем	 доба/троє	 (хлопець,	 24	 роки).	
Тел.:	(099)	405-97-87.
·	Танцівницею	(жінка).	Тел.:	(067)	495-24-06.
·	Телохранителем	(39	лет,	рост	178	см,	опыт	13	
лет,	проживаю	в	Киеве).	Тел.:	(067)	527-95-50.
·	Штукатуром,	 плиточником,	 дрібні	 роботи	
по	дому.	Тел.:	(067)	786-30-83.
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11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
·	Брезент	 водонепроникний	 або	 матеріал	
болонью	 (можна	в	шматках),	 човен,	жилет	
рятув.,	 стілець	 розсувний	 туристичний,	
кораблик	 прикормочний,	 катушку,	 спінінг	
та	 ін.	 риболовне	 приладдя,	 рюкзак,	 мішок	
спальний,	бінокль.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Велотренажер	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	
115-17-97.
·	Гантелі,	гирі	(для	себе).	Тел.:	(068)	115-17-97.
ё	 Куплю	 запчасти	 к	 лодочным	 мо-
торам	 ВЕТЕРОК,	 МОСКВА,	 НЕ-
ПТУН.	 Тел.:	 (067)	 885-17-19,	 (066)	
744-38-34.
ё	Куплю	охотничьи	принадлежности,	
гильзы,	дробь.	Тел.:	 (067)	885-17-19,	
(066)	744-38-34.
·	Ласти	 ДЕЛЬФІН	 або	 АКВАНАВТ	 (р.43),	
тренажер	 (спорт.),	 еспандер	 пружинний	 у	
вигляді	 палиці	 (70	 кг),	 пристрій	 САМО-
ЗДРАВ.	Тел.:	(095)	850-28-16.
·	Приладдя	для	зим.	та	літ.	риболовлі.	Тел.:	
525-68-13.
·	Рушницю	мисливську	(гладкоствольна,	для	
себе).	Тел.:	(093)	150-64-07.
·	Сітку	 для	 риболовлі	 (для	 себе)	 недорого.	
Тел.:	(093)	581-38-45.

продам 
·	Більярд	(220х115	см,	в	комплекті,	нов.)	де-
шево.	Тел.:	(095)	338-14-49.
·	Велотренажер	ТОРНЕО.	Тел.:	(098)	897-98-01.
·	Гантелі	(2	шт.,	12	кг,	литі).	Тел.:	(093)	523-08-42.

·	Гантелі	(2	шт.,	по	5	кг,	розсувні).	Тел.:	(097)	
078-43-95.
·	Гачки	 для	 риболовлі	 або	 обміняю.	 Тел.:	
(067)	856-93-15.
·	Грушу	 боксерську	 -	 500	 грн.	 Тел.:	 (097)	
353-33-74.
·	Грушу	 спорт.	 (жовто-червона,	 вага	 3	 кг).	
Тел.:	(063)	137-46-55.
·	Екіпіровку	для	фехтування,	гирі	(по	16	кг).	
Тел.:	(050)	728-96-90.
·	Канати	 спорт.	 (2	шт.,	 довжина	 4	 м).	 Тел.:	
405-18-66.
·	Катер	 АЙВЕНБАУ-229Z	 (довжина	 5,92	
м,	ширина	2,34	м,	висота	борту	0,9	м,	ста-
ціонарний	мотор,	 гарний	 стан)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(050)	447-88-55.
·	Ковзани	(білі,	р.27,	нов.).	Тел.:	(098)	444-25-07.
· Ковзани	(р.37,	39,	бігові).	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Колінвал,	 головку	 блока	 до	 катера	
ЯМАХА.	Тел.:	(094)	885-62-84.
·	Компресор	для	аквалангів.	Тел.:	(097)	253-21-57.
·	Кульки	для	пневмопістолета	або	обміняю.	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Лижі	 (2	 пари),	 санчата	 (метал.),	 санчата	
дитячі.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Лижі	бігові	(200	см).	Тел.:	(066)	662-50-63.
·	Лижі	бігові	БЕСКИД,	МАЛИШ	(різні,	б/к)	
від	100	грн	до	400	грн,	черевики,	кригобур	
ЛЕНІНГРАД	(нов.)	-	400	грн,	шахи	подарун-
кові	(ексклюзивні,	Індія)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	217-74-60.
·	Лижі	бігові.	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	Масажер	РОВЕНТА	(водний,	для	ніг).	Тел.:	
(093)	201-59-89.
·	Машинку	 кермову	 для	 моделей	 літаків	 з	
радіокеруванням	НС-311	(швидкість	05	с/60	
градусів,	обертовий	момент	3,7	кг,	блок	ке-
рування	3-канальний,	нов.)	 -	250	грн.	Тел.:	
(067)	234-47-95.
·	Мотор	ТОХАЦУ	(5	к.с.,	4-тактний,	модель	
MFS-5BS,	 напрацювання	 42	 мотогодини,	
зберігався	в	квартирі).	Тел.:	(068)	099-86-34.
·	Плащ-намет,	 флягу,	 костюм	 гірськолижний	
(р.50-54,	синій	з	білим).	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Повну	 екіпіровку	 фехтувальника.	 Тел.:	
(050)	728-96-90.
·	Приладля	для	риболовлі.	Тел.:	(098)	792-02-81.
·	Ракетки	для	бадмінтона	або	обміняю.	Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Ракетку	ЮНАЦЬКА	 для	 великого	 теніса,	
ракетки	 для	 пін-понга,	 лижі	 бігові	 КА-
РЕЛІЯ,	 СПОРТ	 (2	 пари,	 210	 см,	 150	 см),	
ковзани	 (р.39,	 2	 пари),	 ключкі	 хокейні	 (2	
шт.),	 санчата	 дитячі,	 м’ячі	 для	 великого	
тенісу	ОПТЕМІД	(Чехія,	3	шт.,	в	упаковці,	
оранжеві).	Тел.:	278-32-27.
·	Репродукції	 Чурльоніса,	 календарики	
(2000	шт.).	Тел.:	249-55-47.
·	Рюкзак	(новий),	кріплення	для	лиж,	лижі	(2	
пари),	ковзани	(р.23).	Тел.:	463-19-56.
·	Сейф	для	документів	(довжина	46	см,	ши-
рина	35	см,	глибина	21	см,	товщина	металу	
5	мм)	-	500	грн.	Тел.:	(073)	013-81-74.
·	Секундомер	 (гарний	 стан,	 електричний).	
Тел.:	432-24-40.
·	Спінінг	(нов.).	Тел.:	412-67-98.
·	Стілець-тростинку	 (розсувний)	 -	 300	 грн,	
брюки	 мотоциклетні	 (нов.,	 р.52/170)	 -	 2,7	
тис.грн.	Тел.:	(067)	748-15-38.
·	Стінку	шведську,	коляску	інвалідну	(спор-
тивна,	алюмінієва).	Тел.:	(096)	059-50-79.
·	Тренажер	для	пресу	та	спини	(б/к)	-	1,3	тис.
грн,	торг.	Тел.:	486-80-21.
·	Тренажер	ручний	(для	м’язів	пресу),	намет	
(2-місний),	 мотор	 ВИХОР-2	 (робочий),	
весла	 метал.	 (2,5	 м),	 мотор	 ВИХОР-20Р.	
Тел.:	234-05-94.
·	Тренажер-спинку	 (США)	 або	 обміняю.	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Човен	 РОМАНТИКА	 (алюмінієвий,	
2-місний,	 документи)	 -	 8,1	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	265-00-62.
·	Човен	 ФІШЕР	 ФІОРТ	 надувний	 (з	 мо-
тором,	 потребує	 ремонту,	 мотор	 КАМА	
також	потребує	ремонту)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(096)	513-68-53.
·	Шахи	 на	 магнітній	 основі,	 нарди,	 м’яч	
АДІДАС	футбольний.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Штангу	спорт.	(20	кг).	Тел.:	483-08-58.

11.2. Туристичні послуги
пропоную 

ё	База	отдыха	«Автомобилист»	пгт	
Кирилловка,	 коса	 Пересыпь.	 Про-
живание	 в	 корпусах	 (эконом	 вари-
анты	 и	 с	 удобствами).	 Тел.:	 (067)	
338-84-46,	(099)	734-87-67.

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

куплю 
·	Бандуру,	акордеон	ВЕЛЬТМАЙСТЕР,	баян	
ВЕЛЬТМАЙСТЕР	 (5-рядний),	 віолончель	
(2/4),	 контрабас	 скрипковий,	 скрипку,	 гар-
мошку.	Тел.:	(097)	856-75-00.
·	Грамплатівки	 з	 записами	 класичної	 му-
зики.	Тел.:	528-25-26.
·	Піаніно	 АВГУСТ	 ФЕРСТЕР,	 ПЕТРОФ,	
ВАЙНБАХ,	РЕСЛЕР,	ШОЛЬЦЕ.	Тел.:	(099)	
100-42-51.

продам 
·	Акордеон,	баян,	гармонь.	Тел.:	455-32-71.

·	Акордеон,	баян,	паски	плечові,	 тамбурин,	
метроном,	 скрипку	 1/8,	 мандоліну.	 Тел.:	
540-30-19.
·	Акордеон	(б/к,	вітч.).	Тел.:	(095)	807-04-44.
·	Бандуру,	 акордеон	 ВЕЛЬТМАЙСТЕР,	
скрипку,	віолончель,	баян,	домру,	саксофон,	
трубу,	гармонь.	Тел.:	(098)	812-00-80.
·	Баян,	книгу	«Самоучитель	игры	на	баяне».	
Тел.:	(067)	126-74-31.
·	Баян	КРЕМІННЕ	(б/к)	-	350	грн.	Тел.:	(063)	
186-58-22.
·	Гітару	 ЛЕНІНГРАД	 (акустична).	 Тел.:	
(067)	599-07-79.
·	Піаніно	АКОРД	недорого.	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Піаніно	АКОРД.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Піаніно	РЬОНІШ	(Німеччина,	стілець)	-	8	
тис.грн.	Тел.:	(093)	774-57-17.
·	Піаніно	ЧЕРНІГІВ	 (гарний	стан,	налагод-
жене)	дешево.	Тел.:	(093)	883-09-37.
·	Приставку	ЕЛЕКТРОНІКА	світломузичну	
з	програвачем.	Тел.:	(067)	976-95-96.
·	Рояль	(білий,	відмінний	стан,	відреставро-
ваний	майстром),	піаніно	(Німеччина,	колір	
темно-коричневий	 горіх,	 поліроване,	 гарне	
звучання,	хор.	стан).	Тел.:	(099)	100-42-51.
·	Синтезатор	БРАВІС	ТВ-632	цифровий	(54	
клавіши)	-	600	грн.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Синтезатор	КАСІО.	Тел.:	(095)	350-79-60.
·	Синтезатор	КАСІО.	Тел.:	(095)	585-53-70.
·	Систему	 КАРАОКЕ,	 відеомагнітофон	
(100	 касет),	 відеокамеру	 ПАНАСОНИК	
(Японія).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Скрипки	 (учнівська	 та	 професійна),	 альт	
(420	мм,	на	замовлення,	Москва).	Тел.:	(063)	
730-67-55.

11.4 Антикваріат, 
коштовності

куплю 
·	Кортик	 армійський	 (для	 колекції).	 Тел.:	
(093)	150-64-07.
·	Монети	 для	 колекції,	 ювілейні,	 пам’ятні,	
обіходні	дореволюційні	(1700-1917	р.),	періду	
СРСР	(1921-1991	р.).	Тел.:	(097)	748-52-83.
·	Монету	розмінну	СРСР	(100	грн,	1	кг,	для	
себе).	Тел.:	(067)	847-71-17.

продам 
·	Документи	 з	 приватного	 архіву:	 МВС,	
УПЦ,	Київгаз,	КМДА.	Тел.:	525-96-94.
·	Картини	 из	 серії	 «Кримський	 пейзаж»:	
«Мати»	 (масло,	 39х59	 см),	 «Голубая	 набе-
режная»	(47х34	см),	«Старая	улица»	(28х28	
см),	«Караимская	кинаса»	(40х24	см).	Тел.:	
(097)	409-97-28.
·	Книги	старовинні.	Тел.:	(097)	483-74-18.
·	Колекцію	 царських	 монет	 Російської	 ім-
перії	 (початок	 19	 ст.,	 більше	 200	 років,	 в	
гарному	стані).	Тел.:	(068)	441-48-28.
·	Листівки	 старовинні,	 фотокартки,	 доку-
менти	часів	Рейху.	Тел.:	234-05-94.
·	Намисто	бурштинове.	Тел.:	(098)	897-98-01.
·	Патефон	(100	голок,	100	платівок,	ретро).	
Тел.:	402-32-87.
·	Приймачі:	 ФІЛІПС	 BX-115U	 (1950	 р.вип.),	
ОЛІМПІЯ-502W	 (1950	 р.вип.,	 фірма	 «Сан-
сенверк»),	 ГРАЄТС	 (Австрія,	 1934	 р.вип.),	
РИГА-10	 (1957	 р.вип.,	ФМ-діапазон),	 ТЕЛЕ-
ФУНКЕН-975GWK-СУПЕР	 (1937	 р.вип.),	
НОРА-ВАЙН-W791	(1937	р.вип.),	ОКТЯБРЬ-2	
(1953	р.вип.).	Тел.:	(098)	718-07-42.
·	Пристрій	 для	 прання	 білизни	 (антикварне,	
дерев.,	«рубель»,	гарний	стан).	Тел.:	453-79-63.
·	Проспект	парфюмів	фірми	«БРОКАРЬ»	(1987	
р.,	 фото	Києва),	 автомобіль	 іграшковий	 (1930	
р.),	праску	старовинну.	Тел.:	275-15-02.
·	Форму	 воєнну	 (радянська,	 зимова,	 льотна,	
технічна	 куртка,	 хутряна,	 овчина,	 темний	
колір,	 р.50/3,	 б/к,	 гарний	 стан)	 -	 2	 тис.грн,	
куртку	 технічну	 ІТС	 (р.48,	 нов.)	 -	 200	 грн,	
комбінезон	 технічний	 ВВС	 (повзуни,	 демі-
сезон.,	р.50/3)	-	800	грн.	Тел.:	(063)	527-30-68.

11.5. Книги, філателія, 
інше

куплю 
·	Автомодели	 масштабные,	 метал-
лические,	пластмассовые,	в	любом	
виде	 и	 состоянии.	 Сделанные	 в	
СССР,	 а	 также	 зарубежных	 про-
изводителей.	 Куплю	 журналы	 «За	
рулем»	до	1970	г.в.	Тел.:	237-39-30,	
(050) 169-57-73, (063) 237-39-30, 
(096)	533-23-52.
·	Грамплатівки	 з	 записами	 класичної	 му-
зики.	Тел.:	528-25-26.
·	Книги	(до	1930	р.	видання).	Тел.:	(068)	594-57-85.
·	Книги	художні	з	домашньої	бібліотеки	(для	
себе).	Тел.:	402-11-82.
·	Книгу	О.І.Городецького	«Наталя	Фатєєва»	
(1984	 року	 видання,	 текст	 російською	
мовою,	фотоілюстрації	кадрів	з	кінофільмів	
за	 участю	 кіноакторки,	 нов.),	 набір	 коль-
орових	 листівок	 про	 життя	 і	 творчість	 ві-
домої	кіноакторки,	народної	артистки	Росії	
Наталії	 Миколаївни	 Фатєєвої	 (нов.	 або	 в	
гарному	 стані)	 недорого.	 Тел.:	 518-63-16,	
(097)	573-52-11.
·	Монети	СРСР	(для	колекції)	до	60	грн/кг.	
Тел.:	(066)	304-10-75.
·	Ремні	форменні	 або	 пряжки	 до	 них,	 ром-
бики	 про	 освіту,	 значки	 різні.	 Тел.:	 (095)	
503-84-59.

продам 
·	Автолегенди	СРСР	і	соц.	країн	(колекція	з	
180	автомоделей,	журнали,	папки	до	неї)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(068)	099-86-34.
·	Бібліотеку	 всьосвітньої	 літератури	 (200	
книг)	дешево.	Тел.:	515-39-53.
·	Велику	 радянську	 енциклопедію	 (30	
томів).	Тел.:	(097)	204-71-49.
·	Видання	 паідписні	 художні.	 Тел.:	 (097)	
483-74-18.

·	Енциклопедію	 велику	 радянську	 (2-е	 ви-
дання).	Тел.:	284-76-68.
·	Енциклопедію	дитячу.	Тел.:	(067)	598-63-71.
·	Енциклопедію	 малу	 радянську	 (10	 томів,	
1928-1931	р.вид.)	 -	1	тис.грн.	Тел.:	486-80-
21.
·	ЗТ	Ніцше	(2	томи,	антикварні	книги).	Тел.:	
(095)	850-28-16.
·	Картини	кримських	художників	недорого.	
Терміново.	Тел.:	467-69-91.
·	Картини	сучасних	українськиї	художників,	
книги	(2	шт.,	початку	20-го	сторіччя,	старо-
винні).	Тел.:	(095)	280-22-09.
·	Картини	 українських	 художників.	 Тел.:	
(095)	281-72-74.
·	Книги:	 «Біблейний	 довідник	 Геллея»	 (укр.	
мова,	 750	 стор.,	 нов.),	 Ленін	 (1947	 р.вид.,	
гарний	стан,	35	томів),	журнали	«Иностранная	
литература»,	 платівки	 (естрада,	 класика),	 за-
писи	на	магн.	 стрічках,	Маркс	 (2	 томи,	1949	
р.вид.),	Купрін	(6	т.).	Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Книги:	 «Биография	 Ленина»	 (2	 т.,	 1984	 р.	
вид.),	 «Сочинения	 Иосифа	 Сталина»	 (4-й	
том,	1946	р.	вид.),	«История	внешней	поли-
тики	СССР	1917-1975	г.»	(2	т.),	«Германиские	
генералы	с	Гитлером	и	без	него»,	«Кто	и	как	
делает	 политику	 США»,	 «Секреты	 дипло-
матии	 Великобритании»,	 «Возвращенные	
имена»	 (сборник	 статей),	 «Руководитель	 о	
стиле	 управления	 производством»,	 «Первое	
энциклопедическое	 издание	 Украинской	 ре-
спублики»	 (1967	 р.вид.),	 «Второе	 энцикло-
педическое	издание	Украинской	республики»	
(1985	р.вид.),	«История	мест	и	сел	Украины	с	
10-го	столетия».	Тел.:	486-27-34.
·	Книги	 з	 серії	 «У	 світі	 тварин»	 (6	 томів).	
Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Книги	 з	 технології	 та	 виробництва	
м’ясопродуктів.	Тел.:	529-44-34.
·	Книги	 (класичні	 та	 сучасна	 література).	
Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Книги	(медична	тематика).	Тел.:	453-79-63.
·	Книги	по	історії	і	традиції	єврейського	на-
роду	-	12	грн.	Тел.:	(063)	692-22-49.
·	Книги	по	історії	та	традиціях	єврейського	
народу	-	13	грн/шт.	Тел.:	(067)	431-73-98.
·	Книги:	 «Религия,	 окультизм»	 Папюс,	
Орлов,	 Флауєр,	 Берсон,	 Фрейд,	 словники:	
Даль,	 Ожегов,	 Паламарчук,	 літературу	 ху-
дожню.	Тел.:	525-96-94.
·	Книги	 різні	 (художні,	 пізнавальні	 та	 ін.).	
Тел.:	(063)	559-65-80.
·	Книги	 «Справочник	 технолога-машино-
строителя»	(2	томи),	справочник	«Вычисли-
тельные	устройства	на	микросхемах»	(1988	
р.вид.).	Тел.:	(068)	198-15-97.
·	Книги.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Книги	(томи)	недорого.	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Книги	художні	(різні),	платівки	(1960-1980	
р.).	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Книгу	Блохіна	«Футбол	и	вся	жизнь».	Тел.:	
(066)	216-73-96.
·	Книгу	«Високовітамінні	профілактичні	та	лікар-
ські	рослини	України».	Тел.:	(096)	469-57-85.
·	Книгу	 «Самоучитель	 ювелирного	 искус-
ства»	-	1000	грн,	книгу	«Атлас	СССР»	(1967	
р.,	до	50-річчя	Жовтневої	революції,	52х33	
см).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Книгу	 «Тора»	 (з	 перекладом,	 оригінал)	 -	
540	грн,	книги	з	історії	та	традицій	єврейсь-
кого	народу.	Тел.:	(067)	431-73-98.
·	Літературу	 з	 художнього	 вишивання,	
шиття;	 атлас	 залізниць	 СРСР;	 Велику	 ра-
дянську	енциклопедію	(збірник)	дешево;	лі-
тературу	дитячу;	книгу	«Ремонт	автомобиля	
АЗЛК-2141	МОСКВИЧ».	Тел.:	463-19-56.
·	Літературу	 спеціальну	 з	 фізики,	 хімії,	
біології	 до	 20	 грн,	 літературу	 художню,	
платівки,	 приймач	 (радянських	 часів,	
платівки),	 О.Бальзак	 (10	 книг)	 -	 100	 грн.	
Тел.:	449-76-61	(Інна,	після	21.00).
·	Літературу	художню,	посібники	для	серед-
ньої	 школи	 (радянських	 часів),	 посібники	
методичні,	словники	(англо-рос.,	німецько-
рос.),	пісенники	(укр.	пісні,	радянські	пісні).	
Тел.:	(068)	376-80-46.
·	Мапи	 туристичні	 країн	 та	 міст,	 метелика	
«Колліас»	(для	колекцій).	Тел.:	(096)	459-78-13.
·	Модель	літака	БОЇНГ	В-777-300	(масштаб	
1:500)	-	600	грн.	Тел.:	(096)	307-71-30.
·	Платівки	(1950-60	р.).	Тел.:	(096)	158-84-47.
·	Платівки	(50-60-х	років),	монети	Росії	(після	
1991	р.)	або	обміняю.	Тел.:	(067)	847-71-17.
·	Платівки	для	патефона	(колекційні,	танці,	
1940-60	р.).	Тел.:	(067)	355-50-28.
·	Платівки	для	патефона	та	громофона.	Тел.:	
525-96-94.
·	Платівки	 радянських	 часів	 (дитяча,	
шкільна,	 патріотична,	 військова	 тематика),	
серію	ЖЗЛ	(300	томів),	повні	збірки	творів	
та	окремі	видання	книг	вітч.	та	закордонних	
авторів,	 бібліотеку	 світової	 літератури	 для	
дітей	(58	томів).	Тел.:	(066)	937-64-07.
·	Пристрій	для	виготовлення	штучних	квітів	
(інструменти,	 бульки),	 книги	 з	 домашньої	
бібліотеки	 (шиття,	 вишивання,	 в’язання),	
грамплатівки	 (класика,	 естрада),	 велику	
радянську	енциклопедію	(51	том),	військову	
енциклопедію.	Тел.:	528-05-59.
·	Словники	англ.	мови	(4	шт.),	підручники	та	лі-
тературу	художню	англ.	мовою.	Тел.:	513-55-68.
·	Собаку	 («дівчинка»,	 молода,	 1	 рік,	 холка	
45	 см,	 колір	 шоколад,	 розумна,	 слухняна,	
добра,	 ласкава,	 але	що	 потрібно	 захисник,	
любить	дітей,	 дружна	 з	 котами,	 вихована),	
для	кв-ри	або	приват.	будинку,	не	для	лан-
цюга.	Тел.:	(099)	382-83-82.

послуги 
·	Приймаю	 замовлення	 на	 поетичні	 поздо-
ровлення.	 Авторське	 право	 зареєстроване.	
Тел.:	(050)	695-36-92.

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

продам 
·	Акваріуми	для	риб	(великі,	б/в)	недорого.	
Тел.:	(050)	951-03-07.

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

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», 
за заявою ТОВ «Атлант сек’юріті груп», проводить аук-
ціон з продажу безхазяйного майна ГУ ДФС у м. Києві, 
а саме: 

Лот №28 – 2-х кімнатна квартира площею 47,2 кв.м., 
за адресою: м. Київ, вул. Академіка Грекова, буд. 12, 
кв. 25. Стартова ціна – 1108440,00 грн.

Додаткова інформація за тел. (073) 011 28 48.

Аукціон буде проводитись 08.05.2018 о 12.00 год., в  
м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, офіс 2. 

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до 
ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згід-
но з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, 
пров. Виноградний, буд. 4, оф. 2. Сплатити на р/р 
26005878801242 в ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ, МФО 
351005, одержувач - ТБ «Міжрегіональна товарно-про-
мислова біржа» код ЄДРПОУ 41690510, реєстраційний 
збір-17 грн. Прийом заяв на участь в аукціоні закінчуєть-
ся за три дні до початку його проведення.

ТОВ «Разом» повідомляє про наміри щодо отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмос-
ферне повітря від стаціонарних джерел викидів (ДВ) для 
об’єкту за адресою: 04074, м.Київ, Оболонський р-н, вул.
Новозабарська, 21. Джерелами утворення ЗР  є котли: Ко-
тел «Bongioanni» IDEA NCE» 63/8 - 63 кВт та  IDEA NCE» 
45/6 - 45 кВт, Газопровід низького тиску. ДВ викидається 
6 найменувань ЗР: Ртуть, Оксиди азоту, Азоту (1) оксид 
[N2О], Оксид вуглецю, Вуглецю діоксид, Метан. Усього ЗР 
та парникових газів - 0,02 т/рік (крім вуглецю діоксиду - 
30 т/рік)  від 3-х стаціонарних ДВ. Аналіз даних інвента-
ризації ДВ свідчить про те, що фактичні викиди ЗР менші, 
ніж нормативні граничнодопустимі викиди (ГДВ), а поро-
гові значення не перевищенні. Зауваження та пропозиції 
громадських організацій та окремих громадян щодо на-
мірів підприємства просимо надсилати в місячний термін 
до Сектору екології Оболонської районної в місті Києві 
ДА, 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, 
Тел. 413-75-15, 413-82-42, Ел.пошта: vkb_obolon@ukr.net

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за 
заявою ТОВ «Інсай трейдінг», проводить аукціон з про-
дажу безхазяйного майна ГУ ДФС у Запорізькій області, 
а саме: 

Лот №27 – 2-х кімнатна квартира площею 42,8 кв.м. 
на 2 поверсі, 2-поверхового цегляного будинку за адре-
сою: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Центральна, 3, 
кв. 8. Стартова ціна – 50494,00 грн.

Додаткова інформація за тел. (097) 865-36-64.
Аукціон буде проводитись 08.05.2018 о 14.00 год., в  

м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, офіс 2. 
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до 

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згід-
но з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, 
пров. Виноградний, буд. 4, оф. 2. Сплатити на р/р 
26005878801242 в ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ, МФО 
351005, одержувач - ТБ «Міжрегіональна товарно-про-
мислова біржа» код ЄДРПОУ 41690510, реєстраційний 
збір-17 грн. Прийом заяв на участь в аукціоні закінчуєть-
ся за три дні до початку його проведення.
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04 квітня 2018 року
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на дов-

кілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не 
зазначається суб’єктом господарювання)

№: 201844491/824
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планової діяльності (автоматично генерується програмними засобами веден-
ня Реєстру, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТП ЛАНГОРА»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові)
Код ЄДРПОУ - 37952312
(фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного 

коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – 
підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впли-
ву на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна,  м. Львів, вул. Пластова,1  Тел: 067 675 35 17
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – під-

приємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво автозаправної станції (АЗС) з пунктом сервісного об-

слуговування водіїв і пасажирів та автогазозаправним пунктом (АГЗП) 
за адресою: вул. Сирецька, 33 Подільський район, м. Київ. Режим роботи 
АЗС  - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів  60 років. Термін експлуатації резерву-
арів 40 років. Рік введення в експлуатацію АЗС 2018р.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво АЗС на 250 заправок на добу нафтопро-

дуктами, та 100 заправок на добу скрапленими вуглеводневими газами 
(СВГ). Для зберігання палива передбачено два підземних резервуари ємніс-
тю 50+54м3, які поділені на секції для бензину марок  А-92, А-95, А-95 пре-
міум, дизельного пального та дизельного пального преміум, в т.ч секція 
резервуару об’ємом  4м3 – резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів.  
Один підземний видатковий резервуар об’ємом 20 м3 (підземний модуль) 
для скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан). 

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною 

як з економічної, так і з технологічної точок зору для безпечної заправки 
автомобілів. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Будівництво АЗС планується на орендованій земельній ділянці по 

вул. Сирецька, 33 Подільського району, м. Київ. Кадастровий номер ділянки 
8000000000:85:242:0073.  Цільове призначення земельної ділянки – для об-
слуговування та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним 

пальним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у 
місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітар-
но-гігієнічних нормативів. 

5.   Загальні   технічні   характеристики,   у   тому   числі   параметри   планованої   
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На проектованому АЗС передбачається: здійснювати прийом, зберіган-
ня і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину, 
двох марок дизпалива, суміш пропан-бутан (СВГ); сервісне обслуговування 
водіїв та пасажирів.  

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив пали-
ва з автоцистер ни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні 
муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних 
сумішей в резервуар. 

Зберігання   палива  передбачено   в   2-х   підземних  двохстінних   мета-
левих резервуарах ємністю 50+54м3 - для бензину і дизпалива. Резервуари  
виконані з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуари обладнані си-
стемою повернення  парів  нафтопродуктів  при  їх  заповненні,  дихаль-
ною  арматурою  з  клапанною   системою,   технічними   пристроями   для 
запобігання  переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резерву-
ари розташовані під колонками. Зберігання скрапленого вуглеводневого 
газу передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 20 м3 (підземний 
модуль);

Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомомо-
гою двох  двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК) на 5 видів 
палива кожна, які комбіновані з СВГ. При заправленні автомобілів через па-
ливо-роздавальні колонки буде застосована система – повернення парів з 
баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 
запроектована одноповерховою. Пункт сервісного обслуговування водіїв 
та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету 
та магазину з продажу супутніх товарів.  

Річна реалізація палива становить:  бензину - 1050 м3, дизпаливо - 1120 
м3,  скраплені вуглеводневі гази (СВГ) – 1400 м3. 

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,154 га, яка перебуває 
в власності  ТОВ «ВТП Лангора», згідно договору оренди земельної ділянки 
від 13.09.2017р. № 920 та Витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.09.2017 року. Ка-
дастровий номер 8000000000:85:242:0073.

Кількість створених робочих місць на об’єкті  27 чоловік. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
• по забрудненн атмосферного повітря – значення граничнодопусти-

мих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному по-
вітрі населених пунктів;

• по ґрунту, поверхневим  та  підземним  водам  –  відсутність  на  них  
прямого впливу;

• по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові 
міських територій;

• по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
•  містобудівні умови та обмеження;
•  розмір санітарно-захисної зони;
•  протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та 

влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва.  До почат-
ку будівництва необхідно провести роботи по демонтажу існуючих буді-
вель та споруд та роботи по виносу інженерних мереж. Ділянка перекрита 
грунтами не придатними для рекультивації. Згідно проектного рішення 
на даній ділянці виконується відсипка території.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забез-
печувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також 
будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організа-

ціями та знаходиться у приватній власності.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами потенційного впливу проектуючого автозаправного ком-

плексу з АГЗП на довкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження переліку  видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» 
є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани підземних резервуарів 
для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздаваль-
ні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний 
клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, 
продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного дизельгенератора 
(на випадок відключення електроенергії), вентканали, автотранспорт - 
заїзд та виїзд з території АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві та  експлуатації 
обєкту:

• на геологічне  середовище – відсутній;
• на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фрак-

ції С12-С19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)
пірену, парів пропан-бутану;

• на клімат та мікроклімат – відсутній;
• на водне середовище – утворення господарських, побутових та 

зливових стоків;
• на техногенне середовище – відсутній;
• на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в 

ЗМІ та громадських обговорень;
• на  рослинний  та  тваринний  світ  –  відсутній,  заповідні об’єкти 

в зоні впливу  відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, 
шляхи міграції тварин відсутні.;

• на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівель-
не сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівель-
них механізмів. З метою запобігання негативного впливу на грунт 
проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для 
побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побуто-
вих відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку 
аварії;

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на тери-

торії ведення господарської діяльності по вул. Сирецька, 33, Подільського 
району в м. Київ.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

Продовження на стор. 15
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впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва автозаправного комплексу з пун-
ктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автогазозправним 
пунктом належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» ч. 3 пункт 4.  

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

Транскордонний вплив відсутній 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості
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 довкіл-
ля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорен-
ня 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 громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування вис-
новку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцін-
ки впливу на довкілля уповноважений  орган,  виходячи  з  оцінки  впливу  
на  довкілля  планованої  діяльності, визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі-
шення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу 
на довкілля передбачає право  і  можливості  громадськості  для  участі  
у  цій  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  довкіл-
ля  протягом  щонайменше  25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь  у  
громадських  слуханнях.  Детальніше  про  процедуру  громадського  обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 

про початок громадського обговорення. 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-

ції, 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 повідом-
лення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього   повідомлення).   Це   значно   спро-
стить   процес   реєстрації   та   розгляду   Ваших зауважень та про-
позицій. 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 підпи-
сом 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 обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації  інфор-
мації,  що підлягає включенню до  звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля. 

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
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

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

Управління екології та природніх ресурсів Київської міської державної 
адміністрації, 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: gu_ekologi@ukr.net 
(044) 425-41-94,  Вергеліс Андрій Васильович (найменування уповноваженого ор-
гану, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).

ТБ «ІННЕКС» інформує щодо проведення третього цільового аукціону з продажу май-
на платника податків ТОВ «Лисстальпром» (код ЄДРПОУ 36642376), яке перебуває у 
податковій заставі, зі зниженням початкової ціни на 25%: 

Лот №1: Насос НШ (насос шламовий) 80/19, без електродвигуна, висота подачі 
води - 80 м, продуктивність - 19 м³ в год. Обладнання нове (кі-ть - 1 од.). Початкова ціна: 
30600,00 грн., з ПДВ.

Лот №2: Насос НШ (насос шламовий) 80/19, 80 м, з електродвигуном АДВР 180м 
430/1500 (660/1140) лапа, висота подачі води - 80 м, продуктивність - 19 м³ в год. Облад-
нання нове (кі-ть - 1 од.). Початкова ціна: 42075,00 грн., з ПДВ.

Лот №3: Корпус НА (направляючого апарату) ЦНС-300. Обладнання нове (кі-ть - 1 
од.). Початкова ціна: 5415,44 грн., з ПДВ.

Лот №4: Направляючий апарат ЦНС-300. Обладнання нове (кі-ть - 1 од.). Початкова 
ціна: 1888,22 грн., з ПДВ.

Майно розташоване за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. П.Морозова, 58.
Крок аукціону на підвищення ціни - 10% від початкової ціни. Зниження початкової ціни 

в ході аукціону неможливе. 
Реєстраційний внесок за лот - 17,00 грн., в т.ч. ПДВ-2,83 грн., та гарантійний вне-

сок - 10% від початкової ціни за лоти: №1 - 3060,00 грн., №2 - 4207,50 грн., №3 - 541,54 
грн., №4 - 188,82 грн., перераховуються учасниками аукціону за такими реквізитами: ТБ 
«ІННЕКС», код ЄДРПОУ 32388652, п/р №26003052728310 у Печерській філії ПАТ КБ 
«ПриватБанк», МФО 300711. 

Кінцевий термін приймання заяв про участь в аукціоні - за один день до початку аук-
ціону (до 15 год. 20.04.18).

Ознайомлення з майном за місцезнаходженням: щоденно, крім вихідних та святкових днів.
Аукціон відбудеться 23.04.2018 об 11:00 за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 70, 

конференц-зал №3.
Організатор аукціону ТБ «ІННЕКС»: 03040, м. Київ, пр. Голосіївський, 70, к.1103, тел. 

(044)2285850, час роботи: 9-18 год., перерва 13-14 год. 
Адреса веб-сторінки: http://www.comminnex.com. 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ І ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Проектом передбачено колективне житлове будівництво з об’єктами соціально-гро-

мадського призначення та підземним паркінгом на вул. Вишгородській, 47-Ж у Подільсь-
кому районі м. Києва.

В складі об’єкта запроектовані: житлові будинки з вбудованими нежитловими при-
міщеннями громадського призначення та підземним  паркінгом, РП-ТП. 

Проектом передбачено комплексний благоустрій та озеленення території з влашту-
ванням дитячих та спортивного майданчиків, відкритих автостоянок загальною місткіс-
тю 20 машиномісць. 

Водопостачання, каналізування, теплопостачання – від міських мереж згідно з ТУ.
Поверхневі стоки відводяться організовано з підключенням до міської дощової ка-

налізації,  забруднена частина стоку попередньо очищається на локальних очисних 
спорудах. 

Джерелом впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкту є ДВЗ 
автотранспорту (в’їзд-виїзд легкових автомобілів з відкритих автостоянок, підземного 
паркінгу).

Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими викидами: ок-
сиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий,  аміак,  сажа,  бенз(а)пірен, 
парникові гази. Сумарні валові викиди складають: забруднюючі речовини – 0,133 т/рік,  
парникові гази –1,22 т/рік. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин 
від об’єкту не перевищують нормативних показників.

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: ТПВ (в т.ч. 
відходи від прибирання території, ресурсоцінні компоненти);  осад очисних споруд (зави-
слі речовини, нафтопродукти), відпрацьовані люмінесцентні лампи тощо. Всі види від-
ходів підлягають утилізації відповідно з договорами  із  спеціалізованими організаціями.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 2-х тижнів з дня 
виходу публікації  за адресою: 03142, м.Київ, вул. Гната Юри, 9 оф.34, тел. 0442250605.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Опис об’єкту: ТОВ “РКБУД” (ТЦ Дома Центр), розташоване: 02000, м. Київ, 
Дніпровський р-н, вул. Будівельників, буд. 40. Керівник-Грущинський А. С., телефон 
(067) 9354261. Спеціалізація підприємства: Надання в оренду й експлуатацію нерухо-
мого майна. Підприємство має: 2 джерела викиду, забруднюючих атмосферне повітря. 
Джерелом викидів є: дві димови труби водогрійних котлів Viessmann Vitoplex 200, те-
пловою потужнісю-700 кВт-кожний. Річна витрата природного газу-100 тис. м3. Підпри-
ємством  викидається в атмосферне повітря: 6 шкідливих речовин в т.ч.: діоксид азоту; 
оксид вуглецю; вуглецю діоксид; метан; оксид діазоту; ртуть та її сполуки. Загальна 
кількість забруднюючих атмосферу речовин без врахування вуглецю діоксиду складає: 
0,02653 г/с; 0,0644 т/рік.

Підприємство відноситься до ІІІ групи інструкції про загальні вимоги до оформлення 
документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів. Концетрація забруднюючих речо-
вин не перевищує нормативних вимог. Згідно проведеного розрахунку розсіювання по 
ряду речовин, доведено, що рівні забруднення приземного шару атмосфери на межі 
об’єктів які знаходяться у зоні впливу підприємства не перевищують граничнодопусти-
мих концентрацій.

Висновок: Згідно з оцінкою впливу викидів в атмосферу доведено, що на даний час 
діяльність підприємства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого населення  і 
на різні складові довкілля.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись протягом місяця з дати опублікування 
резюме у ЗМІ до Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою:  
м. Київ, бульвар Праці, 1/1, телефон  559-10-73. 

ДП «Електронмаш» (03180, м. Київ, вул. Кільцева дорога,4) має намір отримати до-
звіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу в управлінні екології та природних 
ресурсів м. Києва.

Підприємство виготовляє електричні та електронні прилади. Основними виробничи-
ми процесами, що супроводжуються викидами в атмосферу, є процеси при виготовлен-
ні друкованих плат, гальванізація, переробка пластмас, лакофарбувальні роботи, мета-
лообробка і зварювання. Теплопостачання забезпечується від власної газової котельні.

Всього існує 36 стаціонарних джерел викидів. Загальнорічний обсяг викидів стано-
вить 1,15 т, основу яких складають: азоту оксиди – 0,13 т, ксилол – 0,15 т, спирт етило-
вий – 0,26 т, бутилацетат – 0,13 т, триетаноламін – 0,1 т, речовини у вигляді суспендо-
ваних твердих частинок – 0,12 т.

Робота підприємства відповідає вимогам нормативних документів та забезпечує до-
тримання законодавства про охорону атмосферного повітря.

Підприємство належить до 3 групи об’єктів, для яких розробляються Документи по 
обґрунтуванню обсягів викидів. Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі на межі санітарно-захисної зони і в районі житлової забудови не перевищують 
нормативних значень.

Зауваження по даному питанню просимо надсилати до Святошинської РДА (03115, 
просп. Перемоги, 97, т. (044) 424-21-45).
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·	Втрачене	посвідчення	потерпілого	
від	 Чорнобильської	 катастрофи	
категорії	 4	 серії	В-1	№	930096	 від	
27.03.1995	 р.	 видане	 Київською	
ОДА	 Костецькій	 Олені	 Дмитрівні,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 працівника	
Національного	 антикорупційного	
бюро	 України	№	 401	 з	 металевим	
жетоном	№	200	 в	 чорній	шкіряній	
обкладинці	 та	 посвідчення	 УБД	
ІОА	 №	 037220	 видане	 20.10.2014	
року	 на	 ім’я	 -	 Панченко	 Дмитро	 
Леонідович,	вважати	недійсними.
·	Втрачене	 посвідчення	 тракто-
риста-машиніста	 серія	 АА	 №	
161234	та	талон	попереджень	серія	
АК	 №	 791494	 видані	 08.02.2005	
року	на	ім’я	-	Бутько	Анатолій	Во-
лодимирович,	вважати	недійсними.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	 дій	 серія	 МВ	 №	 001926	
від	 25.05.2016	 р.	 видане	 ГУМВС	
України	 в	 Київській	 обл.	 на	 ім’я	 -	
Дирман	 Володимир	 Миколайович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачені	 атестат	 серія	 ХА	 №	
22983951	та	додаток	В	164404,	видані	
Харківської	 спеціалізованої	 школою	
№	 17	 з	 поглибленим	 вивченням	 ан-
глійської	мови	від	23	червня	2003	р.	
на	 ім’я	 -	 Волинський	 Ельдар	 Бори-
сович,	вважати	недійсними.
·	Втрачений	 диплом	 спеціаліста	
серії	 КВ	 №	 32641172	 (реєстра-
ційний	№	160/07	від	27	червня	2007	
року),	 виданий	 Київським	 націо-
нальним	 університетом	 культури	
і	 мистецтв	 факультету	 режисури	 і	
хореографії	 за	 спеціальністю	 «Ре-
жисер	 естради	 і	 масових	 свят»	 на	
ім’я	 -	 Алієва	 Лейла	 Рахман	 кизи,	
вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
11284434	виданий	Київським	націо-
нальним	 лінгвістичним	 універси-
тетом	на	ім’я	-	Куроченко	Вікторія	
Олександрівна,	вважати	недійсним.
·	Втрачено	посвідчення	багатодітної	
сім’ї	 дитини	 на	 ім’я	 -	 Козел	Юлія	
В’ячеславівна,	вважати	недійсним.
·	Поль	Павлович	М.	26	октября	1978	г.	
рождения.	 Коллекторы	 угрожают	
твоей	 матери,	 она	 инвалид.	 Оплати	
свой	долг	сам.	Кто	знает	этого	чело-
века	-	сообщите	ему	об	этом.
·	Посвідчення	УБД	№	094708,	видане	
Горбаню	 Олексію	 Олександровичу,	
що	було	втрачено	у	місті	Києві	на	вул.	
Костянтинівська,	вважати	недійсним.
·	Прошу	 меценатів,	 благодійні	 організації,	
благодійників	допомогти	хворому	на	лейкоз	
коштами.	 Хлопчина	 потребує	 термінового	
лікування.	Тел.:	(066)	510-90-01.
·	Шукаю	партнера	для	гри	у	бадмінтон,	ве-
ликий	теніс.	Тел.:	408-74-97.
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14.2. Вона чекає його
·	Вдова	 (60-159-61,	 спокійна,	 ніжна,	 добра	
господиня)	 подарую	 турботу	 та	 тепло	 гід-
ному	чоловіку.	Тел.:	(050)	831-41-65.
·	Душечка,	 організована	 бабуня-красуня,	
зріст	165	см,	кличе	до	міцного	подружнього	
життя	дідуся-вдівця,	чемного	киянина	за	70	
весен,	 без	 житлових	 проблем.	 Тел.:	 (044)	
295-79-35.
·	Жінка,	 63	 роки,	 зріст	 160	 см,	 вага	 72	 кг,	
добра,	почуття	гумору.	Бажаю	зустріти	чо-
ловіка	від	62	до	70	років.	Адр.:	01001	Київ,	
до	зап.,	Зинов’євій	С.
ё	Жінка	 64-160-72,	 без	шкідливих	
звичок,	 розлучена,	 познайомиться	
зі	 спокійним,	 мудрим	 чоловіком	
без	 шкідливих	 звичок,	 без	 ма-
теріальних	 та	 житлових	 проблем.	
Тел.:	(066)	237-57-33.
·	Киянка	 (43-156-52,	 освіта	 вища,	працюю)	
познайомиться	 для	 серйозних	 відносин	 з	
киянином.	Тел.:	(067)	495-24-06.
·	Скромна,	 симпатична	 киянка	 (68-168-77,	
вдова,	без	матеріально-житлових	проблем)	по-
знайомиться	з	вдівцем	відповідного	віку,	який	
забезпечений	житлом,	любить	садівництво	та	
на	зріст	від	175	см.	Тел.:	(073)	042-10-72.
·	Шукаю	свою	половинку.	Киянка,	невисока,	
50	років.	Відповім	на	змістовний	лист.	Адр.:	
04201	Київ,	а/с	80.

14.3. Він чекає її
·	53-174-90,	Скорпіон,	без	комплексів,	 веду	
здоровий	спосіб	життя.	Для	створення	сім’ї	
познайомлюся	з	жінкою	до	48	років,	також	
без	 комплексів,	 яка	 веде	 здоровий	 спосіб	
життя,	щоб	 була	 до	 душі	 та	 я	 її	 полюбив.	
Адр.:	 09600	 Київська	 обл.,	 смт	 Рокитне,	
пред’явнику	паспорта	СК	718494.
·	Вінничанин	 (36-170-67,	 симпатичний,	 одру-
женим	 не	 був,	 без	 шкідливих	 звичок)	 для	
спільного	життя	познайомлюся	 зі	 спокійною	
киянкою,	вінничанкою,	можна	з-за	кордону,	з	
житлом.	Фото.	Адр.:	21001	Вінниця,	а/с	574.
·	Киянин	(44	роки,	зріст	178	см,	вага	80	кг,	
освіта	 вища,	 чесний,	 порядний,	 без	 шкід-
ливих	 звичок)	 бажає	 познайомитися	 для	
серйозних	відносин.	Тел.:	(068)	239-32-33.
·	Киянин	 (46-169-88)	 познайомиться	 з	
чарівною	киянкою	до	38	років,	без	дітей,	по-
рядною,	 симпатичною,	 неповною,	 гарною	
господинею.	 Про	 себе:	 симпатичний,	 до-
брий,	спортивний,	енергійний.	Фото	+	лист.	
Адр.:	 03134	 Київ,	 до	 зап.,	 Федорончуку	
Ю.Й.,	e-mail:	yurashek69@i.ua.

·	Киянин	(48	років,	зріст	170	см,	вага	80	кг,	
порядний,	 чесний,	 без	 шкідливих	 звичок)	
бажає	познайомитися	з	жінкою.	Тел.:	(068)	
594-57-85.
·	Киянин	 (65-188-75)	 познайомиться	 з	 ро-
зумною,	 порядною,	 свідомою	 українкою,	
яка	 веде	 здоровий	 спосіб	 життя	 (добре,	
якщо	 розуміє	 Поля	 Брега,	 Геннадія	 Мала-
хова).	Чекаю	на	лист.	Адр.:	03148	Київ,	до	
зап.,	Федорову	А.О.
·	Киянин	(вдівець,	без	шкідливих	звичок	та	ма-
теріальних,	житлових	проблем)	шукає	супут-
ницю	життя,	35-60	років,	зріст	до	160	см.	Адр.:	
02002	Київ,	пред’явнику	паспорта	МЕ	017362.
·	Киянин	 з	 житлом,	 познайомиться	 з	 ки-
янкою,	веселою,	із	добрим	характером,	для	
створення	сім’ї,	віком	74-76	років,	без	дітей,	
можна	із	села.	Адр.:	04209	Київ,	а/с	15.
·	Колишній	 киянин	 (70	 років)	 познайо-
миться	з	чуйною,	доброзичливою	жінкою	з	
Київської	обл.	Тел.:	(095)	461-57-01.
·	Молодий	 симпатичний	 киянин	 познайо-
миться	 з	 дівчиною,	можна	 яка	має	 дитину	
або	двох	дітей.	Для	гарної	дружби	та	серй-
озних	 відносин.	 Спасибі,	 що	 зателефону-
вали	мені.	Тел.:	(093)	092-38-90.
·	Надійний	фізично	міцний	високий	чоловік	
(62	роки)	шукає	спокійну,	інтелігентну,	не-
повну,	 чесну	 жінку,	 яка	 любить	 домашній	
затишок,	та	яка	може	його	створити.	Адр.:	
04128	Київ,	до	зап.,	Черниш	Е.Д.
·	Немолодий	 чоловік	 з	 молодою	 душею	 (59-
178,	без	шкідливих	звичок)	надасть	моральну	
та	 фізичну	 підтримку	 самотній,	 стрункій	
жінці,	відданій,	працелюбній,	без	обмеження	
віку.	 Для	 створення	 сім’ї.	 Адр.:	 01001	 Київ,	
пред’явнику	документа	НЕ	720407.
·	Симпатичний	 киянин	 познайомиться	 з	 дів-
чиною	для	серйозних	відносин,	можна	яка	має	
одну	або	дві	дитини.	Тел.:	(073)	182-65-33.
·	Симпатичний	 чоловік	 (53	 роки,	 освіта	
вища)	 познайомиться	 з	 жінкою	 для	 серй-
озних	відносин.	Тел.:	(097)	552-61-54.
·	Симпатичний	чоловік	для	створення	сім’ї	
познайомиться	 з	 жінкою	 з	 веселим,	 ла-
гідним	 характером,	 без	 шкідливих	 звичок	
віком	33-40	років.	Адр.:	04108	Київ,	а/с	130.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-40	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	03142	Київ,	а/с	157,	для	Володимира.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-40	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	04108	Київ,	а/с	33.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-43	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	04208	Київ,	а/с	130.
·	Хлопець	познайомиться	з	дівчиною	до	30	
років	для	зустрічей.	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Чоловік	(41-180-90,	вища	освіта)	бажає	по-
знайомитися	для	серйозних	відносин.	Тел.:	
(068)	799-09-63.
·	Чоловік	(44-180-90,	освіта	вища	технічна)	
бажає	 познайомитися	 для	 серйозних	 від-
носин.	Тел.:	(068)	594-57-85.
·	Чоловік	(50-178-90,	освіта	вища)	бажає	по-
знайомитися	для	серйозних	стосунків.	Тел.:	
(068)	239-32-33.
·	Чоловік	 (53	 роки,	 зріст	 180	 см,	 вага	 90	
кг)	 вища	освіта.	Бажає	познайомитися	для	
серйозних	відносин.	Тел.:	(067)	866-92-42.
·	Чоловік	(54	роки,	зріст	178	см,	вага	90	кг,	ос-
віта	вища	технічна)	бажає	познайомитися	для	
серйозних	відносин.	Тел.:	(067)	687-76-00.
·	Чоловік	 (54	 роки,	 зріст	 180	 см,	 вага	 90	
кг)	 вища	освіта.	Бажає	познайомитися	для	
серйозних	відносин.	Тел.:	(067)	647-73-56.

% Подарунки 15

15.1. Подарую
·	Гарнітур	 кухон.	 ЗОСЯ	 (Польща).	 Тел.:	
(097)	494-79-19.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	403-38-02.
·	Котиків	маленьких	(чорні,	сірі,	два	«хлоп-
чика»,	дві	«дівчинки»)	віддам	тільки	в	гарні	
руки.	Тел.:	(067)	391-31-01.
·	Кошеня	(4	міс.,	«хлопчик»,	шоколадний),	в	
добрі	руки.	Тел.:	(050)	184-93-13.
·	Кошенят	руської	голубої.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Кошенят	сибирських.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кошенят	(сірі,	біло-чорні,	руді,	«черепашка»,	
домашні,	їдять	все).	Тел.:	(099)	274-04-77.
·	Кухню	ЗОСЯ	(Польща).	Тел.:	418-59-86.
·	Сміття	будівельне	(200	кг,	в	мішках).	Само-
вивіз.	Тел.:	(098)	342-56-84.
·	Таксу	(«дівчинка»,	руда,	3	роки,	стерилізо-
вана)	в	добрі	руки.	Тел.:	(099)	222-84-88.
·	Цуценят	вівчарки.	Тел.:	513-75-11.
·	Цуценя	шукає	нову	родину	або	господаря	
(«дівчинка»,	11-12	міс.,	45	см,	масть	кашта-
нова,	дуже	гарна).	Тел.:	(099)	382-83-82.
·	Шафу	(2-стулкова,	антресолі,	р-н	м.	«Шу-
лявська»).	Тел.:	(095)	065-88-75.

15.2. Прийму в дарунок
·	Інструменти	 геодезічні,	 велосипед,	 старі	
мобільні	 телефони,	 комп’ютер,	 планшет,	
плеєр	DVD.	Тел.:	(097)	552-61-54.
·	Камеру	 морозильну,	 електроплиту.	 Тел.:	
(067)	504-36-17.
·	Комп’ютер	 та	 телефон	 мобільний	 (роб.	
стан)	 для	 багатодітної	 сім’ї	 -	 погорільці,	
тільки	 в	 Києві	 або	 Вишгороді.	 Тел.:	 (066)	
563-93-29.
·	Меблі.	Тел.:	(063)	427-13-33.
·	Ноутбук	 (можна	 неробочий).	 Тел.:	 (095)	
936-96-89.
·	Ноутбук,	 смартфон	 (із	 битими	 екранами),	
будь-яку	радіоапаратуру,	побутові	машини,	
пральні,	холодильники	(в	будь-якому	стані).	
Тел.:	(063)	261-11-21.
·	Пилосос	(б/к,	робочий).	Тел.:	(097)	141-16-77.
·	Планшет	або	телефон,	який	бере	інтернет	
(можливо	 з	 невеличкою	 несправністю).	
Тел.:	(098)	711-04-67.
·	Пральну	для	інваліда.	Тел.:	524-35-03.
·	Пральну	машину	для	 інваліда.	Тел.:	 (093)	
970-06-37.
·	Старенький	DVD-плеєр.	Тел.:	(095)	461-57-01.
·	Телефон-факс	для	інваліда.	Тел.:	(063)	863-77-70.
·	Холодильник	 САРАТОВ,	 пральну	 МА-
ЛЮТКА	(для	інваліда)	або	куплю	недорого.	
Тел.:	526-01-11.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕК-
ТРОМЕРЕЖІ») для дотримання природоохоронного законодавства має намір отримати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: м. Київ, Дніпровський район, пров. Гната 
Хоткевича, 6.

За степенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи. 
На території проммайданчику підприємства встановлено чотири ємкості для зберігання трансформаторної оли-

ви, також в окремій будівлі розташована лабораторія в якій проводиться аналіз  оливи, що зберігається. При повно-
му навантаженні, від устаткування підприємства, в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини: масло 
мінеральне нафтове – 0,01 т/рік; аміак – 0,0001 т/рік, толуол – 0,0001 т/рік, ацетон – 0,001 т/рік, сірчана кислота – 
0,0001 т/рік, кислота оцтова – 0,0003 т/рік, спирт етиловий – 0,003 т/рік та натрію гідрооксид – 0,00002 т/рік.

Згідно ДСП-173-96 (z039-96) нормативний розмір санітарно-захисної зони для устаткування ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») 
встановлюється 100 м. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин показав, що максимальні приземні концен-
трації забруднюючих речовин не перевищують санітарно-гігієнічних нормативів.

Отже, вплив, що надається устаткуванням на атмосферу, находиться в допустимих межах, тому викиди реко-
мендується прийняти  в якості дозволених.

При експлуатації устаткування повинні суворо дотримуватися загальні вимоги Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» та іншої нормативно-технічної документації.

Свої зауваження і пропозиції просимо направляти в 30-денний термін з дня опублікування до Дніпровської рай-
онної державної адміністрації у місті Києві за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, тел. (044) 559-67-27, (044) 
559-10-73, (044) 292-31-01.

ТОВ «Будтехнології» для надання послуг із забезпечення теплопостачанням населення у м. Києві, вул. Василь-
ківська, 96-А планує реконструкцію існуючої котельні «Московськ-1» для забезпечення соціальних потреб, призначе-
ної для індивідуального теплопостачання та оснащення трьома водогрійними котлами BBS HWK 18.000 загальною 
потужністю 55.5 МВт, одиночна потужність 18.5 МВт. Режим роботи котельні – 24 години на добу, кожен день. При 
виробничій діяльності котельні можливий екологічно небезпечний вплив на різні компоненти навколишнього середо-
вища, а саме:

- на ґрунт – реконструкція буде вестися у існуючому виробничому приміщенні, зняття ґрунтового покриву не 
передбачається;

- на водне середовище – скидів у відкриті водойми не відбувається;
- на повітряне середовище – вплив при експлуатації технологічного обладнання в межах нормативного;
- нормативний розрив до жилих та громадських будинків, згідно ДСП 196*97 – 50м;
- фактична відстань до житлової забудови – 80м, нормативна С33 витримується;
- при експлуатації об’єкту планової діяльності буде здійснюватись  вплив на атмосферу повітря шляхом ви-

кидів продуктів згорання природного газу і не перевищують ГДК.
Вплив на клімат та мікроклімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, навколишнє техногенне се-

редовище відсутній. Знесення зелених насаджень не передбачається.
Можливий вплив планової діяльності на повітряне середовище. Концентрація забруднюючих речовин від роботи 

котельні – у межах нормативів. Валові викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів:
- ртуть металева – 0,00182593 т/рік;
- азоту діоксид – 111,00252571  т/рік;
- азоту оксид – 0,18259344 т/рік;
- метан – 1,82574518 т/рік;
Вплив на водне середовище опосередкований. Забір води із міської мережі – згідно ТУ, скид стоків до загально-

міської системи госпобутової каналізації м. Києва.
З проектними матеріалами можна ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 34а. Надати пропозиції 

можливо протягом місяця з дня опублікування заяви до Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації в 
робочі дні та часи за адресою: 03039 м. Київ, Голосіївський проспект, 42.

ЗАЯВА ПРО НАМIРИ
ТОВ «СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ» впроваджує на  ділянці  площею 3, 3136 Га будівництво комплексів громадського 

призначення в складі реконструкції станції лінії швидкісного трамваю «Кільцева дорога» за адресою проспект Леся 
Курбаса, 20 у Святошинському районі м. Києва. 

Введення  комплексів  в дію  забезпечує мешканців  міста  та  гостей  підприємствами соціально-культурного та 
торгівельного  обслуговування.  Місце розміщення об`єкту має високу інвестиційну привабливість. Це пояснюється 
розміщенням його поруч зі станцією швидкісного трамваю  та магістраллю загальноміського значення – Кільцевої 
дороги, наявністю розвиненої інженерно-транспортної інфраструктури.

Можливий вплив запроектованої дiяльностi на навколишнє середовище :
- клімат і мікроклімат – не впливає;
- повітряне середовище – згідно проведених розрахунків кількості забруднюючих  речовин - об’єкт не  підлягає по-

становці на державний облік. Викиди в атмосферне повітря по всіх забруднюючих речовинах нижче 0,1 ГДК населених 
місць, що відповідає нормативним вимогам;

- водне середовище - джерелом водопостачання комплексу є водопровідні мережі міста. 
Об’єкт забезпечений системою господарсько-побутової каналізації. 
Скидання стічних вод від забудови буде відповідати вимогам «Правил приймання стічних вод у Київську міську 

каналізацію»№1879 от 12.10.11р.;
- ґрунт – охорона ґрунту забезпечується вертикальним плануванням і системою дощової каналізації.  Проектом 

передбачено  очисні  споруди  для  очищення  дощових та  талих вод.
Вплив - в межах нормативних вимог:
- рослинний світ - в межах нормативних вимог;
- тваринний світ та заповідні об`єкти – вилучення особливо цінних земель немає. Шляхів міграції тварин і птахів 

не спостерігається, видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги не відзначено, територій перспективних до 
створення заповідників немає; 

- соціальне середовище –позитивний вплив;
- навколишнє техногенне середовище -  не впливає.
Проектом передбачено застосування найсучасніших технологій та обладнання, внаслідок чого впливи на навко-

лишнє середовище очікуються в межах нормативних вимог. 
З матеріалами  проекту  та  розділу   Оцінка  впливів  на  навколишнє середовище можливо  ознайомитись за  

адресою: Киев, 03194, пр-т Леся Курбаса – 20 з 9-00 до 18-00, тел. 0671119657.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕК-
ТРОМЕРЕЖІ») для дотримання природоохоронного законодавства має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин від стаціонарного устаткування розташованого за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Новоко-
стянтинівська, 20.

За степенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи. 
На території підприємства встановлено один дизельгенератор для забезпечення електроживленням об’єкту 

в аварійних випадках при відсутності напруги від зовнішніх електричних мереж. При повному навантаженні, від 
устаткування підприємства, в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини: азоту двоокис – 0,0098 т/
рік; вуглецю оксид – 0,013 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,044 т/рік, сірки діоксид – 0,001 т/рік, вуглецю 
діоксид – 6,9 т/рік, вуглеводні граничні – 0,065 т/рік та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, неди-
ференційованих за складом – 0,0011 т/рік.

Згідно ДСП-173-96 (z039-96) нормативний розмір санітарно-захисної зони для устаткування ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») не 
встановлено. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин показав, що максимальні приземні концентрації за-
бруднюючих речовин не перевищують санітарно-гігієнічних нормативів.

Отже, вплив, що надається устаткуванням на атмосферу, находиться в допустимих межах, тому викиди реко-
мендується прийняти  в якості дозволених.

При експлуатації устаткування повинні суворо дотримуватися загальні вимоги Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» та іншої нормативно-технічної документації.

Свої зауваження і пропозиції просимо направляти в 30-денний термін з дня опублікування до Оболонської рай-
онної державної адміністрації у місті Києві за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, тел. (044) 
419-31-86, (044) 419-66-66.

Втрачений Виконавчий лист виданий Шевченківським 
районним судом міста Києва (суддею Юзьковою О.Л.) 
13 березня 2015 р., по справі №761/34065/14-ц за по-
зовом від Оржеховської Надії Юріївни до Поповського 
Олексія Серійовича, про стягнення з Поповського Олексія 
Сергійовича на користь Оржеховської Надії Юріївни алі-
менти на утримання Оржеховської Яніни Олексіївни суму 
в твердій грошовій сумі у розмірі 1 000 грн. 00 коп. щомі-
сячно, починаючи з 13 листопада 2014 р.  і до досягнення 
Оржеховською Яніною Олегівною, 05 липня 2011 р. на-
родження повноліття, вважати недійсним.
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