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про все і терміново

• МОРОЗИЛЬНИКОВ, 
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
всех видов

Включая пригород.  
Без выходных. Гарантия.
 (044) 223-78-63, 

(050) 462-83-68, 
(068) 304-16-40.

Р
Е
М
О
Н
Т

РЕМОНТ 
компьютеров 
 . на дому . гарантия

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

Быстрый ремонт 
телевизоров 
• Всех типов. На дому. 
• Вызов бесплатный. 
• Качество, гарантия. 

(044) 247-99-97, (063) 247-99-97, 
(067) 399-36-97, (050) 560-94-97.

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

Аварійний або цілий: 
ДЕУ, ШКОДА, ШЕВРОЛЄ, 
ФОЛЬКСВАГЕН, 
МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ, 
ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО, 
РЕНО, МІЦУБІСІ, 
ТОЙОТА та ін. 

(044) 233-55-39, 
(098) 263-33-91, 
(050) 150-53-68, 
(063) 233-55-39.

КУПЛЮ 
ПОБЄДА, ВОЛГА, 

МОСКВИЧ, 
ЗАПОРОЖЕЦЬ, 
ЗІМ, ЗІС, ВАЗ 

а також старі мотоцикли: 
УРАЛ, ДНІПРО, ІЖ, 

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

АНТИКВАРИАТ
часы
фото
янтарь
награды

иконы
кортик
кораллы
книги

монеты
значки
картины
открытки

военная форма,  парфюмерия
383-80-32, 098-761-58-38

ВИДАВНИЦТВО 
ПРОПОНУЄ:

набір, коректура, 
редагування, 
верстка, друк:
листівок, 
буклетів,  
календарів, 
журналів, книг
іншої друкованої продукції 

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

ПРОЧИСТИМО 
каналізаційні труби, 
димоходи. 

Німецьке 
обладнання. 

Сантехніка. 
Цілодобово по області. 
 (098) 013-00-40, 
(093) 988-86-11

оплатити за розміщення оголошень 
та реклами в газеті «Експрес-об’ява» можна 
в касах та платіжно-інформаційних терміналах 
відділень «ОЩАДБАНК» по м. Києву та Київсь-
кій області. Для цього необхідно на моніторі 

термінала покроково натискати кнопки 

В директорії «ДП «Експрес-об’ява» заповнити 
вільні поля та сплатити кошти.

«ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ»    ––4     
«ЗА ПОСЛУГИ»   ––4     «ГАЗЕТИ»    ––4     

«ДП «Експрес-об’ява» 

КУПЛЮ АВТОМОДЕЛИ 
• масштабные, 
• металлические, 
• пластмассовые, 
в любом виде и состоянии. 
Сделанные в СССР и 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

СВІЖІ ВАКАНСІЇ 
від Київського центру зайнятості

Спеціальність Зарплата 
грн.

«ІНСТАЛ-СЕРВІС»
1. Менеджер (управитель) із збуту 14000

044-592-18-47
ДУ «ІС МОЗ УКРАЇНИ»

2. Сестра медична 4173
3. Двірник 4173
4. Інженер з охорони праці 7000

044-291-61-93
КНП «ЦПМСД № 3» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

5. Лікар загальної практики-сімейний лікар 4500
6. Лікар-терапевт дільничний 4173
7. Лікар-імунолог 4173
8. Робітник з компл. обслуговування й ремонту будинків 4173
9. Двірник 4173
10. Сестра медична 4173

044-513-62-64
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БАМ ПРОЕКТ»

11. Інженер-будівельник 8000
12. Офіс-адміністратор 6000

067-236-45-48
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №247

13. Робітник з компл. обслуговування й ремонту будинків 2087
14. Фахівець 4173
15. Прибиральник службових приміщень 4173
16. Прибиральник виробничих приміщень 4173
17. Вчитель початкових класів закладу заг. середньої освіти 6243
18. Секретар 4173

044-515-70-21
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  № 251 З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
19. Електромонтер з ремонту та обслуговування 1861
20. Прибиральник службових приміщень 4173
21. Бухгалтер 4200

044-515-93-09
ТОВ «БРАВО ЛІФТ»

22. Слюсар з механоскладальних робіт 8000
23. Менеджер (управитель) із збуту 10000
24. Менеджер (управитель) 10000
25. Менеджер (управитель) в оптовій торговлі 10000
26. Інженер-конструктор 11000
27. Технолог 11000
28. Інженер-технолог 11000

067-7172260
ТОВ «КОМПАНІЯ «МЕТИЗ УКРАЇНА»

29. Прибиральник службових приміщень 4173
30. Водій автотранспортних засобів 12000

067-238-35-27
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2260 НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
31. Охоронник 10500
32. Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) 12000

044-284-65-26
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

33. Охоронник 5175
34. Підсобний робітник 4325
35. Молодший науковий співробітник (транспорт) 8850
36. Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної тощо) 10835

044-5263478
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

37. Сестра медична 6500
044 2894516

ІЕЗ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ
38. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штуч-

них матеріалів 4173
39. Фахівець з публічних закупівель 8000

(044)205-20-16, (044)2052510
КМЦМСЕ

40. Реєстратор медичний 4672
41. Лікар-онколог 7252
42. Лікар-терапевт 6756
43. Економіст 9040
44. Лікар-хірург 7252
45. Лікар-психіатр 7252

044 288-06-49, 044 289-18-95
ТОВ «ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС»

46. Секретар 8500
47. Майстер дільниці 8425
48. Головний інженер 20000
49. Бухгалтер 9760

(044)596-56-97; (044)596-56-85
Більше вакансій у рубриці «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» на стор. 9



2 www.eo.kiev.ua № 27      12–18.07.2019482-01-13, 482-08-62

1 Нерухомість 1

1.1. Агенції, брокери
ё Недвижимость в кооперативе 
уже сегодня. Батуми и вся Ук-
раина. Без справок, по самым 
низким %. Тел.: (050) 649-04-71.

1.2. Квартири
Київ

куплю
кімнати

· Академмістечко, Борщагівка, Виноградар, 
Нивки, у власника. Тел.: 599-53-91.
· Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лі-
совий, Дарниця (у квартирі з окремими 
особовими рахунками, можна в готельній 
малосемейної, із загальною кухнею), у го-
сподаря. Тел.: (095) 111-93-18.
· Кімнату або частину кв-ри (Дніпровський, 
Деснянський, Дарницький, бажано порядні 
сусіди, для себе, можна в готельній малосі-
мейної, із загальною кухнею), у господаря. 
Без посередників. Тел.: (067) 597-34-74.
· Кімнату (будь-який стан, для себе) недо-
рого. Тел.: (067) 273-03-19.
· Кімнату у квартирі з окремими особовими 
рахунками (Воскресенка, Троєщина, Рай-
дужний, Лісовий, Дарниця, можна кімнату 
в готельній малосімейці), у господаря. Тел.: 
451-61-65.
· Кімнату у кв-рі з окремими особовими ра-
хунками (Воскресенка, Троєщина, Райдужний, 
Лісовий, Дарниця, для себе, можна кімнату в 
готельній малосімейці із загальною кухнею), у 
господаря. Тел.: (095) 111-93-18.
· Правий берег, у власника. Тел.: (067) 444-70-41.

1-кімнатні, гостинки
· Або 2-кімн. (Борщагівка). Тел.: (067) 951-55-26.
· Або 2-кімн. (лівий берег, Троєщина, Рай-
дужний, м. «Дарниця»), до 36 тис. у.о. Тел.: 
(093) 920-35-86.
· Або 2-кімн. (правий берег) у господаря. 
Тел.: (096) 304-44-30.
· Або готельну (Виноградар, Мінський, Куре-
нівка, Нивки), у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
· Або готельну (Дарницький, Дніпровський). 
Тел.: (095) 012-62-91.
· Або готельну (Дарницький). Тел.: (068) 
898-37-53.
· Або готельну (Дніпровський, Деснян-
ський, Дарницький), у господаря. Без посе-
редників. Тел.: (067) 597-34-74.
· Або кімнату (Оболонь, довгостроково), у 
господаря. Тел.: 410-10-94.
· Академмістечко, Борщагівка, Виноградар, 
Сирець, у власника. Тел.: 599-06-12.
· Борщагівка. Тел.: (097) 269-18-30.
· Виноградар, Куренівка, Сирець, у влас-
ника. Тел.: 599-06-12.
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, 
Нивки, у власника. Тел.: (099) 101-45-49.
· Виноградар, Мінський, Куріневка, Нивки, 
у власника. Тел.: (097) 557-51-09.
· Виноградар, Сирець, у власника. Тел.: 
(067) 444-70-41.
· Воскресенка, Сирець, Дарниця (можна 
перший поверх, можна в поганому стані), 
до 20 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
· Готельну або кімнату (Дніпровський, Дес-
нянський, Дарницький), у господаря. Тел.: 
(067) 597-34-74.
· Готельну (Воскресенка), до 21 тис. у.о. 
Тел.: (068) 592-54-91.
· Лівий берег, до 25 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· Лівий берег, до 28 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
· Лівий берег, Нивки, Оболонь (не хру-
щовка), до 30 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
· м. «Берестейська», Виноградар, Сирець, у 
власника. Тел.: (097) 815-68-40.
· Райдужний, Воскресенка, Троєщина, Нивки, 
Сирець, до 30 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
· Сирець, Нивки, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
· 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.
· Центр. Тел.: (097) 332-04-65.

2-кімнатні
· Або 3-кімн. (Микільська Борщагівка, ба-
жано серія БПС). Тел.: (050) 819-66-56.
· Або 3-кімн. (Троєщина, початок), у госпо-
даря. Тел.: (099) 911-94-80.
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, 
Нивки, у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
· Воскресенка, Дарниця, Лісовий (1-2 пов., 
для себе). Тел.: (096) 964-25-51.
· Воскресенка (не хрущовка). Тел.: 362-27-97.
· Воскресенка. Тел.: (099) 222-99-10.
· Воскресенка, Троєщина, Дарниця (бажано 
не перший та не останні поверхи, гарне транс-
портне сполучення), у господаря. Новобудови 
не пропонувати. Тел.: (095) 111-93-18.
· Нивки, Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
· Позняки, Харківський (від 64 кв.м), у го-
сподаря. Тел.: (099) 355-03-43.
· Правий берег, у господаря. Тел.: (096) 218-75-77.
· Райдужний, до 35 тис. у.о. Тел.: (067) 777-36-56.
· Святошинський (вул. М.Котельникова, 2-3 
пов.). Тел.: (098) 042-00-29.
· Солом’янський, Відрадний, Солом’янка, 
Чоколівка, Шулявка, пл.Севастопольська 
(будь-який поверх та стан, гарний транс-
порт), у господаря. Без посередників. Тел.: 
(097) 601-36-88.
· Троєщина, Райдужний, Лісовий, Воскре-
сенка, Березняки, Дарниця, Позняки, Осо-
корки, Харківський, Оболонь, Сирець (будь-
який стан), у господаря. Тел.: (097) 479-12-20.

· Харківський, Позняки, Осокорки (від 60 
кв.м), до 60 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.

3-кімнатні
· Дарницький, Позняки, Осокорки, у влас-
ника. Тел.: 599-53-91.
· Центр. Тел.: (095) 753-40-86.
· Центр, у власника. Тел.: (097) 815-68-40.

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.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул. 
Азербайджанська, 9/16, 10/12 кв.м, хол 18 
кв.м, з балконом, гарний стан, склопакети) 
- 12 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 819-66-56.
· Кімнату в гуртожитку. Нова Дарниця (вул. 
Сімферопольська,11/1, 4/5, 18,5 кв.м, гарний 
стан, приват., склопакети, бронедвері, до-
мофон, Дарницький вокзал, ринок) - 9,8 тис. 
у.о., торг. Тел.: (067) 597-34-74.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Лісківська, 
5/10, 11 кв.м, ліфт). Тел.: (097) 844-92-76.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул. 
Міста Шалетт,10, 5/5, 11 кв.м, кухня 10 кв.м, 
с/в окр., м. «Чернігівська», ринок «Юність», 
чистий продаж, вільна) - 8 тис. у.о., торг. 
Тел.: (095) 111-93-18.
· Кімнату в 3-кімн. Стара Дарниця (вул. Хо-
рольська,10, 9/9 цегл., 21/12,5/9 кв.м, з бал-
коном, гарний стан, балкон заскл., склопакети, 
паркет, нов. двері під ключ, приват., без опікун-
ської, порядні сусіди, можна з меблями, побу-
товою) - 9,4 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 111-93-18.
· Кімнату в комунальній. Соцмісто (вул. Міста 
Шалетт,10, 5/5, 11 кв.м, гарний стан, приват., 
загальні кухня та с/в на 3 кімнати, гарні сусіди, 
м. «Чернігівська», ринок «Юність») - 7,5 тис. 
у.о. Тел.: (068) 358-01-03.

1-кімнатні, гостинки. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
· Готельну. Корчувате (вул. Набережно-Кор-
чуватська, 3/5, 24/11,5/4,5 кв.м, поряд затока 
Дніпра) - 22 тис. у.о., торг. Тел.: 525-47-18.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Нова Дарниця (вул. Російська, 15/24, 46/17/16 
кв.м, гарна інфраструктура, м. «Харківська») - 
35 тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
· Нова Дарниця (вул. Харченка,65, 2/5 цегл., 
42/22/11 кв.м, спецпроект, балкон заскл., скло-
пакети, бронедвері, с/в 5 кв.м сум., житловий 
стан, лінолеум, кахель, м. «Бориспільська» - 10 
хв.) - 28 тис. у.о. Тел.: (097) 401-06-81.
· Позняки (пр. П.Григоренка,1, 9/16, 46/18/10 
кв.м, веранда, с/в сум., житлова) - за домов-
леністю. Тел.: (050) 950-81-02.
· Позняки (пр. П.Григоренка, 9/10, 35/19/7 кв.м, 
євроремонт, меблі, побутова техніка, м. «Поз-
няки») - 34 тис. у.о. Тел.: (098) 897-49-94.
· Харківський (вул. Ревуцького, 13/16, 42/18/9 
кв.м, с/в окр., паркет, склопакети, балкон 
заскл., м. «Позняки» - 10 хв., норм. стан) - 33,5 
тис. у.о. Тел.: (050) 924-22-25.
· Харківський (Харківське шосе, 19, 24/36 
цегл., 52/25/12 кв.м, під чистове оздоблення, 
супермаркет, спортклуб, фітнес-центр, м. 
«Харківська») - 26,5 тис. у.о. Тел.: 592-47-86.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Биківня (Військове містечко, 4/5 пан., 
55/31/9,5 кв.м, будинок 2002 р. забудови, 
утеплений, все окр., автономне газове опа-
лення, 2-контурний котел, бойлер, лічиль-
ники води, газу, тепла, лоджія заскл., жит-
лова, м. «Лісова» - 7 хв.) - 30 тис. у.о., торг. 
Тел.: (068) 322-55-02.
· Готельну. Лісовий (вул. Матеюка, 9/9, 28/15/7 
кв.м, під ремонт) - 21 тис. у.о. Тел.: 362-27-97.
· Троєщина (вул. Лісківська,14, 8/16, 42/17/8 
кв.м, с/в окр., лоджія заскл., склопакети, 
кондиціонер, бойлер, пральна-автомат, хо-
лодильник, гарні меблі) - 33 тис. у.о. Тел.: 
(096) 858-42-53.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 11/16, 41 
кв.м, новобудова) - за домовленістю. Тел.: 
544-14-76.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· ДВРЗ (вул. Лобачевського,7, 7/25, 52/20/10 
кв.м, лоджія, все окр., після будівельників, 
будинок зданий) - 60 тис. у.о., торг. Тел.: 
(095) 443-24-02.
· Райдужний (вул. Райдужна, 10/12, 37/17/9 
кв.м, елітна новобудова, після будівель-
ників, під чистове оздоблення, панорамний 
вид на озеро, м. «Лівобережна») - 30 тис. у.о. 
Тел.: (098) 797-49-94.
· Райдужний (вул. Райдужна, 3/6, 46/18/8 кв.м, 
кахель, бойлер) - 30 тис. у.о. Тел: (068) 592-54-91.
· Райдужний (вул. Райдужна,44, 3/6, 45/18/10 
кв.м, будинку 3 роки, клубний будинок, ре-
монт, озеро, електричка) - 35 тис. у.о. Тел.: 
(099) 355-03-43.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. З.Гайдай,2-А, 1/9, 42/18/10 
кв.м, с/в окр., ремонт, можна під офіс) - 25 
тис. у.о. Тел.: (097) 279-32-06.
· 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, сантехніка, кутова ванна, домофон, 
ремонт парадного) - 48,5 тис. у.о., торг. Тел.: 
(067) 505-12-64.. 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.
· Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 2/9 
цегл., 27/14/6 кв.м, с/в сум., ванна норм., 
балкон заскл., житловий стан) - 22 тис. у.о. 
Тел.: (094) 899-06-12.

· 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.
· Борщанівка (вул. Генерала Птапова, 2/9, 27/14/6 
кв.м, с/в сум., балкон заскл., паркет, житловий 
стан) - 22,5 тис. у.о. Тел.: (067) 444-71-41.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· 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.
· Солом’янка (вул. Виборзька,85, 3/5 цегл., 
37/17/7 кв.м, житловий стан, чиста, супермаркет, 
інфраструктура) - 30 тис. у.о. Тел.: 257-41-07.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Готельну. Сирець (вул. Теліги, м. «Дорого-
жичі», 4/5 цегл., 26,3 кв.м, паркет, с/в та уми-
вальник власні, власна плита, парк, 7 хв. до 
метро) - 18 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 019-61-71.
· Сирець (вул. М.Руданського, 19/24, 62/36 
кв.м, новобудова, поступлення права) - 28 
тис. у.о. Власник. Тел.: (093) 701-31-51.
· Шулявка (пр. Перемоги, 3/9 цегл., 50/20/15 
кв.м, новобудова, документи готові, цегла до 
стелі) - 60 тис. у.о. Тел.: (050) 381-48-48.

2-кімнатні. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Позняки (вул. Вишняківська, 3/10, 56/32/8 
кв.м, якісний ремонт, нов. сантехніка, 
паркет, плитка, супермаркет, м. «Хар-
ківська») - 49 тис. у.о. Тел.: (067) 960-55-83.
· Харківський (Харківське шосе, 4/12, 
56/30/8,8 кв.м, ремонт, вбуд. меблі) - 50 тис. 
у.о. або обміняю на 2-кімн. (правий берег). 
Тел.: (099) 911-94-80.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Лісовий (вул. Мілютенка, 9/9, 42 кв.м, 
кухня 5 кв.м, балкон) - 30 тис. у.о. Тел.: (098) 
561-62-52.
· 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. М.Цвєтаєвої, 
7/10, 51,4/19,2+11,5/7,5 кв.м) або 
обміняю на 1-кімн. + доплата. 
Тел.: (096) 794-71-99.

· Троєщина (вул. О. Бальзака,18, 14/16, 
56/34/9 кв.м, 2 лоджії заскл.) або обміняю 
на 1-кімн. (Деміївка, м. «Голосіївська», не 
перший поверх). Тел.: (095) 354-89-04.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 2/9, 
51/30/7,8 кв.м, 2 балкони заскл., житловий 
стан) - 35 тис. у.о. Тел.: (066) 153-28-83.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Березняки (вул. Березняківська,10, 5/9, 
46,9/29,5/7,5 кв.м, поряд школа, зупинка, 
150 м до поліклініки та магазину) - 36 тис. 
у.о., торг. Тел.: (068) 126-10-05.
· Воскресенка (б. Перова, м. «Лівобережна», 
1/5, 48,5/30/8 кв.м, житловий стан) - 26 тис. 
у.о. Тел.: 525-47-18.
· Комсомольський (вул. О.Бойченка, м. «Чер-
нігівська», 4/5, 46/31/8 кв.м, спецпроект, серія 
1-48415, 2-стороння, керамзитобетон, нов. 
труби, сантехніка, метро основна лінія) - 33,5 
тис. у.о. Терміново. Тел.: (066) 712-81-07.
· Соцмісто (пр. Миру, 1/5 цегл., 43/30/6,5 
кв.м, хрущовка, сум., вікна у двір). Тел.: 
(067) 751-70-97.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (вул. С.Данченка, «Крістер 
Град», 10/25 пан., 66/37/12 кв.м, новобудова, 
покращене планування, всі лічильники, ін-
тернет, кабельне телебачення, лоджія заскл., 
нов. столярка, будинку 3 роки, податок оплачує 
покупець) - 59,5 тис. у.о. Тел.: (066) 074-57-27.
· Виноградар (пр. В.Порика,15, 7/9, 
44/17+10/6 кв.м, металопластикові вікна, 
ремонт, гарний стан, в перспективі метро у 
2021 р. поряд, чистий продаж, вільна) - 37 
тис. у.о., торг. Тел.: 257-41-07.
· Виноградар (пр. В.Порика, 7/9, 44/27/6 
кв.м, окр., металопластикові вікна, гарний 
стан, вільна, чистий продаж) - 35 тис. у.о. 
Тел.: (050) 819-66-56.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Борщагівка (вул. Я.Коласа, 4/9, 48/30/6 
кв.м, після косметичного ремонту, чиста, 
охайна, гарний транспортний розв’язок) - за 
домовленістю. Тел.: (067) 293-13-90.
· Борщагівка (вул. Я.Коласа, 8/24 цегл., 
75/42/14 кв.м, новобудова, документи го-
тові, гарне планування, м. «Святошин»). 
Тел.: (050) 381-48-48.
· Нивки (вул. Невська, м. «Нивки» - 2 хв., 
«Глорія-парк», 9/14, 71 кв.м, окр., новобу-
дова, євроремонт, лоджія, вбуд. меблі, хо-
лодильник, пральна, кондиціонери, паркет, 
бойлер, спальня, 2 шафи-купе) - 98 тис. у.о. 
Тел.: (097) 557-50-56.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Відрадний (пр. Відрадний,38-Б, 1/9, 62/33/7 
кв.м, середній стан, лоджія незаскл., с/в сум., 
кахель) - 38 тис. у.о. Тел.: (068) 767-53-97.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Сирець (вул. Петропавлівська, м. «Дорого-
жичі», 5/13, 64/32/11 кв.м, будинку 3 роки, 
будівельне оздоблення, шпалери, ходи окр.) 
- 68 тис. у.о. або обміняю на Похняки, Хар-
ківський з доплатою 3,5 тис. у.о. Тел.: (067) 
777-36-56.
· Сирець (вул. Петропавлівська, м. «Доро-
гожичі», 7/12, 64/33/11 кв.м, ремонт, буді-
вельне оздоблення) - 70 тис. у.о., торг. 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.

3-кімнатні. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
· Голосіїв (вул. Кустанайська,1, 5/6, 56/40/7 
кв.м, норм. стан) - 37 тис. у.о. Тел.: (095) 
339-26-40.

· Голосіїв (вул. Феодосійська,3-В, 8/24, 44 
кв.м, євроремонт) - 74 тис. у.о. Тел.: (068) 
197-51-93.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Осокорки (вул. С.Олійника, 6/16, 71/42/8 
кв.м, все окр., якісний ремонт, м. «Хар-
ківська») - 57 тис. у.о. Тел.: 229-70-91.
· Позняки (вул. О.Пчілки, 11/22, 98/54/12 
кв.м, новобудова, якісний стан, вільна, су-
пермаркети, гімназія, м. «Позняки») - 86,2 
тис. у.о. Тел.: (050) 410-84-30.
· Харківський (вул. Архітектора Вербиць-
кого, 10-А, 5/10, серія 96) - за домовленістю. 
Тел.: (067) 580-62-95.
· Харківський (пр. М.Бажана, 14/20, 76 кв.м, 
євроремонт, меблі, побутова техніка, м. «Хар-
ківська») - 69,5 тис. у.о. Тел.: (096) 748-88-58.
· Харківський (Харківське шосе, 13/20 цегл., 
100 кв.м, елітна, євроремонт, нов. меблі, 
побутова техніка, м. «Харківська») - 85 тис. 
у.о. Тел.: 574-85-70.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Березняки (вул. А.Бучми, 7/9, 40,6 кв.м, 
чеський проект, балкон 11 кв.м) - 80 тис. у.о. 
Тел.: (066) 216-73-96.
· Райдужний (вул. Райдужна,21-А, 3/9, 
66/42/7,4 кв.м, 2 лоджії, все окр., гарний стан) 
- 57 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 443-24-02.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· 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, 82 
кв.м, первинний продаж, гарний стан, вікна 
у двір, погріб, паркет, столярка, чудова для 
сім’ї з дітьми, поруч школа, пляж, транс-
портний розв’язок). Власник. Тел.: 242-09-
50, 414-76-92.
· Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,7, 6/9, 
58/41/7 кв.м, склопакети, нов. двері, 2 балкони, 
с/в окр., ремонт, 15 хв. до м. «Оболонь») - 50 
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 285-43-64.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Центр (вул. Велика Васильківська,81, 3/4 
цегл., 70/18+16+14 кв.м, вікна у двір, ви-
сота 3,8 м, свіжий офісний євроремонт, хол, 
тамбур, 2 бронедвері, домофон, фасадний 
вхід, 3 кабінети, власна) - 139 тис. у.о. Тел.: 
(063) 854-58-95.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Нивки (вул. Маршала Гречка, 1/9, 70/41/8 
кв.м, власна, ходи окр., чеський проект, 
1991 р. забудови, заміна всіх комунікацій та 
електрики, лоджія 10 кв.м та балкон заскл., 
вагонка, грати, підвал, паркет, кахель, вбуд. 
меблі, техніка, будинок у дворі, супермар-
кети, аптеки, дитсадки, школа, м. «Сирець», 
«Нивки» - 7-15 хв. транспортом) - 48 тис. 
у.о., торг. Тел.: 443-60-06, (096) 779-74-93.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Борщагівка (б. Р.Роллана, 5/9 пан., 
60,4/40,9/6,9 кв.м, житловий стан, можна з ме-
блями) - 35 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 819-66-56.
· Святошин (вул. М.Котельникова, 5 хв. до 
метро, 6/9, 73/42/9 кв.м, 2 лоджії заскл., хол, 
добротна, житловий стан) - 56 тис. у.о., торг. 
Тел.: (066) 280-32-53.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Відрадний (вул. Академіка Білецького,5-В, 
медмістечко, 1/5, 60/43/7 кв.м, паркет, ка-
хель) - 38 тис. у.о. Тел.: (068) 309-71-43.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· 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. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Нова Дарниця (вул. Тростянецька,49, 
10/18, 140 кв.м, кухня-студіо, 4 балкони, 
бронедвері, гарний стан) - 90 тис. у.о. Тел.: 
(095) 136-78-30.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· 5-кімн. Троєщина (вул. К.Данькевича,1/79, 
4/10 цегл., 112/60/7 кв.м, металопластикові 
вікна, кондиціонер, домофон, ремонт) - за 
домовленістю. Тел.: (067) 758-98-98.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Березняки (вул. Серафимовича, 6/9, 60/44/7 
кв.м, с/в окр., склопакети, житловий стан) - 
48 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 923-41-02.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Святошин (вул. Ушакова, 2-рівнева, 10-
11/16, 130/80/15 кв.м, ремонт, вбуд. кухня, 
побутова техніка, 4 лоджії обшиті, 2 с/в, 
ванна, кахель, 3 кондиціонери, сауна, гар-
деробна, натяжні стелі) - 135 тис. у.о. Тел.: 
(093) 030-74-26.

обміняю 
· 1 = 2. 1-кімн. (Святошинський, вул. Акаде-
міка Булаховського, 5/9, 33 кв.м, зроблений 
капремонт, поряд ринок, «Сільпо», полі-
клініка) на 2-кімн. (бажано Академмістечко, 
Новобіличі, вул. Чорнобильська). Тел.: (067) 
102-31-91.
· 1 = 2(3). 1-кімн. (Соцмісто, вул. Празька, 
євроремонт). Тел.: (066) 984-84-15.
· 1 + ділянка = 2(3). 1-кімн. (Троєщина) + 
ділянку в Мостище (К.-Святошинський р-н, 
12 сот.). Тел.: (099) 486-74-70.
· 2 = 1 + 1 (доплата). 2-кімн. (Троєщина, вул. 
М.Цвєтаєвої, 7/10, 51,4/19,2+11,5/7,5 кв.м) 
або продам. Тел.: (096) 794-71-99.
· 2 = 1(2). 2-кімн. (б. Перова, 3/9, 47/30/8 
кв.м, кімнати та с/в окр., комора, балкон 
заскл., усе поряд) на 2-кімн. (правий берег, 
Святошин, Академмістечко) або 1-кімн. за 
домовленістю, або будинок, або продам - 42 
тис. у.о. Тел.: (097) 088-12-19.
· 2 = 1. 2-кімн. (Березняки) на 1-кімн. (Позняки, 
Русанівка, Березняки). Тел.: (067) 106-89-13.

здам в оренду 
кімнати . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Кімнату в 2-кімн. Автовокзал (пр. Науки, 
12/12, 13 кв.м, для однієї людини) в обмін за 
допомогу по господарству. Тел.: 525-49-25.
· Кімнату в 2-кімн. Автовокзал (пр. 
Науки,90, 4/9, 16 кв.м, без хазяйки, побутова 
техніка, тільки для однієї людини) - 3 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 740-59-14.
· Кімнату в 2-кімн. Феофанія (вул. Метроло-
гічна, 1/5, 15 кв.м, хрущовка, для двох дівчат 
або жінок). Тел.: (097) 614-37-79.
· Кімнату в 3-кімн. Теремки (вул. Терем-
ківська, 5/5, 12 кв.м, для хлопця, 150 м до 
м. «Теремки», пральна, телевізор, інтернет) 
- 3,2 тис.грн. Тел.: (068) 837-10-60.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Дві кімнати в 3-кімн. Харківський (вул. 
Тростянецька, 1/9 пан., 54/36/9 кв.м, гарний 
стан, все необхідне). Тел.: (067) 751-70-97.
· 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, 10/16, 20 кв.м, диван, холо-
дильник, інтернет, для двох дівчат) - 4 тис.
грн, для однієї дівчини - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(093) 923-41-02.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бо-
риспільська, 16/24, 24 кв.м, телевізор, холо-
дильник, диван, для сім’ї) - 4,3 тис.грн. Тел.: 
(068) 350-24-65.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. 
Бориспільська,32-А, 5/14, 15 кв.м, меблі, 
телевізор, холодильник, пральна, балкон 
заскл., бронедвері) - 3 тис.грн, підселення - 
2 тис.грн. Тел.: (094) 927-76-22.
· Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Бо-
риспільська,37, м. «Червоний хутір», 5/9, 
18 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна, для двох людей) - 3 тис.грн. Тел.: 
(095) 091-49-65.

· Кімнату в 2-кімн Нова Дарниця (вул. Ве-
реснева,26, 3/9, 15 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, кахель, пральна, для однієї 
людини) - 2,5 тис.грн, для двох людей - 3,5 
тис.грн. Тел.: 383-06-22.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. За-
слонова,13, 5/5, 16 кв.м, склопакети, меблі, 
телевізор, холодильник, пральна, балкон 
заскл., бронедвері) - 2,5 тис.грн, для двох 
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. За-
слонова,13, м. «Харківська», 5/5, 16 кв.м, під 
ключ, меблі, телевізор, холодильник, пральна, 
балкон заскл., бронедвері) - 2,5 тис.грн, для 
двох людей - 3 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. 
Поліська,4-А, м. «Червоний хутір», 10/16, 
16 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 3,6 тис.
грн. Тел.: (093) 498-41-54.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. 
Поліська,4, м. «Червоний хутір», 9/16, 16 
кв.м, з балконом, меблі, телевізор, холо-
дильник, пральна) - 3,6 тис.грн, для однієї 
людини - 3 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Росій-
ська,39/14, м. «Червоний хутір», 1/4, 18 кв.м, 
меблі, склопакети, холодильник, пральна-ав-
томат) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 091-49-65.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Тро-
стянецька,6, м. «Позняки», 7/9, 15 кв.м, 
меблі, холодильник, телевізор, пральна-ав-
томат) - 3 тис.грн. Тел.: 587-83-83.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Ял-
тинська,12, 4/5, 16 кв.м, склопакети, меблі, 
холодильник, пральна, кахель) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: 383-06-22.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Ял-
тинська, 4/5, 19 кв.м, без хазяїі, під ключ, 
меблі, телевізор, холодильник, кахель, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 3,6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (063) 242-11-55.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Хар-
ківське шосе, 2/5, 18 кв.м, балкон, євроре-
монт, побутова техніка, для однієї людини) 
- 2,2 тис.грн. Тел.: (093) 461-56-99.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. А. Ахма-
тової, 3/16, 20/9 кв.м, гарний ремонт, меблі, 
пральна-автомат, інтерент, до метро 10 хв. 
пішки, для однієї людини) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (099) 756-30-50.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Княжий 
Затон, 1/9, 18 кв.м, балкон, телевізор, холо-
дильник, пральна, диван, стінка, для однієї 
дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Княжий 
Затон, 1/9, 18 кв.м, з балконом, телевізор, 
холодильник, пральна, диван, стінка, для 
однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. М. Ми-
шуги, 7/16, 14 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван, шафа-купе, для однієї дів-
чини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.
· Кімнату в 2-кімн Харківський (вул. Ар-
хітектора Вербицького, 6/40, 20 кв.м, те-
левізор, холодильник, пральна, два ліжка, 
стінка, для двох дівчат) - 5 тис.грн. Тел.: 
572-61-23.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Де-
кабристів,9, 5/9, 18 кв.м, для однієї людини, 
сучасний ремонт, побутова техніка, 5 хв. 
пішки до м. «Харківська») - 4 тис.грн. Тел.: 
(066) 428-86-75.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Реву-
цького,19, 7/16, 16 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, пральна, кахель, для однієї 
людини) - 3 тис.грн, для двох людей - 3,5 
тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Реву-
цького, м. «Харківська» - 5 хв., 7/16, 15 кв.м, 
з балконом, тел., телевізор, холодильник, 
пральна, для одного хлопця) - 2,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (066) 418-55-82.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (пр. М. 
Бажана,7, 5/9, 15 кв.м, меблі, телевізор, хо-
лодильник, пральна, балкон заскл., бронед-
вері, для двох людей) - 3,5 тис.грн, для од-
нієї людини - 3 тис.грн + лічильники. Тел.: 
(097) 438-73-16.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе, 164, м. «Харківська», 5/9, 18 кв.м, 
балкон, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна-автомат) - 3,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: 383-06-22.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Хар-
ківське шосе,168-Г, 10/16, 15 кв.м, склопа-
кети, меблі, холодильник, пральна-автомат, 
балкон, бронедвері, для однієї людини) - 3 
тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(067) 884-57-17.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе,18, 1/5, 14 кв.м, меблі, телевізор, холо-
дильник, грати, бронедвері) - 3 тис.грн. Тел.: 
(097) 438-73-16.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе,18, м. «Дарниця», 1/5, 14 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна, грати, 
бронедвері) - 3 тис.грн. Тел.: (094) 887-83-83.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе, 1/9, 14 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван, меблі, для одного хлопця) - 
3,5 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе, 7/16, 14 кв.м, телевізор, пральна, кутовий 
диван, шафа-купе, після ремонту, для однієї дів-
чини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе, 8/16, 14 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван кутовий, шафа-купе, для однієї 
дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
· Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (вул. 
Російська, 3/5, 14 кв.м, телевізор, холо-
дильник, пральна, диван, для однієї людини) 
- 3 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
· Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (вул. 
Російська, 4/5, 14 кв.м, телевізор, холо-
дильник, пральна, диван, для однієї людини) 
- 3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (вул. Слав- 
городська, 2/9, 10 кв.м, з балконом, те-
левізор, холодильник, пральна, ліжко, шафа-
купе, стіл, для однієї дівчини) - 3 тис.грн. 
Тел.: (066) 573-40-03.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахма-
тової, 5/16, 14 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван, стінка, для однієї дівчини) 
- 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Л.Руденко, 
7/16, 15 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, два дивани, для двох хлопців) - 3,5 
тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Срібнокіль-
ська, 9/18, 16 кв.м, з балконом, телевізор, хо-
лодильник, пральна, диван, стінка, для однієї 
дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (пр. П. Григо-
ренка, 7/18, 18 кв.м, з балконом, телевізор, 
холодильник, пральна, інтернет, для сім’ї) 
- 4 тис.грн, для однієї людини - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (066) 673-40-03.
· Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Вірмен-
ська, 5/9, 10 кв.м, з балконом, телевізор, хо-
лодильник, пральна, диван, стінка, для однієї 
дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
· Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Реву-
цького, 7/16, 14 кв.м, пральна-автомат, холо-
дильник, меблі, для двох людей) - 4,5 тис.
грн. Тел.: (095) 285-43-64.
· Кімнату в 3-кімн. Харківський (Харківське 
шосе,146, 8/16, 14/9 кв.м, гарний ремонт, 
меблі, телевізор, інтернет, пральна-автомат, 
гарний транспортний розв’язок, для однієї 
дівчини або жінки) - 3 тис.грн. Тел.: (097) 
823-94-94.
· Кімнату в 3-кімн. Харківський (Харківське 
шосе, 3/9, 15 кв.м, для однєї жінки) - 3 тис.
грн + комунальні. Тел.: (099) 222-99-10.
· Кмнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуць-
кого, 7/10, 18 кв.м, з балконом, телевізор, хо-
лодильник, пральна, диван, стінка, для однієї 
людини) - 3,8 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
· Частину кімнати в 2-кімн. Харківський (пр. 
М.Бажана, 5/9, 15/10 кв.м, підселення для 
дівчини або жінки) - 500 грн/міс. Тел.: (096) 
281-70-62.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Космонавта 
Волкова, 3/9, 14 кв.м, побутова техніка, одна 
хазяйка, для дівчини або жінки) - 3 тис.грн. 
Тел.: (099) 355-03-43.

· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Кашта-
нова, 7/16, 14 кв.м, потрібна допомога по 
господарству, для дівчини або жінки) - 600 
грн. Тел.: 548-32-36, (095) 793-11-60.
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака, 8/16, 18 кв.м, закривається на ключ, з 
балконом, меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, для сім’ї) - 4,3 тис.грн. 
Тел.: (095) 676-48-94.
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Мая-
ковського, 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 3-кімн. Лісовий (вул. Академіка 
Курчатова, 1/9, 15 кв.м, зупинка поряд) - 3 
тис.грн + комунальні. Тел.: (073) 786-80-28.
· Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Маршала Жу-
кова,47, 1/9, 14 кв.м, під ключ, два ліжка, все 
необхідне, пральна-автомат, інтернет, для двох 
дівчат з офісним графіком праці) - 3,5 тис.грн 
без комісійних. Тел.: (063) 787-24-62.
· Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Маршала 
Жукова, 7/9, 17 кв.м, з балконом, телевізор, 
холодильник, пральна, для однієї дівчини) - 
3 тис.грн, для двох - 3,5 тис.грн. Тел.: (068) 
350-24-65.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. 
Лісківська,2/71, 2/16, 12 кв.м, з балконом, 
для дівчат) - 2 тис.грн. Тел.: (093) 140-86-39.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. М. 
Цвєтаєвої, 3/16, 13 кв.м, для однієї людини) 
- 2,5 тис.грн, для двох людей - 3 тис.грн. 
Тел.: (099) 911-94-80.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака, 1/16, 12 кв.м, для двох людей, поряд 
ТЦ «Район») - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(099) 355-03-43.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака, 4/16, 17 кв.м, закривається на ключ, 
меблі, холодильник, пральна, інтернет) - 3,5 
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака, 5/16, 14 кв.м, з балконом, сучасні 
меблі, холодильник, телевізор, пральна, ін-
тернет, для однієї дівчини або жінки) - 3,5 
тис.грн. Тел.: (093) 091-88-75.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака, 6/16, 16/9 кв.м, сучасні меблі, метало-
пластикові вікна, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, євроремонт, для одного 
чоловіка або хлопця) - 3,2 тис.грн. Тел.: 
(098) 568-45-59.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака,86, 10/16, 18 кв.м, меблі, побутова тех-
ніка, одна хазяйка) - 2,5 тис.грн. Тел.: (093) 
568-88-64.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Баль-
зака, 8-В, 5/16, 15 кв.м, меблі, побутова 
техніка, для однієї людини, одна хазяйка) - 
3 тис.грн, підселення - 900 грн. Тел.: (099) 
435-64-48.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Мая-
ковського,66, 7/16, 18 кв.м, балкон заскл., 
меблі, телевізор, інтернет, пральна-автомат, 
кінцева транспорту, м. «Почайна», «Хре-
щатик», «Дарниця») - 2,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (066) 706-06-25.
· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Мая-
ковського, 8/16, 18 кв.м, один господар, для 
однієї людини) - 2,5 тис.грн, торг. Тел.: (068) 
862-09-67.
· 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 (вул. 
Шолом-Алейхема, 3/5, 20 кв.м, підселення). 
Тел.: (099) 238-07-18.
· Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (пр. 
Лісовий, 5/9, 20 кв.м, підселення для жінки, 
чисто та тихо) - 1 тис.грн з комунальними. 
Хазяйка. Тел.: (099) 244-72-08.
· Частину кімнати в 2-кімн. Троєщина (вул. 
М.  Закревського,95, 10/25, 20/12 кв.м, ново-
будова, без хазяїв, меблі, інтернет, телевізор, 
пральна-автомат, НВЧ-піч, холодильник) - 
1,5 тис.грн. Тел.: (098) 692-20-56.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Дві кімнати в 3-кімн. ДВРЗ (вул. Макаренка, 
2/5 цегл., 80/53/9,5 кв.м, сталінка, після ре-
монту, гарний стан, все необхідне) - 7,8 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (066) 227-25-49.
· Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул. Берез-
няківська, 5/9, 18 кв.м, підселення для дів-
чини). Тел.: (093) 030-18-91.

· Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул. 
Ентузіастів, 5/9,16 кв.м, для двох 
людей) - за домовленістю. Тел.: 
(093) 506-52-83.
· Кімнату в 2-кімн. Березняки (пр. 
П.Тичини, 5/9, 16 кв.м, для двох 
людей). Тел.: (067) 106-89-13.

· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (б. 
Перова,25-Б, 3/5, 15 кв.м, для однієї людини, 
одна хазяйка) - 2,8 тис.грн з комунальними. 
Тел.: (099) 911-94-80.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
2/5 цегл., 16 кв.м, з балконом, охайна, меблі, 
пральна-автомат, для однієї людини) - 2 тис.
грн з комунальними. Тел.: (067) 995-05-04.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (б. Пе-
рова, 4/5, 16/7 кв.м, меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет) - 3,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. В. Сєрова, 
4/5, 15/6 кв.м, окр., меблі, телевізор, холо-
дильник, пральна, металопластикові вікна, одна 
хазяйка, для однієї дівчини або жінки) - 2,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Кур-
натовського, 3/5, 15/7 кв.м, ходи окр., меблі, 
холодильник, пральна, інтернет, для однієї 
людини) - 3 тис.грн. Тел.: (099) 292-35-89.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. 
П.Запорожця, 1/5, 16 кв.м, для дівчини) - 2,5 
тис.грн. Тел.: 510-99-70.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. П. 
Запорожця, 2/5, 16/7 кв.м, сучасні меблі, 
телевізор, холодильник, пральна, інтернет, 
металопластикові вікна, для однієї жінки) - 
3 тис.грн, для двох жінок - 4 тис.грн. Тел.: 
(098) 554-37-93.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. П. 
Запорожця, 2/5, 16/7 кв.м, сучасні меблі, хо-
лодильник, телевізор, пральна, інтернет, для 
1-2 жінок від 35 років) - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(066) 603-99-70.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. П. 
Запорожця, 2/5, 16 кв.м, ходи окр., сучасні 
меблі, холодильник, телевізор, пральна, ін-
тернет, для 1-2 жінок від 40 років) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (066) 300-94-63.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. С.  
Стальського, 1/5, 16/8 кв.м, меблі, холо-
дильник, інтернет, металопластикові вікна, 
пральної немає, для дівчини або жінки, одна 
хазяйка) - 2,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(096) 198-87-47.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. С.  
Стальського, 1/5, 16/8 кв.м, ходи окр., меблі, 
холодильник, інтернет, без пральної ма-
шини, з хазяйкою, для однієї жінки) - 2,3 
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресченка (вул. Кур-
натовського, 1/9, 15/7 кв.м, ходи окр., меблі, 
холодильник, пральна, інтернет, метало-
пластикові вікна, грати) - 3 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул. 
Космічна, 3/5, 15 кв.м, без хазяїв, закри-
вається на ключ, меблі, холодильник, 
пральна, інтернет, для сім’ї) - 3 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (099) 419-64-73.
· Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул. 
Челябінська,15, 5/9, 15 кв.м) - за домов-
леністю. Тел.: 516-68-49.
· Кімнату в 2-кімн. Райдужний (вул. П. Вер-
шигори, 8/9, 12/7 кв.м, без хазяїв, меблі, 
балкон заскл., холодильник, пральна, ін-
тернет, для сім’ї без дітей) - 4 тис.грн. Тел.: 
(066) 300-94-63.
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· Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала 
Ватутіна, 8/9, 18 кв.м, з балконом, меблі, 
холодильник, телевізор, пральна, кахель, 
балкон заскл.) - 3,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (066) 300-94-63.
· Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Кау-
наська, 2/5, 14 кв.м, для одного хлопця, ха-
зяйка) - за домовленістю. Без посередників. 
Тел.: (050) 771-80-27.
· Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Пожарсь-
кого, 2/5, 16/7 кв.м) - за домовленістю. Тел.: 
(067) 988-57-96.
· Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (пр. Собор-
ності, 8/9 пан., 12/8,5 кв.м, с/в окр., після 
ремонту, все необхідне, хазяйка) - 3 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (067) 751-70-97.
· Кімнату в 3-кімн. Березняки (Дніпровська 
набережна, м. «Лівобережна», 7/9, 14 кв.м, 
від господаря) - 2,6 тис.грн. Без посеред-
ників. Тел.: (067) 426-89-21.
· Кімнату в 3-кімн. Березняки (пр. П.Тичини, 
4/9, 14 кв.м, побутова техніка, для 1-2 дівчат, 
без хазяїв). Тел.: (067) 647-65-94.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
1/5, 15 кв.м, ремонт, побутова техніка, для 
одного чоловіка) - 3,5 тис.грн. Тел.: (067) 
777-36-56.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
2/5, 16 кв.м) - за домовленістю. Тел.: (068) 
117-51-69.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
5/9, 13 кв.м, для однієї людини) - 3 тис.грн, для 
двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 964-25-51.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
6/9, 15 кв.м, для жінки, яка працює). Тел.: 
(097) 517-36-15.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова, 
7/9, 12 кв.м, холодильник, пральна МА-
ЛЮТКА, два дивани, меблі, для двох дівчат 
або для сім’ї) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. Ки-
бальчича, 3/5, 15 кв.м, балкон, ремонт, по-
бутова техніка, одна хазяйка, для однієї лю-
дини) - 3 тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (067) 777-36-56.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. Ки-
бальчича, 5/16, 15 кв.м, з балконом, для пари 
або двох дівчат, хазяйка проживає 2-3 доби 
на міс.) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(099) 911-94-80.
· Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул. 
О.Бойченка, м. «Чернігівська» - 5 хв., 3/9, 11 
кв.м, балкон заскл., закривається на ключ, 
меблі, холодильник, пральна, інтернет, для 
одного хлопця, без хазяїв) - 3,5 тис.грн + ко-
мунальні. Тел.: (068) 310-24-43.
· Кімнату в 3-кімн. Лівобережна (вул. Шеп-
тицького, 1/9, 12/8 кв.м, без хазяїв, меблі, хо-
лодильник, пральна, інтернет, 10 хв. пішки 
до метро) - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(093) 091-88-75.
· Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. Шеп-
тицького, 14 кв.м, диван, стінка, балкон, 
після ремонту, хазяйка, для однієї людини, 
10 хв. пішки до м. «Лівобережна») - 3 тис.
грн. Тел.: (095) 751-29-97.
· Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. 
Шептицького, 1/9, 12 кв.м, без хазяїв, за-
кривається на ключ, меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, бойлер, до м. 
«Лівобережна» - 10 хв.) - 4,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (098) 554-37-93.
· Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. Шепти-
цького, 1/9, 13 кв.м, закривається на ключ, без 
хазяїв, меблі, холодильник, телевізор, пральна, 
інтернет, м. «Лівобережна» - 7 хв.) - 4,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Там-
пере, 1/5, 16 кв.м, шафа, диван, холо-
дильник, телевізор, пральна, інтернет, 
м. «Лівобережна» - 10 хв. пішки, для 
однієї дівчини, яка працює) - 3 тис.
грн. Тел.: (050) 444-07-72.
· Кімнату в 4-кімн. Райдужний (пр. Генерала 
Ватутіна, 5/9, 18/9 кв.м, меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, для одного хлопця) - 3,5 
тис.грн з комунальними. Тел.: (063) 362-64-11.
· Кімнату в 4-кімн Стара Дарниця (вул. 
Азербайджанська, 6/16, 19/10 кв.м, меблі, 
холодильник, телевізор, пральна, інтернет, 
кондиціонер, НВЧ-піч, 2 туалети) - 3,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· Частину кімнати в 1-кімн. Воскресенка 
(вул. Микитенка, 5/9, 50/20/10 кв.м, диван, 
для жінки) - 2 тис.грн. Тел.: (066) 467-71-97.
· Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (пр. Гене-
рала Ватутіна, 2/9, 18 кв.м, для однієї жінки) - 2 
тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 592-54-91.
· Частину кімнати в 2-кімн. Соцмісто (вул. 
Празька, 15/16, 16,5 кв.м, с/в окр., пральна, 
тел., телевізор, холодильник, підселення 
для хлопця) - 1,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(095) 613-78-63.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Л.Гавро, 
4/16, 13 кв.м, ліфт, телевізор плазма, пральна, 
бойлер, лічильники, вбуд. кухня, 2-камерний 
холодильник, НВЧ-піч, мультиварка, м. «Обо-
лонь», «Петрівка», для однієї людини, один 
господар) - 3 тис.грн. Тел.: (067) 501-59-08.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Маршала 
Тимошенка,1, 7/9, 13 кв.м, 2-спальне ліжко, 
шафа, пральна-автомат, інтернет, одна ха-
зяйка, чиста, затишна, м. «Мінська» - 10 хв. 
пішки, для хлопця) - 3 тис.грн + лічильники. 
Тел.: (095) 443-24-02.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. М.Залки, 
3/9, 18 кв.м, одна хазяйка, для двох дівчат) - 
4 тис.грн. Тел.: (099) 355-03-43.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. П. Кални-
шевського,1, 5/9, 18 кв.м, бронедвері, для 
1-2 дівчат, без домашніх тварин та дітей, 
або для сім’ї, гарний транспорт, трамвай, 
тролейбус, автобус, м. «Мінська», «Героїв 
Дніпра») - 3,5 тис.грн + лічильники. Ха-
зяйка. Тел.: (066) 260-77-54.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв Сталін-
града, 1/16, 13 кв.м, меблі, все необхідне, для 
сім’ї) - 4,5 тис.грн, для однієї людини - 4 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 592-54-91.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв 
Сталінграда,16, м. «Мінська» - пішки, 2/25, 
18/12 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна, для одного чоловіка) - 2,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (063) 347-83-15.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв 
Сталінграда,7, м. «Оболонь» - 10 хв., 2/9, 
14/8 кв.м, кімната окрема, балкон, телевізор, 
меблі, пральна-автомат, бойлер, інтернет, 
гарний ремонт, одна хазяйка, для одного 
хлопця) - 2,8 тис.грн. Тел.: (098) 021-91-09.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв 
Сталінграда, 9/16, 16/9 кв.м, м. «Оболонь» 
- 10 хв.) - 2,5 тис.грн. Тел.: (095) 443-24-02.
· Куренівка (вул. Вишгородська, 12/16, 34/17/9 
кв.м, кондиціонер, євроремонт, паркет, меблі, 
холодильник, телевізор, пральна, бойлер) - 7 
тис.грн. Тел.: (066) 837-75-60.
· Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (вул. 
М.Залки, 3/9, 18 кв.м, підселення для дів-
чини) - 2,5 тис.грн. Тел.: (068) 592-54-91.
· Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр. Ге-
роїв Сталінграда, 5/9, 12 кв.м, для хлопця) 
- 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 896-14-31.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Липки (вул. Інститутська, м. 
«Хрещатик» - 6 хв., «Арсенальна» - 12 хв., 5/7, 
18 кв.м, склопакети, кахель, пральна-автомат, 
все окр., гарні меблі, балкон, без хазяйки) - 8 
тис.грн. Тел.: 209-87-28.
· Кімнату в 2-кімн. Печерськ (вул. Кіквідзе, 
1/5, 14 кв.м, телевізор, холодильник, 
пральна, диван, стінка, для однієї людини) 
- 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
· Кімнату в 2-кімн. Печерськ (вул. Лаврська, 
9/9, 15 кв.м, побутова техніка, одна хазяйка, 
5 хв. до метро пішки, для однієї дівчини) - 
3,5 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
· Кімнату в гуртожитку (вул. Кіквідзе, м. 
«Дружби народів» - 5 хв., 1/5, 27 кв.м, сі-
мейного типу, сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, коридорна си-
стема, туалет, душова, кухня) - 4,8 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (098) 049-06-16.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон-
гадзе, 14/16, 14/8 кв.м, 2 балконом, одна 
хазяйка, гарні умови, поряд транспорт, для 
однієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей 
- 4 тис.грн. Тел.: (095) 473-55-38.

· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон-
гадзе, 7/16, 16 кв.м, с/в окр., необхідні меблі, 
побутова техніка) - 2,8 тис.грн. Тел.: 599-06-12.
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон-
гадзе, 8/12, 14 кв.м, меблі, бажано для однієї 
людини) - 2,7 тис.грн. Тел.: (099) 438-15-88.
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. 
«Правди»,19/3, 10/18, 15 кв.м, ліжко, шафи, 
стіл, пральна-автомат, інтернет, гарний стан, 
одна хазяйка, для одного хлопця) - 3 тис.грн 
з комунальними. Тел.: (096) 918-24-02.
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Сво-
боди,32, 11/12, 18 кв.м, з балконом, шафа, 
2-спальне ліжко, телевізор, гарний стан, 
склопакети, нов. столярка, плитка, кухня) - 
4 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Сво-
боди,38, 8/12, 18/8 кв.м, окрема, меблі, 
балкон, телевізор, пральна-автомат, ін-
тернет, середній стан, для 3-4 хлопців) - 4 
тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.
· Кімнату в 2-кімн. Вітряні Гори (вул. Вітряні 
Гори,3, 5/9, 20 кв.м, для хлопців, бажано буді-
вельників) - 2,1 тис.грн. Тел.: 463-27-87.
· Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Виш-
городська, 1/5, 11 кв.м, капремонт, паркет, 
євровікна, кахель, с/в окр., бронедвері, нов. 
диван, шафа, ковролін, окрема) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (066) 602-49-46.
· Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Захарівська, 3/5, 
19 кв.м, телевізор, шафа, стінка, пральна, холо-
дильник) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. В. По-
рика, 9/12, 15 кв.м, євроремонт, гарний стан, 
ортопедичне ліжко, шафа-купе, можна для 
сім’ї) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон-
гадзе, 10/12, 14/8 кв.м, один господар, 
гарний транспорт, для однієї дівчини) - 3 
тис.грн. Тел.: (068) 282-91-43.
· Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. Г. Гон-
гадзе, 6/9, 14 кв.м, з балконом, євроремонт, 
тільки для жінок) - 3,5 тис.грн, торг. Тел.: 
(066) 501-38-84.
· Кімнату в 3-кімн. Поділ (вул. Констан-
тинівська,22, 2/3, 18 кв.м, висока стеля 3,5 
м, меблі, диван, шафа-купе, стіл, гарний 
ремонт, кахель, бойлер, інтернет, побутова 
техніка, для однієї дівчини, м. «Контрактова 
площа») - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(050) 630-51-63.
· Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала 
Гречка, 7/9, 12 кв.м, меблі, телевізор, холо-
дильник, пральна, для однієї людини) - під-
селення - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 903-79-44.
· Кімнату в гуртожитку. Рибальський острів 
(вул. Електриків, м. «Поштова площа», 
4/5, 12 кв.м, побутова техніка, склопакети, 
чиста, охайна) - 2 тис.грн. Тел.: 257-41-07.
· Частину кімнати в 1-кімн. Виноградар (вул. 
Світлицького, 3/5, 16 кв.м, для дівчини або 
жінки). Подобово - 10 у.о. Тел.: 463-41-30.
· Частину кімнати в 1-кімн. Виноградар (пр. 
«Правди»,70, 8/16, 18/8 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, одна хазяйка, для дівчини або 
жінки) - 1,3 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
· Частину кімнати в 1-кімн. Виноградар (пр. 
«Правди»,70, 8/16, 18/8 кв.м, меблі, холо-
дильник, телевізор, одна хазяйка, для дів-
чини) - 1,3 тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.
· Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар (вул. 
Н.Ужвій, 15/16, 19/12 кв.м, з балконом, скло-
пакети, гарний стан, інтернет, телевізор, 
НВЧ-піч, пральна-автомат, бронедвері, охо-
рона, власна, підселення для хлопця) - 1,4 
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 322-06-19.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Кольцова, 
3/9, 16 кв.м, одна хазяйка, побутова техніка, 
чиста, для однієї дівчини) - 2,5 тис.грн. Тел.: 
(066) 927-88-67.
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана, 
3/9, 14 кв.м, балкон заскл., необхідні меблі, 
окремо холодильник, телевізор, для однієї 
людини, одна хазяйка, після ремонту) - 3 
тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана, 
3/9, 15/7 кв.м, побутова техніка, для одного 
хлопця) - 3 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. Ю. 
Строкача, 4/14, 70/17/16 кв.м, побутова 
техніка, розвинута інфраструктура, новобу-
дова, гарний стан) - 2,8 тис.грн з комуналь-
ними. Тел.: (050) 950-81-02.
· Кімнату в 2-кімн. Новобіличі (вул. Гене-
рала Наумова, 6/9, 9 кв.м, для жінки, яка 
веде здоровий спосіб життя, один хазяїн) 
недорого. Тел.: (099) 421-60-95.
· Кімнату в 2-кімн. Святошин (вул. Клав-
діївська, 2/5, 15 кв.м, побутова техніка, ко-
лонка, без хазяйки, можна для 1-2 людей) - 4 
тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана, 
3/5 цегл., 12 кв.м, для одного хлопця, все не-
обхідне, побутова техніка) - 3 тис.грн. Тел.: 
(067) 293-13-90.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Гене-
рала Наумова, 8/9, 15 кв.м, балкон заскл., 
під ключ, побутова техніка, бойлер, для двох 
дівчат) - 3 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Гене-
рала Наумова, 8/9, 15 кв.м, балкон заскл., 
під ключ, побутова техніка, бойлер, для двох 
дівчат) - 2,5 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жме-
ринська, 3/9, 15/7 кв.м, окрема кухня, рако-
вина, газплита, холодильник, телевізор, під 
ключ, необхідні меблі, побутова техніка, для 
сім’ї) - 4 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Зодчих, 
3/9, 12 кв.м, кухня 6 кв.м, с/в окр., меблі, тех-
ніка, житловий стан, без хазяїв, для однієї дів-
чини) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 537-93-89.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Кур-
баса, 11/16, 14 кв.м, з балконом, побутова 
техніка, гарний транспорт). Тел.: 587-57-88.
· Кімнату в 4-кімн. Академмістечко (вул. 
В.Стуса, 1/16, 12 кв.м, для однієї людини, м. 
«Академмістечко») - 3 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (097) 820-86-10.
· Частину кімнати в 2-кімн. Борщагівка (б. 
Кольцова, 8/9, 16 кв.м, для дівчини, без ха-
зяїв, меблі, побутова техніка) - 1,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (098) 590-26-45.
· Частину кімнати в 2-кімн. Борщагівка (б. 
Р.Роллана, 4/9, 18 кв.м, гарна, чиста, після 
ремонту, підселення для однієї дівчини) - 1,5 
тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Волин-
ська, 2/5, 14/7 кв.м, для однієї людини, по-
бутова техніка, меблі, гарний транспортний 
розв’язок) - 2,7 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
· Соломянський Кімнату в 3-кімн. Соло-
м’янка (вул. Західна, 2/5, 14 кв.м, побутова 
техніка, інтернет, для 1-2 людей, можна для 
сім’ї) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
· Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка 
(вул. Солом’янська, 3/9, 16/7 кв.м, меблі, 
інтернет, для одного хлопця, підселення) - 2 
тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Дві кімнати в 4-кімн. Центр (вул. Зооло-
гічна, 3/7, 30/15 кв.м, без хазяїв, меблі, хо-
лодильник, пральна, інтернет, телевізор, для 
двох людей) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(063) 362-64-11.
· Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Стеценка, 
1/9 цегл., 50/15/6 кв.м, диван, стінка, холо-
дильник, телевізор, пральна-автомат, грати 
на вікнах, бронедвері, будинок у дворі, 
ринок, ліс, зупинки) - 3 тис.грн, торг. Тел.: 
(066) 297-95-26.
· Кімнату в 2-кімн. Сирець (вул. Ольжича, 
5/5, 10 кв.м, ліжко з ортопедичним матрацем, 
шафа, стіл, комод, баз балкона, тільки для 
жінки) - 2 тис.грн. Тел.: (093) 166-38-29.
· Кімнату в 2-кімн. Центр (вул. Саксагансь-
кого, 3/6, 20/10 кв.м, без хазяїв, меблі 90 р., 
холодильник, інтернет, пральна, для сім’ї 
або двох дівчат) - 5,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (063) 527-92-53.
· Кімнату в 2-кімн. Центр (пр. Перемоги,2, 5/7, 
11 кв.м, інтернет, побутова техніка, для однієї 
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 744-33-20.
· Кімнату в 3-кімн. Лук’янівка (вул. Дег-
тярівська, 1/5 цегл., 15/7 кв.м, все необхідне 
для проживання) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 
444-70-41.

· Кімнату в 3-кімн. Лук’янівка (вул. Дег-
тярівська, 1/5 цегл., 15 кв.м, с/в окр., необ-
хідні меблі, побутова техніка) - 2,5 тис.грн. 
Тел.: 599-06-12.
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Академіка Ту-
полєва, 3/5, 15 кв.м, меблі, інтернет, телевізор, 
для дівчини) - 3,7 тис.грн. Тел.: 400-75-64.
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Маршала 
Гречка, 5/5, 12 кв.м, все необхідне, балкон 
заскл., під ключ, холодильник, пральна, 
меблі, затишна, для однієї людини) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (050) 663-86-20.
· Кімнату в 3-кімн. Центр (вул. Саксаганського, 
3/6, 16/8 кв.м, без хазяїв, меблі 2000 р., холо-
дильник, телевізор, пральна, інтернет, косме-
тичний ремонт, балкон заскл., кахель) - 5,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· Кімнату в 3-кімн. Центр (вул. Саксагансь-
кого, м. «Університет», 4/6, 20/15 кв.м, без 
хазяїв, меблі, холодильник, телевізор, ін-
тернет, пральна, металопластикові вікна, до 
метро 5 хв., для 1-2 дівчат) - 8 тис.грн. Тел.: 
(066) 300-94-63.

· Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пр. 
Перемоги,20, 3/9, 15 кв.м, тільки 
для жінки, м. «Політехнічний ін-
т») - 2,5 тис.грн. Терміново. Тел.: 
236-19-30, (098) 420-69-22.

· Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пр. Пере-
моги,20, м. «Політехнічний ін-т», 4/9, 15 
кв.м, одна хазяйка, після ремонту) - 3 тис.
грн. Тел.: (067) 921-30-22.
· Частину кімнати в 1-кімн. Шулявка (вул. 
М.Руданського, 15 хв. пішки до м. «Бере-
стейська», 20 хв. пішки до м. «Дорогожичі», 
3/5, 17 кв.м, бажано для студентів) - 2 тис.
грн. Тел.: (096) 490-24-79.
· Частину кімнати в 2-кімн. Нивки (вул. Мар-
шала Гречка, 4/9, 10 кв.м, балкон заскл., підсе-
лення для однієї людини, холодильник, пральна, 
інтернет, меблі, паркет) - 2 тис.грн, для двох 
людей - 4 тис.грн. Тел.: (066) 903-79-44.
· Частину кімнати в 2-кімн. Нивки (вул. 
Салютна, 3/5, 15 кв.м, 2 спальних місця, те-
левізор, під ключ, підселення для дівчини) 
- 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
· Частину кімнати в 3-кімн. Центр (вул. Сакса-
ганського, 3/6, 19 кв.м, без хазяїв, меблі, два хо-
лодильники, пральна, інтернет, балкон заскл., 
закривається на ключ, м. «Університет» - 10 
хв., для однієї дівчини) - 2,7 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (098) 554-37-93.

здам в оренду - 
1 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Готельну. Автовокзал (пр. Науки, 4/9, 
22/12/4 кв.м, шафа, бойлер, кухон. гарнітур, 
без меблів, балкон незаскл.) - 4 тис.грн + ко-
мунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
· Готельну. Корчувате (вул. Набережно-Кор-
чуватська, 5/9, 22 кв.м) - 4 тис.грн. Тел.: 
(063) 299-05-58.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Бортничі (вул. Леніна, 2/5, 37/19/9 кв.м, с/в 
окр., телевізор, тел., холодильник, пральна, 
можна для сім’ї) - 4,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (093) 030-74-26.
· Готельну. Харківський (Харківське шосе, 
2/9, 33/18/6 кв.м, с/в сум., холодильник, 
пральна, телевізор, ліжко, стіл, балкон 
заскл., для сім’ї, можна з дитиною, після 
косметичного ремонту) - 6 тис.грн. Тел.: 
(050) 986-73-79.
· Нова Дарниця (вул. Бориспільська,49, м. 
«Червоний хутір», 4/9, 37/19/9 кв.м, ремонт, 
склопакети, кондиціонер, бойлер, меблі, 
телевізор, холодильник, пральна, кахель, 
балкон заскл., бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.: 
(095) 091-49-65.
· Нова Дарниця (вул. Бориспільська,49, м. 
«Червоний хутір», 5/9, 34/18/8 кв.м, склопа-
кети, меблі, телевізор, холодильник, бойлер, 
кондиціонер, пральна-автомат, кахель, 
балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.: 
(098) 805-98-37.
· Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 5/9, 15 
кв.м, меблі, тел., холодильник, телевізор) - 
4,5 тис.грн. Тел.: (093) 030-74-26.
· Нова Дарниця (вул. Вереснева,12, м. «Чер-
воний хутір», 1/5, 32/18/7 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна, грати, 
бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
· Нова Дарниця (вул. Вереснева,14/39, м. 
«Червоний хутір», 3/4, 32/18/7 кв.м, ремонт, 
склопакети, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.
грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Нова Дарниця (вул. Санаторна,5, 5/5, 
32/18/7 кв.м, м. «Червоний хутір», меблі, 
склопакети, телевізор, холодильник, кахель, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 5,6 тис.
грн. Тел.: (098) 805-98-37.
· Нова Дарниця (вул. Санаторна,5, м. «Чер-
воний хутір», 5/5, 32/18/7 кв.м, ремонт, 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, ка-
хель, балкон, бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.: 
(063) 242-11-55.
· Нова Дарниця (вул. Севастопольська,1, 
Дарницький вокзал, ринок, 3/5, 44/22/8 кв.м, 
ремонт, євровікна, меблі, телевізор, холо-
дильник, пральна-автомат, балкон заскл., бро-
недвері) - 6,5 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Нова Дарниця (вул. Тростянецька,5, 3/9, 
34/18/8 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6,5 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
· Нова Дарниця (вул. Тростянецька,6, м. 
«Позняки», 5/9, 34/18/8 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна-ав-
томат, балкон заскл., бронедвері) - за домов-
леністю. Тел.: (095) 091-49-65.
· Нова Дарниця (пров-Волго-Донський,1, м. 
«Червоний хутір», 5/9, 32/18/7 кв.м, ремонт, 
євровікна, кахель, меблі, телевізор, пральна-
автомат, балкон заскл., бронедвері) - 6,6 тис.
грн. Тел.: (063) 242-11-55.
· 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. Завальна,10-В, м. «Осо-
корки», 9/22, 41/18/10 кв.м, сучасний ре-
монт, нов. меблі, телевізор, холодильник, 
кахель, пральна, балкон заскл., бронедвері) 
- 9 тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.
· Позняки (вул. Гришка, 5/18, 45 кв.м, ре-
монт, побутова техніка) - 11 тис.грн, торг. 
Тел.: (067) 946-21-41.
· 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. М.Бажана,1, 17/25, 50/20/11 
кв.м, 3 спальних місця, холодильник, бойлер, 
пральна) - 9 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· Позняки (пр. М.Бажана,7-В, 1/9, 28/14/6 
кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, 
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
· Харківський (вул. Архітектора Вербиць-
кого, м. «Харківська», 8/16, 35/18/8 кв.м, 
євровікна, меблі 2010 р., телевізор плазма, 
кондиціонер, НВЧ-піч, пральна-автомат, ка-
хель, сучасна кухня, балкон заскл., бронед-
вері) - 6,5 тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.
· Харківський (вул. Архітектора Вербиць-
кого, м. «Харківська», 8/16, 35/18/8 кв.м, 
меблі 2000 р., телевізор, кондиціонер, НВЧ-
піч, пральна-автомат, бронедвері) - 6,5 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
· Харківський (пр. М.Бажана,9-А, 5/9, 
34/18/8 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бро-
недвері) - 7 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Харківський (Харківське шосе, 51, 3/5, 
28/14/7 кв.м, склопакети, ремонт, меблі, 
телевізор, холодильник, пральна, кахель, 
балкон заскл., бронедвері) - 5,5 тис.грн. 
Тел.: (063) 242-11-55.
· Харківський (Харківське шосе,56, 6/16, 
39/19/10 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
кахель, пральна, балкон заскл., бронедвері) - 7 
тис.грн. Тел.: (093) 498-41-54.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Готельну. Лісовий (вул. Космонавта Вол-
кова,24, м. «Лісова», 3/9, 22/11/5,5 кв.м). 
Тел.: (096) 532-87-81.

· Лісовий (пр. Лісовий, 5/9, 23/12/5 кв.м, 
пральна, гарний стан) - 6 тис.грн, торг. Тел.: 
(097) 279-32-06.
· Троєщина (вул. Будищанська, 6/16 пан., 
38/17,5/8,5 кв.м, паркет, килимове покриття, 
с/в окр., балкон великий заскл., вихід з кім-
нати та кухні, холодильник, пральна, те-
левізор, меблі, бронедвері, тамбур) - 5 тис.
грн, торг. Тел.: (067) 446-66-32.
· Троєщина (ву.Лісківська, 7/22, 19/12 кв.м, 
новобудова, сучасні меблі, імп. кахель, 
балкон заскл., холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, для сім’ї без дітей та 
тварин, які в офіційному шлюбі) - 6,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 306-72-54.
· Троєщина (вул. Лісківська, 7/16, 43/19/12 кв.м, 
сучасні меблі, холодильник, телевізор, пральна, 
інтернет, євровікна, кахель, гарний стан) - 7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 668-56-94.
· Троєщина (вул. Милославська,17, 4/9, 
38/18/8 кв.м, необхідні меблі, ремонт, те-
левізор, інтернет, пральна-автомат) - 5,7 тис.
грн. Тел.: (067) 162-68-10.
· Троєщина (вул. Милославська, 4/25, 40/19/14 
кв.м, новобудова, сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, бойлер, для 1-2 
людей без дітей та тварин) - 7 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої,3, 19/25, 
45/20/12 кв.м, новобудова, меблі, пральна-
автомат, холодильник, телевізор) - 6 тис.грн. 
Тел.: (093) 568-88-64.
· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої,5, 9/22, 
39/18/10 кв.м, склопакети, ламінат, кахель, 
порожня, без меблів та побутової техніки, 
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн. 
Тел.: (095) 091-49-65.
· Троєщина (вул. Т. Драйзера, 5/9, 18/8 кв.им, 
сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, металопластикові вікна, 
імп. кахель, балкон заскл., гарний стан) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 026-63-55.
· Троєщина (вул. Т. Драйзера, 6/10, 18/7 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, кондиціонер, пилосос, євроремонт, 
балкон заскл.) - 6,8 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (063) 362-64-11.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 10/12, 
43/19/11 кв.м, с/в сум., балкон заскл., все не-
обхідне, побутова техніка, меблі) - 4,5 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (095) 658-04-79.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Воскресенка (б. Перова, 3/5, 16/7 кв.м, 
сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, гарний стан, балкон 
заскл., євровікна) - 7 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (099) 419-66-24.
· Воскресенка (б. Перова, 3/5, 16/7 кв.м, суя-
часні меблі, холодильник, телевізор, пральна, 
інтернет, балкон заскл., євровікна) - 7 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (068) 310-53-89.
· Воскресенка (б. Перова, 4/5, 30/15/6 кв.м, 
балкон заскл., бронедвері, кахель, телевізор, 
холодильник, пральна-автомат, гарнітурні 
меблі) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 
416-92-76.
· Воскресенка (вул. Бажова, 4/5, 15/6 кв.м, 
меблі 2000 р., холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, євровікна, балкон заскл., 
м. «Дарниця») - 6,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (098) 568-45-59.
· Воскресенка (вул. Братиславська, 6/9, 
16/8 кв.м, меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, балкон заскл., м. «Чер-
нігівська» - 5 хв.) - 7 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (098) 568-45-59.
· Воскресенка (вул. Вільде, 3/9, 30/15/7 
кв.м, меблі 90-х років, металопластикові 
вікна, балкон заскл., кахель, телевізор, хо-
лодильник, пральна, інтернет) - 6 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· Воскресенка (вул. Е.Вільде, 8/9, 30/18/5 
кв.м, ремонт, побутова техніка, душ) - 6 тис.
грн. Тел.: (099) 355-03-43.
· Воскресенка (вул. М.Черемшини, 1/2, окр. 
вхід, студіо, 25 кв.м, сучасні меблі, душова 
кабіна, вигоди в будинку, автономне опа-
лення, холодильник, телевізор, пральна, ін-
тернет) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 
568-45-59.
· Воскресенка (вул. Райдужна, 4/9, 18/8 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, бойлер, балкон заскл., 
металопластикові вікна) - 6,5 тис.грн + ко-
мунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
· Воскресенка (пр. Генерала Ватутіна, 7/9, 
32/19/8 кв.м, меблі 2000 р., холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, металопла-
стикові вікна, балкон заскл.) - 6,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (099) 211-99-84.
· Готельну. Воскресенка (вул. П.Запорожця, 
4/9, 25/13/4,5 кв.м, чиста) - 5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (099) 911-94-80.
· 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. Братиславська, 4/9, 
20/9 кв.м, сучасні меблі, холодильник, те-
левізор, пральна, кондиціонер, пилосос, 
балкон заскл., євровікна, інтернет) - 7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (097) 990-24-33.
· Комсомольський (вул. Генерала Жмаченка, 
5/16, 34/19/8 кв.м, сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, кондиціонер, інтернет, єв-
роремонт, 5 хв. до м. «Дарниця») - 8,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (068) 310-24-43.
· Лівобережний (вул. Микільсько-Сло-
бідська, 7/9, 33/18/7 кв.м, ремонт, побутова 
техніка, ортопедичні матраци) - 8 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (099) 355-03-43.
· Лісовий (вул. Братиславська, 6/9, 16/7 
кв.м, меблі 90 р., холодильник, телевізор, 
інтернет, пральна, 2 хв. пішки до м. «Чер-
нігівська») - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(066) 300-94-63.
· Райдужний (вул. Райдужна, 4/9, 15/9 кв.м, 
гарнітурні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет) - 6 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (066) 740-08-60.
· Райдужний (вул. Райдужна, 6/16, 18/8 кв.м, 
меблі, холодильник, телевізор, інтернет, 
кондиціонер, бойлер, для сім’ї без дітей та 
тварин) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 
091-88-75.
· Райдужний (вул. Райдужна, 9/9, 30/14/6 
кв.м, косметичний ремонт, меблі 90 р., мета-
лопластикові вікна, холодильник, пральна, 
інтернет, для сім’ї) - 5,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (063) 545-05-27.
· Соцмісто (вул. Тампере, м. «Лівобережна», 
1/5, 53/20/15 кв.м, меблі, телевізор, холо-
дильник, кахель, пральна-автомат, балкон 
заскл., грати, бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.: 
(067) 884-57-17.
· Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, м. «Чер-
нігівська», 4/5, 32/18/7 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, балкон заскл., 
бронедвері) - 5,5 тис.грн. Тел.: 383-06-22.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Мінський (вул. Полярна, 1/9, 18 кв.м, без 
пральної машини, гарний стан, балкон, побутова 
техніка) - 5,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
· 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 (пр. Оболонський, 9/9, 25 кв.м, 
євроремонт, нов. меблі, м. «Героїв Дніпра») 
- за домовленістю. Тел.: (097) 247-70-71.
· Оболонь (пр. Оболонський, метро, 9/9, 33 
кв.м, євроремонт, все необхідне, побутова 
техніка). Тел.: (093) 788-39-58.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Готельну. Печерськ (вул. Кіквідзе,41, 5/5 
цегл., 20/12/4 кв.м, все необхідне, чиста, 
для однієї людини) - 6 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (099) 069-90-55.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (вул. Їжакевича,24, 1/3 цегл., 
15/6 кв.м, с/в сум., без балкона, грати, меблі, 
холодильник, телевізор, пральна-автомат, 
косметичний ремонт, довгостроково) - 4,5 
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 364-83-06.
· Виноградар (вул. Червонопільська, 5/5, 
28/14/6 кв.м, холодильник, пральна) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (066) 501-38-84.
· Вітряні Гори (вул. Осиповського, 5/9, 
33/18/6 кв.м, холодильник, побутова тех-
ніка) - 4,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.

· Куренівка (вул. Вишгородська,45, «Пар-
кове містечко», 8/10, 42 кв.м, студіо, євроре-
монт, техніка, нов. меблі) - 12 тис.грн. Тел.: 
(073) 481-44-41.
· 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
· Академмістечко (б. Академіка Вер-
надського, м. «Академмістечко» - 3 хв., 
4/9, 43/20/9 кв.м, після ремонту, здається 
вперше, бойлер, пральна, бронедвері) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (096) 398-31-56.
· Академмістечко (вул. Ірпінська, 8/10 цегл., 
39/19/9 кв.м, паркет, кахель, склопакети, 
лоджія заскл., бронедвері, меблі нов., вбуд. 
кухня, гарний стан). Тел.: (050) 381-48-48.
· Академмістечко (вул. Осіння, м. «Академ-
містечко», 22/25 цегл., 52 кв.м, новобудова, 
студіо, паркет дубов., вбуд. кухня, душова 
кабіна, диван, два крісла, шафа, бронедвері) 
- 9 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
· Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова, 5/9 
цегл., 38/19/9 кв.м, с/в окр., балкон заскл., 
меблі, побутова техніка, житловий стан) - 5 
тис.грн + комунальні. Тел.: 599-06-12.
· Борщагівка (вул. Жмеринська, 4/9, 38/19/8 
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова 
техніка) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (094) 
899-53-91.
· Борщагівка (вул. Я.Коласа, 4/9, 38/19/8 
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова 
техніка) - 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 815-68-40.
· Нивки (вул. Академіка Туполєва, 3/5, 
32/19/6 кв.м, після ремонту, пральна-ав-
томат, холодильник) - 6 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (096) 398-31-56.
· 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 (пр. Перемоги,114, 7/9, 38/18/8 
кв.м, меблі, холодильник, телевізор, ін-
тернет, пральна-автомат, м. «Святошин» - 10 
хв.) - 6,5 тис.грн. Тел.: (066) 706-06-25.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Готельну. Голосіїв (вул. Озерна, 7/9, 22/13/5 
кв.м, нов. холодильник, два ліжка, стінка, 
кухон. гарнітур, нов. плита) - 5 тис.грн. Тел.: 
(068) 350-24-65.
· Солом’янка (вул. Солом’янська,28, 3/5 
цегл., 32/16/5 кв.м, с/в сум., велика лоджія 
заскл., нов. ванна, пральна, паркет, меблі, 
побутова техніка) - 6 тис.грн. Тел.: (095) 
753-40-86.
· Соломянський Чоколівка (б. Чо-
колівський,8, м. «Вокзальна», 8/9 цегл., 
39/18/8 кв.м, гарний стан, балкон заскл., 
с/в сум., гарнітурні меблі, побутова техніка, 
довгостроково) - 8,7 тис.грн, торг. Без посе-
редників. Тел.: (067) 402-34-54.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Нивки (вул. Академіка Туполєва, 2/5, 
32/19/6 кв.м, с/в сум., після ремонту, необ-
хідні меблі, техніка, бронедвері) - 6,5 тис.
грн + комунальні. Без посередників. Термі-
ново. Тел.: (066) 347-60-59.
· Нивки (вул. Академіка Туполєва,27, на-
впроти ДАІ, м. «Нивки», «Дорогожичі», 
5/5, 35/17/7 кв.м, охайна, стінка, телевізор, 
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн. 
Тел.: (097) 557-51-09.
· Центр (вул. Воровського, 3/6 цегл., 38 кв.м, 
ліфт, висота 3,6 м, балкон, після ремонту, 
побутова техніка) - за домовленістю. Тел.: 
(067) 812-21-22.

здам в оренду - 
2 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Голосіїв (вул. Кустанайська, 6/5, 32/8 кв.м, 
10 хв. до м. «Деміївська», сум.) - 7 тис.грн + 
комунальні. Тел.: 525-47-18.
· Китаїв (вул. Велика Китаївська, м. «Де-
міївська», 3/5, 45/29/6 кв.м, гарний стан, балкон 
заскл.) - 7,8 тис.грн. Тел.: (068) 837-10-60.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 7/17, 
60/38/14 кв.м, лоджії заскл., телевізор, холо-
дильник, пральна, кондиціонер, 2-спальне 
ліжко, диван, шафи-купе, вбуд. кухня, євроре-
монт, ламінат) - 11 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
· Нова Дарниця (вул. Пасхаліна,10/5, 2/3, 
66/19+17/9 кв.м, с/в окр., меблі, холо-
дильник, пральна) - 8 тис.грн, торг. Тел.: 
(050) 630-51-63.
· 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.
· Позняки (вул. А.Ахматової,30, 14/22, 57/27/15 
кв.м, новобудова, повний фарш, підігрів під-
логи, бойлер, гарна інфраструктура, 15 хв. до 
м. «Позняки», довгостроково, фото на вайбер) 
- 12 тис.грн. Тел.: (097) 282-03-09.
· Позняки (вул. Урлівська,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.
· Харківський (вул. Декабристів, м. «Хар-
ківська», 8/9, 56 кв.м, склопакети, побутова 
техніка) - 9 тис.грн, торг. Тел.: (097) 525-00-72.
· Харківський (вул. Кам’янська,130, м. 
«Вирлиця», 8/25, 70/25/12 кв.м, новобудова, 
ремонт, нов. меблі, кахель, телевізор, холо-
дильник, пральна-автомат, вбуд. кухня, бро-
недвері, без балкона) - 12 тис.грн. Тел.: (067) 
884-57-17.
· Харківський (вул. Олійника,17, 5/16, 
61/40/8 кв.м, євровікна, меблі 2000 р., те-
левізор, холодильник, кахель, пральна-ав-
томат, балкон заскл., бронедвері) - 8 тис.грн. 
Тел.: (096) 995-26-38.
· Харківський (вул. Ревуцького,19/1, 11/16, 
51/32/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
пральна-автомат, кахель, балкон заскл., бро-
недвері) - 7,5 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Харківський (вул. Ревуцького,7, 9/16, 
51/30/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
кахель, балкон заскл.). Тел.: (098) 805-98-37.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Лісовий (вул. Маршала Жукова, 5/9, 30/7 
кв.м, окр., сучасні меблі, холодильник, те-
левізор, пральна, інтернет, металопласти-
кові вікна, бронедвері) - 5,8 тис.грн. Тел.: 
(066) 740-08-60.
· Лісовий (вул. Шолом-Алейхема, 11/16, 
58/32/9 кв.м, новобудова, сучасні меблі, хо-
лодильник, телевізор, пральна, інтернет, єв-
ровікна, 2 балкони заскл., до метро 10 хв.)- 8 
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 527-92-53.
· 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. Лісківська, 5/9, 51/31/8 кв.м, 
косметичний ремонт, меблі, євровікна, те-
левізор, холодильник, пральна, балкон заскл., 
бронедвері) - 6,5 тис.грн. Тел.: (093) 498-41-54.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 15/18, 
55/34/12 кв.м, новобудова, сучасні меблі, 
холодильник, телевізор, пральна, інтернет, 
душова кабіна, металопластикові вікна, 
балкон заскл.) - 7,2 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (095) 794-87-36.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/9, 34/8 
кв.м, окр., без меблів, холодильник, вбуд. 
кухня, стіл, стільці, після ремонту) - 7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (050) 086-30-05.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/9, 34/8 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, євровікна, балкон заскл.) - 
8,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 419-66-24.
· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 5/18, 32/9 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, бойлер, металопласти-
кові вікна, 2 балкони заскл.) - 8 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
· Троєщина (вул. О. Бальзака, 6/16, 36/10 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, бойлер, інтернет, балкон-лоджія 
заскл., кахель) - 8,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (068) 306-72-54.
· Троєщина (вул. Радунська,16, 6/10, 54/31/10 
кв.м, окр., 2 балкони заскл., євроремонт, меблі 
сучасні, бойлер, пральна-автомат) - 7,5 тис.грн, 
торг. Тел.: (067) 162-68-10.

· Троєщина (вул. Т. Драйзера,28, 5/9, 52/31/9 
кв.м, окр., меблі, телевізор, інтернет, пральна-
автомат) - 6,8 тис.грн. Тел.: (066) 706-06-25.
· Троєщина (вул. Т. Драйзера, 6/9, 32/8 кв.м, 
меблі 90 р., холодильник, телевізор, пральна, 
інтернет, металопластикові вікна) - 7 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· 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
· Березняки (вул. Березняківська,30, 6/9, 
54/31/8 кв.м, меблі, телевізор, інтернет, 
пральна-автомат, холодильник) - 7 тис.грн. 
Тел.: (067) 162-68-10.
· Березняки (вул. Шумського, 7/9, 52/29/8 
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, два 
дивани, шафа-купе, стінка, вбуд. кухня, 
балкон заскл., склопакети, с/в окр.) - 9 тис.
грн. Тел.: (093) 923-41-02.
· Березняки (Дніпровська набережна, ЖК 
«Срібний бриз», 12/25, 90 кв.м, студіо, нов. 
меблі, техніка, бойлер, посудомийна, «Сільпо», 
спорткомплекс). Тел.: (067) 647-65-94.
· Воскресенка (б. Перова, 2/5, 30/7 кв.м, 
сум., меблі 90 р., холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 6,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Воскресенка (б. Перова, 4/9, 32/8 кв.м, ходи 
окр., сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, металопластикові вікна, 
балкон заскл.) - 8,6 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (096) 198-87-47.
· Воскресенка (вул. В.Сєрова, 4/5, 30 кв.м, 
сум., без пральної машини, холодильник, 
телевізор, меблі, металопластикові вікна, 
балкон заскл.) - 6,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (093) 091-88-75.
· Воскресенка (вул. Миропольська, 3/5, 30/7 
кв.м, ходи окр., меблі частково, гарний стан) - 
7 тис.грн + комунальні. Тел.: (095) 630-78-32.
· Воскресенка (пр. А.Навої, 1/5, 30/7 кв.м, 
сум., меблі 2000 р., металопластикові вікна, 
грати, холодильник, телевізор, пральна, ін-
тернет, після ремонту) - 7,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (063) 389-90-72.
· Райдужний (вул. Райдужна, 6/9, 32 кв.м, 
ходи окр., без холодильника, меблі 90 р., 
пральна, інтернет, на 6 міс.) - 5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна,9, м. «Чер-
нігівська», 3/5, 44/30/7 кв.м, сум., меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна, балкон 
заскл.) - 7 тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Мінський (пр. Маршала Рокоссовського, 2/9, 
38 кв.м, студіо, євроремонт, авторський дизайн 
«морський стиль»). Тел.: (066) 098-34-90.
· Оболонь (вул. А.Попова, 2/9, 15+10 кв.м, 
3 спальних місця, 2 шафи, телевізор, холо-
дильник, пральна) - 7 тис.грн. Тел.: (066) 
501-38-84.
· Оболонь (вул. Іорданська,18, 5/9, 30/7,5 
кв.м, окр., с/в окр., 2 балкони, 2-бічна, меблі, 
холодильник, довгостроково, м. «Оболонь» 
- 7 хв., середній стан) - 7 тис.грн. Тел.: (063) 
752-17-99.
· Оболонь (вул. Прирічна, 1/9, 34/6,5 кв.м, с/в 
окр., комора, балкон-лоджія, меблі, побутова 
техніка) - 6 тис.грн. Тел.: (095) 658-04-79.
· Оболонь (пр. Маршала Рокоссовського, 
3/9, 55/35/9 кв.м, меблі, техніка) - 8,5 тис.
грн. Тел.: (067) 594-37-13.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Липки (вул. Інститутська, поряд нацбанк, 
5/8, 70 кв.м, ліфт, меблі, м’який куточок, 
стінка, бойлер, пральна, холодильник, вікно 
у ванній, в кухні тепла підлога, житловий 
стан) - 15 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
· Печерськ (вул. Звіринецька, м. «Печер-
ська» - 10 хв., 5/9, 48/28/7,5 кв.м, меблі, 
пральна, бойлер) - 8,5 тис.грн, торг. Тел.: 
(097) 557-51-09.
· Печерськ (пров. Щорса, м. «Печерська» - 3 
хв., 1/9, 50/30/7 кв.м, окр., с/в сум., кахель, 
бойлер, пральна-автомат, вбуд. кухня, два 
дивани, шафи-купе, передпокій, балкон 
заскл., гарний ремонт) - 14 тис.грн. Тел.: 
(066) 673-40-03.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (пров. Квітневий,1, 5/9, 60 
кв.м, гарний ремонт, 2 балкони заскл., гарні 
меблі, побутова техніка, посудомийна, 
пральна) - 8,5 тис.грн. Терміново. Тел.: (067) 
537-97-67.
· Виноградар (пр. Свободи, 1/9, 52/30/8 кв.м, 
побутова техніка) - 9 тис.грн. Тел.: (093) 
166-38-29.
· Поділ (вул. Глибоцька,13, 5/10, 50/20/14 
кв.м, ремонт в стилі хайтек, нов. меблі, 
підігрів підлоги, пральна-автомат, конди-
ціонер, посудомийна, телевізор). Тел.: (067) 
162-68-10.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Борщагівка (б. Р.Роллана, 8/9, 48/30/7 кв.м, 
побутова техніка, після ремонту, для сім’ї з 
дітьми). Тел.: 587-57-88.
· Відрадний (б. І.Лепсе, 2/5, 44/30/6 кв.м, після 
ремонту, все необхідне, побутова техніка) - за 
домовленістю. Тел.: (067) 647-65-94.
· Чоколівка (б. Чоколівський,19, 7/9 цегл., 
60/40/8 кв.м, євроремонт, с/в окр., балкон, 
гарнітурні меблі, побутова техніка, довго-
строково) - 11,5 тис.грн. Без посередників. 
Тел.: (067) 402-34-54.
· Чоколівка (вул. Єреванська,8, 2/9, 90 
кв.м, кухня-студіо 25 кв.м, кухня 9 кв.м, 
дві спальні 12 та 16 кв.м, с/в сум., балкон 
з кухні заскл., гарний стан, повний фарш, 
кондиціонери, бойлер, меблі, барна стійка) 
- 13,5 тис.грн, торг. Тел.: (050) 819-66-56.
· Чоколівка (вул. Курська, 17/25, 60/20/
студіо, свіжий ремонт, нов. меблі, сантех-
ніка, побутова техніка, розвинута інфра-
структура, видова, м. «Вокзальна» - 5 хв., 
будинок у дворі, вільна, здається вперше) 
- 14 тис.грн, торг. Тел.: (067) 402-34-54.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Лук’янівка (вул. Петропавлівська, 5/17, 
64/32/11 кв.м, нов. клубний будинок, меблі) 
- 8 тис.грн. Тел.: (068) 592-54-91.
· Сирець (вул. Петропавлівська, м. «Дорого-
жичі», 5/13, 64/32/10 кв.м, меблі, клубний 
будинок) - 8 тис.грн. Тел.: (093) 920-35-86.
· Центр (пл.Перемоги, 2/5, 45/30/6 кв.м, с/в 
сум., сум., балкон незаскл., без ремонту, 
меблі частково, без спальних місць) - 6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 576-59-00.
· Центр (пр. Перемоги, м. «Політехнічний ін-
т», 3/9, 60 кв.м, окр., с/в окр., паркет, плитка, 
натур. сучасна столярка, пральна, плазма, 
спальня, м’який куточок, кондиціонер, вбуд. 
кухня) - 11 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
· Шулявка (вул. Старокиївська,9, 9/10, 52/31/8 
кв.м, євроремонт, вся побутова техніка, меблі, 
2-спальне ліжко, диван, холодильник, пральна, 
кахель, м. «Політехнічний ін-т» - 5 хв.) - 9 тис.
грн. Тел.: (098) 322-55-02.

здам в оренду - 
3 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Голосіїв (вул. Ломоносова,75-А, ЖК «Со-
нячна брама», м. «Виставковий центр» - 5 хв., 
6/16, 108 кв.м, 2 с/в, сучасний якісний ремонт, 
гарнітурні меблі, побутова техніка, довгостро-
ково) - 20 тис.грн. Тел.: (067) 985-49-24.
· Голосіїв (вул. Ломоносова,75, ЖК «Сонячна 
брама», 6/12, 108/60/8 кв.м, 2 с/в, євроремонт, 
гарнітурні меблі, побутова техніка, довгостро-
ково) - 18 тис.грн. Тел.: (050) 548-88-76.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Нова Дарниця (вул. Бориспільська,34, м. 
«Червоний хутір», 7/16, 63/43/9 кв.м, меблі, 
телевізор, холодильник, кахель, склопакети, 
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - 8 
тис.грн. Тел.: (097) 438-73-16.
· Нова Дарниця (вул. Тростянецька, м. «Чер-
воний хутір», 6/9, 63/44/9 кв.м, склопакети, 
меблі, телевізор, холодильник, кахель, 
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - 7,5 
тис.грн. Тел.: (067) 884-57-17.
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· Харківський (Харківське шосе,19, «Мега 
Сіті», 1/25, 76 кв.м, вікна у двір, висота 3 
м, після будівельників, склопакети, батареї, 
ходи сум., будинок заселений, окремий вхід, 
інститут хімії). Тел.: (097) 544-35-95.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Троєщина (вул. В.Беретті,14, 6/9, 70/42/10 
кв.м, все окр., ремонт, необхідні меблі, холо-
дильник, пральна-автомат, балкон заскл.) - 8 
тис.грн, торг. Тел.: (067) 162-68-10.
· Троєщина (вул. В.Беретті, 5/9, 100/65/10 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, 2 балкони засел., для сім’ї 
з дітьми) - 9,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(093) 091-88-75.
· Троєщина (вул. О. Бальзака, 7/9, 56 кв.м, 
ходи окр., меблі 90 р., холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, 2 балкони заскл.) - 9 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
· Троєщина (пр. В. Маяковського,17, 7/16, 
70/42/10 кв.м, ремонт, сучасні меблі, 
пральна-автомат, інтернет) - за домов-
леністю. Тел.: (067) 288-57-80.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 5/18, 56 
кв.м, кухня 14 кв.м, кімнати окр., сучасні 
меблі, холодильник, пральна, металопла-
стикові вікна, гарний стан) - 8,5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· 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.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. Полярна, 10/16, 70 кв.м, 
ремонт, бойлер, пральна машина, холо-
дильник, телевізор, металопластикові вікна, 
нов. кухня, витяжка. 2-спальне ліжко, ди-
вани, стінка, шафа-купе) - 11 тис.грн. Тел.: 
(097) 557-50-56.
· Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,18-А, 
3/12, 98/60/15 кв.м, гарний ремонт, вбуд. 
кухня, меблі, м. «Мінська» - 10 хв. пішки) 
- 12,5 тис.грн. Тел.: (097) 557-51-09.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Липки (ул.Шелковичная, 9/10, 61/40/10 кв.м, 
свежий евроремонт, испанская сантехника, 
кондиционер, подогрев полов, потрясающий 
вид на город, отличная). Тел.: (093) 811-17-63.
· 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.
· Центр (вул. Велика Васильківська,81 (Чер-
воноармійська), 3/4, 70/48/5 кв.м, офісний ре-
монт 2019 р., ламінат, склопакети, бронедвері, 
висота 3,8 м, балкон, вікна у двір, фасадний 
вхід, чорний вхід, власна, вільна, без меблів) 
- 30 тис.грн. Тел.: (050) 375-93-79.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (пр. Свободи, 7/9, 70/42/9 кв.м, 
меблі, пральна) - 8,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-
38-84.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Борщагівка (вул. Зодчих,36, 7/9, 70/42/9 
кв.м, сум.-окр., меблі, телевізор, інтернет, 
холодильник, пральна) - 8 тис.грн. Тел.: 
(067) 162-68-10.
· Борщагівка (вул. Зодчих,6-А, 4/5, 65/44/8 
кв.м, євроремонт, с/в сум., кахель, нов. сан-
техніка, пральна, холодильник, вбуд. кухня, 
шафи-купе, 2-спальне ліжко, дивани) - 10 
тис.грн. Тел.: (097) 490-31-40.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Центр (вул. Златоустівська, 7/20 цегл., 125 
кв.м, 2 спальні, посудомийна, пральна, холо-
дильник, кондиціонер, 2 с/в, плазма, паркет 
дубов., вбуд. кухня) - 25 тис.грн. Тел.: (097) 
557-50-56.
· Центр (вул. Златоустівська, район цирку, 
14/22, 125 кв.м, новобудова, 2 спальні, посу-
домийна, вбуд. кухня, 2 с/в, аркет дубов., два 
дивани, м’який куточок, кондиціонер, шафи-
купе) - 25 тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
· Центр (вул. Саксаганського, 3/6, 90/55/7 
кв.м, меблі 2000 р., холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, гарний стан) - 16 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (063) 545-05-27.

візьму в оренду 
кімнати 

· Або 1-кімн. (Воскресенка, Дарниця, Троє-
щина). Тел.: (067) 777-36-56.
· Або 1-кімн. (лівий берег), до 6,5 тис.грн. 
Тел.: (066) 326-01-50.
· Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 310-53-89.
· Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 668-55-04.
· Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: 362-27-97.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (095) 676-48-94.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (095) 794-87-36.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (097) 990-24-33.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (098) 049-06-16.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (098) 561-68-39.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (099) 419-64-73.
· Або 1-кімн. (Оболонь, Воскресенка, Рай-
дужний, Троєщина, довгостроково), у го-
сподаря. Тел.: (095) 584-30-60.
· Або 1-кімн. (Оболонь, Троєщина, Воскре-
сенка, Райдужний, довгостроково), у ха-
зяїна. Тел.: (063) 347-83-15.
· Або 1-кімн. (Святошинський). Тел.: (095) 
357-64-39.
· Або кімнату (лівий берег, довгостроково, для 
двох людей). Порядок та оплату гарантую. 
Тел.: (097) 298-76-91, (067) 972-30-72.
· Або підселення (киянин). Тел.: (093) 092-38-90.
· Воскресенка, Дарниця (жінка з дитиною). 
Тел.: (093) 920-35-86.
· Воскресенка (для сім’ї), до 3,5 тис.грн. 
Тел.: (066) 604-10-73.
· Дарницький, Харківський, Позняки (для 
дівчини), до 4 тис.грн. Тел.: 592-47-76.
· Кімнату або частини кімнати (вул. 
С. Стальського, б.Перова, район обслу-
говування ТЕЦ-5, гарне опалення, від 25 
градусів або опалення з регулятором). Тел.: 
516-67-34, (097) 038-51-73 (після 13.00).
· Кімнату в гуртожитку (лівий берег) недо-
рого. Тел.: (093) 701-31-51.
· Кімнату (Воскресенка, для двох жінок). 
Тел.: (067) 777-36-56.
· Кімнату (лівий берег), у господаря. Тел.: 
(097) 146-22-91.
· Кімнату (правий берег або біля метро, 
охайна), у господаря. Тел.: (067) 231-41-69.
· Кімнату (район м. «Дарниця», «Чер-
нігівська», можна приват. сектор, для себе, 
чоловік, віруючий). Порядність гарантую. 
Без посередників. Тел.: (099) 002-17-89.
· Кімнату (Троєщина, Райдужний, Оболонь, 
для 1-2 дівчат). Тел.: (067) 777-36-56.
· Лівий берег (для двох жінок). Тел.: (067) 
777-36-56.
· Лівий берег (для двох жінок). Тел.: (099) 
911-94-80.
· Оболонь (меблі, для одного чоловіка, бажано 
інтернет, балкон). Тел.: (099) 681-52-81.
· Печерський (жінка з дитиною 4-х років), до 
5 тис.грн. Тел.: (068) 668-56-94.
· Правий берег. Тел.: (098) 568-45-59.
· Правий берег, Шевченківський, Соло-
м’янський, біля метро, у господаря. Тел.: 
(066) 239-26-12.
· Святошинський (сім’я з двох людей, довго-
строково). Тел.: (066) 051-55-28.
· Солом’янка (для одного хлопця), до 4 тис.
грн. Тел.: (099) 222-99-10.
· Солом’янський, Святошинський (для 
себе). Тел.: (066) 051-55-28.
· Троєщина (для 1-2 чоловіків), до 3,5 тис.
грн. Тел.: (099) 355-03-43.
· Центр (бажано біля метро), у хазяйки. Тел.: 
205-97-28.
· Частину кімнати (Оболонь, м. «Контрак-
това площа», «Площа Тараса Шевченка», 
для дівчини). Тел.: (068) 592-54-91.

візьму в оренду - 
1 кімнатні 

· Або 2-кімн. (Воскресенка). Тел.: (068) 592-54-91.
· Або 2-кімн. (Воскресенка). Тел.: (093) 920-35-86.
· Або 2-кімн. (Воскресенка, Троєщина, по-
чаток, район ринку «Троєщина»). Тел.: (099) 
911-94-80.
· Або 2-кімн. (лівий берег, для сім’ї) до 6,5 
тис.грн. Тел.: (095) 632-04-22.
· Або 2-кімн. (лівий берег). Тел.: (099) 911-94-80.
· Або 2-кімн. (лывий берег), у господаря. 
Тел.: (068) 310-24-43.
· Або 2-кімн. (Оболонь, Троєщина, Рай-
дужний, Воскресенка, довгостроково), у 
господаря. Тел.: (095) 584-30-60.
· 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), у господаря. 
Тел.: (050) 081-65-54.
· Або 2-кімн. (Святошинський). Тел.: (073) 
031-87-57.
· Або 2-кімн. (Святошинський). Тел.: 276-50-45.
· Або готельну (Березняки, Голосіїв, Дарни-
цький, Дніпровський, Печерський, Шевчен-
ківський, меблі, побутова техніка), у госпо-
даря. Тел.: 227-53-26.
· Або готельну (Виноградар, Мінський, 
Кренівка, Оболонь, Нивки), у власника. 
Тел.: 592-91-50.
· Або кімнату (лівий берег, без хазяїв). Тел.: 
(068) 592-54-91.
· Академмістечко, Автовокзал, Голосіїв, Де-
міївка, Борщагівка, Відрадний, Чоколівка, 
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (098) 048-25-12.
· Академмістечко, Борщагівка, Відрадний, 
Нивки, у власника. Тел.: (067) 444-70-41.
· Академмістечко, Борщагівка, Нивки, Свя-
тошин, у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
· Біля м. «Дарниця», до 7 тис.грн. Тел.: (068) 
592-54-91.
· Борщагівка, Виноградар, Нивки, у влас-
ника. Тел.: 599-53-91.
· Відрадний, Академмістечко, Автовокзал, 
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Чоколівка, 
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
· Виноградар, Куренівка, Нивки, у власника. 
Тел.: (094) 899-06-12.
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, 
Нивки, у власника. Тел.: (097) 557-51-09.
· Виноградар, Оболонь, Мінський, Ку-
ренівка, Нивки, Сирець, Академмістечко, 
Біличі, Чоколівка, Шулявка, Солом’янка 
(будь-який поверх та стан), у господаря. 
Тел.: (050) 220-11-22.
· Воскресенка, Дарниця, Позняки, до 9 тис.
грн. Тел.: (096) 964-25-51.
· Воскресенка, Дарниця, Троєщина, Лісовий, 
Райдужний, Позняки, Осокорки, Харківський 
(будь-який поверх та стан, довгостроково), у 
господаря. Тел.: (098) 676-67-88.
· Воскресенка, Троєщина. Тел.: (099) 355-03-43.
· Лівий берег, Дніпровський, Деснянський 
(бажано біля метро), у господаря. Тел.: (066) 
239-26-12.
· Лівий берег, до 5-6 тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80.
· Лівий берег. Тел.: (063) 267-67-82.
· Лівий берег. Тел.: (099) 911-94-80.
· Лісовий, Березняки, Воскресенка, Дар-
ниця, ДВРЗ, Троєщина, Позняки, Осокорки, 
Харківський (будь-який стан), у господаря. 
Тел.: (096) 688-96-88.
· Метро «Арсенальна», «Печерська», «Кловсь-
ка», центр, у господаря. Тел.: (067) 231-41-69.
· Позняки, Березняки, Воскресенка, Дар-
ниця, ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Хар-
ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.: 
(050) 8133188.
· Позняки, Осокорки, до 9 тис.грн. Тел.: 
(099) 911-94-80.
· Правий берег, у власника. Тел.: 599-06-12.
· Троєщина, Воскресенка, Лісовий, Рай-
дужний, Комсомольський, Соцмісто, Ру-
санівка, Березняки, Позняки, Харківський, 
у господаря. Тел.: (068) 379-93-73.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

· Автовокзал, Печерський, Голосіївський, 
Солом’янський, правий берег, у господаря. 
Тел.: (067) 231-41-69.
· Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, 
Троєщина, Позняки, Осокорки, Харківський 
(будь-який стан), у господаря. Тел.: (095) 
807-73-05.
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, 
Нивки, у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
· Виноградар, Сирець, у власника. Тел.: 
(094) 899-06-12.
· Дарницький, Дніпровський, Голосіївський, 
Печерський. Тел.: (063) 233-69-66.
· Деснянський, Дніпровський, у власника. 
Тел.: 599-53-91.
· Печерський, Шевченківський, Солом’ян-
ський, Святошинський, у господаря. Тел.: 
(050) 331-97-28.
· Позняки, Березняки, Воскресенка, Дар-
ниця, ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Хар-
ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.: 
(093) 870-60-27.
· Правий берег, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
· Правий берег, у господаря. Тел.: 209-97-28.
· Солом’янський, Відрадний, Чоколівка, 
Шулявка, Караваєві дачі, Відрадний, 
пл.Севастопольська (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (093) 870-64-92.
· Троєщина, Березняки, Воскресенка, 
Дарниця, ДВРЗ, Позняки, Осокорки, Хар-
ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.: 
(096) 411-28-60.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

· Або 4-кімн. (лівий берег). Тел.: 360-59-70.
· Голосіївський, Печерський, Шевчен-
ківський (біля метро), у господаря. Тел.: 
(067) 231-41-69.
· 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 
· БОРИСПІЛЬ. 2-кімн. (10/10, 60 кв.м, ве-
ликий передпокій) - 32 тис. у.о. Тел.: (063) 
772-55-26.
· БОРОДЯНКА. 2-кімн. (3/5 цегл., 50 кв.м, 
сум., с/в окр., балкон незаскл., звичайний 
стан, зупинка маршруток) - 16 тис. у.о. Тел.: 
(098) 279-74-05.
· 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. 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. Фельдмана,10, 1/3, 
2-рівнева, 52,64 кв.м, 1 рівень кухня 23,49 
кв.м, с/в 2,18 кв.м, тамбур 2,02 м, 2 рівень 
с/в 4,16 кв.м, хол 5,33 кв.м, спальня 14,56 
кв.м, балкон 3,14 кв.м) - 12 тис.грн/кв.м. 
Тел.: (097) 490-02-47.

· БРОВАРИ. 2-кімн. (центр, вул. Короленка, 
3/5 цегл., 46/30/6 кв.м, ремонт, балкон, кім-
нати окр., паркет, 15 км від Києва, поряд 
школа, дитсадок, бювет) - 35 тис. у.о. Тел.: 
(098) 089-64-92.
· БУЗОВА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
вул. Центральна, 2/4 пан., 33/17/8,5 кв.м, но-
вобудова, сучасний ремонт, меблі, побутова 
техніка). Тел.: 599-12-88.
· ВАСИЛЬКІВ. 1-кімн. (1-й пов.) - 10 тис. 
у.о. Тел.: (095) 487-20-15.
· ВІЛЬХОВЕЦЬ. 1-кімн. (Богуславський 
р-н, 80 км від Києва, 2/3 цегл., 38/25/8 кв.м, 
газ, вода, опалення, батареї, лоджія заскл., 
сарай, гарний транспортний розв’язок) - 3,7 
тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
· ВИШГОРОД. 3-кімн. (пр. Шевченка,9-А, 10/10 
пан., 71/44/9 кв.м, ремонт, 2-стороння, с/в сум., 
кахель, бойлер, металопластик, лоджія заскл.) - 
55 тис. у.о. Тел.: (097) 085-05-35.
· ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, з меблями, центр міста, євроремонт, заг. 
62 кв.м, в 9-ти поверховому будинку, поряд 
красиве облаштоване озеро з пляжем) - 60 
тис. у.о., торг. Терміново. Тел.: 280-35-02, 
(066) 752-60-63.
· ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (меблі, євроремонт, 
центр міста) - 35 тис. у.о., торг. Тел.: (066) 
646-87-48.
· ГРЕБІНКА. 4-кімн. (1-й пов., 78/47,4/10,9 
кв.м, металопластикові вікна, автономне 
опалення, ремонт, с/в окр., 2 лоджії, погріб) 
- 20 тис. у.о. Тел.: (050) 380-06-59.
· ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (Васильківський р-н, 
2/2, 46/35/6 кв.м, автономне опалення, 
2-контурний імп. котел, підлога дерев., шпа-
лери, потребує косметичного ремонту, гарні 
двері, погріб, сарай, грядка) - 15 тис. у.о., 
торг. Тел.: (098) 328-19-90.
· ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 1-кімн. (4/5, 35/19/8 
кв.м, металопластикові вікна, нов. опа-
лення, імп. котел, бойлер, душова кабіна) - 
14 тис. у.о. Тел.: (068) 364-60-88.
· ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 2-кімн. (Василь-
ківський р-н, 1/5, 47,8/29,4/6,9 кв.м, ремонт, 
автономне опалення, 2-контурний котел, ме-
талопластикові вікна, все окр.) - 15 тис. у.о. 
Тел.: (050) 334-76-79.
· ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 3-кімн. (Василь-
ківський р-н, 60 км від Києва, 1/3 цегл., 
42,5/29,6/6,1 кв.м, с/в сум., потребує ре-
монту, вільна, центр, гарне транспортне 
сполучення до м. «Либідська», Б.Церкви, 
школа, дитсадок, магазини, документи го-
тові, 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.
· ЗАБІР’Я. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
4/4, 45/24/8,5 кв.м, норм. стан, власний 
котел, колонка, підвал, місце під город). 
Тел.: (096) 945-65-28.
· ІРПІНЬ. 1-кімн. (вокзал, вторинна, 30 кв.м, 
потребує косметичного ремонту, балкон 
заскл., бойлер, меблі, холодильник) - 19 тис. 
у.о. Тел.: (093) 191-55-63.
· КАГАРЛИК. 4-кімн. (автономне опалення, 
холодна, гаряча вода, 80/46,5/9 кв.м, балкон, 
лоджія, склопакети, дерев. столярка, по-
требує косметичного ремонту) - за домов-
леністю. Тел.: (067) 664-29-20.
· КАЛИНІВКА. 3-кімн. (Васильківський 
р-н, 25 км від Києва, 1/2, 43 кв.м, автономне 
опалення, сарай, погріб, 5 хв. до елек-
трички, можна під офіс) - за домовленістю. 
Тел.: (098) 224-23-79.
· КАЛИНІВКА. 3-кімн. (Васильківський 
р-н, 25 км від Києва, 1/2, 43 кв.м, автономне 
опалення, сарай, погріб, 5 хв. до елек-
трички, можна під офіс) - за домовленістю. 
Тел.: (098) 224-23-79.
· КАЛИТА. 2-кімн. (Броварський р-н, 
38/28/7 кв.м, автономне опалення, свердло-
вина, прибудова, кімнати окр.) - за домов-
леністю. Тел.: 362-37-22.
· КОДРА. 1-кімн. (Макарівський р-н, 80 км 
від Києва, 42 кв.м) - 8,5 тис. у.о. Тел.: (095) 
348-64-76.
· НЕМІШАЄВЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 
22 км від Києва, 28/15/7 кв.м, с/в сум., ка-
хель, підігрів підлоги, автономне опалення, 
лоджія заскл.) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 
032-99-89.
· ОБУХІВ. 2-кімн. (1-й пов., 50 кв.м). Тел.: 
(067) 963-51-17.
· ОБУХІВ. 2-кімн. (центр, вантажний ліфт, 
дуже затишна, гарний ремонт, гарна ін-
фраструктура, панорамний вид, кільцевий 
балкон, хазяйка) - 32 тис. у.о. Тел.: (050) 
208-44-66.
· 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.
· П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 1-кімн. (центр, всі ви-
годи, ділянка, сад) - 9 тис. у.о., торг або обміняю 
на кімнату в Києві. Тел.: (098) 369-73-31.
· РОКИТНЕ. 2-кімн. (2/2, 49/8 кв.м, металопла-
стик, автономне опалення, с/в окр., магазини, 
кафе, школа, маршрутка до вокзалу, річка, ліс) 
- 8,5 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
· ТАРАСІВКА. 3-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, вул. Шевченка, 1/9, 109/53/14 кв.м, окр., 
великий хол, автономне опалення, чудовий 
стан, окр. вхід, 2 балкони, паркування, ін-
фраструктура, електричка, маршрутки) - 45 
тис. у.о. Тел.: 228-96-11.
· ТЕЛЕШІВКА. 3-кімн. (Рокитнянський р-н, 
2/2 цегл., 74/45/11 кв.м, опалення, газкотел, 
місце під с/в, потребує підведення води, 
каналізації, 50 кв.м ділянка біля будинку, 
город 35 сот., центр, маршрутка, вокзал 
поряд) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (050) 983-72-58.
· ТЕРЕРІВ. 3-кімн. (Бородянський р-н, 80 
км від Києва, 1,5 години електричкою, мар-
шрутка - 1 година, 3/5 цегл., 69 кв.м, кухня 
9 кв.м, балкон заскл., лоджія, всі вигоди, чу-
дова природа, річка, озеро, луг, ліс) - 22 тис. 
у.о. Тел.: (097) 570-93-93.
· ФАСТІВ. 2-кімн. (3/5, 44,3 кв.м, с/в сум., 
автономне опалення, частково ремонт) - 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 (вул. Строкова, 5/5 цегл., 
21/12/5 кв.м, металопластикові вікна, 2-кон-
турний котел, с/в сум., балкон-корзинка, 
гарний ремонт, меблі, побутова техніка) - 10,5 
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 699-74-19.
· ЦЕНТРАЛЬНЕ. 1-кімн. (Миронівський 
р-н, 1/5, 36/19/8,5 кв.м, гарний стан, меблі, 
бойлер, лічильники, котел, гаряча вода, 
метал. двері, нов. труби, гараж цегл., 10 сот.) 
- 7 тис. у.о. Тел.: 228-40-57.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 1 го-
дина від м. «Святошин», 1/2 цегл., кімната 
15 кв.м, кухня, коридор, душова кабіна, 
меблі, балкон 3 кв.м, дерев. підлога, холо-
дильник, пральна). Тел.: (098) 598-66-61.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 2/2, 
35/16/7 кв.м, ремонт, бойлер, імп. кахель) - 
14 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 2/2 
цегл., 30/17,5/5 кв.м, балкон заскл., с/в сум., 
дерев. підлога, гарний стан, бронедвері, 
меблі, холодильник, пральна, витяжка) - 16 
тис. у.о. Тел.: (097) 432-04-65.
· ЯГОТИН. 2-кімн. (2/2 цегл., 43,4 кв.м, ав-
тономне опалення, госпбудівлі, ремонт, жит-
ловий стан, нов. ванна, туалет) - 200 тис.грн. 
Тел.: (093) 916-14-64.

обміняю 
· КИЇВ на БІЛУ ЦЕРКВУ. 1-кімн. (Оболон-
ський, вул. З.Гайдай, 1/9, 42/17/12 кв.м, с/в 
окр., норм. стан) + 3 тис. у.о. на 2-кімн. (від 
50 кв.м). Тел.: (097) 279-32-06.
· КИЇВ на КОЗИН (Конча-Заспа). 1-кімн. (м. 
«Деміївська») на кв-ру або будиночок (всі 
вигоди в будинку). Тел.: (068) 861-25-76.
· П.БОРЩАГОВКУ на КИЇВ. Дві 1-кімн. 
(новобудови, євроремонту, 33 та 38 кв.м) на 
2-кімн. (правий берег). Тел.: (099) 226-61-05.

здам в оренду 
· БАРИШІВКА. 3-кімн. (центр міста, поряд 
вокзал, 4-й пов., бойлер, пральна, холо-
дильник, меблі, газкотел індив.) - 4 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. 2-кімн. (вул. Олімпійська,8-
Б, окр., євроремонт, кухня-студіо, нов. 
пральна, холодильник, бронедвері) - 4,7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (073) 445-90-24.
· БРОВАРИ. 3-кімн. (вул. Шевченка, новобу-
дова, 1/16, 95 кв.м, ремонт, меблі за домов-
леністю, можна за рахунок оренди). Тел.: 
(068) 592-54-91.
· БРОВАРИ. Кімнату в 2-кімн. (для жінки, 
можна з дитиною) - за домовленістю. Без 
посередників. Хазяїн. Тел.: (099) 934-94-50.
· 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. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
новобудова, 60 кв.м, кімнати окр., меблі, по-
бутова техніка, інтернет) - 6,5 тис.грн. Тел.: 
(063) 593-04-87.

· БУЧА. Кімнату в 3-кімн. 
(пральна-автомат, холодильник, 
лоджія заскл., тільки для дів-
чини до 30 років, без шкідливих 
звичок). Тел.: (093) 873-67-05.

· ВИШГОРОД. 1-кімн. (вул. Набережна,6-Г, 
3/5, 40/17/10 кв.м, ремонт, побутова техніка, 
лоджія заскл.) - 7,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (097) 085-05-35.
· ВИШГОРОД. 1-кімн. (вул. Набережна,8-Д, 
1/10, 25/15/5 кв.м, смарт, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, кондиціонер, с/в сум.) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (073) 505-80-80.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Симоненка,6, 
1/5 цегл., 47 кв.м, меблі, побутова техніка, 
балкон заскл.) - 5,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (068) 867-54-08.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Хмельниць-
кого,9, 4/5, 55/35/7 кв.м, косметичний ре-
монт, меблі) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(098) 174-20-52.
· ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (вул. Жовтнева, 5/9, 
24/13/5 кв.м, необхідні меблі, побутова тех-
ніка) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 297-95-26.
· ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський 
р-н, вул. Південна, 4/9, 38/18/8,5 кв.м, 
балкон, бронедвері, після ремонту, побутова 
техніка, меблі, свіжий капремонт) - 5,5 тис.
грн, торг. Тел.: (050) 819-66-56.
· 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, меблі, 
інтернет, затишна, для однієї людини) - 1,7 
тис.грн. Тел.: (063) 593-04-87.
· ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 3-кімн. (К.-Свя-
тошинський р-н, 15 кв.м, меблі, побутова 
техніка, інтернет, для одного чоловіка) - 2,2 
тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
· ІРПІНЬ. 1-кімн. (40 кв.м, кухня 10 кв.м, 
меблі, бойлер, холодильник, інтернет) - 4 
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 873-67-05.
· ІРПІНЬ. 1-кімн. (ремонт, меблі, автономне 
опалення, побутова техніка, інтернет, 
школа, садок, магазини поряд, зупинка - 5 
хв.) - 3,7 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 
916-95-52.
· ІРПІНЬ. Дві кімнати в 3-кімн. (вул. Со-
борна, центр, всі вигоди) - 5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (050) 356-72-96.
· П.БОРЩАГІВКА. 1-кімн. (К.-Святошин-
ський р-н, «Петропавлівський посад», но-
вобудова, 1/8, 42/18/11 кв.м, коридор 6 кв.м, 
євроремонт, меблі, побутова техніка) - 8 тис.
грн. Тел.: (050) 014-34-41.

Інші регіони
продам 

· ВІКТОРІЯ. 1-кімн. (Полтавська обл., Пи-
рятинський р-н, 39/14,6/16,5 кв.м, коридор 8 
кв.м, автономне газове опалення, вода, туалет 
на вулиці, гарний ремонт, сарай, погріб) - за 
домовленістю. Тел.: (093) 548-50-30.
· ВІННИЦЯ. 1-кімн. у м.Вінниця (р-н 
Урожая, 13 кв.м, с/в, ніша, кухня, за кому-
нальні недорого). Тел.: (098) 491-69-19.
· ГАДЯЧ. 1-кімн. (Полтавська обл., 5/5 цегл., 
36 кв.м, теплий будинок) недорого. Тел.: 
(095) 812-43-84.
· КРИЖОПОЛЬ. 4-кімн. (Вінницька обл., 
2/4, балкон, лоджія, паркет, ходли окр.) - 35 
тис. у.о. Тел.: (067) 504-36-17.
· ПОПІЛЬНЯ. 1-кімн. (Житомирська обл., 
2/2 цегл., 30/16/5 кв.м, центр міста, ав-
тономне опалення, котел, балкон заскл., 
ринок, магазини, школа, аптеки, банки, во-
кзал - 5 хв., райцентр, головна з/д станція) 
- 14 тис. у.о. або обміняю на будинок (з/д 
станція). Тел.: (050) 782-00-31.
· 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.

обміняю 
· БЕРДЯНСЬК на КИЇВ. 3-кімн. (центр, 1/5, 
житловий стан, побутова техніка, 200 м до 
центрального ринку, поліклініка, 800 м до 
моря, тихий двір, гарно для пенсіонерів та 
ветеранів) на 2-кімн. або інше (можна під 
ремонт, бажано Голосіївський, Теремки). 
Тел.: (098) 926-40-90.
· ВІННИЦЮ на ВІННИЦЮ або ВІННИЦЮ 
на КИЇВ. 2-кімн. (р-н центрального ринку) + 
1-кімн. (у р-ні Свердловський масив) на бу-
динок (на два входи). Тел.: (098) 491-69-19.
· 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.
· ДЕСНУ на КИЕВСКУЮ ОБЛ. 3-комн. (1/5, 
разд.) на дом в деревне (до 70 км от Киева). 
Срочно. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· 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.
· НІЖИН на КИЇВ, передмістя. 3-кімн. на 
будинок. Тел.: (093) 578-34-08.
· 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.
· ЧЕРЕПОВЕЦЬ на ЛЬВІВ або КИЇВ. 
3-кімн. (Росія, центр, 3/5, 80 кв.м) + 1-кімн. 
(2/5, 30 кв.м, євроремонт, сталінка, у одному 
дворі) на житло. Тел.: (098) 102-75-76.

1.3. Будинки, котеджі
Київ

продам 
· Дарницький (Осокорки, м. «Славутич», 
вул. Лугова, 2-пов., котедж, 300 кв.м, су-
часні меблі, газ, вигоди в будинку, джакузі, 
2 с/в, біде, 8 сот., басейн, гараж, будинок для 
гостей) - 175 тис. у.о. Тел.: (098) 568-45-59.
· Деснянський (Биківня, вул. Кисловодська, 
90 кв.м, 5 кімнат, 2 входи, 2 кухні, 2 с/в, 
вода, газ в будинку, с/в, сарай, погріб, 4 сот.) 
- 47 тис. у.о. Тел.: (095) 285-43-64.
· Оболонський (Оболонь, вул. Богатирська, з 
дитячою лікарнею, будинок, садовий кооп., 
три рівні, 330 кв.м, кухня-студіо 37 кв.м, 
4 спальні, 3 с/в, сауна, джакузі, гараж, всі 
комунікації, кондиціонери, меблі, сигналі-
зація, 10 сот.) - 370 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 
772-50-69.
· Подільський (Вітряні Гори, частина бу-
динку, 50 кв.м, 3 кімнати, сум.-окр., кухня 
10 кв.м, ванна, туалет в будинку, гаряча 
вода, автономне опалення, 1,5 сот., гараж, 
сарай, погріб, сад, зручний транспорт) - 20 
тис. у.о. Хазяїн. Тел.: (099) 014-28-08.

· Святошинський (вул. Стеценка, цегл., 50 
кв.м, 3 кімнати, кухня, душова кабіна, 6 сот., 
два супермаркети, м. «Нивки») - 57 тис. у.о. 
Тел.: 574-85-70.
· Шевченківский (вул. Сирецька, 56 кв.м, 
2 кімнати, кухня, с/в, ванна, 3,7 сот., фрук-
товий сад, м. «Сирець») - 50 тис. у.о. Тел.: 
(068) 574-49-60.
· Шевченківський (м. «Дорогожичі», бу-
динок, 80 кв.м, всі вигоди, 6 сот.) - за домов-
леністю. Терміново. Тел.: (096) 375-01-51.

здам 
· 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, вул. Путивльська, 
кімната, всі вигоди в будинку, паркування у 
дворі, м. «Лісова» - 5 хв.) - 2,5 тис.грн. Тел.: 
(067) 288-57-80.
· Деснянський (Биківня, вул. Радистів, 2 
кімнати, євроремонт, сучасні меблі, бойлер, 
пральна-автомат, холодильник, м. «Чер-
нігівська» - 10 хв.) - 8 тис.грн. Тел.: (098) 
692-20-56.
· Печерський (вул. І.Менделєєва, 10 хв. до м. 
«Либідська», «Дружби народів», частина бу-
динку, підселення) - за домовленістю. Тел.: 
(067) 912-51-81.
· Подільський (вул. Красицького, Вітряні 
Гори, будинок, 150 кв.м, 2-пов., 3 спальні, 
кухня-студіо, камінна зала, джакузі, вбуд. 
кухня, побутова техніка, 2-контурний котел, 
гараж, поряд три озера, ліс, бювет, парк) - 1 
тис. у.о. Тел.: (097) 557-50-56.
· Святошинський (Борщагівка, 2 кімнати, 
зупинка «Сім’ї Сосніних», приват, сектор, 
другий поверх, кімнати окр., можна для буді-
вельників) - 4,5 тис.грн. Тел.: (050) 819-66-56.
· Святошинський (приват. сектор, окр. вхід, 
всі вигоди в будинку). Тел.: (093) 148-22-27.
· Солом’янський (Караваєві дачі, кімната 
в приват. будинку, окр. вхід, без вигод, для 
молодої сім’ї або двох людей) - 2,5 тис.грн. 
Тел.: (096) 967-52-44.

Київська область
куплю 

· БЕРЕЗАНЬ або в с.Лехінвка (будинок цегл., 
для себе) до 6 тис. у.о. Тел.: (063) 427-13-33.
· БРОВАРИ (для себе), у господаря. Тел.: 
(063) 267-67-82.
· Будинок, дачу, земельну ділянку (Пуща-
Водиця, Горенка, Каданське містечко, для 
себе), у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
· БУЧА, ВОРЗЕЛЬ, ІРПІНЬ (будинок або дачу, 
для себе), у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
· ГОСТРОЛУЧЧЯ (Баришівський р-н, 55 
км від м. «Лісова», будинок дерев., 61 кв.м, 
веранда 6 кв.м, газ, 38 сот., приват., сарай, 
гараж, погріб, свердловина) - 7 тис. у.о., 
торг. Тел.: (097) 827-02-10.
· ДО 20 КМ ВІД КИЄВА (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.
· ПОГРЕБИ, ЗАЗИМ’Я (будинок або дачу, 
для себе) недорого. Тел.: (099) 911-94-80.

продам 
· АНДРІЇВКА (Бориспільський р-н, 12 км від 
Борисполя, 38 км від Києва, 12 сот., частина 
недобудованого будинку з оциліндрованого 
брусу, кімната 24 кв.м, кухня 6 кв.м, с/в 6 
кв.м, тераса 15 кв.м, сарай-лазня 15 кв.м, не-
обхідно поставити 4 вікна, 4 дверей, пости-
лити підлогу, підведено електроенергія, вода, 
каналізація, поряд ліс, ділянка огороджена) 
- 6 тис. у.о. Тел.: (098) 454-57-19.
· БАРИШІВКА (будинок, 1-пов., госпбудівлі, 
15 сот.) - 260 тис.грн. Тел.: (066) 227-25-49.
· БАРИШІВКА (пров. Поштовий,6, два 
будинки в одному дворі, всі вигоди, центр 
міста). Тел.: (067) 754-72-46.
· БАРЫШЕВКА (50 км от Киева, дом 
многоуровневый, индивидуальный 
проект, кирпич + фасадное уте-
пление, жил. пл. 90 кв.м, 6 комнат, 2 
с/у, 2 котла, 2 гаража, все коммуни-
кации, хозпостройка, асфальт, уча-
сток 15 сот.) - договорная. Тел.: (095) 
712-86-62, (098) 718-91-24.
· БЕРЕЗАНЬ (власний будинок, 
88,5 кв.м, мансарда, всі ко-
мунікації, зручності, побудований 
з каменю, ракушняку, обкладений 
керамічною цеглою, 0,10 га, мо-
лодий садок, госпбудівлі, заліз-
ниця, автотраса Київ-Харків, в 
центрі) недорого. Хазяйка. Тел.: 
(063) 254-14-35, в Березані 6-20-10.

· 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.
· БОГДАНІВКА (Броварський р-н, 15 км 
від Броварів, невеликий цегл. будинок, кап., 
погріб, 7,5 сот., свердловина, огорожа). Тел.: 
(096) 804-89-74.
· БОГУСЛАВ (будинок, 1-пов., цегл., 120 кв.м, 
2006 р. забудови, 5 кімнат, міські комунікації, 
повне оздоблення, меблі, 10 сот., сад, гараж, 
р.Рось поряд, розвинута інфраструктура) - 35,7 
тис. у.о. Тел.: (067) 402-34-54.
· БОГУСЛАВ (вул. Корсунська,60, 27 сот., 
два будинки, великий 83 кв.м, два гаражі, 
два сараї) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 375-
02-28 (Світлана).
· БОГУСЛАВ (вул. Корсунська,60, 27 сот., 
два будинки, великий 83 кв.м, два гаражі, 
два сараї). Тел.: (097) 375-02-28.
· БОРОВА (Фастівський р-н, Мотовилівка, 
37 км від Києва, будинок, 93 кв.м, 3 кімнати, 
прибудована 4-а кімната з приміщенням 
для ванної, газове опалення, є пічка, сарай, 
гараж, власний колодязь, сад, город, 12 сот., 
поряд ліс, річка, до електрички 15 хв., до 
маршрутки 3 хв.). Тел.: (050) 590-89-51, 
(068) 513-22-93.
· 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.
· 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.
· БРОВАРИ (м. «Лісова» - 10 хв., зупинка 
«Пекарня», вул. Бєлана (Горького),2, будинок 
цегл., ремонт, електропроводка, столярка, га-
зове обладнання, шпалери, висота 3 м, 102/92 
кв.м, 4 кімнати, передпокій 15,8 кв.м, кухня 
10,5 кв.м, кахель, ванна 4,5 м, підвал, веранда 
10 кв.м, газкотел, колонка-автомат нов., газ, 
вода центр., будівлі 1988 р., 2-пов., цегл., 
мансарда, лазня, комора, підвал, житлова кім-
ната, цегл. туалет, 13,8 сот., колонка, огорожа 
метал., місце під гараж, поліклініка, зупинка, 
стоматологія, школа, дитсадок). Власник. 
Тел.: (066) 275-08-79.
· БРУСИЛІВ (Житомирська обл., 60 км від 
Києва, 1-пов., цегл., 120 кв.м, 4 кімнати, 
кухня, веранда, автономне опалення, газ, 
вода гаряча та холодна, всі вигоди в будинку, 
20 сот., свердловина) - 30 тис. у.о. Тел.: (066) 
300-94-63.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, недобудо-
ваний невеличкий будиночок, 8 сот., поряд 
пляжне озеро, електричка) - за домов-
леністю. Власник. Тел.: (096) 362-15-38, 
(050) 565-03-19.
· ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н, 120 км 
від Києва, хата, від автостанції «Південна» 
автобус, обкладена цеглою, 3 кімнати, 25 
сот., газ, вода, сад, ліс, чисте місце, гарні су-
сіди, чудове селище, документи готові) - за 
домовленістю. Тел.: (097) 706-80-55.
· ВАСИЛЬКІВ (будинок. 7 сот., газ, електро-
енергія в будинку, сарай, сад) - 8 тис. у.о. 
Тел.: (095) 487-20-15.
· ВАСИЛЬКІВ (вул. Пархоменка, 1-пов., 
цегл., 87 кв.м, вода, електроенергія, гараж, 
сарай, 15 сот., сад, 15 хв. до центру) - 35 тис. 
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.

· ВАСИЛЬКІВ (садове товариство «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, 
2014 р. забудови, 140 кв.м, 2-пов., 4 кімнати, 
кухня 35 кв.м, газове опалення, вода, с/в, 
плитка, «тепла підлога», 20 сот., 25 км від 
Києва) - 65 тис. у.о. Тел.: (096) 454-20-15.

· ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Бровар-
ський р-н, будинок без оздоблю-
вальних робіт, 32 сот., сад, город) 
або обміняю на кв-ру в Києві. 
Тел.: (050) 442-33-76.

· ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКА (Фастівський 
р-н, 40 км від Києва, будинок, 85 кв.м, вода, 
с/в в будинку, сад, колодязь, 50 м до озера) - 
25 тис. у.о. Тел.: (067) 169-17-54.
· ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ (Сквирський 
р-н, цегл., 80 кв.м, 4 кімнати, газ, водяне 
опалення, водопровід, каналізація, 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, 15 сот., 
3 сараї, колодязь, погріб) - 12 тис. у.о. Тел.: 
(098) 841-91-84.
· ВЕСЕЛИНІВКА (Баришівський р-н, стара 
хата, пічка, є будивля з другим поверхом, 
можна під житло, місце для с/в, кухні, 3 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.
· 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, 
сигналізація, 40 сот., сад 60 дерев) - 10 тис. 
у.о. Тел.: (066) 085-26-28.
· ВІТА-ПОШТОВА (К.-Святошинський р-н, 
92 кв.м, всі комунікації в будинку, під чис-
тове оздоблення) - 62 тис. у.о., торг. Тел.: 
(063) 715-89-44.
· ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км 
від Києва, 78 кв.м, електроенергія, вода, 
пічне опалення, газ по вулиці, госпбудівлі, 
свердловина, 60 сот., 2 держакти, луг, 
Дніпро, маршрутки до м. «Бориспільська») 
- 55,5 тис. у.о. Тел.: 228-96-11.
· ВОЛОДАРКА (будинок, 80 кв.м, газ, вода, 
всі вигоди в будинку, теплий, сухий, госп-
будівлі, город 25 сот., ягідні культури, кра-
пельне зрошування, сад). Тел.: (098) 098-30-
40, (066) 583-04-54.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, 100 кв.м, 
вигоди, колодязь, пічне опалення, 6 сот., 
приват.) - 20 тис. у.о. Тел.: (066) 973-80-75.
· ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 25 км до м. 
«Лісова», цегл., 108 кв.м, 1980 р. забудови, 
парове опалення, газ, с/в в будинку, госп-
будівлі, гараж, погріб, сарай, колодязь, 53 
сот. або 28 + 25 сот. окремо, ОСГ 13 сот., 
власний) 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-зруб, 7 сот., 100 кв.м, 
всі вигоди, огорожа, цегл. навіс на 2 авто) - 35 
тис. у.о. Власник. Тел.: (067) 298-55-26.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, 60 сот., 
приват., під забудову, на ділянці старий 
дерев. будинок, в будинку електроенергія, 
газ, колодязь, погріб, огорожа) - 264 тис.грн. 
Тел.: (095) 649-73-71.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, будинок, 
цегл., 2-пов., 141/87,5 кв.м, 7 кімнат, 2 с/в, 
веранда, якісний ремонт, 30 сот., приват., 
погріб, літ. кухня, колодязь, лазня, літ. душ) 
- 48 тис. у.о. Тел.: (098) 547-89-91.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, два бу-
динки на однієї ділянці, на березі озера, 40 
сот., вихід до озера, один 122 кв.м, ванна, 
с/в, газове опалення, другий 3-пов. 330 кв.м, 
без внутр. оздоблення, літ. кухня, сарай, сад, 
місце для бізнесу) - 45 тис. у.о. Тел.: (066) 
428-86-75.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дерев., 
обкладений цеглою, 69 кв.м, 3 кімнати, 
кухня, комора, погріб, сарай, 19 сот.) - 10 
тис. у.о. Тел.: (04571) 9-20-93.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, 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, 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.
· ДОСЛІДНИЦЬКЕ (Васильківський р-н, 
60 км від Києва, 88 кв.м, все цегл., 2005 р. 
забудови, 4 кімнати, веранда, кухня, ванна, 
газ, сарай, погріб під літ. кухнею 6х5 м 
кам’яний, криниця, сад, гарне місце для бд-
жолярства, дитсадок, школа, лікарня, ринок, 
ставки, маршрутка від м. «Либідська» 
кожну годину, 15 сот.) - 31 тис. у.о., торг. 
Тел.: (066) 106-65-94.
· 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, свердло-
вина, ліс, озеро, меблі) - 6,5 тис. у.о. Тел.: 
(097) 688-45-70.
· ЖЕРДОВА (20 км від Броварів, 3 км від 
електрички, невеликий цегл. будинок, по-
гріб, 7,5 сот., свердловина, город чистий) - за 
домовленістю. Тел.: (096) 804-89-74.
· ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, бу-
динок, всі вигоди, вода, газ, 50 сот. городу, 
гарна дорога, базар, поліклініка, школа, дит-
садок). Тел.: (096) 107-98-47.
· ІВАНІВКА (Білоцерківський р-н, 85 км від 
Києва, 18 км від Б.Церкви, цегл., потребує ре-
монту, сарай потребує ремонту, підведений газ, 
електроенергія, колодязь потребує чищення, 
асфальтована дорога до будинку, в кінці городу 
став, 60 сот., приват., старий сад). Тел.: (096) 
456-88-77, (050) 312-58-76.
· ІВАНІВКА (Білоцерківський р-н, будинок, 
потребує ремонту, 60 сот., великий сад, озеро, 
газ підведений, електроенергія, сарай). Тел.: 
(096) 456-88-77, (050) 312-58-76.
· ІВАНІВКА (Ставищенський р-н, 100 км від 
Києва по Одеській трасі, будинок, чистий, 
затишний, обкладений цеглою, 3 кімнати, 
95 кв.м, 2 комори, веранда, газ, водяне опа-
лення, колодязь, гараж, погріб, газифікована 
літ. кухня, цегл. госпбудівлі, сад, школа, дит-
садок, лікарня, магазини, автобусне сполу-
чення) - 280 тис.грн. Тел.: (096) 247-29-92.
· ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, півбу-
динку, центр, 78 кв.м, 3,5 сот., 5 кімнат, ве-
ранда, гарний стан) - 43 тис. у.о. Тел.: (093) 
191-55-63.
· КАГАРЛИК (центр, 77 кв.м, всі вигоди, 4 
кімнати, кухня, с/в, газ, колонка, душова ка-
біна, туалет, каналізація, металопластикові 
вікна, огорожа, 10 сот., меблі, техніка, вода 
холодна, гаряча, веранда, підвал, комора, 
колодязь) або обміняю на будинок меншої 
площі (з усіма вигодами, бажано біля води). 
Тел.: (093) 799-67-83.
· КАГАРЛИК (центр, будинок, 7 сот., 3 кім-
нати, всі вигоди). Тел.: (097) 824-51-84.
· КАРАПИШІ (Миронівський р-н, дерев., 
обкладений цеглою, 3 кімнати, газ, парове 
опалення, вода, меблі, гарний стан, добротні 
госпбудівлі, 30 сот., поряд озеро, елек-
тричка) - 9 тис. у.о. Тел.: (098) 012-40-55.
· КАТЮЖАНКА (Вишгородський р-н, 40 км 
від Києва, будинок, 17 сот., гарне транспортне 
сполучення, маршрутки кожні 30 хв., центр 
села, поряд церква, магазини, школа, сільрада, 
р.Здвиж, гриби, ягоди, газифіковане селище) - 
за домовленістю. Тел.: (068) 972-19-57.
· КНЯЖИЧІ (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.
· КОЖУХІВКА (К.-Святошинський р-н, 40 
км від Києва, кооп. «Калиновий Гай», 8 сот., 
будинок, сад, ділянка № 519) - 11 тис. у.о. 
Тел.: (096) 964-25-51.
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· 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.
· КОРНИН (Макарівський р-н, 1-пов., цегл., 
95 кв.м, всі комунікації, сарай, гараж, 15 
сот., сад) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: 534-04-36.
· ЛЕОНІВКА (Макарівський р-н, старий бу-
динок, сад, 25 сот., поряд озеро, ліс, зупинка 
автобуса) - за домовленістю. Терміново. 
Тел.: (067) 856-23-89.

· ЛІТКИ (Броварський р-н, 28 км 
від Києва, 14,3 сот., хата 32 кв.м, 
одна кімната 20 кв.м, груба, сарай, 
погріб, вода, електроенергія, 
р.Десна - 10 хв. пішки, ліс) - 8 тис. 
у.о. Тел.: 433-12-63.

· ЛОСЯТИН (Васильківський р-н, цегл., 
64/45/8 кв.м, 3 кімнати, коридор, с/в, кухня-
веранда, водопровід, каналізація, метало-
пластикові вікна, утеплений, якісний ре-
монт, шпалери, газове опалення, є пічка, 
сарай, огорожа, ставок, 53 сот.) - 19 тис. у.о., 
торг. Тел.: (050) 380-06-59.
· 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.
· ЛУК’ЯНІВКА (Баришівський р-н, 20 сот., 
сад, фундамент, огорожа, будинок під зне-
сення) - за домовленістю. Тел.: (099) 384-70-00.
· ЛЮБЧА (Ставищеннський р-н, 3 кімнати, 
кухня, 80 кв.м, комора, веранда, цегл., 
гарний стан, газ, 2 гаражі, літ. кухня, ве-
ликий двір, колодязь, парове опалення, 
котел, дві груби під газ та дрова, 45 сот., 
приват., сарай, під короїд) - 10 тис. у.о. Тел.: 
(067) 294-80-22 (Віталій).
· 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.
· МАКАРІВ (35 км від Києва, будинок, 80 
кв.м, 4 кімнати, два входи, газове опалення, 
вода в будинку, всі вигоди, госпбудівлі). 
Тел.: (050) 671-00-35.
· МАСЛІВКА (Миронівський р-н, 110 км 
від Києва, дерев., обкладений цеглою, 3 
кімнати, ванна кімната, вода, каналізація, 
газ, опалення, пічка, меблі, добротні госпбу-
дівлі, 25 сот., вихід до озера, ліс) - 7,5 тис. 
у.о. Тел.: (098) 880-27-11.
· МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев., 
8х10 м, обкладений червоною цеглою, 
2003 р. забудови, металочерепиця, скло-
пакети, свердловина, водопровід, бойлер, 
ванна, камін, гараж, мансарда з балконом, 2 
спальні, 17 сот., держакт, сад великий) - 15 
тис. у.о. Хазяїн. Тел.: (050) 077-67-33.
· 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.
· НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, 
будинок дерев’яний, утеплений, 
газифікований, фундамент, під ши-
фером, криниця у дворі, погріб, 
дровник, 0,23 сотки, власниу) - 18 
тис. у.о. Тел.: (096) 433-54-76, (095) 
593-69-50.
· 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, будинок 60 
кв.м, дві ділянки, 25 сот. під забудову, 21 сот. 
ОСГ, 3 кімнати, металопластикові вікна, го-
спбудівлі, 2 школи, дитсадок, гараж, сарай, 
погріб, літ. кухня, маршрутки, 20 хв. від 
Б.Церкви) - 9,7 тис. у.о. Терміново. Тел.: 
(068) 779-16-67 (Леся).
· ОЗЕРНЕ (Білоцерківський р-н, частина 
будинку, 3-кімн. кв-ра, 80 кв.м, житлова 58 
кв.м, висота 2,8 м, окремо кухня та ванна, 
власна вода, каналізація, бойлер, опалення, 
газ, металопластикові вікна, власний двір 2 
сот., погріб, центр селища, поряд сільрада, 
дитсадок, магазини, школа, до Б.Церкви 18 
км, маршрутки щогодину). Тел.: (096) 167-
15-42, (068) 127-84-31.
· ОЛЕКСАНДРІВКА (Миронівський р-н, бу-
динок, всі вигоди, газкотел, котел на дровах, 
супутникова антена, 30 сот., 2 сараї, меблі) 
- 14 тис. у.о., торг або обміняю на невелику 
квартиру. Тел.: (098) 620-53-20.
· ПАШКІВКА (Макарівський р-н, 45 км від 
Києва, фінський будинок, обкладений це-
глою, 62,2 кв.м, газ, вода, 0,43 га, асфальто-
вана вулиця) - за домовленістю. Тел.: (050) 
900-13-64.
· ПІВНІ (Фастівський р-н, електричка, 93 кв.м, 
4 кімнати, 8,2 сот., газ, вода, туалет, літ. кухня, 
гараж, погріб, вигрібна яма, 7 хв. до елек-
трички). Тел.: 418-20-27, (097) 073-49-98.
· ПОЛЬОВЕ (Миронівський р-н, 75 км від 
Києва, дерев., обкладений цеглою, 2 входи, 
2 веранди, 3 кімнати, кухня, газ, конвектор, 
грубка, лежанка, меблі, житловий стан, цегл. 
госпбудівлі, 25 сот., сад, електричка, школа, 
траса, дитсадок, озеро) - 4 тис. у.о. Тел.: 
(068) 918-90-38.
· ПОПРАВКА (Білоцерківський р-н, 95 км 
від Києва, будинок, 45 сот., газ, с/в в бу-
динку, гараж, сарай, літ. кухня). Тел.: (067) 
405-34-78.
· 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.
· ПУСТОВАРІВКА (Сквирський р-н, 120 км 
від Києва, будинок, 60 кв.м, 2 кімнати, веранда, 
коридор, кухня, газ, пічне опалення, водяне 
опалення - батареї, сарай, туалет цегл., погріб, 
колодязь у дворі, літ. кухня з газом, гараж, 55 
сот., приват., документи готові, зупинка - 10 
хв., маршрутки, повна приватизація будинку 
та землі). Тел.: (098) 222-47-65.
· 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 (вул. Новокиївське 
шосе, будинок 98 кв.м, всі вигоди, ко-
мунікації, 10 сот.) - за домовленістю. Тел.: 
(073) 442-65-84.
· РОВАЖІВ (Іванківський р-н, дерев. хата, 
на перебудову, для проживання, структу-
роване селище, розташоване у лісі, під 
Києвом, допоможу практичними порадами). 
Тел.: (096) 387-05-26.
· 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, бу-
динок цегл., 2-пов.: 1-й пов. - гараж, літ. 
кухня, с/в, пральна, 2-й пов.: зала, 2 спальні, 
кухня-їдальня, 3-й пов.: мансарда з бал-
коном, газ, вода, металопластикові вікна, 
ламінат, 0,33 га, асфальт) - 15,5 тис. у.о., 
торг. Тел.: (066) 496-21-29.
· РОКИТНЕ (центр, цегл., 97 кв.м, 4 кімнати, 
кухня, вода холодна, гаряча, каналізація, газ, 
літ. кухня, гараж, погріб, альтанка, інтернет, 
супутникове телебачення, 7 сот., ліс, річка - 
1 км, зариблене озеро поруч) - 19,5 тис. у.о. 
Тел.: (098) 598-40-48.
· 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.
· РУСАНІВ (Броварський р-н, нов., 2-рів-
невий, 80 кв.м, вітальня з каміном, 2 
спальні, кухня, с/в, душова кабіна, 10 сот., 
фруктовий сад, зупинка маршруток) - 47 
тис. у.о. Тел.: (067) 960-55-83.

· 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.
· СЕВЕРИНІВКА (Таращанський р-н, цегл., 
67,5/37,9 кв.м, 3 кімнати, кухня, веранда, 
пічне опалення, метал. дах, електроенергія, 
колодязь, 48 сот., огорожа, ставок, ліс, рибо-
ловля, мальовниче місце) - 3 тис. у.о. Тел.: 
(098) 053-81-78.
· 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, будинок, 
60 кв.м, 40 сот., приват., електроенергія, 
колодязь, поряд річка, ліс, сарай, погріб, всі 
зручності). Тел.: (096) 738-00-87.
· СИНЯК (Вишгородський р-н, цегл., 3 кім-
нати, кухня, веранда, газ підведений, вода у 
дворі, погріб, 12 сот., опалення). Тел.: (097) 
876-12-57.
· СПАРТАК (Бородянський р-н, поряд елек-
тричка, будинок, всі вигоди, поряд ліс) - за 
домовленістю. Тел.: (098) 403-24-19.
· СТАВИ (Кагарлицький р-н, 70 км від Києва, 
дерев’яний, на 2 входи, 4 кімнати, комора, дах 
- шифер, господарські споруди, сад, город, 
ділянка 44 сот., приват., мальовнича місцевість, 
поряд річка, гарне місце розташування) недо-
рого. Терміново. Тел.: (095) 037-41-58.
· 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) - 15,5 тис. у.о., 
торг. Тел.: (098) 985-73-34.

· СТУДЕНИКИ (П.-Хмельницький 
р-н, 80 км від Києва, город 30 сот., 
гарний будинок, газ, гараж, по-
гріб, колодязь, ліс, озеро, тихе 
місце) - за домовленістю. Тел.: 
(067) 153-18-01.

· 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) - 32 тис.грн, 
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
· ТАРАСІВКА (К.-Святошинський р-н, 
вул. Шевченка, півбудинку, 80 кв.м, всі 
комунікації в будинку, 2-контурний котел, 
госпбудівлі, свердловина, нов. огорожа, 16 
сот., маршрутки до метро) - 35 тис. у.о. Тел.: 
(050) 252-98-76.
· ТАРАЩА (дерев., обкладений цеглою, 54 
кв.м, 17 сот., всі вигоди, сад, гараж, госпбу-
дівлі, центр, затишна вулиця) - 21 тис. у.о., 
торг. Тел.: (067) 223-49-70.

· ТАРАЩА (продається цегляний 
будинок площею 120 кв.м, чотири 
кімнати, велика кухня, газ до плити, 
дерев’яна підлога, дах перекритий 
новим шифером, є фундамент під 
сарай, великий і сухий погріб, сад, 
город - 18 сот., криниця, зручне 
місце розташування, поруч ставок, 
джерело (добра вода), неподалік 
базар, школа, автостанція) - 11 тис. 
у.о., можливий торг. Тел.: (067) 125-
69-65, (097) 378-84-82.

· ТЕТЕРІВСЬКЕ (Іванківський р-н, 90 км 
від Києва, дерев., обкладений цеглою, під 
шифером, 52 кв.м, пічне опалення, 25 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.
· ТЕТЕРІВСЬКЕ (Іванківський р-н, будинок, 
54 кв.м, 4 кімнати, поряд річка, ліс, пічне 
опалення, колодязь, гарний транспортний 
розв’язок) - договірна. Тел.: (097) 579-16-13.
· 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.
· ТРЕБУХІВ (Броварський р-н, ділянка під 
забудову, 12 сот.). Тел.: (099) 934-72-11.
· ТРОЇЦЬКЕ (Рокитнянський р-н, 80 
км від Києва, будинок з меблями, 
гарний стан, мальовниче місце, 
город 12 сот. до ставка, сарай, коло-
дязь, сад, поруч ліс, траса Київ-Та-
раща, до електрички в Рокитне 25 хв. 
маршруткою). Тел.: (096) 753-24-96.
· ТРУБІВЩИНА (Яготинський р-н, 2 кім-
нати, цегл., кухня, передпокій, 2 комори, 
велика веранда, газ, котел - автономне опа-
лення, лічильник газу, електроенергії, сарай, 
погріб, садок, 23 сот., приват.). Тел.: (099) 
367-74-04.
· 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.
· ФАСТІВ (100/55/15 кв.м, 3 кімнати, кухня, 
с/в, 54 сот., поряд центр) - 28 тис. у.о., торг. 
Тел.: (063) 917-13-22.
· ФАСТІВ (2-пов., 180 кв.м, 3 спальні, кухня, 
с/в, вбуд. меблі, 10 сот.) - 67 тис. у.о., торг. 
Тел.: (095) 699-74-19.
· ФАСТІВ (47 кв.м, 3 кімнати, газ, водяне 
опалення, кухня, столярка дубов., всі вигоди 
в будинку, нов. імп. сантехніка, частково єв-
ровікна, супутникова антена, госпбудівлі, 6 
сот., 8 сот. городу, 600 м до електрички) - 15 
тис. у.о., торг або обміняю на готельну. Тел.: 
(067) 149-97-50.
· ФАСТІВ (півбудинку, євровікна, душова 
кабіна, вода, газ, лічильники на все, с/в, сад, 
приват., гараж, погріб, сарай 2-пов., 6 сот.) - 
за домовленістю. Тел.: (096) 414-41-24.
· ФАСТІВ (півбудинку, центр, 75 кв.м, євро-
вікна, душова кабіна, вода, газ, лічильники 
на все, с/в в будинку, приват., сад, гараж, 
погріб, сарай). Тел.: (096) 414-41-24.
· ФАСТІВ (хата, 15 сот. городу, молодий 
плодоносний сад, всі вигоди в будинку, газ, 
опалення, гаряча вода, огорожа). Тел.: (099) 
555-87-82.
· ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, 30 км від 
Києва, під забудову, 15 сот., цегл. будинок 
20 кв.м, веранда 10 кв.м, погріб, фруктові 
дерева) - 8 тис. у.о. Тел.: (067) 582-03-38.
· ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, 35 км від 
Києва, цегл., 20 кв.м, веранда 18 кв.м, 15 
сот., сад, чистий район, озеро, газ, пічне опа-
лення) - 8,5 тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.
· ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, цегл., 15 
сот., 20 кв.м, кімната + веранда 18 кв.м, 
35 км від Києва, чистий район, озеро, газ 
поряд, пічне опалення) - 8,5 тис. у.о. Тел.: 
525-47-18.
· ХОДОСІЇВКА (К.-Святошинський р-н, 
котеджне містечко «Нова Конча-Заспа», 
район Мануфактура, 15,25 сот., молодий ве-
ликий сад, недобудований дерев. котедж, ко-
мунікації: електро, водопровід, газопровід, 
телефон, проїздна дорога - 2 м від ділянки). 
Хазяїн. Тел.: 424-52-67.
· ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, нов., 2 
рівні, 290 кв.м, якісний ремонт, нов. меблі, 
побутова техніка, 6 сот., ліс, озеро, мар-
шрутки на Київ) - 290 тис. у.о. Тел.: (098) 
897-49-94.
· ХОТЯНІВКА (садове товариство «Між-
річчя», термобудинок, монолітний, 2016 р. 
забудови, 90 кв.м, євроремонт, кухня, 3 кім-
нати, гараж, підсобні приміщення, сигналі-
зація, свердловина) - 120 тис. у.о. Тел.: (068) 
867-54-37.
· ХОЦЬКИ (П.-Хмельницький р-н, будинок, 80 
кв.м, газ, вода, ванна, госпблок, город) - дого-
вірна. Тел.: (096) 636-12-53, (068) 337-05-91.

· 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 МОТОВИІЛВКА (Фастівський 
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., вагончик, елек-
троенергія, свердловина, огорожа, газ по 
вулиці, 10 хв. до електрички, ст.Півні, мар-
шрутки) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
· ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський 
р-н, будинок, всі вигоди, 100 кв.м, 25 сот., 2 
сараї, 2 гаражі, літ. кухня, 15 хв. до ст.Півні) 
- 47 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 439-45-17.
· ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський 
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., по вулиці газ, 
електроенергія, збудовані сусіди, 10 хв. до 
електрички, ст.Півні, маршрутки) - 2,5 тис. 
у.о. Тел.: (095) 380-47-62.
· ЧЕРВОНЕ ПОЛЕ (Васильківський р-н, 
добротний цегл., 1995 р. забудови, будували 
для себе, електроенергія, колодязь, 35 сот., 
плодовий сад, погріб, літ. кухня) - 11 тис. 
у.о. Тел.: (096) 380-20-27.
· ЧОРНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 45 
км від Києва, цегл., 100 кв.м, 2-пов., 4 кім-
нати, кухня, с/в, ванна, все в будинку, сарай, 
погріб, каналізація, 45 сот.) - 20 тис. у.о. 
Тел.: (095) 839-26-51.
· ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від КП, 
будинок, дерев., зруб, свердловина, 62 кв.м, 2 
кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа 
металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді 
дерева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 25 
тис. у.о. Тел.: (096) 490-24-79.
· ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, одна кім-
ната, на другому поверсі цегл. 2-пов. бу-
динку, 1 година від м. «Святошин», побу-
това техніка, душова кабінка, свердловина 
17 м, пральна-автомат) - за домовленістю. 
Тел.: (098) 598-66-61.
· ЯГОТИН (будинок, 57 кв.м, на березі 
річки, госпбудівлі, 2 погреби, 2 сараї, 15 
сот., вокзал поряд). Тел.: (068) 127-43-05.
· ЯГОТИН (будинок 70 кв.м, утеплений, елек-
троенергія, вода, газ, каналізація, 4 кімнати, 
кухня 8 кв.м, 6 сот., сарай, літ. кухня, погріб). 
Тел.: (096) 394-97-32, (066) 592-97-85.
· 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 
· 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 
· БАРИШІВКА (кімната 20 кв.м) - 500 грн/
міс. Тел.: 463-27-87.
· БРОВАРИ (кімната в будинку, для однієї 
людини) - 1,5 тис.грн, для двох людей - 2 
тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 355-03-43.
· БРОВАРИ (центр міста, кімната, всі ви-
годи, для одного чоловіка, поряд магазини, 
зупинка, ринок, 20 хв. до м. «Лісова», ха-
зяйка) - 2,3 тис.грн без комунальних. Тел.: 
(098) 407-34-60.
· БУЧА (кімната в будинку, для одного поряд-
ного хлопця, довгостроково, всі вигоди, центр 
міста) - 2 тис.грн. Тел.: (099) 274-04-77.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, кімната, всі 
вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет) - 
2 тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
· ГЛЕВАХА (10 км від Києва, півбудинку, всі 
вигоди, окремо душова, кухня, кімната 12 
кв.м) - за домовленістю. Тел.: (067) 422-52-54.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, 10 км від Киє-
ва, кімната, всі вигоди). Тел.: (097) 563-75-92.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, півбу-
динку, пічне опалення, всі вигоди) - 2 тис.
грн. Тел.: (068) 859-20-55.
· 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.
· ІРПІНЬ (кімната, всі вигоди, поряд автобус 
на Київ, паркування) - 2,6 тис.грн, можна 
подобово. Тел.: (093) 916-95-52.
· ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, півбу-
динку, 55 кв.м, всі вигоди, окр. вхід, власний 
двір, поряд вокзал, маршрутки) - 4,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 279-74-05.
· КАТЕРИНІВКА (К.-Святошинський р-н, 
«Пролісок», 20 хв. пішки від м. «Академ-
містечко», 100 кв.м, 3 кімнати, гаряча, хо-
лодна вода, свердловина, 3 спальні, телевізор, 
холодильник, пральна, місце для авто, окр. 
двір) - 10 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
· КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, дачне 
містечко «Ялинка», кімната окрема, 24 кв.м, 
в 2-кімн. приват. будинку, всі вигоди в бу-
динку, меблі, телевізор, інтернет, пральна-
автомат, нов. холодильник, бойлер, сад, 
город, паркування, м. «Лісова» - 20 хв.) - 3 
тис.грн. Тел.: (067) 162-68-10.
· МИКУЛИЧІ (Бородянський р-н, 26 км від 
Києва, півбудинку, окр. вхід, всі вигоди, 
40 кв.м, меблі, холодильник, телевізор, 
пральна-автомат, інтернет) - 2 тис.грн + ко-
мунальні. Тел.: (063) 593-04-87.
· 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.
· 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.
· ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 2 кімнати, всі 
вигоди в будинку, меблі, інтернет, телевізор, 
пральна, без тварин) - 4 тис.грн. Тел.: (066) 
706-06-25.
· СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський 
р-н, 6 км від Києва, окрема кімната на дру-
гому поверсі, маршрутка поряд, всі вигоди). 
Тел.: (050) 419-43-43.
· ТАРАСІВКА (дві кімнати, одна сусідка, 
другий поверх). Тел.: (093) 117-87-50.
· ТАЦЕНКИ (Обухівський р-н, 3 кімнати, 
80/50/10 кв.м, 2-пов., сучасний ремонт, 
меблі, кахель, пральна-автомат, телевізор, 
інтернет, всі вигоди в будинку) - 7 тис.грн, 
торг. Тел.: (067) 162-68-10.
· ФАСТІВ (частина будинку, город 15 сот., 
гарний садок). Тел.: (099) 555-87-82.
· ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, одна кімната) 
- за домовленістю. Тел.: (096) 779-23-70.
· ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від КП, 
будинок, дерев., зруб, свердловина, 62 кв.м, 2 
кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа 
металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді де-
рева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 150 
у.о. Тел.: (096) 490-24-79.

Інші регіони
куплю 

· Будинок (південний напрямок), до 1,5 тис. 
у.о. Тел.: (068) 592-54-91.

продам 
ё БЕРДЯНСК (Бл. Гора, дом, кирп., 
общ. пл. 78 кв.м, высокие потолки, 
добротный, 89 года постройки, с 
двором и гаражом, вода в доме, 
туалет, летняя кухня, теплый са-
райчик, 4 комнаты, прихожая, зем. 
участок 2,5 сотки, свободной земли 
нет). Тел.: (093) 798-58-23.

· БЕРЕЗНА (поруч із м.Хмільник, 
на Вінничині, будинок з усіам зруч-
ностями, у будинку є гараж, туалет, 
ванна, газовий котел, холодна і 
гаряча вода із власної криниці, на 
другому поверсі камін, кондиціонер 
і балкон, загальна площа 180 кв.м, 
на подвір’ї альтанка, криниця, по-
гріб та літня кухня і гараж, пайовий 
земельний наділ 0,60 га з докумен-
тами, присадибна ділянка 0,20 га, 
садок, поруч ставок, ліч, річка Пів-
денний Буг). Тел. для довідок: (096) 
697-16-33, (097) 070-85-05.

· БОБРИЦЯ (Черкаська обл., 800 м від Канівсь-
кого водосховища, дерев., обкладений цеглою, 
госпбудівлі, літ. кухня, погріб, колодязь, 17 
сот., приват., в кінці ділянки Дніпро, красиве 
місце, 3 км до м.Канів, ліс) - 170 тис.грн. Тел.: 
(097) 688-45-70.
· 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) - 15 тис. 
у.о. або здам в оренду. Тел.: (068) 937-83-47.
· БУЛАХІВ (Чернігівська обл., Козелецький 
р-н, 55 км від м. «Лісова», будинок 60 кв.м, 
дерев., обкладений цеглою, 2 житлові кім-
нати, веранда, передпокій, комора, пічне 
опалення, госпбудівлі, 2 сараї, погріб, 25 
сот., колодязь, фруктовий сад, все приват.). 
Тел.: (066) 178-15-25.
· ВЕЛИКЕ (Вінницька обл., Козятинський 
р-н, будинок, ст.Вернигородок, 100 кв.м, 
всі вигоди, вода, газ, котел, бойлер, гараж 
з майстернею, сарай, погріб, молодий сад, 
виноградник, ставок, 40 сот.) - 14 тис. у.о. 
Тел.: (095) 471-00-52.
· ВЕЛИКЕ (Козятинський р-н, будинок, всі 
вигоди, гараж, майстерня, сарай, погріб, 50 
сот., залізнична станція, ставок, молодий 
сад, виноградник) - 15 тис. у.о., торг. Тел.: 
(095) 471-00-52.
· ВЕЛИКИЙ ХУТІР (Черкаська обл., цегл., 2 
кімнати, веранда, меблі, газ, 58 сот.) або обміняю 
на кімнату в Києві. Тел.: (050) 067-49-01.
· 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.
· ГОРОДИЩЕ (Черкаська обл., будинок, 4 
кімнати, всі вигоди, сад, екзотичні насад-
ження, ліс, гриби, річка з рибою - щука) 
недорого. Тел.: (067) 262-43-15.
· 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.
· ГРИГОРО-ІВАНІВКА (Чернігівська обл., 
Ніжинський р-н, будинок, сарай, літ. кухня, 
газифікований, колодязь, 25 сот. городу) - за 
домовленістю. Тел.: (096) 269-49-74.
· ДЕСНА (Чернігівська обл., будинок під 
дачу) недорого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 
855-72-77.
· ДОВГАЛІВКА (Полтавська обл., Мирго-
родський р-н, будинок, 40 кв.м, пічне опа-
лення, газ поряд, сарай, погріб, мальовниче 
місце). Тел.: (097) 180-97-98.
ё Дом в селе (у моря, газ, твердое 
топливо, вода, хозпостройки, 
земля). Тел.: (066) 237-95-42.
· ДРАБІВКА (Черкаська обл., 10 км від Кор-
сунь-Шевченківський р-н, 70 кв.м, 3 окремі 
кімнати, гараж великий, сарай, колозяь, 27 
сот., чорнозем, асфальт до порогу). Тел.: 
(098) 589-62-31.
· ДРАБОВЕ-БОРЯТИНСЬКЕ-2 (Черкаська 
обл., Драбівський р-н, радгосп «Дра-
бівський», хата, цегл., 60 кв.м, веранда, 
газ, електроенергія, 2 гаражі, погріб, літ. 
кухня, колодязь, сад, 40 сот., все приват., ка-
дастровий номер, дизель-поїзд Гребінка-Чер-
каси). Тел.: (093) 168-44-07, (044) 467-07-25.
· ЖАШКІВ (Черкаська обл., хата, 40 сот., 2 
кімнати, сарай, газ, вода, туалет, озеро) - 3,1 
тис. у.о. Тел.: (068) 384-82-11.
· ІРШАВЕЦЬ (Чернігівська обл., Носівський 
р-н, вул. Зарічна,36, дерев., 12,26х8,8 м, 
обкладений білою цеглою, 4 кімнати, 2 ве-
ранди, комора, електроенергія, сарай, цегл. 
погріб, літ. кухня, колодязь, 28 сот., красива 
природа, приват.) - за домовленістю. Тел.: 
403-34-74.
· 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.
· КОБИЖЧА (Чернігівська обл., 80 км від 
Києва, будинок, сарай, свердловина, 25 сот., 
в р-ні вокзалу, електричка) - 200 тис.грн, 
можливо в розстрочку. Тел.: (096) 825-50-13.
· 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.
· КОРІНЬКА (Полтавська обл., Чорнухін-
ський р-н, 150 км від Києва, будинок біля 
річки, потребує ремонту, для полювання, 
риболовлі) - 5 тис.грн. Тел.: (098) 020-41-23.
· КОРІНЬКА (Полтавська обл., Чорнухін-
ський р-н, цегл., 56 кв.м, гараж цегл., літ. 
кухня, погріб, сарай, газ, вода поряд, 50 сот., 
150 км від Києва, поряд Пирятин, поряд ліс, 
річка, полювання, пляж, магазини, асфальт, 
чиста зона) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 560-38-39, 
(098) 020-41-23.
· КОРНИН (Житомирська обл., 92 кв.м, 
цегл., електроенергія, газ, дерев. підлога, 15 
сот.) - 12 тис. у.о. Тел.: (097) 269-18-30.
· КОРНИН (Житомирська обл., Попільнян-
ський р-н, 30 сот., старий будинок, фруктові 
дерева). Тел.: (096) 341-34-81.
· КРОТИ (Полтавська обл., Пирятин-
ський р-н, 50 сот., будинок, 3 кімнати, 
сарай, погріб, колодязь, сад, річка) - 
договірна. Тел.: (067) 435-65-69.
· 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.) - 100 
тис.грн, торг. Тел.: (067) 416-24-81.
· ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н, 
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою, 
2 кімнати, грубка, погріб, сарай, 25 сот., 3 
хв. пішки до озера, ліс, мальовниче місце, 
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (098) 012-40-55.
· ЛАЗОРІВКА (Житомирська обл., Бру-
силівський р-н, 60 км від Києва, цегл., 
100/75 кв.м, сарай цегл., погріб, свердло-
вина, газ, котел, в будинку вода, камін, ви-
годи, 55 сот., красивий сад) - 26 тис. у.о., 
торг. Тел.: (067) 929-72-55.
· МАЛА ДІВИЦЯ (Чернігівська обл., При-
луцький р-н, центр, газове опалення, 3 кім-
нати, госпбудівлі, 60 сот., від ст.Ніжин на 
Прилуки ст.Галка). Тел.: (095) 345-31-38.
· МАЛА ЧЕРНЯВКА (Житомирська обл., 
Ружинський р-н, цегл., 3 кімнати, новобу-
дова, 1 га, приват., колодязь, цегл. сарай, 
погріб, плодовий сад, електричка) - 7,5 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.
· МИРГОРОД (Полтавська обл., будинок 50 
кв.м, 80 сот., поряд вокзал) - 48 тис.грн. Тер-
міново. Тел.: (066) 357-44-36.
· МОНАСТИРИЩЕ (Чернігівська обл., Іч-
нянський р-н, хата, під дачу, 0,32 га) - за 
домовленістю. Тел.: (068) 722-30-29.

· На берегу Каховского водохрани-
лища уютный дом в с.Ленинском 
(Грушевка) Апостоловский р-н, 
продам уютный дом абсолютно со 
всеми удобствами. Цена 15000 у.е. 
Электронная почта iananyrtsova21@
gmail.com. Тел.: (098) 822-68-78 
(Вита).
· НЕСТЕРІВКА (Черкаська обл., Маньківський 
р-н, по трасі Київ-Одеса, 175 км від Києва, об-
кладений плиткою, дах - залізо, літ. кухня цегл., 
підвал, газ по вулиці, 51 сот. приват., асфальто-
ваний заїзд) - 145 тис.грн, торг. Можлива роз-
строчка. Тел.: (066) 690-87-37.
· НІЖИН (частина будинку, 3 кімнати, всі 
вигоди, газ, вода, сарай, літ. кухня, 6 сот.). 
Тел.: (066) 959-75-24.
· НОВА ЗБУР’ЄВКА (Херсонська обл., Го-
лопристанський р-н, 2-пов., цегл., 1995 г. 
забудови, 1-й пов. 70 кв.м, склопакети, кон-
диціонер, всі комунікації, супутникове теле-
бачення, тел., інтернет, 11 сот., кап. гараж, 
сауна, підвал, сад, город, власний) - 18 тис. 
у.о., торг. Тел.: (050) 261-45-22.
· 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.
· ОЗЕРЯНИ (Чернігівська обл., Боброви-
цький р-н, центр села, будинок, 75 кв.м, 3 
кімнати, кухня, комора, душова, веранда, 
опалення, холодна вода в будинку, водонаг-
рівач, газ, газплита, газове опалення, лічиль-
ники, меблі, холодильник, сарай, насосна 
станція, літ. душ, туалет, 5,5 сот., магазини, 
школи, сільрада) - 8 тис. у.о. Тел.: (098) 280-
85-57, 560-25-78.
· 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.: (050) 782-00-31.
· ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попіль-
нянський р-н, будинок цегл., 8х12 м, сарай, 
літ. кухня, погріб, 50 сот., газ, опалення, є 
пічне опалення, вода у дворі, город до річки, 
асфальтований під’їзд). Розгляну всі пропо-
зиції. Тел.: (097) 284-73-32.
· 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.
· ПЕРШИЙ ЛИМАН (Полтавська обл., Ре-
шетилівський р-н, хата, 4 кімнати, 87 кв.м, 
літ. кухня, газ, бойлер, погріб, котел, євро-
ремонт, гараж, плитка у дворі, госпдвір, 
сінник, город 40 сот., огорожа) - 350 тис.грн. 
Тел.: (099) 635-69-72.
· 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.
· ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.-
цегл., теплий, ліс, гриби, ділянка землі). 
Тел.: (066) 562-05-95.
· ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.-
цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Бо-
родянці, Клавдієве, Боярці, Фастові. Тел.: 
(095) 484-35-92.
· ПРИЛУКИ (дерев.-цегл., нов., економ. 
котел, 2 спальні, зала, передпокій 15 кв.м, 
кухня 15 кв.м, ванна, туалет в будинку, ліс, 
річка, маршрутка, електричка, гарне сполу-
чення). Тел.: (096) 117-72-19.
· ПРИШИБ (Полтавська обл., Шишацький 
р-н, газифікований, госпбудівлі, ставок, сад, 
18 маршруток) - 55 тис.грн, торг. Тел.: (066) 
630-04-19.
· САДКИ (Житомирська обл., Радоми-
шльський р-н, 100 км від Києва, хата, погріб 
нов., сарай нов., кухня нов., лазня, 2 коло-
дязя, облицювання дерев. вагонка, бетоно-
ваний двір, 29 сот., електричка) - 6 тис. у.о., 
торг. Тел.: (097) 576-17-84.
· 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.
· СТАРІ ЯРИЛОВИЧИ (Чернігівська обл., 
будинок з брусу, з усіма зручностями та ме-
блями, город 60 сот., погріб, сарай, гараж, ліс, 
річка). Тел.: (067) 406-85-89 (Володимир).
· СТРАБИЧЕВО (Закарпатська обл., Мука-
чівський р-н, 101 кв.м, 1-пов, центр, 50 сот., ви-
ноградник, великий сад, колодязь у дворі, газове 
опалення, літ. кухня, ванна, залізниця, автобус) 
- за домовленістю. Тел.: (096) 384-76-63.
· УМАНЬ (3 км від міста, по трасі, 78 кв.м, 
сад, город 25 сот., євроремонт) - 23 тис. у.о. 
Тел.: (063) 404-75-13.
· ЯБЛУНІВ (Черкаська обл., Канівський 
р-н, 57 кв.м, 2 кімнати, 2 кухні, комора, ко-
ридор, веранда, тел., газ поряд, сарай на 2 
відділення, погріб, 36 сот., приват., газ до 
будинку, гарне місце для пасіки, у селі є 
підприємства для роботи) - 60 тис.грн. Тел.: 
(095) 618-14-75.
· ЯХНІВКА (Чернігівська обл., Ніжинський 
р-н, хата, в гарному стані, сарай, погріб, піч, 
грубка, колодязь, проведений газ, електро-
енергія, 60 сот., сад, приват., сполучення з 
Ніженом, траса, залізнична станція поряд). 
Тел.: 294-12-19, (097) 238-28-13 (Оксана 
Петрівна).

обміняю 
· БРЯНСЬК (Росія, дерев., житловий, госп-
будівлі, всі комунікації, 15 сот.) на житло в 
Україні. Тел.: (066) 061-12-10.
· ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл., 
Миргородський р-н, 60 кв.м, 3 кімнати, 
газифікований, 25 сот., приват. літ. кухня з 
газом, гараж, госпбудівлі, річка, ліс) на кім-
нату в Києві, можлива доплата. Розгляну всі 
пропозиції. Тел.: (050) 877-49-52.
· ЖИТОМИР (7 км від міста, будинок, 90 
кв.м, всі вигоди, гараж, 10 сот., гарний 
транспортний розв’язок, будинку 20 років) 
на житло в Києві, Вишгороді без доплати. 
Тел.: (095) 443-24-02.
· КРАСНОСІЛКА (Вінницька обл., Берш-
адський р-н, 2000 тис. чоловік, вокзал, ав-
тобусна зупинка, гарний транспорт, ринок, 
лікарня, р.Південний Буг, 270 км від Києва, 
90 кв.м, теплий, газ, вода, великий двір, сад, 
город) на кв-ру в Києві з доплатою. Тел.: 
(096) 635-33-05.
· ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.-
цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Бо-
родянці, Клавдієве, Боярці, Фастові. Тел.: 
(095) 484-35-92.
· СКАДОВСЬК (будинок саманний, обкла-
дений силікатною цеглою, 60 кв.м, госпбудівлі, 
10 хв. від моря, 4,5 сот., приват., 3 хв. до ринку) 
на будинок або дачу під Києвом або продам - 
10 тис. у.о., торг. 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, кімната або будинок, 
подобово або на літо, поряд річка, ліс, 
озера). Тел.: (050) 067-38-58.
· ГРЕБІНКА (Полтавська обл., без вигод, 
півбудинку, 17 сот., придатний для життя ці-
лорічно, господар) безкоштовно. Тел.: (050) 
241-43-01.
· 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.
· НОВОДАР (Полтавська обл., Гребін-
ківський р-н, ст.Мар’янівка, вул. Жовт-
нева,111, цегл., 60 кв.м, 4 кімнати, свер-
дловина, євроремонт, погріб, душ. кабіна, 
руська пічка, 80 сот., приват., дерев. ого-
рожа, сад, виноградник, озеро, є шафи, ди-
вани). Тел.: (050) 826-36-42.
· Радомишльський напрямок. Му-
дрим за прийнятну ціну хату в маль-
овничому місці на будь-який термін. 
Надійність, порядність відносин га-
рантую. Тел.: (096) 378-28-78.
ё Сдам уютное жилье в г.Бердянске, 
номера люкс и эконом-класса, 2 
минуты до песчаного пляжа. Тел.: 
(095) 715-92-20, (067) 106-05-33.
ё Сдаю жилье у моря в Бердянске. 
Номера эконом и люкс класса. От 100 
грн с человека. Тел.: (066) 833-69-59.

1.4. Земельні ділянки
Київ

продам 
· Голосіївський (Байкова гора, вул. Богун-
ська, 3,8 сот., старий будинок). Тел.: (050) 
939-25-25.
· 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.
· Дніпровський (Воскресенські сади, 9 сот.) 
- 3 тис. у.о./сот. Тел.: (098) 407-06-32.
· Подільський (вул. Білицька, 8,1 сот., під 
забудову, нефасадна, держакт, прямокутна, 
рівна, всі комунікації, будинок під зне-
сення) - 149 тис. у.о., гарний торг. Без посе-
редників. Тел.: (066) 115-65-67.
· Подільський (Куренівка, вул. Вишго-
родська,50, тільки погріб, у дворі будинку) 
- 7 тис.грн. Тел.: (066) 602-49-46.
· Подільський (Куренівка, вул. Тульчинська, 
тільки погріб). Тел.: (097) 243-11-32.
· Солом’янський (вул. Максимовича,32, ко-
лишня Трутенка, 8 сот., під забудову) - 65 
тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.

Київська область
куплю 

· ГАТНЕ, ЧАБАНИ (К.-Святошинський р-н, 
для себе). Тел.: (050) 924-22-25.
· ДО 200 КМ ВІД КИЄВА (для себе) недо-
рого. Тел.: (067) 866-92-42.
· ЖЕРДОВА, ТРАВНЕВА (6 сот., для себе). 
Тел.: (067) 743-43-01.
· Паї земельний (Рокитнянський, Таращан-
ський, Миронівський р-н), 10 тис.грн/га. 
Тел.: (068) 685-45-71.

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.
· АРТЕМІВКА (Бориспільський р-н, 15 сот., 
поряд ст.Травнева) - 500 у.о./сот. Тел.: (098) 
274-94-15.
· БАБИНЦІ (Бородянський р-н, 35 км від 
Києва, дві суміжні ділянки по 15 сот., приват., 
комунікації по вулиці, електрички, маршрутки) 
- за домовленістю. Тел.: (096) 713-32-45.
· БЕРЕЗАНЩИНА (Васильківський р-н, 9 сот., 
під забудову, поряд школа, лікарня, асфальт, 
торговий центр). Тел.: (096) 870-59-67.
· БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 12 сот., дачний 
кооп., житловий вагончик, 2 кімнати, 3х6 м, 
меблі, електроенергія, бетонований погріб, літ. 
душ, туалет, сад, огорожа метал. сіткою) - за до-
мовленістю. Тел.: (098) 203-00-91.
· БІЛА ЦЕРКВА (район з-ду «Білфарма», 8,5 
сот., вода, електроенергія, заїзд) - 3,7 тис. 
у.о. або обміняю на автомобіль. Терміново. 
Тел.: (068) 887-18-96.
· БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н, 
10 км від Києва, 14 сот., рівна, під забудову) 
- 15 тис. у.о. Тел.: (097) 742-18-37.
· БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н, 
22 сот., гараж 100 кв.м, колодязь, газ біля 
огорожі) недорого. Тел.: (097) 742-18-37.
· Блок-кімнату (с.Бобрик, Броварський р-н, 
3х3 м, самовивезення, для дачі, під сарай) 
- 5,5 тис.грн, торг. Тел.: (095) 620-75-01.
· БОБРИК (Броварський р-н, 2,5 га) або об-
міняю на кв-ру в Києві. Тел.: (067) 938-74-34.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, 12 сот.) - 27 
тис. у.о. Тел.: 400-58-28.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, 9,2 сот., 
поруч комунікації, парк, озеро) - 21 тис. у.о. 
Тел.: 599-06-12.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, під забу-
дову, 10 сот., поряд парк, озеро) - 25 тис. у.о. 
Тел.: (094) 899-53-91.
· БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 12 сот., 
центр, цегл. коробка під дахом, 40 кв.м, 
старий сад, асфальтована дорога, р.Рось, ліс, 
Голубе озеро, електричка - 3 км, маршрутка) 
- 1,5 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
· ВЕЛИКА БУГАЇВКА (Васильківський р-н, 
25 сот., мальовниче місце, примикає до рибо-
ловного ставка, будинок без оздоблення, 11х9 
м, всі комунікації: газ, електроенергія, асфаль-
тований під’їзд). Тел.: (098) 419-92-12.
· ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКА (Фастівський р-н, 
40 км від Києва, 38 сот., сад, колодязь, 50 м до 
озера) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 169-17-54.
· ВЕЛИКА СОЛТАНІВКА (Васильківський 
р-н, вул. Польова, 15 сот., під забудову, 
рівна, видова, зручний під’їзд, 30 км від 
Києва, Одеська траса 2 км, комунікації, 
транспорт до Києва, власник) - 9 тис. у.о. 
Тел.: (050) 504-65-96, (068) 965-26-65.
· ВЕЛИКІ ПРИЦЬКІ (Кагарлицький р-н, 80 
км від Києва, 47 сот., газ, електроенергія 
поряд, Дніпро - 5 км, Кагарлик - 10 км) - 6,5 
тис. у.о., торг. Тел.: (097) 540-40-57.
· ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 15+15 сот., під 
забудову) - 1 тис. у.о. Тел.: (098) 841-91-84.
· ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 25 + 25 сот.) - 
1 тис. у.о. Тел.: (098) 841-91-84.
· ВІННИЦЬКІ СТАВИ (Васильківський р-н, 
12 сот., рівна, асфальтована дорога, газ, 
електроенергія по вулиці) - 4 тис. у.о. Тел.: 
(098) 328-23-40.
· 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 (7 сот., під забудову, прямо-
кутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (068) 
867-54-08.
· ВИШГОРОД (7 сот., під забудову, прямо-
кутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (098) 
174-20-82.
· ВИШГОРОД (СТ «Дніпро-8», 500 м від 
плотини Київського моря, 10 сот., під садів-
ництво, можливе збільшення площі, ко-
мунікації поруч, біля траси на Хотянівку) 
- 30 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 509-94-70.
· ВИШНЕВЕ (К.-Святошинський р-н, 16 
сот., під забудову) - за домовленістю. Тел.: 
(098) 083-54-35.
· ВОРОНЬКІВКА (Вишгородський р-н, 10 
сот.) - 70 тис.грн, торг. Тел.: (067) 708-34-09.
· ГАВРИЛІВКА (Вишгородський р-н, 10 
сот.) - 60 тис.грн, торг. Тел.: (066) 348-46-14.
· ГАЛИНКА (Бородянський р-н, дачна, бу-
дівлі, 6 сот.). Тел.: (068) 100-88-18.
· ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальні, 
дачний кооп., 8 сот., приват.) - 5 тис. у.о. 
Тел.: (050) 924-22-25.
· ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальці, 
дачний кооп., 8 сот., приват., старий бу-
динок) - 5 тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
· ГВОЗДІВ (Васильківський р-н, садове това-
риство, 6 сот., вода, електроенергія, фруктові 
дерева, схил) - 4 тис. у.о. Тел.: (066) 044-74-90.
· ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 14 сот., під забу-
дову). Тел.: (097) 490-02-47.
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· ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, 10 сот.) - 
за домовленістю. Тел.: (066) 168-11-98.
· ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, вул. 
Нова, 13,7 сот.) - 1,3 тис. у.о./сот. Тел.: (096) 
947-57-24.
· ГОРОДИЩЕ (10 км від Борисполя, 5 сот., 
можливо збільшити площу) недорого. Тел.: 
434-38-89.
· ГОСТОМЕЛЬ (Канадське селище, 12 сот.) - 3 
тис. у.о./сот. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
· ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 12 
сот., під забудову, канадське селище, хазяїн) 
- 3 тис. у.о./сот., торг. Тел.: (099) 777-68-48.
· ГРИГОРІВКА (Обухівський р-н, під забу-
дову, 10,5 сот., документи готові). Тел.: (068) 
717-95-89.
· ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, під 
забудову, 10 сот.). Тел.: (050) 283-82-31.
· ЖУКІВЦІ (Обухівський р-н, 60 сот., стара 
хата, сарай, колодязь, є газ, електроенергія, 
поруч ставок, красиве місце для життя та 
ведення господарства, документи на руках, 
маршрутки) або обміняю на кв-ру в Обухові. 
Тел.: (096) 352-93-63.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, дача, 6 сот., 
приват., охорона, сад, копанка, дерев. бу-
дівля). Тел.: (099) 422-50-64.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, кооп. «Рай-
дуга», свердловина, погріб, огорожа, до елек-
трички 5 хв., 6 сот.). Тел.: (067) 147-77-59.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по 
12 сот., станція електрички, озеро, ліс) або об-
міняю. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки по 
12 сот.) або обміняю. Тел.: (098) 601-91-17.
· ЗАЗІМ’Я (Броварський р-н, 10 км від 
Києва, ОСГ, 60 сот., власник, в межах села, 
фасад, асфальт, електроенергія). Тел.: (067) 
446-54-99.
· ЗАПРУДДЯ (Рокитнянський р-н, 54 сот., дер-
жакт, річка) - 4 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
· ІРПІНЬ (вул. Гагаріна, 16,280 сот., кутова, 
44х38 м, всі комунікації центр., старий бу-
динок 107,9 кв.м, бажано ділянка під забудову) 
- 145 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 916-95-52.
· ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, вул. Шев-
ченка, 8,5 сот., півбудинку, 70 кв.м, гарний 
стан, житловий, зручний транспорт) - 57 
тис. у.о., торг. Тел.: (093) 191-55-63.
· ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, вул. Шев-
ченка, центр, 8,5 сот., приват., півбудинку, 
гарний житловий стан, поряд електричка, 
маршрутки, школи, дитсадки, супермар-
кети) - 62 тис. у.о. Тел.: (095) 108-31-39.
· КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, кооп. 
«Ялинка», 9 км від Києва, електричка, мар-
шрутка, газ, електроенергія, вода на ділянці, 
кадастровий номер, можлива прописка, 6 
сот.). Хазяїн. Тел.: (066) 365-55-14.
· КОПАЧІВ (Обухівський р-н, 31 
сот., під забудову, берег озера, ко-
панка) - договірна. Тел.: (067) 508-
49-06.
· 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.
· ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, від 6 
сот. до 20 сот., будинки, недобудови), від 2,5 
тис. у.о./сот. Тел.: (050) 819-66-56.
· ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, 51 км від 
Києва по Житомирській трасі, 2,7 га, ОСГ) - за 
домовленістю. Тел.: (067) 316-37-83.
· МАР’ЯНІВКА (Васильківський р-н, 25 
сот., під забудову, поблизу всі комунікації - 
газ, вода, електроенергія; чорнозем, мальов-
нича місцевість, власник) - 8 тис. у.о. Тел.: 
(066) 291-57-97.
· МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев., 3 кім-
нати, веранда, комора, кухня, гараж з прибудо-
вами, сарай, лазня, 25 сот., газ є, свердловина, 
до ст.Тетерів 4 км, автобусне сполучення Те-
терів-Мигалки, Тетерів-Радомишль, 100 м до 
зупинки). Тел.: (093) 469-96-97.
· 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.
· МИХАЙЛІВКА (Володарський р-н, 25 
сот., сад, будівельні матеріали). Тел.: (066) 
702-21-78.
· МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, 
12 сот., під забудову, канадське селище, 
власна). Тел.: (095) 603-08-15.
· МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, Ка-
надське селище, 12 сот., власна). Тел.: (050) 
445-17-26.
· МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, ка-
надське селище, 12 сот., під забудову) - 3 
тис. у.о./сот. або обміняю. Хазяїн. Тел.: (099) 
757-68-48.
· МУЗИЧІ (К.-Святошинський р-н, 20 сот., 
до коммуникацій - 50 м, мальовниче місце, 
ліс, елітні сусіди) - 250 тис.грн без торгу. 
Тел.: (099) 742-11-18.
· 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.: (098) 083-54-35.
· 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, 
на початку села, ділянка 4 сот., поряд бе-
тонна дорога, електроенергія, газ) або здам 
в оренду. Тел.: (067) 975-88-59.
· НОВАКИ (Житомирська обл., Корос-
тенський р-н, 100 км від Києва, прямий 
напрямок Святошин-Коростень, 7 хв. до 
електрички, 10 сот., поряд школа, дитсадок, 
електричка, оформлення за рахунок по-
купця, п’ять електричок на Київ, ліс, два 
озера, є робота) - 4 тис. у.о. Тел.: 559-84-56, 
(098) 846-07-04.
· 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.
· ОЗЕРА (Бородянський р-н, 14 км від Києва, 
3 км від Гостомеля, 12 сот., центр села, вихід 
до озера, приват.) - 6 тис. у.о., торг. Тел.: 
(063) 593-04-87.
· ОЗЕРНЕ (Обухівський р-н, 9,76 сот., рівна, 
чорнозем, дозвол прописки, електричка, 
ст.Озерний) - 152 тис.грн, торг. Тел.: (068) 
130-22-16 (з 20.00 до 6.00).
· ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп. 
«Ветеран-1», 10 сот., під садівництво, рівна, 
прямокутна, вихід до води, грунтова дорога) 
- 18 тис. у.о. Тел.: (068) 867-54-37.
· ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп. 
«Ветеран-1», 15 сот., під садівництво, рівна, 
прямокутна, асфальт, каналізація поряд) - 2 
тис. у.о./сот. Тел.: (097) 085-05-35.
· ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп. 
«Ветеран-1», 5,5 сот., під садівництво, рівна, 
прямокутна, сусіди збадовані, асфальтована 
дорога, комунікації по вулиці) - 3,5 тис. у.о./
сот. Тел.: (068) 867-53-97.
· ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп. 
«Ветеран-1», 5,7 сот., під садівництво, рівна, 
прямокутна, сусіди збудовані, асфальт, ко-
мунікації по вулиці) - 3,5 тис. у.о./сот. Тел.: 
(068) 767-53-97.
· ПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський р-н, 15 
сот.). Тел.: (098) 083-54-35.
·	ПИВНИ	 (Фастовский	 р-н,	 са-
довый	участок	18	сот.,	сад	50	фрук-
товых	деревьев,	участок	огражден,	
есть	 рабочая	 скважина,	 вагончик	
-	 жилье	 18	 кв.м,	 электричество).	
Тел.:	(098)	633-85-64	(Алексей).
· ПІДГІРЦІ (Обухівський р-н, берег Голу-
бого озера, 6 сот., під забудову, електрое-
нергія, газ, ліс, дорога, сад, вода) - за домов-
леністю. Тел.: (066) 216-73-96.
· ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 сот., під за-
будову, поряд газ, електроенергія, озеро, ого-
рожа) - за домовленістю. Тел.: (067) 712-26-27.

· ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 сот., поряд 
всі комунікації, озеро) - за домовленістю. 
Тел.: (050) 444-18-94.
· ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 ст., поряд 
озеро, всі комунікації) - за домовленістю. 
Тел.: (067) 758-98-98.
· ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 1 га, 1 км від Киє-
ва) - 1 тис. у.о./сот., торг. Тел.: (050) 950-81-02.
· ПОГРЕБИ (Броварський р-н, с.Троєщина, 
12 сот., електроенергія) - 25 тис. у.о. Тел.: 
(099) 355-03-43.
· ПОДІЛЛЯ (Баришівський р-н, 80 км від 
Києва, 40 сот.). Тел.: (097) 527-07-56.
· ПРОЦІВ (Бориспільський р-н, 12 сот., 
комунікації) - за домовленістю. Тел.: (050) 
772-46-76.
· ПРОЦІВ (Бориспільський р-н, 32 сот.) - 40 
тис. у.о. Тел.: (099) 206-41-77.
· ПУХІВКА (Броварський р-н, під забу-
дову, 9,1 сот., красиве місце, комунікації, до 
Десни 1 км, сусіди живуть, можливе збіль-
шення площі) - 9 тис. у.о. Хазяїн. Тел.: (050) 
504-65-96, (068) 965-26-65.
· РЖИЩІВ (60 км від Києва, 20 сот., газ, 
електроенергія, асфальт, фруктові дерева). 
Тел.: (096) 762-59-98.
· РОВЖІ (Вишгородський р-н, 45 км від 
Києва, 12 сот., вільна, без будівель, 5 хв. до 
каналу, ліс) - 1 тис. у.о./сот. Терміново. Тел.: 
(066) 602-49-46.
· 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.
· РОЖНИ (Броварський р-н, під садів-
ництво, затока, ліс поряд, 12 сот.) - 168 тис.
грн. Тел.: 362-37-22.
· РУДЕ СЕЛО (16 сот., під забудову). Тел.: 
360-93-52.
· РУЛИКІВ (Васильківський р-н, 1 га, госп-
будівлі, хата, колодязь) - за домовленістю. 
Тел.: (093) 921-05-58.
· 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.
· СИНЯК (Вишгородський р-н, 17 сот., під 
забудову). Тел.: (073) 472-96-42.
· СОШНИКІВ (Бориспільський р-н, три 
ділянки по 25 сот., під забудову заміського 
будинку, садиби, поряд комунікації вода, 
газ, електроенергія, поряд ліс, Дніпро, два 
озера, р.Карань, чиста зона, ліспромгосп, 
лісництво) - договірна. Хазяйка. Тел.: (050) 
750-11-12 (Галина).
· 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.
· ТАРАСІВКА (Бориспільський р-н, 12 сот., 
вода, електроенергія, газ на вулиці, приват., 
право власності) - 4,1 тис. у.о. Тел.: (067) 
455-01-12.
· 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.
· ФАСТІВ (Снігурівка, 12 сот., дачна) - 2 тис. 
у.о. Терміново. Тел.: (097) 092-33-27.
· 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.
· ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський 
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., по вулиці газ, 
електроенергія, збудовані сусіди, 10 хв. до 
електрички, ст.Півні, маршрутки) - 2,5 тис. 
у.о. Тел.: (095) 380-47-62.
· ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ (Ніжинський напр., 
електрички, маршрутки, 44 сот., річка) - за до-
мовленістю. Тел.: (066) 630-04-19.
· ЧМЕРІВКА (Білоцерківський р-н, вода 
підведена, вагончик, дерева, світло, обро-
блена, 8 сот.) - 3 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 
374-12-26.
· ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від 
Києва, 19 сот., під забудову, один власник, 
держакт, будівельний паспорт). Тел.: (099) 
376-59-08.
· 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 
· КРУШИНКА (20 км від Києва у бік Ва-
силькова, 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.
· ПУТРІВКА (Васильківський р-н, 20 км від 
Києва, всі комунікації, 12 сот.) на кв-ру в 
Києві. Тел.: (093) 975-18-92.

здам 
· Будинок (метал., утеплений, 7,5х3,5 м, під 
побутовку) - 4,5 тис.грн, на вивезення. Тел.: 
(067) 131-93-12.
· БУЧА (К.-Святошинський р-н, кімната, всі 
вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет) - 
2 тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.

Інші регіони
продам 

· ВЕРЛОК (Житомирська обл., Радоми-
шльський р-н, 73 сот., приват., три дер-
жакти, старий будинок, сарай, садок) - 30 
у.о./сот. Тел.: (097) 976-54-24.
· КУЙБИШЕВЕ (Полтавська обл., Шиша-
цький р-н, 30 сот.) - за домовленістю. Тел.: 
(095) 574-03-37.
· МИРГОРОД (Полтавська обл., вул. Стад-
нянська, 7 сот., огорожа, будка, свердловина, 
маршрутки, 15 хв. до центру) - 60 тис.грн. 
Тел.: (097) 050-36-00, (093) 405-82-59.
· МІСТЕЧКО (Житомирська обл., Бру-
силівський р-н, 64 сот., підсобні при-
міщення, погріб, дуже гарне місце, газ у 
селі). Тел.: (050) 109-27-83.
· ОСТЕР (Чернігівська обл., 88 км від Києва, 
12 сот., хата, мальовниче місце, берег 
Десни) або здам в оренду на літо. Тел.: (099) 
798-31-94.
· 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.
· ТОПИЛЬНЕ (Черкаська обл., 3 га). Тел.: 
(067) 969-85-45.
· ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН (Ніжинський напр., 
60 км від Києва, 44 сот., в кінці городу річка, 
газ у дворі, електроенергія, тел. лінія, магазини, 
школа, лікарня, сарай, підвал) недорого або об-
міняю. Варіанти. Тел.: (068) 572-12-16.

обміняю 
· ЖИТОМИР (елітний район, під забудову, 
11 сот., газ, електроенергія на ділянці) на 
1-кімн. кв-ру. Розгляну різні варіанти. Тел.: 
(068) 222-69-69.

1.5. Дачі
Київ

куплю 
· Дніпровський (Русанівські сади, 3-6 сот., 
для себе). Тел.: (063) 263-22-17.
· Святошинський, Подільський, Шевчен-
ківський (біля вул. Академіка Туполєва, 
Маршала Гречка, Стеценка, для себе), у 
власника. Тел.: (067) 444-70-41.

продам 
· Будинок (7,5х3,5 м, метал., утеплений, 
власний) або обміняю. Тел.: (050) 445-17-26.
· Будиночок (метал., 7,5х3,5 м, утеплений, на 
вивезення) або обміняю. Тел.: (098) 032-10-66.
· Дарницький (Осокорки, 2-пов., цегл., 60 
кв.м, мансарда, гараж, сад, 6 сот.) - 28 тис. 
у.о. Тел.: (097) 432-04-55.
· Дніпровський (Русанівські сади, початок, 
2-пов., дачний будинок, сад, город, 6 сот., 3 
хв. до Дніпра) - за домовленістю. Тел.: (067) 
751-70-97.

· Кімнату побутову (кунг, на причепі). Тел.: 
(095) 477-34-86.

Київська область
продам 

· БАКУМІВКА (Рокитнянський р-н, дача, 
дерев., передпокій, кухня, 3 кімнати, хол, 
сарай, туалет, 25 сот.) - 1,5 тис. у.о. Тел.: 
(068) 640-72-89.
· БАРИШІВКА (49 км від Києва, будинок 
цегл., 5х6 м, 6 сот., вода, електроенергія, 
маршрутка 40 хв. до м. «Харківська»). Тел.: 
(099) 551-30-41.
· БЕРЕЗАНЬ (50 км від Києва, дача, ого-
рожа, свердловина, сад, будинок 3х4 м, 
метал., поряд вокзал, річка, озера, ліс) недо-
рого. Тел.: (095) 084-37-92.
· БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ (Баришівський р-н, 55 
км від Києва, Ніжинський напр., дача, 8 
сот., СК «Березовий гай», 2-пов. будинок, 
2 балкони, 5 кімнат, 2 виходи у сад, 2012 р. 
забудови, навколо ліс, охорона) - 20 тис. у.о., 
торг. Тел.: (050) 667-38-72.
· БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ (Баришівський р-н, 55 
км від ст.м. «Лісова», Ніжинський напр., 
дача, 8 сот., СК «Березовий гай», плодовий 
сад 8 сот., 2-пов. будинок з лоджією 14 кв.м 
та балконом 2 кв.м, в будинку камін, пічка, 
погріб, в саду цегл. сарай 6х3 м, свердло-
вина, колодязь, ліс, охорона) - 18 тис. у.о., 
торг. Тел.: (050) 667-38-72, (044) 295-20-18.
· БІЛА ЦЕРКВА (8,5 сот., вода, електрое-
нергія, заїзд, фруктові дерева, район заводу 
Біофарма) - 4,2 тис. у.о., торг. Терміново. 
Тел.: (068) 887-18-96.
· БОГДАНІВКА (Броварський р-н, неве-
ликий цегл. будинок, погріб, 7,5 сот., свер-
дловина, огорожа) - за домовленістю. Тел.: 
(096) 804-89-74.
· Будинок (дачний, метал., утеплений, 
7,5х3,5 м, 5 вікон дубов., грати, метал 3 мм) 
на вивезення або обміняю на автомобіль. 
Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
· ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н, від м. 
«Іподром» автобус, Одеська траса, дача, 
центр села, будинок 53 кв.м, 25 сот., всі ко-
мунікації, газ, електроенергія, вода у дворі, 
доглянуте місце, чиста зона, ліс, річки, до-
кументи готові, кадастровий номер, мага-
зини, школи, клуб) - 150 тис.грн, торг. Тел.: 
(097) 706-80-55, (093) 499-59-09 (Антоніна).
· ВАСИЛЬКІВ (2-пов., дача, 80 кв.м, недобу-
дована) - 10 тис. у.о. Тел.: (095) 487-20-15.
· 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 домов-
леністю. Тел.: (098) 219-73-83, (066) 649-80-91.
· ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальці, 
старий будинок, 8 сот.) - 5 тис. у.о. Тел.: 
(068) 837-10-60.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, 24 кв.м, по-
гріб, душ, туалет, 8 сот., свердловина, ого-
рожа, сад) - 6 тис. у.о. Тел.: (097) 625-29-98.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, садовий бу-
динок 12,5 кв.м, житлова, електроенергія, 
літ. душ, туалет, сарай, 6 сот., сад, огорожа 
- 25 %, електричка, автобус) - 6,8 тис. у.о. 
Тел.: (098) 666-45-68.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, утеплена, 18 
кв.м, електроенергія, газ поряд, охорона, 6 
сот., примикає до лісу, річка, озеро, магазини, 
транспорт) - 6,9 тис. у.о. Тел.: (097) 489-87-54.
· 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.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, три ділянки 
по 12 сот.). Хазяїн. Тел.: (063) 986-62-82.
· ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, чотирі 
ділянки по 12 сот., дачні, кооп. «Троянда») 
або обміняю. Тел.: (099) 757-68-48.
· ЗОРЯ (Броварський р-н, 74/38/15 кв.м, 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.
· 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. 
«Лісова», під забудову, 20 сот., приват., дер-
жакт, газ, вода, електроенергія, озеро, ліс, 
чарівний куточок, приват., два держакти) - 
130 тис.грн. Тел.: (098) 470-12-35.
· КОЖУХІВКА (Васильківський р-н, кооп. 
«Калиновий Гай», дача, 8 сот., гарний сад, бу-
динок-вагончик, газ до ділянки, 5 хв. від елек-
трички) - 11 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н, 
1-пов., цегл., поряд всі комунікації, 6 сот., 
сад) - 28 тис. у.о., торг. Тел.: 599-12-88.
· ЛУК’ЯНІВКА (Баришівський р-н, 55 км 
від Києва, 35 сот., чорнозем, газ, електро-
енергія, приват., побутовка для літ. житла, 
маршрутка від м. «Лісова» кожні півгодини, 
автостанція «Дарниця») - за домовленістю. 
Тел.: (097) 243-11-32.
· ЛЮБЧА (Білоцерківський р-н, 3 кімнати, 
госпбудівлі, газ - 50 м від будинку, 25 сот.) 
- 7 тис. у.о. Тел.: (067) 496-63-16.
· ЛЮТІЖ (Вишгородський р-н, дача, дерев., 
2 кімнати, 6 сот., Київське море поряд, сад, 
город) - 15 тис. у.о. Тел.: (050) 924-22-25.
· МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев., 3 
кімнати, веранда, комора, кухня, гараж з 
прибудовами, сарай, лазня, 25 сот., газ є, свер-
дловина, до ст.Тетерів 4 км, автобусне сполу-
чення Тетерів-Мигалки, Тетерів-Радомишль, 
100 м до зупинки). Тел.: (093) 469-96-97.
· НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр., бу-
динок 2-пов., 12 сот., ліс, озеро, охорона). 
Тел.: (063) 771-38-18.
· НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр., 
цегл., 100 кв.м, доглянутий сад, 6 сот.) - 12 
тис. у.о. Тел.: 242-09-50.
· ПІВНІ (Фастівський р-н, кооп. «Рассвет», 
6 сот., контейнер, електроенергія, колодязь, 
газ по вулиці, сусіди збудовані, 10 хв. до 
електрички, маршрутка) - 3 тис. у.о., торг. 
Тел.: 232-53-56.
· ПУСТОВАРІВКА (Сквирський р-н, 120 км 
від Києва, будинок, 60 кв.м, 2 кімнати, веранда, 
коридор, кухня, газ, пічне опалення, водяне 
опалення - батареї, сарай, туалет цегл., погріб, 
колодязь у дворі, літ. кухня з газом, гараж, 55 
сот., приват., документи готові, зупинка - 10 
хв., маршрутки, повна приватизація будинку 
та землі). Тел.: (098) 222-47-65.
· РОВЖІ (Вишгородський р-н, 9,1 сот., бе-
тонна огорожа, метал. ворота, хвіртка). Тел.: 
(095) 350-79-60.
· РОВЖІ (Вишгородський р-н, СТ «Мед-
працівник», 50 км від Києва, дача, красива 
ділянка, 18 сот., сад, вода, будинок 6х7 м, 
шлакоблок-цегла, 2 кімнати, кухня, висока 
мансарда, 2 вікна, житловий стан, магазин, 
ринок, 20 хв. до зупинки, пляж, ліс) - 29 тис. 
у.о. Тел.: (097) 561-31-25.
· РУДИКИ (Обухівський р-н, садове товари-
ство, 6 сот., ліс, озеро) - 6 тис. у.о., торг. Тел.: 
(067) 209-20-19.
· СЕЛИЧІВКА (60 км від Києва, 12 сот., газ 
підведений, вода, 2-пов., підвал, гараж, елек-
тричка). Тел.: (096) 132-50-54 (Анатолій).
· СИДОРИ (Білоцерківський р-н, 70 км 
від Києва, 5 км від ст.Устимівка та траси 
Фастів-Біла Церква, будинок, 60 кв.м, 40 
сот., приват., газ, колодязь, електроенергія, 
поряд річка, ліс). Тел.: (067) 733-44-85.
· СНІТИНКА (Фастівський р-н, дача, 50 кв.м, 
2-пов., 12 сот., колодязь, дві свердловини, елек-
трика, фруктові дерева, кущі, мансарда, охо-
рона) - 9,9 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 364-61-42.
· СТАВИ (Кагарлицький р-н, 25 сот., хата 
11х7 м, під метал. дахом, сад, город, 70 км 
від Києва) - 110 тис.грн або здам в оренду на 
літо безкоштовно. Тел.: (098) 966-31-59.
· СУЛИМІВКА (Броварський р-н, кооп. «Су-
лимівський-2», цегл. будинок, 6 сот., газ, 
погріб, свердловина, колодязь) - за домов-
леністю. Тел.: (067) 754-34-87.
· ХОТЯНІВКА (К.-Святошинський р-н, 
дача, 6 сот., 2-пов., газ природний, житлова, 
всі комунікації, вода, світло) - за домов-
леністю. Тел.: (096) 364-81-16.
· 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 
· 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.

здам 
· БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 6 + 6 + 15 
сот., свердловина, сад, вокзал) з правом ви-
купу. Тел.: (095) 620-75-01.
· Будинок метал. (утеплений, під прорабську 
побутовку) - 4 тис.грн, на вивезення. Тел.: 
(099) 486-74-70.

зніму 
· Дачу (до 50 км від Києва, облаштована, у 
води, на три літні місяці). Тел.: (098) 774-
93-95 (Людмила).
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (біля води, на літо, 
облаштована дача, для себе). Тел.: (098) 774-
93-95.

Інші регіони
продам 

· 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.
· ВИПОВЗІВ (Чернігівська обл., Козе-
лецький р-н, біля смт Десна, від селища 
до пл.Шевченка їхати 1 годину, 22 сот., 
приват., старий дерев. будинок, потребує ре-
монту, світло, вода, фруктові дерева, поряд 
грибний ліс, річка). Тел.: (063) 765-84-54.
· 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.
· КОБИЖЧА (Чернігівська обл., Бобро-
вицький р-н, ніжинський напр., район 
лісництва, дача, сарай, погріб, все під ши-
фером, 25 сот., приват., всього 45 сот., свер-
дловина, дрова, сад) - 70 тис.грн. Тел.: 257-
38-93, (093) 312-54-07.
· НОВОСІЛКИ (Черкаська обл., Монасти-
рищенський р-н, 2 кімнати, веранда, тераса, 
меблі, літ. кухня, душ, погріб, колодязь, 
газ по вулиці, великий сад, ставки, 37 сот., 
приват., мальовниче місце) - 5 тис. у.о. Ха-
зяйка. Тел.: (097) 625-98-96.
· ОЗЕРЯНИ (Чернігівська обл., Боброви-
цький р-н, дача, центр села, 70 кв.м, сарай, 
туалет, погріб, літ. душ, насос, вода в бу-
динку, холодна та гаряча вода, газове опа-
лення, плита, лічильники, металопластикові 
вікна, 5,33 сот., магазини, школа) - 8 тис. у.о. 
Тел.: (098) 280-85-57.
· ОЛЕКСАНДРІВКА (Полтавська обл., 
Гребінківський р-н, 1 км до електрички, 
будинок, гараж, 3 сараї, водопровід, газ, 40 
сот. городу). Тел.: (068) 198-77-56.
· ПРИЛУКИ (будинок, 76 кв.м) на менше 
житло зі зручностями в Фастові, Бородянці, 
Клавдієве, Бучі (все приват., ванна та туалет 
в будинку). Тел.: (066) 562-05-95.
· 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.

1.6. Нежитловий фонд
Київ

здам 
· Гаражний комплекс (Голосіївський р-н, 
вул. Академіка Заболотного,5, житлова 
кімната, під житло, офіс, склад, всі вигоди). 
Тел.: (096) 870-59-67.
· Підвал-гараж в Гостомелі (100 кв.м, 100 м 
до Варшавської траси) - 2,5 тис.грн. Тел.: 
(050) 445-17-26.

Київська область
продам 

· Приміщення нежитлове в Броварах (офіс, 
центр міста, цегл., окр. вхід, 13 кв.м, метало-
пластикові вікна, с/в, 20 км від Києва, гарне 
транспортне сполучення) - 13,5 тис. у.о. Мож-
ливе кредитування. Тел.: (098) 002-96-55.

здам 
· Гостомель (підвальне приміщення, 100 
кв.м, 100 м від Варшавської траси). Тел.: 
(099) 486-74-70.

2 Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоб-
лювальні матеріали

куплю 
· Драбину (3 м), фанеру водостійку (б/к, тов-
щина 1-2 см), болгарку, точило. Тел.: (066) 
215-67-22.
· Кахель (2 кв.м, під мармур, салатовий з бі-
лими плямками, 15х15 см, для себе). Тел.: 
(066) 178-00-12.
· Ліси будівельні, автопідіймачі, міні-есто-
каду. Тел.: (066) 599-08-46.
· Піноблок, цеглу б/к, залізобетонні блоки, 
арматуру (залишки), електроди зварювальні 
(діаметр 2, 2,5, 3 мм). Тел.: (068) 340-56-42.

продам 
· Ангар метал. Тел.: (095) 764-93-09.
· Арки (15 шт., ширина 9 м), бетонозмішувач 
(ручний). Тел.: (098) 814-67-61.
· Брус неструганий (110х50 мм, довжина 
4,5 м, 2 шт., 100х70 мм, довжина 3 м, 3 шт.). 
Тел.: (097) 591-85-31.
· Будинок (розсувний, 2-пов., 120 кв.м, тов-
щина стін 35 см, знаходиться в Борисполі) 
- 5 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
· Вагончик дачний (7 м, метал.) - 600 у.о. 
Тел.: (099) 226-61-05.
· Вапно (60 кг, негашене, заводська упаковка 
по 15 кг). Тел.: (098) 407-06-32.
· Грати віконні ковані з елементами плазмо-
вого різання, перила ковані, гвинтові сходи з 
елементами плазмової різки, ворота ковані з 
елементами плазмового різання. Тел.: (067) 
492-93-02.
· Драбину-люк (метал.), коліно, два трійника 
(діаметр 100 мм), батареї чавунні (нов., по 2 
та 3 секцій, 12 шт.). Тел.: (096) 369-91-47.
· Дуб сухий (№ 40, довжина 4 м, 2,5 куб.м). 
Тел.: (067) 929-72-55.
· Мембрану під металочерепицю (75 кв.м). 
Тел.: (050) 534-43-83.
· Металопрокат. Тел.: (050) 558-60-95, (097) 
368-70-30.
· Паркет (10 кв.м), лінолеум кольоровий та 
утеплений. Тел.: 546-96-87.
· Плитку лицювальну (14,52 кв.м), клей для 
плитки (6 мішків по 25 кг). Тел.: (093) 850-31-35.
· Профіль алюмінієвий (довжина 1-3 м, 
850х40х4 мм). Тел.: (097) 953-66-00.
· Профіль алюмінієвий (довжина 7 м, тов-
щина стінки 3,4 мм, ширина 16 та 8, висота 
4 см). Тел.: 419-34-05.
· Профіль для сайдинга дешево. Тел.: (096) 
968-25-45.
· Прути метал. (болванки, техніч. нерж., 
марка серії У-96, довжина від 2 до 3 м, діа-
метр 3 см). Тел.: (067) 733-23-51.

· Труби метал. Тел.: (063) 254-14-35.
· Трубку нерж. (діаметр 15 мм). Тел.: (063) 
865-62-86.
· Цемент ЦЕРЕЗИТ недорого. Тел.: (066) 
694-69-70.
· Шпалери (3 кольори), драбина (2 м, метал.). 
Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
· 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.

· Шпалери (світлі, Німеччина, 10 рулонів). 
Тел.: (067) 230-04-94.

2.2 Вікна, двері, жалюзі, 
перегородки

продам 
· Блок віконний із окремими рамами (1500х880 
мм), рами віконні засклені (1400х550 мм, 2 
шт.), 1300х470 мм, 2 шт., електрокартон (0,4 
мм, 5 кв.м). Тел.: (093) 802-53-53.
· Бродедвері. Тел.: (067) 106-89-13.
· Бронедвері (б/к), двері міжкімнатні 
(200х80 см). Тел.: (093) 506-52-83.
· Бронедвері (висота коробки 201 см, ширина 
коробки 91 см, висота полотна 196 см, ширина 
полотна 89 см). Тел.: (096) 316-70-76.
· Бронедвері (висота коробки 2 м, ширина 
полотна 91 см, висота полотна 176 см). Тел.: 
(096) 316-70-76.
· Вікна металопластикові (гарна якість,  
профіль WINBAY), фарби, лаки. Тел.: (050) 
558-60-95.
· Двері (2-стулкові, білі, б/к), двері (ДВП, 
2х0,9 м). Тел.: 592-25-72.
· Двері (б/к, з цільних досок, вхідна, обшита 
корич. дерматином, із вічком, висота 2,3 м, 
ширина 90 см, товщина 5 см, дві міжкім-
натні, покриті білою фарбою, висота 2,3 м, 
ширина 90 см, товщина 5 см) - 80 грн кожна. 
Тел.: (050) 445-76-70.
· Двері внутр. (для кімнати). Тел.: (050) 727-86-63.
· Двері дерев. (дубові, 2,05х0,825 м) недо-
рого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Двері міжкімнатні (200х80 см, під візерун-
часте скло, шпоновані дубом). Тел.: (067) 
712-26-27.
· Двері міжкімнатні (200х80 см, шпонована 
дубом, під візерунчасте скло). Тел.: (067) 
758-98-98.
· Двері міжкімнатні (гарний стан, самовиве-
зення). Тел.: (067) 289-16-13.
· Двері-склопакет вхідні (з коробкою, енер-
гозбереження, в масі колір темний дуб, 
2,01х0,9 м, замок рійка, 3 петлі ЕЛЕФАНТ 
посилені, утеплений алюмінієвий поріг, 
склопакет 2-камерний з енергозбереженням, 
під ключ, товщина профілю 6 см, нов.) - 8,5 
тис.грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
· Жалюзі (метал., горизонтальні, 1,5 м). Тел.: 
419-34-05.
· Полотно дверне (соснове, фільончасте, 
80х195 см) недорого. Тел.: (066) 249-97-19.
· Рами балконні (б/к 2 роки, металопластик, 
3033х136 см). Тел.: (096) 337-31-30.
· Рами балконні. Тел.: (063) 771-38-18.
· Рами зі склом (50х150 см). Тел.: (096) 369-91-47.
· Сітку москітну з рамкою для вікна (розмір 
50х120 см). Тел.: (067) 945-94-44.

послуги 
· Срочная реставрация окон и дверей. Кос-
метический ремонт. Тел.: (098) 326-97-99.

2.3. Решітки, огорожі, 
ворота

продам 
· Решітки на батареї опалення. Тел.: 544-11-13.

2.5. Сантехніка
продам 

· Бак розширювальний для систем опалення 
та кондиціонування модель РЕФЛЕКС (140 
л, робочий стан). Тел.: (097) 992-54-38.
· Ванни цинкові (невеликі). Тел.: (098) 296-
05-50, (04598) 3-66-22.
· Ванну чавунну (б/к, 1,5 м). Тел.: (097) 403-17-22.
· Ванну чавунну (довжина 1,5 м, гарний 
стан, радянських часів) - 2,5 тис.грн, торг. 
Тел.: (066) 752-60-63.
· Ванну чавунну (метал.). Тел.: (097) 409-34-96.
· Кришку для бачка унітаза (старого зразка, 
б/к, гарний стан). Тел.: 250-43-40.
· Кришку для бачка унітаза (старого зразка, б/к, 
гарний стан). Тел.: 250-43-40, (097) 297-56-00.
· Мийку (2-секційна, зі столом) - 600 грн, су-
шарку для рушників (хромована) - 150 грн. 
Тел.: (093) 799-67-83.
· Мийку (нерж., накладна). Тел.: (096) 470-60-80.
· Пристрій РАВАК для гідромасажної ванни 
(Німеччина). Тел.: (099) 124-69-22.
· Тумбу з мийкою (нов.). Тел.: (097) 210-02-18.
· Умивальники JUKA (Чехія, 62х43 см, доставка, 
2 шт.) по 250 грн/шт. Тел.: (050) 609-60-46.
· Умивальник на ніжці (б/к), мийку нерж. 
(кухон., 50х50 см, нов.), фільтр + 6 м оцин-
кованої труби для свердловини. Тел.: (093) 
665-17-62.
· Унітаз-компакт ПРЕЗИДЕНТ (нов., в упа-
ковці). Тел.: (099) 137-40-81.
· 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, 355-70-60.

2.6. Засоби опалення та 
газопостачання

продам 
· Батареї опалененя (8 та 10 секцій). Тел.: 
(050) 444-18-94.
· Батареї чавунні (нов., 7 секцій, 3 шт., само-
вимвезення). Тел.: 412-67-98.
· Батареї чавунні (нов., по 2-3 секцій). Тел.: 
(096) 369-91-47.
· Батареї чавунні. Тел.: (067) 547-70-94.
· Батарею чавунну (7-секційна, гарний стан, 
робоча). Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· Батарею чавунну (7-секційна). Тел.: (066) 
249-97-19.
· Вентилятор, обігрівач масляний. Тел.: 
(050) 727-86-63.
· Газколонки ДЕМРАД (2 шт., мідь) по 350 
грн. Тел.: (093) 799-67-83.
· Газколонку (б/к) недорого. Тел.: (098) 296-
05-50, (04598) 3-66-22.
· Колонку газову (виробник - Італія, б/к, 
гарний стан). Тел.: (050) 212-96-30.
· Котел АОГВ газовий (24 кВт, б/к, від-
мінний стан). Тел.: 592-25-72.
ё Котлы твердотопливные «Кобзар» 
надежны, современны, просты в ис-
пользовании. Сталь - 4 мм, термоме-
ханический регулятор тяги, площадь 
обогрева 100-300 кв.м. Собственное 
пр-во, «Каневский механический 
завод». Доставка. Сайт: frezer.com.ua. 
Тел.: (096) 105-91-78, (04736) 3-10-62.
· Обігрівач (2 кВт, 9 секцій). Тел.: 443-81-33.
· Обігрівач електричний. Тел.: 285-72-67.
· Обігрівачі водяні (3 кВт, 2 шт.), обігрівач 
(рідке паливо, для приміщень, підклю-
чається до системи водяного опалення), 
котел (рідке паливо, для приміщень). Тел.: 
(095) 525-41-84.
· Обігрівач оливний. Тел.: 565-85-77.
· Обігрівач (термостат, програми) - 350 грн. 
Тел.: (050) 076-91-61.
· Піч-буржуйку (варочна поверхня, Ма-
карівський р-н) - 1,2 тис.грн, торг. Тел.: 
(096) 331-19-03, 355-70-60.
· Пічку-буржуйку (чавунна, 1939 р.вип., Німеч-
чина). Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· Пічку метал. (виготовлена за індивідуальним 
замовленням та проектом на заводі, метал 
сталь товщина 10 мм). Тел.: (066) 646-87-48.

2.7. Ремонтно-будівельні, 
оздоблювальні роботи

пропоную 
· Аккуратно, быстро, качественно, без грязи. 
В квартире комплексный и частичный ремонт. 
Опыт 19 лет. Также бронедвери, решетки. Га-
рантия и качество. Тел.: (098) 326-97-99.
· Вывезем и демонтируем ванны и старые 
батареи, демонтаж и вывоз бронедверей. 
Тел.: (067) 911-29-90.

· Выполняем внутренние демонтажные ра-
боты. Установка бронедверей. Тел.: (098) 
326-97-99, (063) 855-72-77.
· Выполняем все виды работы с металлокон-
струкциями. Бронедвери, решетки, ворота, 
козырьки, навесы. Также плиточные, штука-
турные, гипсокартон. Тел.: (098) 236-79-77, 
(063) 855-72-77.
· Выполняем все виды строительных работ. 
Демонтаж, крыши, кровельные работы, 
плитка, штукатурка. Все виды сложности. 
Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Демонтаж стен, плитки, полов, столярки, 
стяжки. Вывоз строймусора. Грузчики. Не-
дорого. Тел.: (095) 850-05-02.
· 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.

· Євроремонт від А до Я, уте-
плення, огорожі, водо економ те-
плопостачання, комплектація. До-
ставка. Тел.: (050) 216-17-07, (067) 
261-40-48, (067) 466-35-32.

· 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.
· Малярка, обои, откосы, беспесчанка. Тел.: 
(050) 681-83-41.
· Малярка, обои, откосы, беспесчанка. Тел.: 
(067) 724-82-49.
· Малярные работы: шпатлевка по-
толка, стан, покраска, обои, откосы 
(оконные, дверные), багет. Каче-
ство. Тел.: (073) 318-98-59.
· Металлоконструкции любой сложности. 
Бронедвери, ворота, козырьки, навесы. 
Строительство от фундамента до конца. 
Квартиры и офисы. Качество гарантирую. 
Тел.: (063) 855-72-77, (098) 326-97-99.
· Плиточні роботи. Тел.: (066) 021-86-60.
· Прочистимо каналізаційні труби, ди-
моходи. Німецьке обладнання. Сан-
техніка. Цілодобово по області. Тел.: 
(098) 013-00-40, (093) 988-86-11.
· Прочистка отдушин, вытяжек. Туалет, ванная, 
кухня. Качественно. Тел.: (096) 224-75-12.
· Ремонт квартир: оклейка обоев, бес-
песчанка, штукатурка стен, потолков, 
выготовка оконных, дверных откосов, 
покраска водоэмульсионными кра-
сками. Лида. Тел.: 559-16-01, (067) 
780-51-44, (066) 208-11-44.
· Срочно выполняем все виды кровельных 
работ. Специалисты высшего класса. Каче-
ство гарантируем. Тел.: (098) 326-97-99.
· Срочно выполняем кровельные работы 
любой сложности. Качество и гарантия. 
Тел.: (098) 326-97-99.
· Срочно выполняем малярные, штука-
турные работы. Установка дверей. Гипсо-
картон, шпаклевка. Все виды сварочных 
работ. Тел.: (098) 327-97-99, (063) 855-72-77.
· Срочно выполняем сварочные работы: 
калитка, решетки, ворота. Также малярные 
работы: покраска, побелка. Демонтажные 
работы любой сложности. Качество гаран-
тируем. Тел.: (098) 326-97-99.
· Срочно выполняем строительно-ремонтные 
работы всех видов от А до Я в квартирах. Тел.: 
(063) 855-72-77, (098) 326-97-99.
· Срочно производим все виды бро-
недверей. Малярно-штукатурные 
работы, плитка, гипсокартон. Тел.: 
(098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Установка дверей, окон. Металлокон-
струкции любой сложности. Бронедвери, ре-
шетки, ворота, козырьки, навесы. Внутренние 
работы. Тел.: (098) 327-97-99, (063) 855-72-77.
· Шпалери, малярка, безпіщанка. Тел.: (063) 
876-49-79.

3 Транспорт 3

3.1. Автомобілі легкові
куплю 

· Аварійний або цілий: ДЕУ, ШКОДА, 
ШЕВРОЛЄ, ФОЛЬКСВАГЕН, МЕР-
СЕДЕС, АУДІ, БМВ, ОПЕЛЬ, ФОРД, 
ПЕЖО, РЕНО, МІЦУБІСІ, ТОЙОТА 
та ін. Тел.: (044) 233-55-39, (098) 263-
33-91, (050) 150-53-68, (063) 233-55-39.
· Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОС-
КВИЧ, ЗАПОРОЖЕЦЬ, ЗІМ, ЗІС, 
ВАЗ а також старі мотоцикли: УРАЛ, 
ДНІПРО, ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. Тел.: 
(044) 237-39-30, (050) 169-57-73, 
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.
· Автомобіль (невеликий пробіг, для себе) 
дорого. Тел.: (050) 927-54-17.
· ВАЗ, МОСКВИЧ (норм. стан). Тел.: (097) 
501-97-87 (Вадим).
· ВОЛГА (газова установка) або МОСКВИЧ 
(норм. стан) недорого. Тел.: (097) 501-97-87.
· Електромобіль (гібридний), електровело-
сипед. Тел.: (067) 265-00-62.
· НИВУ. Тел.: (097) 314-44-41 (Сергій).
· 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 
· JMS СІЄРРА (2014 р.вип., 80 тис.км, 5,3 
л, КПП-автомат, пікап, із США). Тел.: (067) 
755-00-36.
· 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-2101 (85 р.вип., колір білий, потребує 
заміни лівого крила, 137 тис.км, нова 
фарба). Тел.: (095) 477-34-86.
· ВАЗ-21043 (86 р.вип., 1,5 л, колір синій, ка-
премонт двигуна, переварений, фарбований, 
бензин). Тел.: (097) 876-12-57.
· ВАЗ-2106 (79 р.вип., гаражне зберігання, 
невеликий пробіг, рідна фарба, гарний стан, 
капремонт двигуна) - 2 тис. у.о. Тел.: (066) 
937-64-07.
· ВАЗ-2106 (87 р.вип., 52 тис.км, багато за-
пчастин). Тел.: (067) 904-55-81.
· ВАЗ-2106 (91 р.вип.) - за домовленістю. 
Тел.: (098) 570-37-89.
· ВАЗ ЛАДА КАЛИНА (2008 р.вип., синій 
колір, седан, пробіг 2 тис.км, гаражне збері-
гання, гарний стан). Тел.: (099) 704-40-62.
· ВОЛЬВО-940 (933 р.вип., 2,3 л, турбоін-
жектор, гарний стан) - 3,8 тис. у.о. Тел.: 
(093) 059-94-80.
· ВОЛЬВО-940 (93 р.вип., 2,3 л, турбо, 
пробіг 18 тис.км, відмінний стан) - 3,8 тис. 
у.о. Тел.: 332-04-13.
· ГАЗ-2410 (88 р.вип., на ходу) - 500 у.о. Тел.: 
258-24-35.
· ГАЗ-31029 ВОЛГА (95 р.вип., гарний стан). 
Тел.: (066) 825-18-45.
· ГАЗ-3110 (2002 р.вип., зелений, газ-бензин, 
заміна дверей). Тел.: (073) 472-96-42.
· ДЕУ ЛАНОС (2006 р.вип., хетчбек, 60 тис.
км, центр, замок, сигналізація) - договірна. 
Тел.: (067) 407-26-30.
· ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, газова 
установка, был., кузов та документи) - 22 
тис.грн. Тел.: (067) 767-09-51.
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· ДЖІЛІ МК КРОС (2012 р.вип., 1,5 л, 50 
тис.км, червоний, газова установка) - 145 
тис.грн. Тел.: (067) 917-09-47.
· КІА СЕПХІЯ (97 р.вип., гарний стан, по-
вний електропакет). Тел.: (068) 129-65-03.
· МЕРСЕДЕС С-202 (98 р.вип., німецька 
реєстрація, дизель) - 50 тис.грн. Тел.: (095) 
623-60-69.
· МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР (87 р.вип., вишневий, 
1,5 л, 5-ступ.КПП, 270 тис.км, гарний стан) 
- 1,7 тис. у.о. Тел.: (067) 935-19-90.
· МОСКВИЧ-2140 (78 р.вип., гарний стан). 
Тел.: (096) 253-18-69.
· МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з докумен-
тами) - 680 у.о. Тел.: (066) 215-67-22.
· МОСКВИЧ ЛЮКС (90 р.вип.). Тел.: (095) 
094-82-60.
· ОПЕЛЬ КОМБО (95 р.вип., вантажний, по-
требує заміни лобового скла) - 1,7 тис. у.о. 
Тел.: (050) 765-84-77.
· ОПЕЛЬ ОМЕГА В (98 р.вип., 2,0 л, 16 кла-
панів, універсал) - 3,8 тис. у.о. Тел.: (099) 
158-20-91.
· РЕНО ЛАГУНА (2008 р.вип., 2,0 л, дизель, 
КПП-автомат, з Німеччини, розмитнений) - 
9,2 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 944-08-51.
· СІТРОЕН БЕРЛІНГО (2008 р.вип., 140 тис.
км, гарний стан, 1,9 л, дизель) - 6 тис. у.о. 
Тел.: 332-04-13.
· СІТРОЕН БЕРЛІНГО (2008 р.вип., 1,9 л, 
дизель, 5-ступ.КПП мех., 142 тис.км, гарний 
стан) - 6 тис. у.о. Тел.: (093) 059-94-80.
· СЛАВУТА ЛЮКС (99 р.вип., 1,1 л, 45 тис.
км, гаражне зберігання) - 2 тис. у.о. Тел.: 
(066) 222-10-13.
· УАЗ-469 (65 р.вип.). Тел.: (093) 413-60-16.
· ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-5 (98 р.вип., 
1,8, турбо, повний фарш, колір пляшка) - 5,3 
тис. у.о. Тел.: (096) 776-88-53.
· ФОРД ЕКСПЛОРЕР (2014 р.вип., 2,0 л, 55 
тис.км, повна комплектація, 7 місць, білий, 
із США). Тел.: (04631) 4-42-23.
· ФОРД ЕСКОРТ (95 р.вип., гарний стан, 
підтекає кермовий механізм, 1,4 л) - 2 тис. 
у.о. Тел.: (093) 479-19-65.
· ФОРД ЕСКОРТ (97 р.вип.). Тел.: (097) 109-72-46.
· ФОРД ЕСКОРТ (97 р.вип.). Тел.: (099) 705-52-33.
· ФОРД СІЄРРА (87 р.вип., темно-синій, 
5-ступ.КПП, газ-бензин, газ вписаний в 
техпаспорт, диски, норм. стан) - 1,6 тис. у.о. 
Тел.: (096) 686-48-12.
· ШКОДА ОКТАВІЯ (2009 р.вип., 197 тис.
км, чеська реєстрація, нерозмитнений). 
Тел.: (067) 500-66-38.
· ШКОДА ФАБІЯ (2001 р.вип., 1,4 л, 5-ступ. 
КПП мех.) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (093) 730-13-92.
· ШКОДА ФАБІЯ (2001 р.вип., 1,4 л, мех. 
ПП) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (067) 725-58-39.

3.2. Автомобілі вантажні
продам 

· ГАЗ-5327 (92 р.вип., газ-бензин). Тел.: 
(096) 120-59-71.
· ГАЗ-53 (вантажний, газ-бензин, 7 балонів, 
техогляд, страховка до 20.08.2019 р.) - 40 
тис.грн або обміняю на ЗІЛ (самоскид, який 
потребує ремонту) або легковий авто. Тел.: 
(063) 391-59-01.
· ЗІЛ-130 (81 р.вип., двигун М-54, само-
скид, «колгоспник») по запчастинах + ГБО 
(метан). Тел.: (097) 617-47-55.
· ЗІЛ-130 (89 р.вип., бортовий, з докумен-
тами). Тел.: (067) 307-44-50.
· КАМАЗ-53229 (2008 р.вип., самоскид, 160 
тис.км) - 22 тис. у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
· МАЗ-54329 (94 р.вип., 14 л, дизель, 20 т) - 
90 тис.грн. Тел.: (093) 660-28-90.

обміняю 
· ГАЗ-53 (вантажний, газ-бензин, 7 балонів, 
техогляд, страховка до 20.08.2019 р.) на ЗІЛ 
(самоскид, можна який потребує ремонту) 
або легковий авто або продам - 40 тис.грн. 
Тел.: (063) 391-59-01.

3.3. Автобуси, 
мікроавтобуси

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

продам 
· ГАЗ-32213 ГАЗЕЛЬ (2004 р.вип., пасажир-
ський, 12 місць, бензин, колір білий, по-
требує ремонту). Тел.: (097) 876-12-57.
· ГАЗЕЛЬ (2006 р.вип., газ-бензин, ванта-
жопасажирський) - за домовленістю. Тел.: 
(068) 530-13-77.
· РЕНО ТРАФІК (89 р.вип., дизель, довжина 
4,5 м) - 32 тис.грн. Терміново. Тел.: (098) 
042-00-29.
· 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
продам 

· Веломобіль КАРТ-1506 (2-місний, пе-
дальний, 3-колесний) - 4,8 тис.грн. Тел.: 
(066) 820-39-48.
· Велосипед гірський - 100 у.о. Тел.: 294-13-
89, (068) 161-05-52.
· Велосипед гірський (підсилені ободи, ди-
скові гальма, гарний стан, на ходу) або об-
міняю. Тел.: (068) 115-17-97.
· Велосипед доріжній (б/к, на ходу). Тел.: 
(095) 133-93-74.
· Велосипед (жін., рожевий, Італія). Тел.: 
428-36-66.
· Велосипед (нов., вітч., діаметр колеса 60 
см). Тел.: (096) 470-60-80.
· Велосипед росувний, електровелосипед 
(1500 Вт, 48 В, 27 швидкостей) - 1,535 у.о. 
Тел.: (097) 940-11-02.
· Велосипед спорт. (з Німеччини, гарний стан, 
на ходу) - 1,5 тис.грн. Тел.: (098) 103-48-89.
· Електроскутер ВОЛЬТАПРАКТИК (ванта-
жопасажирський, 2-місний, б/к, гарний стан, 
2017 р.вип., зарядка від 220 В, м.Ірпінь) - 10 
тис.грн, торг. Тел.: (050) 414-05-65.
· Мопед СУЗУКІ ЛЕТЦ-2 (Японія). Тел.: 
418-07-97, (050) 150-65-08.
· Продам мотоцикл ІЖ ЮПІТЕР-3 в 
хорошому стані, з люлькою, синій 
колір. Вік 50 років. Мав одного 
господаря. Потрібен незначний ре-
монт. За прийнятну ціну. 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.
· Напівпричіп вантажний (для себе, тент, 
штора, на дисках, на інтраксах). Тел.: (096) 
398-00-39.

продам 
· Автокран КС-3575 (на базі ЗІЛ-130). Тел.: 
(097) 490-02-47.
· Екскаватор АТЛАС-1604 (98 р.вип., ківш 
спереду, відвал сзаду, гума 80 % зношення). 
Тел.: (095) 477-34-86.
· Пвтопричіп (2008 р.вип., 120х160 см, 
реєстрація) - 9,5 тис.грн. Тел.: (093) 749-52-30.
· Причіп (Москва, нов.). Тел.: (050) 416-61-63.
· Тельфер ручний (1,5 т). Тел.: (067) 591-28-87.

3.6. Автодеталі
куплю 

· ГАЗ-31105: двері, бампер задній (для себе) 
недорого. Тел.: (067) 953-44-85.

продам 
· АЛЬФА-РОМЕО-33: запчастини. Тел.: 
(067) 725-58-39.

· БМВ-318, 320 (всі моделі): запчастини. 
Тел.: (093) 730-13-92.
· БМВ-520І (82-87 р.вип.) на запчастини. 
Тел.: (063) 588-87-73.
· БМВ: головку блока. Тел.: (097) 457-17-03.
· ВАЗ-21011: двигун без головки; ТАВРІЯ: 
двигун без головки; ВАЗ-2108: головку дви-
гуна. Тел.: (098) 823-93-66.
· ВАЗ-2101: запчастини. Тел.: (096) 951-72-19.
· ВАЗ-2108: диски метал. (4 шт.) по 250 грн/шт., 
скло заднє - 400 грн. Тел.: (067) 242-26-36.
· ВАЗ-2109: бампер задній, радіатор пічки, 
мотор охолодження радіатора двигуна. Тел.: 
(063) 975-71-11.
· ВАЗ: скло заднього виду із ущільню-
вальною гумою - 200 грн, генератор; МОС-
КВИЧ-2140: генератор - 350 грн. Тел.: (066) 
763-77-87, (099) 470-51-02.
· ВОЛЬВО: запчастини. Тел.: (067) 280-97-50.
· ВОЛЬВО: запчастини. Тел.: (093) 059-94-80.
· ВОЛЬВО по запчастинах. Тел.: 332-04-13.
· ГАЗ-2401: запчастини б/к. Тел.: (098) 083-54-35.
· ГАЗ-2401 по запчастинах, ГАЗ-2410: 
двигун. Тел.: 258-24-35.
· ГАЗ-2410: головку блока 402-го двигуна. 
Тел.: (066) 270-86-17.
· ГАЗ-24: блок циліндрів, головку блока, 
КПП, спідометр стрілковий, ресори, крила, 
двері, передню панель з боковинами, 
бампер з резинками, кермовий механізм та 
ін. деталі. 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: головку блока - 4,4 тис.грн. Тел.: 
(098) 121-40-10.
· ГАЗЕЛЬ: запчастини нов. та б/к. Тел.: (068) 
120-67-77.
· ДАФ: вал розподільчий. Тел.: (066) 647-02-88.
· Двигун ЯМЗ-238 з коробкою ТАТРА, 
радіатор Т-150. Тел.: (093) 578-35-19.
· ДЕУ ЛАНОС (2009 р.вип.), ДЕУ НЕКСІЯ 
(2008 р.вип.), ШВОДА ОКТАВІЯ (2010 
р.вип., литовська реєстрація) по запча-
стинах. Тел.: (063) 240-33-13.
· ДЕУ ЛАНОС: кришку багажника, стартер 
(б/к). Тел.: (096) 370-74-88.
· ДЕУ ЛАНОС (литовська реєстрація) на за-
пчастини. Тел.: (067) 500-66-38.
· ЗАЗ-968М: запчастини. БМВ-520 (84 
р.вип.): КПП-автомат, ліхтар задній правий, 
карбюратор. Тел.: (067) 799-15-64.
· ЗІЛ-130 (81 р.вип., двигун М-54, само-
скид, «колгоспник») по запчастинах + ГБО 
(метан). Тел.: (097) 617-47-55.
· КРАЗ, МАЗ: компресор (гарний стан). Тел.: 
(097) 137-95-87.
· МАЗДА-323 BD, BF: запчастини. Тел.: 
(067) 725-58-39.
· МЕРСЕДЕС-124, 140: запчастини. Тел.: 
(066) 677-93-87.
· МЕРСЕДЕС-140 по запчастинах. Тел.: 
(050) 331-21-60.
· МЕРСЕДЕС-140 по запчастинах. Тел.: 
(067) 264-15-42.
· МЕРСЕДЕС-202, 201, 140, ВІАНО, ВІТО: 
запчастини. Тел.: (063) 559-57-53.
· МЕРСЕДЕС-202 по запчастинах. Тел.: 
(050) 331-21-60.
· МЕРСЕДЕС-210 по запчастинах. Тел.: 
(050) 331-21-60.
· МЕРСЕДЕС: головку блока. Тел.: (096) 
546-22-51.
· МЕРСЕДЕС МL 163-164, GL: запчастини. 
Тел.: (066) 701-99-14.
· МІЦУБІСІ ГАЛАНТ: запчастини. Тел.: 
(093) 032-96-16.
· МІЦУБІСІ: запчастини б/к та нов. Тел.: 
(067) 744-42-71.
· МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО СПОРТ (2007 р.вип.): 
фари б/к (оригінал). Тел.: (095) 591-05-25.
· МОСКВИЧ-2140: генератор - 2300 грн. 
Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.: 
(068) 975-70-28.
· МОСКВИЧ: диск (нов.) - 150 грн. Тел.: 
(067) 217-74-60.
· МОСКВИЧ ІЖ-2715: кузов нов., двигун 
412 нов., підвіску передню нов., міст задній 
нов., КПП нов., двигун 2141 нов., кардан 
нов. Тел.: (097) 138-28-80.
· НІССАН САННІ по запчастинах. Тел.: 
(050) 534-43-83.
· ОПЕЛЬ: головку блока. Тел.: (066) 594-57-64.
· ОПЕЛЬ ОМЕГА (90 р.вип.) по запча-
стинах. Тел.: (098) 269-29-72.
· ОПЕЛЬ ОМЕГА по запчастинах. Тел.: 
(097) 063-41-42.
· ОПЕЛЬ СЕНАТОР (91 р.вип., 3,0 л, бензин, 
6-циліндровий, АКПП) по запчастинах, ЗАЗ 
СЛАВУТА (2005 р.вип., 1,2 л) по запча-
стинах. Тел.: (066) 215-67-22.
ё Прицепы автомобильные ТМ 
«Лев», 1-2- осные. Размеры 1,1х1,3 - 
3,6х1,6 м. В пр-ве используем высо-
кокачественные металл и немецкие 
комплектующие (рессоры, защелки, 
замки). Гарантия 5 лет. Бесплатная 
доставка. Рассрочка. Завод-изгото-
витель. Тел.: (067) 118-18-88, (050) 
309-80-85, (093) 955-48-02.
· РЕНО: головку блока. Тел.: (063) 238-97-86.
· РЕНО: запчастини б/к та нов. Тел.: (066) 
256-61-25.
· Тент на кузов вантажного авто КАМАЗ, 
ЗІЛ, ГАЗ (матеріал кірзовий). Тел.: (050) 
416-61-63.
· ФОЛЬКСВАГЕН: головку блока. Тел.: 
(067) 768-38-93.
· ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ: передню ча-
стину, два радіатори, рамку передню радіа-
тора, нижня поперечна бампер. Тел.: (067) 
997-29-27.
· ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН (98 р.вип., 2,8 л) 
по запчастинах. Тел.: 513-69-83.
· ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (093) 
058-72-75.
· ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (099) 
705-52-33.
· ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: 592-34-39.
· ФОРД ОРИОН по запчастинах. Тел.: (097) 
109-72-46.
· ФОРД СКОРПІО: головку блока, колінвал. 
Тел.: (066) 594-57-64.
· ФОРД СКОРПІО: головку блока, колінвал. 
Тел.: (066) 647-02-88.
· ФОРД СКОРПІО по запчастинах. Тел.: 
(067) 739-28-82.
· ХОНДА: запчастини б/к та нов. Тел.: (093) 
002-08-07.
· ХОНДА СИВІК (85-2000 р.вип.) по запча-
стинах. Тел.: (098) 081-56-16.
· ХОНДА СИВІК, ХОНДА КОНЦЕРТО: за-
пчастини. Тел.: 513-69-83.
· ШКОДА ОКТАВІЯ (на єврономерах, 
польська реєстрація, після ДТП) - 400 у.о. 
Тел.: (063) 898-62-25.

3.7. Аксесуари, авто хімія, 
ПММ

куплю 
· Автомагнітолу або радіоприймач для авто 
(для себе). Тел.: (098) 227-72-04.
· Акумулятор (190 А, можна неробочий). 
Тел.: (098) 269-29-73.
· Акумулятор автомобільний (60 А, будь-
який стан). Тел.: (096) 112-95-44.
· Акумулятор (б/к, робочий, щільність 1,25 у 
всіх 6-ти банках, для себе) недорого. Тел.: 
(063) 376-44-69.
· Акумулятор на вантажний авто (будь-який 
стан). Тел.: (067) 307-44-50.
· Бензин або талони на бензин марки АИ-95, 
92, небагато, до 200 л, для себе, недорого. 
Тел.: (099) 543-47-00.

· Підшипники автомобільні (для себе). Тел.: 
(068) 376-21-21.

продам 
· Автомагнітолу (нов.), систему акустичну 
ДЕКСТ для автомобіля. Тел.: (066) 766-00-52.
· Автопокришки (літ., 2 колеса, 185х55 R-15) 
по 300 грн/колесо, зим. РОСАВА (175х70 
R13, 5 колес, нов.), R15 (зим., 195х65 R15, 
4 шт.). Тел.: (096) 968-25-45.
· Багажник на авто радянського виготов-
лення (нов., не користувалися, в упаковці, 
самовивезення - Оболонь) - 300 грн. Тел.: 
(066) 388-58-29.
· Баки паливні (каністри, на 22 л). Тел.: (066) 
825-18-45.
· Вакуометр автомобильный. Тел.: (063) 895-90-74.
ё Газобаллонное оборудование. Га-
рантия. www.gaz.zp.ua. Тел.: (099) 
526-01-12, (097) 283-80-30, (093) 
797-85-50.
· Генератор автобусний (нов., 95 А, 14 В). 
Тел.: (093) 802-53-53.
· Замок зчеплення для авто з причіпом. Тел.: 
(050) 948-43-10.
· Установки газові (б/к та нов.) для всіх мо-
делей. Тел.: (093) 730-13-92.
· Установку газову (нов., Італія) - 3,5 тис.грн. 
Тел.: (063) 538-15-91.

3.8. Шини, шиномонтаж
куплю 

· Докатку 4х98 (1 шт.), диски (2 шт., 4х98, 
для себе). Тел.: (098) 121-40-10.

продам 
· Автопокришки 215х65-16С (2 шт., б/к, 
гарний стан). Тел.: (067) 338-97-88.
· Автопокришки DEBICA 175/70 R13 (зим., 
Польща, 2 шт.) - 2 тис.грн, диски метал. 
ВАЗ-2108-21099 (4 шт.) - 1,2 тис.грн. Тел.: 
(067) 242-26-36.
· Автопокришки GOOD YEAR 185х65 R15 
(зим.). Тел.: (050) 385-81-82.
· Автопокришки R13, 14, 15, 16 (все б/к). 
Тел.: 332-04-13.
· Автопокришки б/к. Тел.: (093) 059-94-80.
· Автопокришки ГЕСЛАВЕТ (зим., 195/60 
R15). Тел.: (098) 823-93-66.
· Покришки ПІРЕЛЛІ СКОРПІО (155х65 
R16, 4 шт.), ГУДІЄР (235х60 R16, 2 шт., літ.), 
всесезонну(225х50 R16, 2 шт.), літ. (205х55 
R16, 4 шт.), літ. (титанові диски, 195х65 
R15, 4 шт.), КОНТИНЕНТАЛЬ ОПЕЛЬ СЕ-
НАТОР. Тел.: (066) 215-67-22.

3.10. Гаражі
куплю 

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

продам 
· Гараж (Дарницький, м. «Видубичі», ГБК «Нау-
ка») - за домовленістю. Тел.: (098) 664-30-42.
· Гараж (Дарницький, Харківський, кооп. 
«Енергетик», вул. Затишна, кап., цегл.) або 
здам в оренду. Тел.: (050) 283-82-31.
· Гараж (Деснянський, Троєщина, вул. 
Пухівська). Тел.: (097) 483-81-65.
· Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., ГБК 
«Алмаз», підвал) або здам в оренду. Тел.: 
(096) 516-12-17.
· Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська, 
11, кооп. «Ветеран»). Тел.: (066) 293-78-40.
· Гараж (Дніпровський, вул. Березня-
ківська,23, ГБК «Березняки-2», 4/4-пов. 
приміщення, 19 кв.м, кімната суха). Тел.: 
(097) 490-02-47.
· Гараж (Дніпровський, вул. Курнатовського, 
ГБК, 3,5х6 м, цегл., електроенергія, охорона, 
транспортний розв’язок, трамвай, автобус, 
маршрутка близько, автомийка безкоштовно, 
приват., документи готові) - 5 тис. у.о., торг. 
Тел.: (098) 845-20-90, (063) 496-37-76.
· Гараж (Дніпровський, вул. Райдужна, 
власний). Тел.: (098) 176-79-79.
· Гараж (Дніпровський, вул. Райдужна, 
метал.). Тел.: (093) 578-34-08.
· Гараж (метал., 6х3,2 м, жданівський, розі-
браний, Глеваха) - 10 тис.грн. Тел.: (066) 
675-23-86, (067) 279-46-21.
· Гараж (метал.) на вивезення. Тел.: (063) 
772-55-26.
· Гараж (Оболонський, вул. Маршала Мали-
новського,36, м. «Оболонь», метал.). Тел.: 
(095) 876-53-44.
· Гараж (Печерський, кооп. «Либідь», м. 
«Видубичі», шлакоблоковий, висота воріт 2 
м) - 2,5 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.
· Гараж (Печерський, поряд м. «Либідська», 
кооп. «Либідь», 22 кв.м, утеплений, сухий) - 
за домовленістю. Тел.: (068) 358-24-44.
· Гараж (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, вул. 
Сім’ї Сосніних) недорого. Терміново. Тел.: 
(097) 483-81-65.
· Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. 
Я.Коласа, кооп. «Олімпієць», на 2 авто, 
цегл., погріб). Тел.: (096) 968-25-45.
· Гараж (Святошинський, Борщагівка, кооп., 
метал.). Тел.: (096) 353-94-54.
· Гараж (Святошинський, вул. Жме-
ринська,24, кооп. «Арктика», метал., 
жданівський, біля в’їзду) - за домовленістю. 
Тел.: (067) 239-01-49.
· Гараж (Святошинський, Галагани, м. «Бе-
рестейська», вул. Дружківська,8/10, 22 кв.м, 
утеплений, підвал, яма, світло, стелажі, 
гарний стан). Тел.: (098) 695-39-38.
· Гараж (Солом’янський, вул. Народного 
ополчення,23, аеропорт Жуляни, ГБК 
«Центр», цегл., 5,7х3,3 м, підвал за периме-
тром, електроенергія, охорона цілодобово, 
приват.). Тел.: (098) 605-03-65.
· Гараж (Солом’янський, вул. Новопольова, 
2, кап., 20 кв.м) - 6 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 
035-18-00.
· Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського, 
поряд вул. М.Кривоноса, кооп. «Севасто-
польський», 18 кв.м, чистий, вільний). Тел.: 
(067) 183-44-34.
· Гараж (Шевченківський, біля м. «Лук’я-
нівська», на 2 авто). Тел.: 483-08-58.
· Гараж (Шевченківський, Нивки, район ме-
дучилища, метал., яма, погріб). Тел.: (067) 
647-73-56.
· Гараж (Шевченківський, Сирець, вул. Ба-
кинська, метал., охорона, кооп., погріб, бе-
тонна підлога, охорона) - 85 тис.грн. Тел.: 
(067) 911-29-90.

здам в оренду 
· Гараж в Гостомелі (100 кв.м, поряд Вар-
шавська траса) - 3 тис.грн/міс. Тел.: (095) 
603-08-15.
· Гараж (Голосіївський, вул. Кіровоградська, 
кооп. «Козацький», 3,25х5,93 м, висота 2,04 
м, підлога бетонна, підвал з з.-б. блоків, 
шлагбаум, цілодобова охорона, електрика, 
поруч СТО, мийка, АЗС, шиномонтаж, м. 
«Деміївська», зупинка) - 35 у.о. + світло. 
Тел.: (066) 471-97-57 (Алла).
· Гараж (Голосіївський, вул. О.Кошевого, 
бетонний, 8 кв.м, без ями, електроенергія) 
- 800 грн/міс. Тел.: (093) 409-40-52.
· Гараж (Дарницький, район радіозаводу) - 
1,1 тис.грн. Тел.: (066) 973-50-16.
· Гараж (Дніпровський, біля м. «Лівобе-
режна», метал., погріб, електроенергія, охо-
рона) - 800 грн. Тел.: (067) 379-88-28.
· Гараж (Дніпровський, Воскресенка, вул. 
П.Черемшини, біля озера, автобус № 46, вул. 
П.Запорожця). Тел.: 542-33-71.

· Гараж (Дніпровський, вул. Райдужна, 
кооп., цегл., яма, електроенергія, охорона, 
4х6 м) - 1 тис.грн або продам. Тел.: (098) 
845-20-90, (063) 496-37-76.
· Гараж (Дніпровський, м. «Дарниця», 
метал.) недорого. Тел.: 563-53-48.
· Гараж (Подільський, Виноградар, 22 кв.м, 
погріб) - 500 грн. Тел.: (096) 227-50-32.
· Гараж (Подільський, Вітряні Гори, цегл., 
яма, вода) - 600 грн. Тел.: (099) 014-28-08.
· Гараж (Святошинський, Борщагівка, метал.) 
або продам. Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
· Гараж (Солом’янський, м. «Вокзальна», 
вул. Л.Проценко,8). Тел.: (095) 876-53-44.
· Гараж (Шевченківський р-н). Тел.: (098) 
823-93-66.

· Гараж (Шевченківський, центр, 
пр.Перемоги,20, біля будинку). 
Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.

· Гараж (Шевченківський, центр, пр. Пере-
моги,20). Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.

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

4 Устаткування 4

4.1. Устаткування, 
прилади, сировина

куплю 
· Акумулятори, холодильники старі, мета-
лобрухт, кондиціонери (для себе) недорого. 
Тел.: (066) 133-43-06.
· 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.
· Балон кисневий (для себе) недорого. Тел.: 
(096) 961-78-78.
· Бензоелектростанцію. Тел.: (098) 032-10-66.
· Бензопилу ЛІДЕР (повна прочистка карбю-
ратора, нов. повітряний фільтр, відточений 
ланцюг, потребує уваги проводка) - 850 грн. 
Тел.: (067) 911-29-90.
· Ваги електронні (до 100 г). Тел.: (050) 558-60-95.
· Генератор електричний. Тел.: (063) 394-57-23.
· Дозиметри БЕЛЛА, ПРИП’ЯТЬ (побу-
товий) та ін. Тел.: 332-03-61.
· Електрогенератор (для себе) недорого. 
Тел.: (099) 486-74-70.
ё	 Куплю	 оргстекло,	 текстолит,	
фторопласт,	винипласт,	электро-
картон,	 набивку,	 асботкань.	 Тел.:	
(099)	623-36-91,	(097)	080-32-67.
ё Куплю токарную, фрезерную 
оснастку, станки, тиски, патроны, 
фрезы, большие сверла, люнеты, 
резцы. Мерительный инструмент, 
электродвигатели, редукторы, ком-
прессоры, вакуумные насосы. Фото на 
почту: olegsutrikoff@gmail.com, Viber 
(096) 870-96-87, WA (096) 418-05-86.
· Перфоратор. Тел.: (068) 115-17-97.
· Пристрій зарядний для акумулятора 
(можна несправний), верстат свердлу-
вальний, патрон для дрелі під конус В-16, 
ключ для патрона, бінокуляри, електро-
дриль, свердла, електроточило. Тел.: (098) 
227-72-04.
· Частотомір, радіолампи, осцилограф, гене-
ратор (можна неробочий). Тел.: (068) 097-48-99.

продам 
· Автоклав. Тел.: (095) 133-93-74.
· Автотрансформатор регулювальний РН-
250, блок живлення ЕЛЕКТРОНІКА МС-
9011, набір столярного інструменту, пилу 
електричну (ручна, по дереву), електро-
дриль (великий, міцний), стабілізатор на-
пруги. Тел.: 419-34-05.
· Апарат ВД-402 (зварювальний, 3-фазний, 
200 кг) - 15,1 тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
· Апарат ДЖОБІ зварювальний (Чехія, елек-
троди 2 мм) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Апарат ТЕЛВІН ТЕХНІКА-164 зварю-
вальний інверторного типу (вага 3,4 кг, 
Італія) - 2,65 тис.грн. Тел.: (093) 540-60-55.
· Апарат точкового зварювання. Тел.: (067) 
294-74-17.
· Бензопилу ПАРТНЕР (П.-Хмельницький) 
недорого. Тел.: (050) 866-92-69.
· Бензопилу ФОРВАРД (потребує незначного 
ремонту) - 900 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Бетонозмішувач (професійний, 0,5 куб.м, 
знаходиться у Глевасі) - 10 тис.грн, бетоноз-
мішувач (0,25 куб.м) - 5 тис.грн. Тел.: (066) 
675-23-86, (067) 279-46-21.
· Верстат деревообробний, піч-буржуйку, 
плиту для дачі. Тел.: (097) 591-28-87.
· Верстат деревообробний (рейсмусний, 380 
Вт, пересувний). Тел.: (050) 444-18-94.
· Верстат токарний по дереву. Тел.: (050) 
221-42-05.
· Верстат циркулярний по дереву. Тел.: (067) 
588-82-53.
· Випрямитель ВСБ-1603 зварювальний 
(побутовий,з-д «НПО Автопромзварю-
вання», м.Запоріжжя, інструкція з експлуа-
тації). Тел.: (067) 157-07-82.
· Двигун постійного струму (220 В, 5 А, 
нов.) - 5,2 тис.грн, ємкість під ГСМ або 
зерно (1,3х3 м, горловина, зливний кран) - 
9,7 тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
· Дозиметр-радіометр ДП-5А (військового 
зразка, оригінальна упаковка, валіза). Тел.: 
(067) 916-86-20.
· Електродвигуни (від 6 до 350 Вт), венти-
лятор СІЛЬВЕР. Тел.: (097) 409-34-96.
· Золотник 3-позиційний ГА-86/2. Тел.: (099) 
344-37-94.
· Кабель 2-жильний. Тел.: (098) 296-05-50, 
(04598) 3-66-22.
· Кабель мідний (2-жильний) - 15 грн/пог.м. 
Тел.: (066) 883-22-97.
· Комплект зварювальний (Німеччина, про-
фесійний). Тел.: (096) 369-91-47.
· Лещата великі - 1500 грн. Тел.: (066) 646-87-48.
· Лічильник СОИ-446-10-40А (1-фазний, 
електричний). Тел.: (050) 283-82-31.
· Мікроскоп. Тел.: (099) 551-30-41.
· Нівелір Н-3 (б/к) - 150 грн. Тел.: (067) 735-14-72.
· Нівелір НА-1 (високоточний). Тел.: 528-25-26.
· Пальник на опилках, щепі, телетах для 
твердопаливного котла від 50 до 300 кВт, 
верстат деревообробний ДЖЕТ (Китай), 
верстат металообробний ДЖЕТ (Китай). 
Тел.: (066) 600-87-84.
· Перфоратор недорого. Тел.: (098) 326-97-
99, (063) 855-72-77.
· Перфоратор (нов., Німеччина) - 1,5 тис.грн, 
болгарку (нов.). Тел.: (098) 326-97-99.
· Перфоратор. Тел.: (095) 280-43-75.
· Провід зварювальний (16 кв., 20 пог.м), 18 
кв. (14 пог.м). Тел.: 405-18-66.
· Радіолампи. Тел.: (050) 742-38-66.
· Станцію для подачі води (нов.) - 1 тис.грн. 
Тел.: (096) 470-60-80.
· Стерилізатор сухоповітряний. Тел.: (098) 
966-31-59.
· Установку для шліфування бетонних і мо-
заїчних підлог (380 Вольт) - договірна. Тел.: 
(067) 338-97-88.
· Фен будівельний. Тел.: 519-34-97.
· Фриз 275х55 КР-12. Тел.: (098) 326-97-99, 
(063) 855-72-77.
· Шлифмашинку (380 В). Тел.: (050) 386-59-05.

5 Сільське 
господарство 5

5.1. Сільгосптехніка, 
запчастини

куплю 
· Трактор Т-25 на запчастини, ексвкаватор ЕО-
2621 на базі ЮМЗ (бажано з малою кабіною, 
для себе) недорого. Тел.: (099) 292-62-91.

продам 
· Двигун до трактора Т-25 (790 мотогодин, 
стан нового) - 34 тис.грн, двигун трактора 
Т-40 (потребує дрібного ремонту) - 13,3 
тис.грн, двигун (дизель, 1-циліндровий, 
Німеччина, стартер) - 10,6 тис.грн, плуг 
(3-корпусний, обрезан один корпус) - 10,6 
тис.грн, плуг (4-корпусний, саморобний, 
захват 90 см, до трактора Т-40) - 15 тис.
грн, сцепку на 4 борони (тяжела борона) - 7 
тис.грн, трактор саморобний на базі ГАЗ-66 
(двигун СМД-18) - 52 тис.грн, трактор само-
робний (гідравлика, блокування, понижена 
передача, реверс) - 34 тис.грн, блок двигуна 
трактора Т-40 (колінвал, розпредвал) - 9,7 
тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
· Запчастини до сівалки СЗС-2,1. Тел.: (050) 
140-14-83.
· Сепаратор зерновий (для очищення та 
калібрування, вентиляторний, саморобний 
та креслення для виготовлення), віялку зер-
нову (саморобна, б/к). Тел.: (067) 931-97-56.
ё Техника от производителя! Се-
ялка (новая) СУПН-6(8), УПС-6(6)-
усиленная рама, 2-к привод. Куль-
тиватор (новый) КСО-4.0; 6.0; 8.0, 
КРН-5.0; 6.0. Дисковая борона 
(новая) АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1. Сеялка 
(после капремонта) СЗ-3.6, СЗ-5.4, 
Тодак-8. Тел.: (067) 780-14-39.

послуги 
· Садовые работы на участке: обрезка, 
уборка, скатывание, демонтаж ветхих по-
строек. Михаил (50 лет, опыт). Тел.: (095) 
850-05-02.

5.2. Реманент
куплю 

· Газонокосарку (б/к, на коліщатках, для 
себе) недорого. Тел.: (067) 931-97-56.
· Секатор, косу, бензокосу, сокиру. Тел.: 
(098) 227-72-04.

продам 
· Візок садовий (грузовий), обприскувач са-
довий КВАЗАР (Польща, нов.). Тел.: (066) 
825-18-45.
· Газонокосарку (бензин, Німеччина). Тел.: 
(066) 293-78-40.
· Картоплесаджалку 1-рядкову для мо-
тоблока, каритоплекопач для мотоблока, 
адаптер для мотоблока, причіп для мото-
блока. Тел.: (098) 694-95-61.
· Косу ручну (60 см, з ручкою), косарку для 
трави (на коліщатках). Тел.: (095) 280-43-75.
· Плуг кінний, кінний культиватор, борони. 
Тел.: (068) 222-69-69.
· Січкорізку, бурякорізку (все ел., гарний 
стан). Тел.: (098) 083-54-35.
· Шланг поливальний (нов., облегчений, 15 
м) - 250 грн. Тел.: (067) 454-60-46.

5.3. Худоба, птиця, 
комбікорми

продам 
· Баранів, племенних козликів. Тел.: (093) 
896-01-36.
· Кіз лохвицької породи або безрогих, ко-
зенят, козликів. Тел.: (067) 898-85-40, (097) 
346-97-77.
· Козенят та кіз дорослих. Тел.: (098) 083-54-35.
· Рамку для пчіл. Тел.: (068) 221-97-30.

5.4. Садівництво, 
городництво

куплю 
· Вулики (б/к, у Вишгородському р-ні), 
бджолосім’ї (для себе). Тел.: (099) 798-31-94.

продам 
· Бджоли. Тел.: (095) 336-86-25 (Микола 
Олексійович).
· Бджолорамку. Тел.: (063) 865-62-86.
· Бджолосім’ї, бджолопавільйон. Тел.: (098) 
476-72-44.
· Бджолосім’ї. Тел.: (063) 594-72-70.
· Візок господарський (гарний стан) - 2 тис.
грн. Тел.: (093) 749-52-30.
· Нарциси (сортові, багатоквіткові), шип-
шину свіжу, ягоди калини свіжої, цибулини 
тюльпанів, тую, горіхи грецькі, липи ма-
ленькі. Тел.: (063) 692-22-49.
· Пчел породы украинская степная. Тел.: 
(098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Саджанці ківі (морозостійкі, плодоносні) - 
200 грн/шт.; саджанці граната, інжира, фун-
дука. Тел.: (099) 798-29-88.
· Саджанці шовковиці (щеплені, сортові, 
ягода вагою 6 г), шовковицю плакучу (1,5 - 
2 - 2,5 м). Тел.: (067) 799-15-64.
· Саженцы облепихи без колючек (для сада). 
Тел.: (096) 469-57-85.
· Тестер цифровий рівня кислотності грунту 
та рідин (нов., кишеньковий) - 140 грн. Тел.: 
(050) 951-03-07.
· Троянди паркові та плетисті, цибулини 
тюльпанів. Тел.: 337-51-75.
· Цибулини сортових тюльпанів (понад 30 
сортів) до 3 грн/1 шт., троянди плетисті до 
60 грн/шт. Тел.: (067) 431-73-98.
· Цибулини тюльпанів - 3,5 грн/шт. Тел.: 
(094) 906-01-75.

послуги 
· Заготовка дров. Срез старых деревьев, 
очистка территории. Тел.: (067) 911-29-90.

6 Послуги 6

6.1. Інвестиції, кредити, 
страхування 

пропоную 
· Акції річкового порту. Тел.: (097) 243-11-32.

6.2 Юридичні, бухгал-
терські, аудиторські

пропоную 
· Адвокат з 25-річним досвідом роботи в 
судах надає юридичні послуги з підготування 
та розгляду цивільних, трудових, житлових, 
сімейних, кримінальних, адміністративних 
та справ, пов’язаних із ДТП в судах України. 
Допомогу розібратися у начисленні нових 
осучаснених пенсій. Автор 6-ти юридичних 
книг написаних разом з Верховним Судом 
України. Тел.: (098) 302-85-91.
· Адвокат з досвідом роботи в судах надає 
юридичні послуги з підготування та роз-
гляду адміністративних, кримінальних та 
справ, пов’язаних з ДТП в судах України. 
Автор юридичної літератури. Тел.: (067) 
261-01-00.

потребую 
· Ищу добросовестного адвоката по любой 
цене. Срочно. Тел.: (098) 598-66-61.
· Ищу профессионального адвоката по угло-
овному и гражданскому производству в р-не 
м. «Левобережная». Тел.: 516-67-34, (097) 
038-51-73.

· Потрібна допомога адвоката. Оплата за ре-
зультатом. Тел.: (067) 593-56-42.

6.3. Поліграфічні, рекламні
пропоную 

· PLANETA V2/4-7/SW. Зав. 
ном. - 270425. Аркушепрогони - 
28050000 1992/1996 renov. Тел.: 
(050) 312-14-91.
· WOHLENBERG 3-нож. TYPE - F 
43DO N D11522 1971/2202 renov. 
Тел.: (050) 312-14-91.
· Біндер Hans Muller Ae TYP 896 
N 922037A 1974/1997 renov. Тел.: 
(050) 312-14-91.

· Відновлення, оцифровка старих фото-
графій з наступним записом на будь-який 
електронний носій. Тел.: (066) 173-34-06.
· Набор, редактирование, орфография 
текста. Запись текста на любой электронный 
носитель. Тел.: (063) 895-90-74.
· Пошук інформації в Інтернет. Запис інфор-
мації на любий електронний носій (флешка, 
CD/DVD, microSD). Тел.: (063) 895-90-74 
(Олександр Владиславович).

· Ризограф RISO RZ-200ER - 20 
тыс.грн. Тел.: 482-08-62.
· СТП БИП 1978. Тел.: (050) 312-
14-91.
· Фальцовка SHTAHL 78 3/4 KTL 
1992/1996 renov. Тел.: (050) 312-
14-91.

6.4. Освіта та навчання
пропоную 

· Английский профессионально всем. Тел.: 
(067) 259-18-14.
· Досвічений сертифікований викладач до-
поможе з вивчення англ. мови за скайпом. 
Тел.: (066) 962-76-06.
· Дослідження та розробки в галузі 
машинобудування, приладобуду-
вання, іншихприродних та тех-
нічних наук. Електротехнічні розра-
хунки. Розрахункиелектричних 
машин. Розрахунки по витратникам 
і лічильникам кількості.Розрахунки 
по гідравліці. Тел.: (063) 895-90-74.
· Початковий ідишь для бажаючих. Пробні 
уроки в онлайні. Тел.: (050) 076-91-61.
· Уроки гитары, электрогитары, бас-гитары и 
др. муз. инструменты. Тел.: (093) 691-24-00.

6.5. Обслуговування свят
пропоную 

· Обробка, редагування звуку, що дозволяє 
нормалізувати та налагодити параметри 
звуку.Запис аудіо-, відеоданих на любий 
електронний носій (флешка, CD/DVD, 
microSD)для подальшого відтворення/де-
монстрування на плеєрах, комп’ютерах, чи 
іншихтехнічних засобах. Тел.: (063) 895-
90-74 (Олександр Владиславович).

6.9. Хатні роботи
пропоную 

· Прибирання квартир, офісів. Тел.: (067) 
975-88-59.
· Частично присмотрю за человеком, ре-
бенком, квартирой в обмен на бесплатное 
проживание. Тел.: 360-59-70.

7 Оргтехніка,  
все для офісу 7

7.1. Комп’ютери, 
комплектуючі

куплю 
· Монітор (будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
· Монітор (будь-який стан). Тел.: (097) 297-19-58.

продам 
· Блок живлення ПЕНТІУМ-3 недорого. 
Тел.: (096) 968-25-45.
· Комп’ютер - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 366-78-31.
· Комп’ютер РОБІК (СРСР, для колекції) - 
2,8 тис.грн. Тел.: (067) 709-60-81.
· Комп’ютер. Тел.: (095) 094-82-60.
· Маршрутеризатор для інтернету, Wi-Fi 
КАНЬОН-150, модем ЗІКСЕЛЬ АДСЛ-2. 
Тел.: (093) 201-59-89.
· Монітор LG, блок системний недорого. 
Тел.: (066) 216-60-41.
· Монітор LG ФЛАТРОН (17»). Тел.: (068) 
928-11-43.
· Монітор САМСУНГ-750NF (17»). Тел.: 
(096) 440-78-47.
· Нетбук АСЕР (нов., робочий) - 3,4 тис.грн. 
Тел.: (066) 300-94-63.
· Плати материнські від комп’ютерів (1986 
р.вип.). Комп’ютери (1-, 2-ядрові, Віндовс 
ХР). Тел.: (097) 996-62-70.
· Принтер - 250 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
· Пристрій багатофункціональний (принтер, 
сканер, копір) недорого. Тел.: 518-95-95.
· 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 моб. в будь-якому стані. Тел.: 
(097) 297-19-58.
· Телефони, радіотелефони, телефони моб. 
(б/к, неробочі). Тел.: (067) 504-62-81.

продам 
· Антену для посилення сотового зв’язку. 
Тел.: (096) 673-77-77.
· Апарати телефонні старого зразка. Тел.: 
(050) 442-33-76.
· Апарати телефонні (старого зразка). Тел.: 
566-32-73, (050) 441-31-60.
· Апарат телефонний (дисковий, нов.) - 150 
грн. Тел.: (067) 709-60-81.
· Апарат телефонний (кнопковий, переносний, 
зеленого кольору). Тел.: (068) 126-31-07.
· 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.
· Радіотелефон ПАНАСОНИК (з АВН, б/к, 
гарний стан) - 200 грн. Тел.: 400-75-64.
· 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 (нов., 8 Гб, в упаковці), телефон 
кнопковий (на 2 сім-картки), DVD-диски 
(нов.). Тел.: (093) 578-34-08.
· Смартфон НОКІА N-73 (Німеччина, нов.) 
або обміняю на неробочий моб. телефон. 
Тел.: (097) 297-19-58.
· Смартфон САМСУНГ КОРЕ ПРАЙМ 
(гарний стан, повний комплект, б/к 1 рік) - 
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 404-45-82.
· Телефон з АВН. Тел.: (050) 064-26-41.
· Телефони моб. ПРЕСТІЖИО, НОКІА, 
САМСУНГ. Тел.: (050) 669-05-92.
· Телефони моб. (старі, на запчастини). Тел.: 
(066) 392-17-14.



8 www.eo.kiev.ua № 27      12–18.07.2019482-01-13, 482-08-62
· Телефони моб., флешки, навушники та 
блютуз (нов.) недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
· Телефони САМСУНГ моб. (нов.) або об-
міняю на неробочі моб. телефони. Тел.: 
(068) 115-17-97.
· Телефони СОНІ ЕРИКСОН Т-290І (моб., 
Малайзія, 2 шт., без акумулятора та зарядки) 
- 165 грн або обміняю на гітару або шахи. 
Тел.: (096) 174-45-49.
· Телефон моб. (бабушка) - 430 грн. 
Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Телефон НОКІА-541І моб., смартфон ХУ-
АВЕЙ. Тел.: (067) 916-86-20.
· Телефон НОКІА N-73 (моб., Німеччина, 
нов.) або обміняю на неробочі моб. теле-
фони. Тел.: (068) 115-17-97.
· Телефон НОКІА моб. недорого. Тел.: (067) 
403-03-15.
· Телефон ПАНАСОНИК (кнопковий). Тел.: 
(067) 868-17-39.
· Телефон САМСУНГ моб. (на 2 карти, б/к) 
- 430 грн. Тел.: (063) 071-61-87.
· Телефон СОНІ ЕРИКСОН J-100I моб. (без 
батареї та зарядки), телефон САМСУНГ 
(фото, відео, зарядний пристрій). Тел.: (097) 
247-33-62.
· Телефон СОНІ ЕРИКСОН моб. (нов.) або 
обміняю на неробочі моб. телефони. Тел.: 
(068) 115-17-97.
· Телефон-факс ПАНАСОНИК КХ-F 74RU. 
Тел.: (096) 369-91-47.
· Флешки від 2 Гб (різні). Тел.: (096) 307-71-30.

7.3. Інша оргтехніка, 
канцтовари

продам 
· Браслети на годинники (метал., нов.) по 
100 грн. Тел.: (099) 754-20-26.
· Годинники ГЕНЕРАЛЬСЬКІ - 230 грн, КО-
МАНДИРСЬКІ - 310 грн та ін. (нов.) недо-
рого. Тел.: (073) 437-91-31.
· Друкарську МОСКВА (портативна) - 150 
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Друкарську. Тел.: (050) 037-08-07.
· Друкарську УНІС (малогабаритна, гарний 
стан, м.Сараєво, інструкція). Тел.: 453-79-63.
· Кульман, дошку для креслення, сумки для 
ноутбуків (2 шт.). Тел.: (067) 155-75-82.
· Лінзу для ситання (підвішується на шию) - 
100 грн. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
· Мікросхему К-145ИК1901 (годинникова, 
10 шт.) по 70 грн/шт. Тел.: (067) 709-60-81.
· Папір (рулон, ширина 1,4 м, 30 кг). Тел.: 
(097) 409-34-96.

· Ручку SMARTBOB ТМ автома-
тичну. Тел.: (098) 062-61-17.

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.

потребую 
· Рахівницю (дерев., счети). Тел.: 482-49-92.

8 Все для дому 8

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

куплю 
· Аудіокасети, компакт-диски недорого або 
прийму в подарунок. Тел.: (067) 234-29-71.
· Диски (різні теми та зміст, на свій вибір) по 
3 грн. Тел.: (068) 128-86-20.
· Магнітофон (кас., переносний, робочий, 
для себе), радіоприймач кас. (переносний, 
сучасний, робочий, невеликого розміру). 
Тел.: (067) 686-37-46.
· Магнітофон, приймачі, підсилювач, тюнер 
Т-2. Тел.: (063) 924-65-26.
· Радіоприймач (Японія, можна б/к). Тел.: 
(067) 911-29-90.
· Телевізор (б/к, самовивіз). Тел.: 237-33-67.
· Телевізор (від 15» до 24», LED, для себе), 
флешку USB (від 2 до 16 Гб), антену кім-
натну, відеоплеєр з раз’ємом USB, тюнер 
телевізійний Т-2. Тел.: (098) 227-72-04.
· Телевізор (неробочий) на запчастини, 
Троєщина. Тел.: (097) 506-66-25.
· 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).

продам 
· Акумулятор (6 В, 1,2 А, 20 А/год., для аку-
стики). Тел.: (099) 798-31-94.
· Антену телевізійну (кругла, з кріпленням). 
Тел.: 525-46-02.
· Аудіомагнітофон СМІТ портативний (кас., 
Корея), сумку КЕНОН для фото або відео-
камери, дискетницю (дерев., навісна). Тел.: 
(093) 201-59-89.
· Бінокль БПЦ-7х50 (СРСР, гарний стан) - 
4,2 тис.грн. Тел.: (067) 709-60-81.
· Бінокль, диски DVD (нов.). Тел.: (093) 578-34-08.
· Бінокль театральний (нов.). Тел.: 482-49-92 
(після 20.00).
· Відеокамеру ПАНАСОНИК (Японія), відеока-
сети (100 шт., фільми). Тел.: (067) 230-04-94.
· Відеокасети (дуже гарні фільми, історичні, 
художні, драми) недорого. Тел.: (050) 147-
02-62, (097) 412-30-01.
· Відеокасети, касети для магнітофона. Тел.: 
403-16-68.
· Відеокасету-адаптер - 200 грн. Тел.: 513-69-83.
· Відеомагнітофони LG, ТОШИБА (б/к) по 
100 грн, відеомагнітофон ПАНАСОНИК - 
200 грн. Тел.: (096) 360-99-94.
· Відеомагнітофони ПАНАСОНИК, СОНІ, 
САМСУНГ, приймач ОКЕАН-209, приймач 
АЛЬТАЇР-305 (3-програмний, неробочий), 
платівки, бобини, телевізор ЕЛЕКТРОН не-
дорого. Тел.: (063) 977-46-80.
· Відеомагнітофон ОРИОН (Японія) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (096) 968-25-45.
· Відеоплеєр АКАЙ (майже нов.). Тел.: (063) 
496-37-76, (098) 845-20-90.
· Касети магнітофонні (Поплавський) - 10 
грн, касету («Ласковый май») - 20 грн. Тел.: 
(066) 465-66-34, 526-39-33.
· 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.
· Колонки S-606 - 150 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
· Колонки СОНІ (2 шт.). Тел.: (066) 766-00-52.
· Колонки ТЕСЛА (2 шт.) - 150 грн, АЙВА (2 
шт.) - 550 грн, DVD ПІОНЕР - 150 грн. Тел.: 
(067) 587-67-95.
· Лампи М-14 індикаторні (нов., СРСР, 15 
шт.) - 490 грн/шт. Тел.: (067) 709-60-81.
· Магнітолу АЙВА. Тел.: 528-25-26.
· Магнітофон ГРЮНДІГ КТ-47 (Німеччина), 
телевізор ТОШИБА (Японія, на запча-
стини). Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
· Магнітофон-приставку МАЯК-001 (вищого 
класу, майже нов.). Тел.: (097) 171-03-43.
· Магнітофон РОСТОВ-НА-ДОНУ-102 - 
3500 грн, телевізор ВИТЯЗЬ - 1 тис.грн. 
Тел.: 530-33-58.
· Магнітофон ЮПІТЕР (стерео, бобини), 
програвач МЕЛОДІЯ-103 (стерео) РАДІО-
ТЕХНІКА. Тел.: (099) 124-69-22.
· Мікросхеми серія 164 LE-5, ТМ2, 134РУ-6. 
Тел.: (063) 376-44-69.

· Клапан вхідний для води для пральної АРИ-
СТОН або ІНДЕЗИТ. Тел.: (097) 279-32-06.
· Компресор для холодильника (Білорусь), 
морозильник. Тел.: 525-69-66.
· Кондиціонер МЕДІО (Гонконг, гарний 
стан) - 600 у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
· Кронштейни для НВЧ-пічі (нов., 2 шт., 
нов.) - 300 грн. Тел.: 410-45-40.
· Матрац-електрогрілку (нов.) недорого. 
Тел.: (068) 129-65-03.
· НВЧ-печі (2 шт., повний комплект, гарний 
стан) по 950 грн, компресор від холодиль-
ника (універсальний) - 700 грн. Тел.: (063) 
261-11-21.
· Пилосос (Німеччина, миючий), пилосос 
(Німеччина, звичайний), самовар (нов.), ка-
воварку офісну. Тел.: (067) 230-04-94.
· Пилосос ШТОРМ - 400 грн. Тел.: (063) 
924-65-26.
· Плиту АЗОВМАШ (ел., 4-конф., духовка, ро-
бочий стан) - 1 тис.грн. Тел.: (063) 937-58-14.
· Плиту АРДО (верх - газ, духовка елек-
трична) недорого. Тел.: (095) 843-03-00.
· Плиту БРЕСТ (газ., 4-конф., гарний стан) - 
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Плиту газ. (4-конф., темно-корич., нов., 
заводська упаковка), соковыжималку (нов.) 
- 450 грн, пилосос УРАЛ (нов., пуфик, в 
чохлі, на коліщатках) - 500 грн. Тел.: (067) 
102-31-91.
· Плиту ГРЕТА газову. Тел.: (067) 889-14-10.
· Плиту ГРЕТА (ел., 4-конф., гарний стан, 
робоча) - 800 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
· Плиту (ел., 4-конф., стаціонарна, з ду-
ховкою) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 948-43-10.
· Плиту ЕЛЕКТРА-1001 (4-конф., ел., б/к, 
норм. стан, корич., робоча) - 1,5 тис.грн, пи-
лосос. Тел.: (067) 911-29-90.
· Плиту КАЛОРІК (газ., Німеччина, 4-конф.) 
- 800 грн. Тел.: (068) 126-31-07.
· Плиту ЛИСЬВА (електрична, потрібно 
встановити шнур) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 
264-22-76.
· Плиту, швейні ПОДІЛЬСЬКА, ЧАЙКА. 
Тел.: (093) 506-52-83.
· Посудомийну (нов., Німеччина, 85х60 см) 
дешево. Тел.: 524-37-64.
· Пральну АГАТ (нов., 2 кг, 2-реверсна). 
Тел.: (067) 116-41-91.
· Пральну АРИСТОН AL-109X EB (неробоча, 
гарний стан, потребує заміни плати керування) 
- 1,2 тис.грн. Тел.: (066) 155-25-44.
· Пральну (вітч.) недорого. Тел.: (066) 274-61-83.
· Пральну ІНДЕЗИТ, витяжку кухон. Тел.: 
419-01-65.
· Пральну ІНДЕЗИТ (напівавтомат), пральну 
(кругла), пилосос ВИХОР (б/к), соковижи-
малку. Тел.: (050) 064-26-41.
· Пральну МАЛЮТКА - 350 грн. Тел.: 410-45-40.
· Пральну РИГА-17 (потребує невеликого 
ремонту), ПЧОЛКА (б/к, неробоча). Тел.: 
(066) 587-31-47.
· Пральну РИГА. Тел.: (098) 946-51-32.
· Пральну ХАРКІВ’ЯНКА (малютка). Тел.: 
463-19-56.
· Праску ІНОТЕКС (нов., Німеччина). Тел.: 
(066) 392-17-14.
· Праску (нов.) - 120 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Праску, фен в наборі, електрочайник, пилосос 
РАКЕТА на коліщатках, комбайн кухон. недо-
рого. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· Прядку (ел.), швейну ЧАЙКА. Тел.: (097) 
529-72-17.
· Самовар (ел., Тула, 3 л, гарний стан), паро-
варку (ел., б/к), машину для натирання під-
логи (220 В, вага 5 кг, робоча, гарний стан). 
Тел.: 453-79-63.
· Соковижималку (малогабаритна, Росія) - 
100 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Соковижималку РОСИНКА (ел., для 
обробки та шинкування овочів), тостери 
СЕЙМ, МІНОТЕЛЕ (2 шт., Прибалтика). 
Тел.: (066) 087-43-61.
· Сушарку для взуття. Тел.: (099) 241-73-46.
· Холодильник АРИСТОН (Італія, великий, 
висота 180 см, робочий). Тел.: (067) 909-56-02.
· Холодильник АТЛАНТ-МХМ-1716-02 
(б/к). Тел.: (095) 102-11-79.
· Холодильник БОШ (висота 180 см). Тел.: 
(067) 876-15-42.
· Холодильник ВІРПУЛ (2-камерний, два 
компресори, висота 190 см) - 4,5 тис.грн. 
Тел.: 362-36-55.
· Холодильник ДНІПРО-2 (1-камер., 120 
см), ЗІЛ (140 см, 1-камер.), НОРД-214 (140 
см, 2-камер., верхній морозильник), плити 
НОРД (ел. розжиг), ДРУЖКІВКА (класика), 
та дніпропетровська (всі 50х60 см, білі, 
можлива доставка). Тел.: 237-33-67.
· Холодильник ДНІПРО-2 (б/к, робочий). 
Тел.: (066) 247-74-20.
· Холодильник ДНІПРО-2. Тел.: (050) 037-08-07.
· 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 ДОНБАС (б/к, робочий, 
гарний стан). Тел.: (068) 251-86-07.
· Холодильники (1,5 м, під ковбасні виробі, 
б/к, гарний стан), холодильник під конди-
терські вироби (3-ярусний, майже нов.). 
Тел.: (096) 870-59-67.
· Холодильник ЛІБХЕР (висота 160 см, об’єм 
250 куб.см, неробочий). Тел.: 412-06-20.
· Холодильник МІНСЬК (робочий). Тел.: 
(097) 403-17-22.
· Холодильник-морозильник (2009 р.вип., 
робочий) недорого. Тел.: 407-00-20 (Воло-
димир Петрович).
· Холодильник ОКА-3 - 800 грн. Тел.: (067) 
813-03-34.
· Холодильник ОКА-3 (робочий) недорого. 
Тел.: (066) 772-36-08.
· Холодильник побутовий. Тел.: (099) 713-02-76.
· Чайник (Німеччина, ел.), масажер (ел., для 
спини), пральну АЕГ (Німеччина, сушка, 
гарний стан). Тел.: (067) 916-86-20.
· Чайник САТУРН (ел., 1,8 л, 1,5 кВт, нов., 
гарантія) - 230 грн, швейну ВЕРИТАС 
(тумба, робоча, 1960 р.вип., Печерський 
р-н) - 390 грн. Тел.: (050) 375-93-79.
· Швейні: 26 кл., 31 кл., 41 кл. (нов.), оверлок № 
208 кл. (робочий стан). Тел.: (066) 208-33-55.
· Швейні: ПОДІЛЬСЬКА (51 р.вип., дерев. 
корпус, нов.) - 2,5 тис.грн, СИНГЕР (Німеч-
чина). Тел.: (067) 854-41-47.
· Швейні універсальні 22 кл. з промстолами 
(гарний робочий стан). Тел.: 235-40-04 (Ок-
сана Володимирівна).
· Швейну ВЕРИТАС (б/к). Тел.: 530-33-58.
· Швейну ЗІНГЕР (б/к). Тел.: (095) 610-69-87.
· Швейну ЗІНГЕР (старовиння, без станка), 
швейну ТІККА (Фінляндія, зі станком). 
Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
· Швейну ЗІНГЕР (тумба) - 7,5 тис.грн. Тел.: 
(050) 416-61-63.
· Швейну ЛАДА-237-1, кавоварку (нов.). 
Тел.: (067) 425-17-49.
· Швейну (ножна, Німеччина) - 500 грн. 
Тел.: (093) 344-32-84.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.: 
(066) 365-55-14.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (чавунна, всі опе-
рації) - 700 грн, торг. Тел.: (067) 298-55-26.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (чавунна станіна, 
всі операції, робоча) - 1,1 тис.грн, скоро-
варку (нерж., індекційне дно, 6 л, нов.) - 950 
грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
· Швейну. Тел.: (099) 103-44-10.
· Швейну ЧАЙКА-142М (ножна, доатково 
електропривод), витяжку кухон. (б/к). Тел.: 
(095) 927-47-99.
· Швейну ЧАЙКА (ножна). Тел.: (067) 106-89-13.
· Швейну ЧЕПЕЛЬ (Угорщина). Тел.: (095) 
709-58-21.

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 

· Бідон молочний недорого. Тел.: (067) 647-73-56.
· (від 100 до 200 л), відро, каструлю скляну 
на 1 л, запасний патрон вугільний до 
фільтра РОДНИК, вазу невелику для квітів, 
драбину алюмінієву, драбину, таз пласт-
масовий або металевий, купорос мідний, 
купорос залізний, лещата, свердла, дзвінок 
бездротовий (електронний), датчик руху. 
Тел.: (098) 227-72-04.

продам 
· Бак-каструлю (емальована, корич., радян-
ських часів, 30 л, 40 л, 50 л), баки нерж. 
(40, 50 л), банку скляну (10 л, для соління), 
бутель скляний для вина (30-40 л), сервіз 
столовий (Швейцарія), супницю фарфорову. 
Тел.: 234-05-94.
· Бак-каструлю (нерж., 50 л, з кришкою). 
Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· 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.: (068) 350-78-40.
· Банки (3 л, 10 шт.) недорого. Тел.: 518-95-95.
· Банки скляні (1 та 3 л), бутель (10 л). Тел.: 
(050) 037-08-07.
· Банки скляні (3 л, 40 шт.). Тел.: (066) 755-44-99.
· Бочки дубов. (3 шт., оцинкований обруч, по 
15 л, нов.) - 450 грн/шт., дверцята чавунні 
для топки (28,5х28,5 см, квадратні) - 450 
грн, торг. Ємкості нерж. (2 шт., для харчових 
продуктів, глибокі, прямокутні, 60х50 см, 
висота 120 см) по 450 грн, торг. Тел.: (096) 
331-19-03, 355-70-60.
· Бутель (12 л, пробка завинтується). Тел.: 
412-79-70.
· Вазу з литого скла (фігурна), вазу кришталеву, 
статуетки фарфорові. Тел.: (067) 106-89-13.
· Вату мінеральну (1 рулон). Тел.: 530-33-58.
· Виделки та ножі (по 12 шт., мельхіор), 
ложки столові (6 шт., нов.) по 100 грн/шт., 
ложки столові (6 шт.), ложки чайні (6 шт., 
мельхіор, гарний стан) - 360 грн, сервіз 
чайний (візерунок червоно полуниця, фар-
форовий, на 6 персон, нов.) - 180 грн, ви-
делки мельхіорові (столові, позолота, 12 
шт., нов.) по 70 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Виделки та ножі (по 12 шт., мельхіор), 
ложки столові (6 шт., нов.) по 100 грн/шт., 
ложки столові (6 шт.), ложки чайні (6 шт., 
мельхіор, гарний стан) - 360 грн, сервіз 
чайний (візерунок червоно полуниця, фар-
форовий, на 6 персон, нов.) - 180 грн, ви-
делки мельхіорові (столові, позолота, 12 
шт., нов.) по 70 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Візки господарські (2 шт., б/к). Тел.: (067) 
439-84-77.
· Візки господарські (2 шт.). Тел.: (099) 138-11-72.
· Візок господарський (гарний стан) - 2 тис.
грн, торг. Тел.: (093) 749-52-30.
· Візок господарський. Тел.: (066) 763-77-87, 
(099) 470-51-02.
· Візок господарський. Тел.: (066) 842-14-40.
· Дошку для прасування. Тел.: 464-16-24.
· Емкість (пластикова, 200 л, нов.), дзеркала 
(полотно, нов., 4 шт.). Тел.: (050) 212-96-30.
· Каністру для води (алюмінієва, 35 л). Тел.: 
408-13-06.
· Каністру для води. Тел.: (096) 781-47-19.
· Капусторізку. Тел.: (063) 289-39-13.
· Каструлі (2 шт., алюмінієві, по 50 л), бі-
дони (алюмінієві, 40 л, 2 шт.). Тел.: (093) 
465-90-51.
· Каструлі (нерж., 30 л, 40 л, 2 шт.). Тел.: 433-12-63.
· Ключ для консервування (нов.). Тел.: (096) 
781-47-19.
· Комплект фарфору столового (Німеччина, 
кав’ярник, маслениця, сливочник, цукер-
ницю, гарний стан) - 400 грн за все. Тел.: 
(068) 352-69-53.
· Кришталь (1975-1985 р.) дорого. Тел.: 
(098) 480-95-81.
· 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.
· Машинку для чищення грецького горіха 
(міцність 180 кг/година) - 50 тис.грн. Тел.: 
(050) 558-60-95.
· Набір кухон. приладдя (навісний). Тел.: 
(050) 150-65-08.
· Набір ножів (нов.), каструлі (2 шт., алюмінієві, 
нов., 1 та 2 л). Тел.: (067) 952-10-16.
· Накидки накидки на диван та крісло, лю-
стри, простирадла 2-спальні ситцеві та 
лляні, покривало на ліжко (все нов.). Тел.: 
(067) 945-94-44.
· Підстаканники (6 шт.). Тел.: 458-30-62.
· Плечики для одягу (з дроту) по 5 грн, пле-
чики (дерев.) по 10 грн. Тел.: (066) 465-66-
34, 526-39-33.
· Посуд для дачі (чашки, стакани, рюмки). 
Тел.: (097) 391-11-34.
· Посуд для дачі (чашки, стакани, тарілки), 
килим, мішки, ваги гастрономічні (нов.), 
посуд ТАПЕРВЕР. Тел.: (063) 186-58-22, 
(097) 391-11-34.
· Посуд метал. з єврейської символикою (для 
родини). Тел.: (095) 948-28-21.
· Посуд різний, кришталь, самовар, візок 
господарський. Тел.: 280-71-07, (093) 121-
39-17.
· Посуд різний (нов. та б/к). Тел.: 458-51-90.
· Прядки (2 шт., одна ножна дерев., друга 
електрична), веретено, установку для роз-
мотування ниток у клубках. Тел.: (095) 709-
58-21, 458-51-90.
· Рюмки (кришталь, 12 шт., нов.) - 120 грн, 
ложки (кавові, мельхіорові, 6 шт., нов., по-
дарункові) - 240 грн. Тел.: (095) 770-16-78.
· Самовар (Тула). Тел.: (097) 940-11-02.
· Сервізи чайні та кавові (нов., Баранівський 
фарфоровий завод, з глини, ручна робота), 
чайні - 150 грн, кавові (6 тарілок) - 200 грн, 
все нов. Тел.: (098) 089-64-92.
· Сервіз їчайний (12 персон, червоний з бі-
лими горохами) - 500 грн. Тел.: 544-21-49.
· Сервіз кавовий - 150 грн, сервіз чайний 
(нов.) - 200 грн. Тел.: (099) 520-78-85.
· Сервіз кавовий (нов., Україна), сервізи 
чайні (2 шт., Україна), сервіз чайний (на 12 
персон, Німеччина), рюмки-вази (круглі, 
для крюшона, Чехія). Тел.: 453-79-63.
· Сервіз ТРОЯНДА (Німеччина, 24 предмети, 
столовий). Тел.: (093) 451-12-95, (063) 507-34-72.
· Сервіз чайний (Німеччина, перламу-
тровий), м’ясорубку. Тел.: (098) 598-66-61.
· Сервіз чайний. Тел.: 419-34-05.
· Статуетку САДКО (1970 р.). Тел.: (067) 
230-04-94.
· Сушарку для посуду. Тел.: (093) 506-52-83.
· Сушарку для фруктів та овочів. Тел.: (066) 
103-60-97.
· Таз емальований (діаметр 50 см), каструлю. 
Тел.: (066) 392-17-14.
· Таз емальований, форму алюмінієву для 
виготовлення каремелі - 150 грн, форму для 
печива (асорті, нов.) - 200 грн, виварку оцин-
ковану - 150 грн, банки (3 л, 10 шт.) - 100 грн, 
банки (1 л, 10 шт.) - 70 грн, візок господар-
ський - 150 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
· Тази емальовані (нов., діаметр, 50 та 44 
см), лампу настільну (нов.) - 100 грн. Тел.: 
(099) 520-78-85.
· Таз мідний для варення недорого. Тел.: 
(067) 454-60-46.
· Тарілки, чашки, каструлі. Тел.: (099) 103-44-10.
· Термоси (1 та 2 л). Тел.: (067) 456-46-77.
· Форму для виготовлення «льодяників» - 
200 грн, банки (1 л, 10 шт.) - 80 грн, банки (3 
л, 10 шт.) - 240 грн. Тел.: (063) 977-46-80.

· Чарки, вази, вазочки (кришталь), виварки 
(великі, з кришками, нерж., емальована) не-
дорого. Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
· Ящики дерев. (великі). Тел.: (098) 296-05-
50, (04598) 3-66-22.

8.4. Меблі
куплю 

· Диван-книжку (гарний стан). Тел.: (095) 
927-47-99.
· Крісло-ліжко, диван-ліжко (для себе). Тел.: 
(099) 486-74-70.
· Крісло-ліжко (розсувне, б/к, гарний стан, 
для себе). Тел.: (095) 133-93-74.
· Крісло-ліжко, стіл журнальний (для себе). 
Тел.: (067) 131-93-12.
· Матрац ортопедичний. Тел.: (068) 115-17-97.
· Матрац ортопедичний. Тел.: (097) 297-19-58.
· Стіл журнальний (для себе) недорого. Тел.: 
(050) 445-17-26.
· Стіл журнальний, крісло-ліжко розсувне, 
диван-ліжко (для себе) недорого. Тел.: (067) 
131-93-12.
· Стінку (Румунія, для себе). Тел.: (066) 752-20-20.

продам 
· Дзеркала до трюмо, шафу (книжкову під 
склом, 1х2 м), етажерки (Чехія, дубов.). 
Тел.: (067) 456-46-77.
· Диван («американка», гарний стан, 170х190 
см) - 3,5 тис.грн. Тел.: (099) 222-53-06.
· Диван ДЕЛЬФІН (розсувний, 145х130 см 
спальне місце, накладки дерев., декора-
тивні, венге, тканина золото амфора, нов.) 
- 3 тис.грн, диван (нов., висувний, знімна 
спинка, 2-спальний, боковини натур. де-
рево, обивка - абстракція) - 3 тис.грн, два 
дивани (золота, обшивка амфора, прямий 
та кутовий, система ДЕЛЬФІН, ніши для 
білизни) - 11 тис.грн, торг. Тел.: (096) 331-
19-03, 355-70-60.
· Дивани (2 шт., нов., система ДЕЛЬФІН, 
100х192 см, спальне місце 145х130 см, нов., 
обивка «золото амфора») - 3,2 тис.грн, ку-
товий (нов., 190х250 см, розсувний, система 
ДЕЛЬФІН, ніша для білизни, пружинний 
блок, обивка «золото амфора») - 5,3 тис.грн, 
торг. Оптом знижка. Тел.: (096) 331-19-03, 
355-70-60.
· Диван-книжку (б/к) недорого. Тел.: 526-01-11.
· Диван-книжку дешево. Тел.: (066) 980-67-10.
· Диван, крісла (2 шт.). Тел.: (050) 067-49-01.
· Диван кутовий (б/к, гарний стан, спальне місце 
2х1,3 м, Троєщина). Тел.: (063) 967-55-00.
· Диван, матрац ДОРМЕО (170х210 см), ки-
лими (2х3 м, 1,4х2 м). Тел.: (096) 642-11-70.
· Диван (обивка штучна шкіра, дуже кра-
сивий). Тел.: (098) 589-62-31.
· Диван (розсувний). Тел.: (098) 789-14-73 
(Світлана).
· Диван та крісла (Боженко, ідеальний стан). 
Тел.: (099) 555-87-82.
· Крісла (великі, 2 шт., нерозсувні). Тел.: 
(099) 124-69-22.
· Крісло-ліжко (гарний стан). Тел.: (066) 
139-20-54.
· Крісло офісне (б/к, ідеальний стан). Тел.: 
(093) 665-17-62.
· Крісло офісне. Тел.: 408-13-06.
· Крісло розсувне (б/к, гарний стан) - 500 
грн. Тел.: (066) 295-15-40, (098) 721-60-64.
· Крісло розсувне (гарний стан). Тел.: (066) 
139-20-54.
· Кухню МРІЯ (б/к, норм. стан, тумба з 
подвійною метал. мийкою, широка тумба 
2-стулкова, вузька тумба, дві підвісні шафи) 
- 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Ліжка (2 шт., Румунія, 1-спальні, 195х75 см, 
б/к, матраци) по 600 грн. Тел.: (067) 421-64-76.
· Ліжко (190х110 см) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 
353-33-74.
· Ліжко (1-спальне, б/к). Тел.: (063) 197-90-16.
· Ліжко (2-спальне). Тел.: (067) 323-70-71.
· Матрац (150х200 см, Англія). Тел.: (093) 
465-90-51.
· Меблі (б/к, гарний стан). Тел.: (066) 691-74-61.
· 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 дерев., ліжко нікельоване. 
Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
· Сервант (дерев., Румунія), сервант ХЕЛЬГУ 
(Німеччина), ліжко (1-спальне), полиці книж-
кові, тумби. Тел.: (068) 128-91-07.
· Сервант для посуду, шафу книжкову, бар 
(2,8х1,9х0,4 м), карниз алюмінієвий (3 м), 
тумбу під телевізор або для білизни. Тел.: 
(097) 189-21-45, 497-37-09.
· Сервант для посуду, шафу книжкову, бар 
(2,8х1,9х0,4 м). Тел.: 497-37-09.
· Сервант ХЕЛЬГА, полиці книжкові. Тел.: 
(068) 128-91-03.
· Скриню (старовинна, дубова, 1,5х1 м) - 8 
тис.грн, столи дубов. (старовинні, старо-
винні) по 6 тис.грн. Тел.: (098) 089-64-92.
· Стіл великий (поліров., для вітальні, розсу-
вний). Тел.: (097) 483-74-18.
· Стіл (дерев., круглий, діаметр 75 см, на одній 
ніжці) - 1 тис.грн. Тел.: (068) 958-19-28.
· Стіл журнальний (поліров., Болгарія, 1960 
р.вип.), підставку для квітів. Тел.: 280-35-02, 
(066) 752-60-63.
· Стіл комп’ютерний - 1 тис.грн, стіл письм. 
- 500 грн. Тел.: (093) 490-62-32.
· Стіл комп’ютерний (великий, гарний стан) 
- 500 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
· Стіл кутовий, мийку кухон. (б/к). Тел.: 
(095) 133-93-74.
· Стіл кухон. (доставка) - 250 грн. Тел.: (050) 
609-60-46.
· 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 овальний (з полицею, 110х73 см), стіл 
прямокутний (100х60 см), килим (натур., 
рарітетний, 245х165 см), світильник (метал, 
скло, червоного кольору). Тел.: 563-11-50.
· Стіл письм. (140х70х75 см, з обох сторін 
висувні шухляди, гарний стан, Німеччина), 
стіл журнальний (120х60х55 см, гарний 
стан). Тел.: (063) 530-46-45.
· Стіл письм. (кутовий, під комп’ютер) - 1,5 
тис.грн. Тел.: (050) 416-61-63.
· Стіл письм. (підлітковий). Тел.: (097) 940-11-02.
· Стіл письм., трюмо, стіл кухон. (таьу-
ретки), кухню (набір), стіл круглий (роз-
сувний), стільці офісні (2 шт., сірі, на 
коліщатках), карниз алюмінієвий (3,5 м). 
Тел.: (067) 599-07-79, 443-19-35.
· Стіл розсувний (під горіх, гарний стан) - 
400 грн. Тел.: (099) 620-06-09.
· Стільці барні (2 шт., нов., високі), стіл та 
стільці з лози (ручна робота, нов.), табу-
ретки кухон. (б/к), крісла розсувні (2 шт.), 
диван (б/к, кутовий). Тел.: 428-36-66.
· Стільці дерев. (3 шт.), табуретки (4 шт.), 
стіл журнальний, стілець дитячий. Тел.: 
(066) 662-50-63.
· Стільці м’які - 200 грн. Тел.: (096) 425-36-79.
· Стільці, табуретки, стіл, шафи, килим (все 
б/к). Тел.: (067) 895-43-74.
· Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2. Тел.: 
(067) 758-98-98.
· Стінку, вішалку в передпокій з тумбою, 
комод, диван розсувний, шафу кухонну 
підвісну, стіл кухон., табуретки дерев. Тел.: 
(067) 361-72-49.
· Стінку, диван-ліжко, пенал. Тел.: (097) 422-95-56.
· Стінку для кімнати недорого. Тел.: (093) 
451-12-95, (063) 507-34-72.
· Стінку (довжина 4 м, гарний стан) - 1,5 тис.
грн. Тел.: (096) 366-78-31.
· Стінку ДРУЖБА (б/к, гарний стан, корич. 
колір, довжина 4,4 м, висота 2,2 м, з шафами для 
одягу) - 1,8 тис.грн, торг. Тел.: (068) 279-18-00.
· Стінку, куточок кухон., диван розсувний, 
стіл журнальний. Тел.: (067) 503-37-84.
· Стінку, куточок м’який (велюровий), ліжко 
(нов., дерев.). Тел.: (098) 598-66-61.

· Стінку, пенал (б/к). Тел.: (063) 010-46-49.
· Стінку (Чехія, довжина 4,4 м, корич., 
поліров., гарний стан) - 1,6 тис.грн. Табу-
ретку для дачі - 120 грн, стіл журнальний 
(поліров., корич., СРСР) - 500 грн, тумбу 
для постільної білизни (корич., поліров.) - 
350 грн, кухню БЕЛТА (Польща, біла, б/к) 
- 2,2 тис.грн, стільці м’які (3 шт.) по 200 грн. 
Тел.: (067) 264-22-76.
· Трюмо (б/к), стінку ФОБОС (тумба під те-
левізор) - 5 тис.грн. Тел.: 530-33-58.
· Тумби кухон., матраци. Тел.: (067) 106-89-13.
· Тумбу для білизни - 150 грн, комод - 200 грн, 
стінку (6 секцій) - 800 грн, передпокій - 200 
грн, кухню - 400 грн. Тел.: (067) 361-72-49.
· Тумбу під телевізор та техніку, полиці кухон. 
(2 шт., дубов., 87х53 см), шафку кухон. (дубов., 
50х83х25 см). Тел.: (066) 567-00-75.
· Шафу білу (б/к, висота 230 см, ширина 97 см, 
глибина 57 см) - 300 грн. Тел.: (050) 375-93-79.
· Шафу в передпокій, сервант. Тел.: (067) 
936-69-40.
· Шафу для одягу (Чехія, б/к, поліров., світла, 
3-стулкова), стіл письм. (2-тумбовий, Румунія, 
неполіров., корич.). Тел.: (095) 065-88-75.
· Шафу книжкову (ГДР, 4 полиці, зі склом, на 
ніжках, 100х140х30 см) - 280 грн. Тел.: (050) 
445-76-70.
· Шафу-купе (120х60 см, Німеччина, ка-
вовий колір). Тел.: (095) 280-43-75.
· Шафу настінну від кухон. набору 
(95х84х28 см). Тел.: (068) 350-96-10.
· Шафу підвісну (кухон., колір під мармур) - 
450 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Шафу, софу, трюмо. Тел.: 566-45-08.

послуги 
· Вывезу старую мебель. Тел.: (067) 911-29-90.

8.5. Парфуми, косметика, 
галантерея

куплю 
· Білизну постільну, простирадла лляні, під-
ковдри, рушники мохрові часів СРСР (нов., 
для себе) недорого. Тел.: (093) 054-19-03.
· Електробритву ХАРКІВ (для себе, можна 
б/к). Тел.: (098) 227-72-04.

продам 
· Білизну постільну (нов.), рушники, скатер-
тини різні. Тел.: (097) 844-92-76.
· Бритви ФІЛІПС, ХАРКІВ, МІКМА-101, 
ХАРКІВ-51 (електричні). Тел.: (093) 461-82-10.
· Валізи доріжні (на 2 коліщатках, нов.) - 330 
грн, 1090 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
· Валізи (нов., 2 шт.). Тел.: 560-18-91.
· Валізу (65х50х20 см), підковдри дитячі (2 
шт., 120х125 см, для немовляти). Тел.: (095) 
451-53-68.
· Валізу (нов., на коліщатках) - 1,25 тис.грн. 
Тел.: (067) 911-29-90.
· Валізу старовинну (80х45х26 см) - за до-
мовленістю. Тел.: 529-44-34.
· Електробритви ФІЛІПС - 590 грн, РЕ-
МІНГТОН (в упаковці) - 630 грн. Тел.: (073) 
437-91-31.
· Електробритву ХАРКІВ. Тел.: 258-59-96.
· Ковдри (Німеччина, пухові, нов., 2 шт.). 
Тел.: (067) 230-04-94.
· Ковдру-покривало ПАТРІСІЯ (якість світо-
вого супер-класу, розмір 2х2,4 м) - 850 грн. 
Тел.: (067) 286-86-95.
· Ковдру пухову (нов.), парасольку (нов.), 
штори (різні), тканини (натур.), плад (Бол-
гарія, шерсть, нов.). Тел.: 285-72-67.
· Ковдру пухову. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
· Матрац (70х190 см, б/к) - 200 грн, матраци 
ватяні. Тел.: 530-33-58.
· Матрац перовий (б/к) - 400 грн, матрац ди-
тячий (б/к) - 200 грн, подушку перову (б/к) 
- 100 грн. Тел.: 560-87-02.
· Машинку МОЗЕР-1400 для підстригання 
волосся (Німеччина). Тел.: 410-45-40.
· Нитки шерстяные (нов., для вязания). Тел.: 
(067) 456-46-77.
· Подушки (4 шт., пір’я), ковдри ватяні (зи-
мові). Тел.: 362-36-55.
· Подушки, ковдру. Тел.: 566-32-73, (050) 
441-31-60.
· Подушки (пір’я). Тел.: (050) 727-86-63.
· Подушку пухову (80х80 см), килим (2х3 м), 
доріжку килимову (4х1 м). Тел.: (066) 567-00-75.
· Покривала (2 шт., на полуторне ліжко), 
покриття на подішки, два покривала (полу-
торні) - 200 грн. Тел.: 544-21-49.
· Покривала на диван (нов., Німеччина), 
сумку польову (офіцерська, шкіряна, нов.). 
Тел.: 286-68-34.
· Покривало (2-спальне, шовк, з оборкою). 
Тел.: 482-49-92 (після 20.00).
· Покривало (нов., термо, салатово-зелене, 
атласне, стегане, 230х240 см, євро, в упа-
ковці) - 650 грн, покривало (2х1,4 м, велю-
рове, Туреччина, бахрома, зелено-бежеве) - 
200 грн, покривало (2,15х1,85 м, 42 см рюша 
з усіх сторін + 2 наволочки 50х70 см) - 300 
грн. Тел.: (067) 743-43-01.
· 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), валізу не-
дорого. Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
· Рушники, наволочки, простирадла, завіси, 
портьєри, скатертини, серветки, дзеркало 
(3-стулкове, від трельяжа), сервізи (нов., 
Німеччина), самовар (ел., Тула, 3 л). Тел.: 
453-79-63.
· Саквояж (натур. шкіра) недорого. Тел.: 
518-95-95.
· Скатертини лляні (різні), покривала (2 шт., 
205х145 см). Тел.: 249-55-47.
· Сумки джинсові ручної роботи (різні роз-
міри) недорого. Беру замовлення. Тел.: (050) 
769-06-61.
· Сумку (велика, на коліщатках), ковдру зимову 
(б/к) недорого. Тел.: 526-01-11 (з 21.00).
· Сумку на коліщатках (валіза) недорого. 
Тел.: (066) 842-14-40.
· Сумку туристичну. Тел.: (063) 977-46-80.
· Тюль для вітальні (органза, кремово-золо-
тиста, 6 м), завіси до кухні, дерев. штори на 
двері (Закарпаття, все нов.) недорого. Тел.: 
(066) 215-66-18.
· Тюль (імп., з малюнком, 4 м, нов., висота 
250 см) - 400 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Тюль, портьєри, лляні скатертини, серветки, 
валізи, диплом шкіряний, ковдри шерстяні, 
ковдру ватяну (2-спальна). Тел.: 513-55-68.
· Штори, тканини (нов., натур.), ковдри, 
перину пухову (нов.), парасольку (нов.) де-
шево. Тел.: 285-72-67.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю 

· Куртку (чол., р.50, зріст 180 см). Тел.: (068) 
115-17-97.
· Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45). Тел.: 463-19-56.

продам 
· Ботфорти (зим., шкіра, віще коліна, за-
мшеві, чорні, платформа, р.36, нов.) - 2 тис.
грн. Тел.: (099) 911-94-80.
· Ботфорти (осін., нов. платформа з ка-
блуком, замшеві, чорні, р.36) або обміняю 
на сенсорний телефон (можна б/к). Тел.: 
(067) 777-36-56.
· Ботфорти (р.36, замшеві, високі, плат-
форма з каблуком). Тел.: (099) 222-99-10.
· Бриджі (чол., р.46-48, світло-вишневі, нов., Ту-
реччина, 100 % бавовна). Тел.: (098) 326-97-99.
· Валянки (жін., р.35-36) недорого. Тел.: 
(098) 326-97-99.
· Валянки шиті (з глибокими калошами). 
Тел.: 546-63-44.
· Взуття (жін., р.37-39) недорого, пальто фірми 
GAP, чоботи МІНЕЛЛІ (р.37), взуття літ., одяг 
жін. недорого. Тел.: (066) 370-38-56.
· Взуття МЮНХЕН (жін.), МІНЕЛЛІ, шубу 
(натур., Греція). Тел.: 294-13-89, (068) 161-05-52.
· Джинси імп., сорочки (чол., нов.). Тел.: 
(097) 844-92-76.

· Навушники ЕХО-101 - 60 грн. Тел.: (067) 
119-38-04.
· Підсилювачі: АМФІТОН А-1-01, -002, 
ОДІСЕЙ-010, еквалайзер ЛОРТА-005С та 
ін. Тел.: (067) 479-96-67.
· Підсилювачі (ви-ва СРСР), касетні, бо-
бинні магнітофони, акустичні системи та 
ін., інвертор КЕНТАВР СА-200АТ (200 А), 
батареї сонячні. Тел.: (067) 700-98-34.
· Плеєр DVD - 400 грн. Тел.: (050) 198-45-87.
· Плеєр DVD ДІДЖІТАЛ. Тел.: (050) 727-86-63.
· Програвач ВЕГА-106 (стерео, платівки, 
казки) - 1,5 тис.грн, підсилювач ВЕФ-101 
(стерео) - 1,5 тис.грн, колонки 6МАС-4 (2 
шт.). Тел.: (099) 917-07-52.
· Радійприймач з магнітофоном 
(Японія, Toshiba) - 500 грн. Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Радіоприймач ЛЕНІНГРАД-010 (робочий, 
б/к, станції FM), радіоприймач ОКЕАН-209 
(б/к, робочий), приймач ІШІМ-003 (вищого 
класу, робочий), приймач ОКЕАН-209 (б/к, 
робочий), приймач DX-440 недорого. Тел.: 
(067) 672-58-58.
· Радіоприймач ОКЕАН-209 (ГОРИЗОНТ) 
транзисторний - 240 грн, монокуляр теа-
тральний МСП-5х25 (СРСР) - 190 грн, фо-
тоапарат СОНІ (нов., в упаковці) - 1,7 тис.
грн, КЕНОН А-3000, КЕНОН А-530 (б/в) - 
210 грн, фотоштативи (розсувні, нов.). Тел.: 
(073) 437-91-31.
· Телевізор JVC. Тел.: (095) 350-79-60.
· Телевізор JVC (Японія). Тел.: 565-85-77.
· Телевізор LG - 1000 грн. Тел.: 592-65-21.
· Телевізор LG (55 см, робочий). Тел.: (093) 
581-38-45.
· Телевізор LG (плазмовий), відеоплеєр LG (пи-
шучий). Тел.: (093) 451-12-95, (063) 507-34-72.
· Телевізор ЕЛЕКТРОНІКА-409 (пере-
носний). Тел.: (066) 825-18-45.
· Телевізори ЕЛЕКТРОН, СОНІ, СЛА-
ВУТИЧ. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· Телевізори ПАНАСОНИК, ЕЛЕКТРОН. 
Тел.: 560-18-91.
· Телевізор ПАНАСОНИК (80 см, чорний 
колір), відеомагнітофон, програвач DVD. 
Тел.: (095) 280-43-75.
· Телевізор ПАНАСОНИК, програвач з платів-
ками, магнітофон ТОШИБА, відеокамеру 
СОНІ, бінокль Б-8-30. Тел.: (068) 717-95-89.
· Телевізор ПАНАСОНИК ТС-21V8R (21») - 
300 грн. Тел.: (099) 620-06-09.
· Телевізор САМСУНГ (34», робочий) - 800 
грн. Тел.: (066) 089-28-27.
· Телевізор САМСУНГ (54», відм. стан). 
Тел.: (099) 537-34-87.
· Телевізор САМСУНГ (б/к, 62 см, стерео, 
пільт) - 300 грн. Тел.: (068) 620-36-82.
· Телевізор САМСУНГ ПЛАНО (сріблястий, 
54 см, ідеальний стан). Тел.: (063) 982-26-50.
· Телевізор САМСУНГ ПЛАНО. Тел.: (063) 
197-90-16.
· Телевізор САМСУНГ. Тел.: (093) 166-38-29.
· Телевізор САМСУНГ. Тел.: (097) 279-32-06.
· Телевізор САНЬО С-25ЕG97EE (з пультом, 
25» або 64 см, неробочий, б/к, трубка лу-
чова) на запчастини - 350 грн. Тел.: (096) 
659-49-85.
· Телевізор СЛАВУТИЧ на запчастини. Тел.: 
(098) 792-02-81.
· Телевізор СОНІ (55 см). Тел.: 592-77-04.
· Телевізор СОНІ. Тел.: (066) 139-20-54.
· Телевізор СОНІ. Тел.: (068) 126-31-07.
· Телевізор СУПРА (29», сріблястий, до-
ставка) - 650 грн. Тел.: (067) 423-98-35.
· Телевізор ТОМСОН - 500 грн. Тел.: (093) 
566-71-45.
· Телевізор ТОШИБА. Тел.: (063) 924-65-26.
· Телевізор ФІЛІПС (кольоровий, 40 см) - 1 
тис.грн. Тел.: (066) 351-91-22.
· Телевізор ФОТОН, платівки. Тел.: (098) 
296-05-50, (04598) 3-66-22.
· Телевізор ФОТОН (СРСР, 1990 р.вип.). 
Тел.: (050) 632-38-39.
· Телевізор ФУНАЙ (54 см, чорний, гарний 
стан) дешево. Тел.: (066) 679-28-09.
· Телевізор (Японія). Тел.: (098) 789-14-73.
· Тюнер Т-2 (робочий). Тел.: (091) 606-62-28.
· Фотоапарати: ФЕД-5, УФО, РОДМЕР 
(плівкові). Тел.: 464-74-19.
· Фотоапарат ЛЮБИТЕЛЬ-166В (б/к, гарний 
стан) - 250 грн. Тел.: (066) 652-36-38.
· Фотозбільшувачі: НЕВА-2М (1964 р.вип.), 
ЛЕНІНГРАД-4И (81 р.вип., об’єктив 
И-50У), фотогланцювач ЕФГ-3 (1980 
р.вип.), діапроектор СВІТЯЗЬ-АВТО. Тел.: 
486-27-34.
· Центр муз. АЙВА або обміняю. Тел.: (068) 
115-17-97.

послуги 
· Быстрый ремонт телевизоров. 
Всех типов. Вызов бесплатный. На 
дому. Качество, гарантия. Звонить в 
любое время. Тел.: (044) 247-99-97, 
(063) 247-99-97, (067) 399-36-97, 
(050) 560-94-97.
· Ремонт телевизоров. Левый берег. Тел.: 
592-77-04.
· Ремонт телевизоров. Тел.: (097) 506-66-25.
· Установка спутниковых антенн, ремонт, 
программирование. Тел.: 513-69-83.

8.2. Побутова техніка
куплю 

· Пилосос (будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
· Плиту газ. (гарний стан). Тел.: (067) 936-69-40.
· Пральну, холодильник, електроплиту (б/к 
до 2 років). Тел.: (066) 937-68-30.
· Холодильник, пральну (б/к до 3 років). 
Тел.: (096) 307-71-30.

продам 
· Вентилятор на ніжці (на запчастини). Тел.: 
403-16-68.
· Вентилятор на підлогу (з дистанційним ке-
руванням), швейну БРАЗЕР LS-2720. Тел.: 
(098) 491-63-75.
· Вентилятор (Харків, метал.). Тел.: (066) 
567-00-75.
· В’язальну СИЛЬВЕР (Японія, напівав-
томат) - договірна. Тел.: (096) 353-94-54.
· Електровафельницю, електроміксер (вітч.). 
Тел.: 565-85-77.
· Електрокавоварку РОВЕНТА (Німеччина, 
крапельна) - 270 грн. Тел.: (073) 437-91-31.
· Електроплитку, електросоковижималку, 
електрочайник, НВЧ-піч LG (б/к, на запча-
стини). Тел.: 546-63-44.
· Електроплиту САМСУНГ (4-конф., ви-
сувна духовка, Німеччина) - 3 тис.грн. Тел.: 
(093) 461-82-10.
· Електросамовар (нов., Дніпропетровськ, 
хромований), фен ВЕСНА (нов.), пральну 
ФЛАМІНГО (нов.), праску, електрочайник 
(розписний, нов., СРСР). Тел.: (066) 825-18-45.
· Електросамовар, швейну ПОДІЛЬСЬКА. 
Тел.: 560-18-91.
· Зволожувач повітря електричний недорого. 
Тел.: (068) 117-51-69.
· Кавоварка (ел., виробн. Ужгород, нова) - 450 
грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Кавоварку (ел., гейзерна), швейну. Тел.: 
(067) 425-17-49.
· Кавоварку ел. Тел.: (067) 298-55-26.
· Кавоварку колбову (нов.). Тел.: (093) 665-17-62.
· Кавоварку КРУПС, кавоварку гейзерну, 
обігрівачі, холодильник МІНСЬК. Тел.: 
(068) 717-95-89.
· Кавоварку (нов., в упаковці) - 400 грн; 
підігрівач дитячого харчування (нов., в упа-
ковці) - 200 грн; фен РУСАЛКА (нов., в упа-
ковці) - 150 грн; плойку (нов., в упаковці) 
- 120 грн, форму алюмінієву ЧУДО для ви-
пікання тортів (гарний стан) - 150 грн. Тел.: 
(063) 977-46-80.
· Камеру морозильну АРДО (гарний стан). 
Тел.: (067) 259-90-37.
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· Дубленку (р.46-48, коричневая, мужская) не-
дорого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Дублянку (жін., натур., нов., з капюшоном, 
р.48-50) - 1,5 тис.грн. Тел.: (098) 103-48-89.
· Дублянку (жін., р.46, беж., капюшон, натур. 
хутро, довжина 65 см), дублянку (чол., корич., 
р.48, натур.). Тел.: (095) 065-88-75.
· Дублянку (жін., світло-корич., р.58-
60), сукню в’язану (сиреневий колір, зі 
вставкою, р.58-60), костюм (жін., нов. 
темно-корич. в смужку, спідниця, р.58-60) 
дешево. Тел.: 542-33-71.
· Дублянку (натур., довжина 75 см, ширина 
37 см), взуття (зим., імп., вітч., чоботи р.39, 
хутро), чоботи (дитячі, р.37). Тел.: 519-56-14.
· Дублянку (нов., р.60), дублянку (р.48). 
Тел.: (050) 212-96-30.
· Дублянку-пальто (чол., натур., нов., р.58-
62), пальто (жін., натур., нов.), куртки 
(шкіряні, чол. та жін.), черевики (Італія, 
жін., чол., р.39, 40), чоботи (жін., зим., осін., 
натур., р.38-42), джинси (імп.), халати, 
кофти, костюми (спорт., р.48-50, 58-60), 
куртки (осін., зим.), плащ-пальто (чол. та 
жін., імп., 2 шт.). Тел.: (097) 844-92-76.
· Дублянку (чол., р.54), шапки (2 шт., блакитна, 
корич., норкові), туфлі (жін., р.39, 38, осін. та 
святкові). Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
· Дублянку (чол., темна, р.52, б/к, норм. стан), 
джемпер (жін., н.-ш., р.48-50). Тел.: 240-43-40.
· Кожух (чол., зим., виворотка, натур., 
світлий, всередині хутро чорне, нов., р.54, 
зріст 2), пальто (чол., зим., підкладка та 
комір - натур. хутро, відстібаються, темно-
корич., + шапка натур., р.54-56, зріст 3/4, 
нов., Румунія), куртку (жін., темно-корич., 
на синтепоні, р.56, вес.-осін., нов.) недо-
рого. Тел.: (050) 147-02-62, (097) 412-30-01.
· 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 під-
борах, р.37, 41), чоботи (жін., зим., чор., 
р.41), пальто (корич., р.54, соболь), шапки 
(корич., норка, кролик, р.58-60), пальто 
демісезонне (зелений колір, довге, р.52-54, 
лама, шалевий комір). Тел.: (050) 442-33-76.
· Костюми (р.54, зріст 176 см, чол.). Тел.: 
(067) 116-41-91.
· Костюм (чол., імп., морська хвиля, сму-
гастий, р.52-54) - 30 у.о., піджак (імп., 
модний, р.52, сзаді два розрізи) - 20 у.о. Тел.: 
(067) 526-38-85.
· Костюм (чол., р.46-48, темно-сірий, сму-
гастий, гарний стан, н.-ш., зріст 180 см) - 
450 грн. Тел.: (050) 344-38-07.
· Кросівки СОЛОМОН (нов., теплі, р.40) - 
600 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Куртки (2 шт., вес., осін., світла, чорна, 
р.48). Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
· Куртки (з водовіштовхуючої вощеної тка-
нини, Англія, р.48, 52) від 100 до 200 грн, 
одяг робочий (виробник КАРХАРТТ, США, 
куртки, джинси, жилети, р.50-52). Тел.: 
(068) 722-30-29.
· Куртки (чол., р.46-48). Тел.: 518-95-95.
· Куртку (жін., лайка, чорні, нов., р.48-50, су-
часний дизайн, Туреччина) - 800 грн. Туфлі 
(жін., каблук, чорні, шкіра, р.38, 2 пари, 
ідеальний стан) - 180 грн, куртку джинсову 
(нов., р.48-50) - 320 грн, джинси (нов., р.48-
50, талыя 100 см, довжина 100 см, глибока по-
садка, на карманах малюнок зі стразами) - 400 
грн, шубу норкову (корич., модель медуза, з 
капюшоном, б/к, гарний стан) - 10 тис.грн, 
торг. Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
· Куртку (зим., замшева, утеплена, великий 
хутряний комір, р.48-50, жін., імп., темно-
коричнева) - 2,5 тис.грн. Тел.: (098) 057-
63-67 (Марія Степанівна).
· Куртку-піджак (чорна, імп., нов., р.46-48, 
жін.) - 500 грн, чоботи (чорні, лакові, р.38, 
каблук наборний, висота 6 см, осін., нов., 
імп.) - 1,6 тис.грн, чоботи (корич, осін., 
Німеччина, р.38, нов.) - 500 грн, чоботи 
(темно-корич., натур. шкіра, нов., р.41, на 
широку ногу) - 1 тис.грн, кросівки АКТИВ 
(чол., білі, Німеччина, р.42, натур. шкіра) 
- 1,55 тис.грн, кросівки (Німеччина, сині, 
спорт., р.37, на шнурках) - 350 грн, кросівки 
АДІДАС (на липучках, р.31, білі, нов.) - 300 
грн. Тел.: (067) 928-41-54.
· Куртку (пухова, нов., чол., р.50-52, Китай, 
фабрична), чоботи (жін., зим., р.36, натур. 
шкіра, цигейка), чоботи (утеплені, красиві, 
каблук, б/к, р.36), чоботи (чол., нов., уте-
плені, р.42-43) недорого. Тел.: 286-68-34.
· Куртку (шкіряна, для байкеров), комплект 
чорної шкіри. Тел.: (095) 133-93-74.
· Куртку (шкіряна, р.48-50), дублянку за-
мшеву (корич., р.48-52). Тел.: (098) 057-
63-67 (Марія Степанівна).
· Куртку (шкіряна, чол., р.52, довжина 80 см) - 
1,3 тис.грн, черевики ЕВЕРЕСТ (зим., чол., р.45) 
- 600 грн, черевики (р.45, зим., чол.) - 450 грн, 
пальто (3 шт., 2 шт. - р.52, кашемір), 1 шт. - р.52, 
кашемір) по 1,15 тис.грн. Тел.: (068) 005-21-83.
· Лабутени (туфлі жен., нов., натур. замша, 
чорні, р.36-37) недорого. Тел.: (066) 300-94-63.
· Одяг верхній (б/к, для сільської місцевості) 
недорого. Тел.: (093) 586-63-65.
· Одяг жіночий (багато, кофти, костюми, 
покривала, тюль та ін.) недорого. Тел.: (098) 
034-42-23.
· Одяг (жін., р.48-50): шубу чорну, пальто 
(колір хакі, тепле), костюми шерстяні та ін. 
(нов. та б/к). Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
· Одяг з льону та хлопку (нов.). Тел.: (097) 
844-92-76.
· Одяг робочий та ін. (нов.), куртки, шапки, 
хустку (пухова, натур.). Тел.: (097) 844-92-76.
· Одяг та взуття на реалізацію дешево. Тел.: 
(067) 106-89-13.
· Пальта (Німеччина), дублянки, куртки, 
джинси, шорти (все чол., великі розміри, 
нов.), черевики (чол.), кросівки, крокси 
(р.42-45, нов.), туфлі (жін., США, Італія, 
р.36-39), одяг жін. (білий та світлий, літ.) 
недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
· Пальто (жін., зим., р.50), пальто (чол., осін., 
р.54, ратинове). Тел.: (067) 145-01-34.
· Пальто (зим., форма ГА, б/к), черевики 
(теплі, р.43), куртку льотну (ГА, б/к). Тел.: 
(068) 352-19-43.
· Пальто (чол., демісезонне, гарний стан, 
р.48-50). Тел.: (099) 291-09-58.
· Пальто (шкіряне, чол., нов., утеплене, 
р.48-50) - 2,5 тис.грн, куртку (шкіряна, чол., 
б/к, утеплена, р.50-52) - 200 грн, куртку 
(шкіряна, осін., р.48-50, гарний стан) - 500 
грн. Тел.: 450-15-56.
· Піджак (нов., імп., р.50-52/3-4, чол.), ко-
стюм. Тел.: (067) 562-38-85.
· Підошву для взуття. Тел.: (097) 230-70-74.
· Платья для спортивных бальных танцев 
(латино и стандарт, нов. и б/у), обувь для 
бальных танцев (стандарт, р.38-39, ексе, 
нов., латино, р.37, аида, б/у, каблук 7 см), 
туфли (кожаные, р.37), шубу (чернобурка, 
на перешивание, б/у). Тел.: (093) 602-14-42.
· Плащ (весен., р.44), взуття (гарний стан, 
р.39, літ., весен.). Тел.: (096) 882-39-88.
· Плащ військовий (радянських часів, з ка-
пюшоном). Тел.: (067) 439-84-77.
· Плащі (великі розміри), сукню (нов., р.56-
58), костюм зелений (шерсть, чорно-білий), 
тканину костюмну (шерстяна). Тел.: 566-32-
73, (050) 441-31-60.
· Плащі (чол., 4 шт., р.52-54, зріст 4-5, нов.). 
Тел.: 278-32-27.
· Плащ-накидку генеральський (1954 
р.вип.). Тел.: 234-05-94.
· Плащ-пальто (шкіряне, жін., нове, Туреч-
чина, р.48-50, утеплене, бежеве зі стразами) 
- 2 тис.грн. Тел.: (095) 037-41-58.
· Плед (ч.-ш., нов.) - 250 грн; дублянку (чол., 
р.44, нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.: (063) 977-46-80.
· Речі для дівчини імп.: джинси, светри, блузи, 
пальто, куртки. Тел.: (095) 703-97-43.
· Речі жін. (б/к) недорого. Тел.: (066) 766-00-52.
· Речі жіночі (б/к), взуття дитяче (б/к) недо-
рого. Тел.: 275-34-56 (ввечері, Тетяна).
· Сорочки, теніски (чол., натур.), костюми 
спорт., кофти (жін.), халати та ін. (все нов.) 
недорого. Черевики, чоботи, туфлі, босоніжки, 
взуття гумове (все нов.). Тел.: (097) 844-92-76.
· Тканини на підстібку (різні кольори). Тел.: 
(067) 230-04-94.

· Тканину велтветову (натур., корич., 
крупний, 5 м), шубу (жін., р.52-54, довга, 
корич.-беж., собака). Тел.: (050) 064-26-41.
· Тканину драпову (сіра, на пальто або ко-
стюм), пальто (нов., жін., демісезонне, ви-
сокий зріст, р.50-52), патьто та плащ (р.46), 
дублянку штучну (р.46), куртку (жін., шкіряна, 
оздоблення - білий песець, р.50), костюм (нов., 
чол., сірий, р.50). Тел.: 513-55-68.
· Туфлі (чол., шкіра натур., р.43). Тел.: (095) 
102-11-79.
· Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45, 
нові) - 650 грн. Тел.: (044) 259-80-
85, (097) 941-69-67.
· Туфлі (шкіряні, високий каблук, корич., імп., 
нов., р.36), туфлі (каблук, нов., шкіра, комбі-
новані, беж.-шоколадні, р.36), босоніжки (білі, 
нов., каблук, р.36), босоніжки (чорно-білі, ка-
блук, шкіряні, нов., р.36), босоніжки (блакитні, 
модельні, нов., імп., р.36), туфлі (оливково-золо-
тисті, каблук, майже нов., р.36), туфлі (низький 
каблук, р.36, нов.), туфлі (чол., корич., р.42, 
майже нов.) недорого. Тел.: 286-68-34.
· Халат (жін., махровий, р.44-46). Тел.: (067) 
945-94-44.
· Черевики (чол., р.42, імп., чорні). Тел.: 525-49-25.
· Чобітки (жін., р.38). Тел.: 546-63-44.
· Чоботи (жін., чорні, без замка, р.37, 
зручний каблук 5,5 см та шириною 6 см, 
імп., майже нов.) - 200 грн. Тел.: 295-83-80.
· Чоботи (осін., ботфорти, шкіра, замшеві, 
нов., р.36, платформа з каблуком) або об-
міняю на телефон сенсорний (можна б/к). 
Тел.: (099) 355-03-43.
· Чоботи офіцерські (нов., хромові, р.41, 
чорні) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Чоботи (р.36-37). Тел.: (095) 758-18-13.
· Чоботи (танкетка, чорні, р.40), полушубок 
(мутоновий). Тел.: 242-78-87.
· 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, (04598) 3-66-22.
· Шматки шкіри натуральної (1 або 1,5 м) 
для пошиву. Тел.: 234-05-94.
· Штани ватяні (р.48-50). Тел.: (068) 117-51-69.
· Шубу (єнот, р.50) - 100 у.о., шапку (норкова, 
жін., р.57-58) - 35 у.о. Тел.: (098) 594-45-92.
· Шубу (жін., нутрія, довга, р.48-50). Тел.: 
(066) 662-50-63.
· Шубу (жін., чорна, р.50, натур.) - 500 грн. 
Тел.: 275-80-71.
· Шубу (норкова, р.52-54, красива, нов., рас-
клешена, світло-корич. колір, без етикетки) 
- 19 тис.грн. Тел.: 518-93-53.
· Шубу (нутрія, р.48-50), пальто (каше-
мірове, р.50-52, корич., осін., утеплене), 
шапку (песець, жін., нов.), шапки-вушанки 
(чол., не обманки), туфлі (чор., замшеві, 
танкетка, р.39-40), чоботи (осін., чорні, р.40, 
шкіряні). Тел.: (066) 567-00-75.
· Шубу (чорна, р.50, б/к), пальто (легке, 
колір хакі, р.48, майже нов.), одяг жін. (р.48-
50). Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.

8.7. Товари для дітей
куплю 

· Ляльок (б/к), машинки. Тел.: 540-13-54.
· Ляльок німецьких, машинки (часів СРСР, 
гарний стан, для себе) недорого. Тел.: (093) 
054-19-03.

продам 
· Ванночку дитячу (б/к). Тел.: (095) 617-00-50.
· Ванночку дитячу (блакитна) - 200 грн. Тел.: 
(093) 799-67-83.
· Ванночку (нов.), речі (зим. та літ., для ди-
тини до 2 років). Тел.: (095) 175-58-11.
· 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 для дитини 4-8 років (2-колесний, 
2 знімні колеса). Тел.: (095) 177-51-02.
· Іграшки, ляльок. Тел.: (093) 121-39-17.
· Кімоно для карате (зріст 152 см, б/к 3 міс., 
гарний стан) - 250 грн. Тел.: (095) 644-68-89.
· Коляску (Італія, прогулянкова, нов.) - 1,5 
тис.грн. Тел.: (050) 416-61-63.
· Коляску КАПЕЛЛА (гарний стан, матрац, 
в комплекті), піаніно (Німеччина, з під-
ставкою та столиком, червоний колір, для 
дитини від 1 до 3 років, на 3 октави), стіл зі 
стільцем. Тел.: 532-32-15.
· Курточку (р.46, довжина 80 см, зріст 164 
см), курттку (довжина 63 см, для дівчинки 
12-13 років), куртку (р.44), куртку для хлоп-
чика 8-9 років, куртку для дитини 7-8 років 
(б/к) - 30 грн. Тел.: (063) 752-88-12.
· Ліжечко дитяче (дерев., матрац) - 1,5 тис.
грн, торг. Тел.: (067) 951-55-26.
· Ліжечко дитяче. Тел.: 518-65-56, (098) 286-48-83.
· Ліжко дитяче. Тел.: 519-56-68.
· Матрац ватяний. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· Одяг та взуття (б/к та нов., на різні сезони) 
дешево. Тел.: (099) 103-44-10.
· Підковдри для немовляти (120х125 см). 
Тел.: (095) 451-53-68.
· Пісочницю (скамейка, криша, деревце, 
імп., нов., в упаковці), батут (174х174 см, 
висота 112 см). Тел.: (095) 280-43-75.
· 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 дівчинки от 6 міс. до 5 рочків 
(сукні, спідниці, сарафани та ін.) по 15-35 
грн. Тел.: 451-70-32.
· Речі для дитини від 3 до 7 років (все б/к, 
гарний стан). Тел.: (098) 789-14-73.
· Речі для немовляти від народження до 6 міс. 
(гарний стан) недорого. Тел.: (093) 566-71-45.
· Рюкзак шкільний для дівчинки. Тел.: (093) 
465-90-51.
· Самокати (2 шт., б/к), велосипед АЇСТ (розсу-
вний, б/к) недорого. Тел.: (095) 617-00-50.
· Санчата дитячі, самокат - 350 грн. Тел.: 
(063) 977-46-80.
· Санчата метал., гойдалку, лижі дитячі. 
Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
· Санчата (фінського зразка, зі спинкою, 
гарний стан) - 350 грн. Тел.: (063) 943-90-67.
· 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.
· Форму шкільну (для дівчинки з 1 по 7 кл.). 
Тел.: (067) 377-93-41.
· Шубу із шапочкою (мутонова, корич.). 
Тел.: (066) 567-00-75.

8.8. Предмети інтер’єру 
продам 

· Дзеркала (круглі, 2 шт.). Тел.: 525-46-02.
· Дзеркало (120х50 см). Тел.: 468-24-51, 
(063) 256-50-58.
· Дзеркало (дерев. основа, кріплення, тов-
щина 5 мм, 108х52 см) - 500 грн. Тел.: (068) 
958-19-28.
· Карниз алюмінієвий (3 м) - 150 грн, карниз 
(1,5 м, алюмінієвий) - 80 грн. Тел.: (067) 
264-22-76.
· Карниз для відокремлення частини при-
міщення. Тел.: 419-34-05.
· Карнизи (дерев., круглі, 1,7 м, 4 шт.). Тел.: 
(068) 350-78-40.
· Карнизи (під дерево, 3,5 м, 3 шт.) по 100 
грн. Тел.: (096) 366-78-31.
· Картини кримських художників недорого. 
Терміново. Тел.: (097) 409-97-28.
· Килим (2,5х2,8 м, на підлогу, зелено-бе-
жевий). Тел.: (050) 948-43-10.
· Килим (2х1,5 м, натур., Молдова, бордово-
горчичний з орнаментом, гарний стан), под-
ушки (2 шт., вітч., пухові, 50х70 см). Тел.: 
(063) 982-26-50.
· Килим (2х3 м). Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
· Килим (3х5 м, н.-ш., б/к). Тел.: (097) 996-62-70.
· Килим (б/к, 2х3 м, вишневого кольору з ма-
люнком - рози). Тел.: (067) 868-17-39.

· Килим жакардовий (2х3 м) - 800 грн. Тел.: 
(097) 353-33-74.
· Килими (2 шт., 150х225 см) по 1 тис.грн. 
Тел.: 530-33-58.
· Килими (2 шт., 2х3 м). Тел.: 519-56-68.
· Килими (2 шт., 2х4 м). Тел.: (067) 323-70-71.
· Килими (2 шт., 3х4 м, шерсть). Тел.: (093) 
602-14-42.
· Килими (2 шт., Білорусь). Тел.: (099) 124-69-22.
· Килими (3 шт.), доріжку килимову (3х5 м). 
Тел.: (066) 034-08-10.
· Килими (нов., Чехія, Німеччина, 2 шт., 3х4 
м). Тел.: (098) 598-66-61.
· Килими. Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 
3-66-22.
· Килим, килим-палас, доріжки килимові 
різні. Тел.: (067) 106-89-13.
· Килим на підлогу (синтетичний, малюнок з 
обох боків, 3х2 м) - 450 грн, торг. Тел.: (066) 
752-60-63.
· Килим (на підлогу). Тел.: 566-32-73, (050) 
441-31-60.
· Килим настінний (2х3 м, імп.) - 1,5 тис.грн. 
Тел.: (098) 459-29-96.
· Килим (Німеччина, 3х2 м, червоний), 
килим (Польща, 3х2 м). Тел.: 418-85-20.
· Килим (нов., 2х3 м, Туреччина, шерсть). 
Тел.: (066) 755-44-99.
· Килим. Тел.: (067) 425-17-49.
· Люстри (2 шт.), бра. Тел.: 362-36-55.
· Люстру (кришталь, Чехія, 6 плафонів), 12 
плафонів на люстру. Тел.: (067) 230-04-94.
· Палас (беж., 1,5х3,5 м). Тел.: (067) 264-22-76.
· 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.
· Підставку для квітів (на підлогу, висота 1 
м). Тел.: (066) 646-87-48.
· Предлагаю живопись в рамках: природа, 
животные, птицы. Тел.: (063) 895-90-74.
· Роги оленя (натур., 5 веток). Тел.: (067) 
456-46-77.

8.9. Продукти харчування, 
БАДи

продам 
· Горіхи (5 кг) по 30 грн/кг. Тел.: (093) 461-
82-10.
· Картоплю (500 кг, середніх розмірів, само-
вивіз) недорого. Тел.: (096) 480-42-84.
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9.2 Медичні товари та 
обладнання

продам 
· Апарат ІРІГАТОР для чищення зубів (во-
дяний, 6 насадок, 3 щітки, 3 трубки) - 650 
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Апарати слухові (2 шт., Данія). Тел.: 418-
07-97, (050) 150-65-08.
· Апарат СЕРАГЕМ КОМПАКТ FGM R-390 
электротерапевтичний (Корея) - 8 тис.грн. 
Тел.: (066) 166-76-01.
· Бандаж протигрижовий. Тел.: (068) 198-15-97.
· Банки медичні (20 шт.) по 8 грн/шт. Тел.: 
(067) 743-43-01.
· Банки медичні (34 шт.). Тел.: 412-79-70.
· Біостимулятор ЮНІСТЬ - 300 грн. Тел.: 
(063) 977-46-80.
· Візок інвалідний (важельний), памперси 
для дорослих. Тел.: (097) 403-17-22.
· Візок інвалідний, дошку ЄВМІНОВА. Тел.: 
405-18-66.
· Візок інвалідний (нов., в упаковці). Тел.: 
519-34-97.
· Візок інвалідний (нов., для дорослого) - 5 
тис.грн, торг. Тел.: (093) 152-13-20.
· Електромасажер ХАРЬКОВЧАНКА - 100 
грн. Тел.: (093) 799-67-83.
· Іплікатор КУЗНЄЦОВА, банки медичні, 
грілку електричну (нова). Тел.: 526-01-11.
· Каркас метал. на ліжко для хворих на ради-
куліт. Тел.: (099) 124-69-22.
· Килимок турманієвий (оригінал, елек-
тричний пульт регулювання температури та 
часу, 41х70 см), килимок турманієвий (1х2 
м, також з регулюванням температури та 
часу, для лікування суглобів та спини). Тел.: 
(063) 496-37-76, (098) 845-20-90.
· Коляски інвалідні, запчастини до них, хо-
дунки, милиці або обміняю на електроінстру-
мент. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Коляску інвалідну (дорожня, важельна). 
Тел.: (067) 116-41-91.
· Коляску інвалідну, милиці дешево. Тел.: 
524-67-14, (098) 032-12-38.
· Коляску інвалідну (нов.) - 4 тис.грн, хо-
дунки. Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
· Коляску інвалідну. Тел.: (093) 030-74-63.
· Коляску (нов., прогулянкова) - 5 тис.грн. 
Тел.: (098) 478-67-16.
· Комір ШАНСА лікувальний (для лікування 
остеохондроза, зняття болей в області шеї, го-
ловних болей) - 100 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
· Крісло-туалет (нов.) - 700 грн. Тел.: (097) 
561-31-25.
· Крісло-туалет (нов.), коляску інвалідну 
(нов.), памперси, памперси-труси дешево. 
Тел.: (067) 901-58-03.
· Масажер (апарат для імпульсної рефлексо-
терапії). Тел.: (098) 291-33-14.
· Масажер СКАРЛЕТ для ніг (ел., Англія) - 1 
тис.грн. Тел.: (099) 520-78-85.
· Милиці, палочку. Тел.: (063) 610-26-33.
· Милиці під пахви, тростинку медичну. 
Тел.: 553-60-28.
· Обруч ХАЛАХУП. Тел.: (050) 727-86-63.
· Палиці б/к, підлокотники (милиці, нов.), 
ходунки (б/к), крісло-туалет (нов.), палиці 
недорого. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· Палицю з підлокотником (нов.). Тел.: (098) 
598-66-61.
· Памперси КОМФОРТ (розмір М), ІД-СЛІП 
ЕКСПЕРТ (розміри М, Л, самовивезення) - 
380 грн. Тел.: (099) 170-10-52.
· Памперси СЕНІ АКТИВ XL (120х190 см, 
«дихаючі» труси, для дорослих, 10 шт.) - 300 
грн, ТЕНА 5,5 НОРМАЛ (широкі, 135 см, 30 
шт.) - 450 грн. Тел.: 430-76-77, (066) 166-76-01.
· Підгузники СЕНІ № 2 для дорослих (4 
краплі, 2 упаковки по 10 шт.) - 150 грн за 
все. Тел.: (066) 365-26-10.
· Підлокотники, ходунки, крісло-туалет. 
Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· Подушки кисневі (2 шт., нов.) - 300 грн. 
Тел.: (067) 217-74-60.
· Пристрій CALLA для визначення рівня цукру 
у крові (нов., в упаковці), тренажер дихальний 
ФРОЛОВА. Тел.: (067) 102-31-91.
· Профілактор ЄВМІНОВА (гарний стан) - 1 
тис.грн. Тел.: (067) 859-15-52.
· Стерилізатор медичний для інструментів 
(22,5х12,5х5,5 см, кришка, в-во ГМЗ). Тел.: 
486-27-34.
· Стілець-туалет для інваліда (нов., на 
коліщатках, Німеччина, гарний стан) - 1,55 
тис.грн. Тел.: (067) 928-41-54.
· Стіл приліжковий для інваліда (б/к). Тел.: 
(096) 659-49-85.
· Стінку ЄВМІНОВА, електрокардіограф 
(Нфмеччина). Тел.: (067) 456-46-77.
· Стінку шведську, коляску інвалідну (спор-
тивна, алюмінієва). Тел.: (096) 059-50-79.
· Судно з кришкою (нов., для лежачого хво-
рого). Тел.: (095) 709-58-21.
· Ходунки медичні (нов.) - 500 грн, торг. 
Тел.: (068) 958-19-28.
· Ходунки медичні (нов.). Тел.: 542-53-29.

· Ходунки. Тел.: 274-30-49 (після 17.00).

9.3. Медичні послуги
пропоную 

· Делаю уколы внутримышечно, беру кровь на 
сахар, меряю давление. Тел.: (063) 012-34-70.
· Ремонт інвалідних колясок безкоштовно. 
Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.

0 Робота 10

10.1. Ділове 
співробітництво

· Ищем компаньонов: плиточников, гипсо-
картонщиков. Тел.: (098) 326-97-99.
· Ищу жилье и питание в обмен на помощь 
по хозяйству. Тел.: (073) 157-61-16, (096) 
729-68-24.
· Нужны партнеры для реставрации окон и 
дверей. Иметь все инструменты. Тел.: (098) 
326-97-99.
· Помічником в бізнес, охоронцем котеджів, 
управляючим або будь-яку (чоловік, 47 
років, без шкідливих звичок). Тел.: (063) 
611-44-04.

10.2. Пропоную роботу
· Ассистент по работе с персо-
налом. Доход до 12500 грн + 
премии + бонусы. Тел.: (063) 722-
16-94 (Viber), (068) 205-71-57.

ё Безкоштовне працевлаштування 
від прямого роботодавця в Польщі. 
Офіційна робота для різноробочих. 
З/п від 22000 грн, Ліц. МСПУ № 
197 від 29.02.2016 р. Тел.: (067) 571-
96-79. Viber (050) 407-76-07.
· В мереу будівельних супермар-
кетів БудМаркет м.Ірпінь на ро-
боту потрібні водії-експедитори 
на наше авто. З/п 15000 грн. 
Ставка + премія. Для запису на 
співбесіду: (050) 547-67-87.
· В СТО по вул. Туполева активны 
вакансии: автослесарь, автоэлек-
трик, кондиционерщик. Большая 
клиентская база, хорошие условия 
работы, современное оборудование. 
З/п от 50 %. Полный рабочий день. 
Опыт работы приветствуется. Тел.: 
(067) 669-54-74 (Валерий), (096) 
594-33-76 (Валентин).

ё В строительную компанию на по-
стоянную работу в г.Киев требуются 
монолитчики, арматурщики, монтаж-
ники, разнорабочие, прораб, инженер 
ПТО. Без вредных привычек. З/п вы-
сокая. В случае необходимости жилье 
предоставляем. Тел.: (067) 329-73-39 
(Александр Николаевич).
ё Грузчики в г.Киев на постоянную 
работу. Склад, посменный график ра-
боты. З/п от 12000 грн. Иногородним 
предоставляем жилье. Тел.: (067) 384-
33-46, (093) 041-21-86, (066) 758-39-58.
· Диспетчер-кассир требуется в 
транспортное предприятие. Ра-
бота в Оболонском районе. Сутки 
через двое. 800 грн/смена. Тел.: 
(067) 600-01-61, (050) 900-34-44.
· Для развозки напитков по городу 
требуется водитель категории 
С. Р-н Одесской площади. 6-ти 
дневка. Зарплата от 17000 грн 
+ премия. Тел.: (098) 553-83-18, 
(050) 305-03-98, (096) 757-26-49.

· Ищу электриков, сантехников высшего 
класса. Есть работа с жильем, 3-разовым 
питанием. Тел.: (098) 326-97-99.

· Комплекс відпочинку м.Ірпінь за-
прошує на роботу прибиральниць 
на повний робочий день. Надаємо 
житло. З/п 15000 грн. Тел.: (050) 
547-67-87.
ё Крупное мясоперерабатывающее 
предприятие ООО «Житомир-
ский мясокомбинат» приглашает 
опытных обвальщиков и жилов-
щиков мяса (говядина, свинина). 
Вахты, понедельная оплата. Жилье, 
питание, спецодежда. г.Житомир, 
ул.С.Параджанова,127. Тел.: (067) 
412-20-04.

ё Маляри в ДБК-4 м.Київ (ПП «Еліта-
21» м.Черкаси). Робота на нових ви-
сотних будинках. Оплата відрядна. 
Вахта. Гуртожиток надається. Офор-
млення згідно законодавства. Тел.: 
(068) 221-22-03, (099) 136-30-67.
· На роботу запрошуємо про-
давців-консультантів, комірників, 
водіїв в будівельний супермаркет 
БудМаркет, м.Ірпінь. З/п 18000 
грн. Ставка + премія. Навчаємо. 
Надаємо житло. Для запису на 
співбесіду: (050) 547-67-87.
· На склад р-н Одесской площади 
Столичный овощной рынок требу-
ется кладовщик. З/п от 17000 грн + 
премия. Тел.: (098) 553-83-18, (050) 
305-03-98, (096) 757-26-49.
· На склад р-н Одесской площади 
Столичный овощной рынок тре-
буются грузчики. З/п достойная 
+ премия. 6-ти дневка. Тел.: (098) 
553-83-18, (050) 305-03-98, (096) 
757-26-49.

· Нужен квалифицированный электрик. 
Тел.: (067) 975-88-59.

· Нужен ремонт СВЧ-печи. Тел.: 
(068) 356-17-00.
· Нужна сиделка для пожилой 
женщины, с проживанием и пи-
танием. В центре города с прожи-
ванием и питанием. Есть оплата. 
Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.

· Нужны каменщики, штукатуры, электрики, 
сантехники. Тел.: (067) 131-93-12.
ё Официальная работа в Европе от 
десятков прямых работодателей. 
Польша - зарплата 20-30 тыс.грн. 
Чехия, Германия, Франция, Эстония - 
зарплата 35-45 тыс.грн. Израиль - зар-
плата 50-60 тыс.грн. Предоставляем 
жилье. Помощь с документами. Лиц. 
МСПУ АВ № 547294 от 10.09.2010 г. 
Тел.: (098) 956-98-63 (Виктория).

·	Помічник	 для	 вирішення	 адміні-
стративних	питань.	Дохід	до	15000	
грн	+	премії	+	бонуси.	Тел.:	(063)	722-
16-94	(Viber),	(068)	205-71-57.
·	Помічник	з	досвідом	торгівлі.	Без	
матеріальної	 відповідальності.	
Повна	або	часткова	 зайнятість.	
Дохід	до	15000	грн	+	премії	+	бо-
нуси.	 Тел.:	 (066)	 959-07-45,	 (093)	
451-43-73	(Viber/Telegram).
· Помічник по адміністративній 
роботі. Стандартний або гнучний 
графік. Дохід до 15000 грн + премії 
+ бонуси. Тел.: (066) 959-07-45, 
(093) 451-43-73 (Viber/Telegram).

· Потрібен бус для перевезення оечей на дачу 
(42 км в одну сторону). Тел.: (067) 975-88-59.
· Потрібна доглядальниця (бажано з ме-
дичною освітою) для 80-річної бабусі. За 
проживання та догляд. Київ, Оболонь. Тел.: 
(067) 969-85-45.
ё Приглашаем на работу: гла-
дильщиц, грузчиков, водителей, сле-
сарей. Бесплатное жилье, льготное 
питание, городской транспорт. Офор-
мление. З/п 14000-17000 грн. Киев-
ская обл., с.Счастливое. Тел.: (067) 
434-74-30, (093) 296-43-93.
ё Производитель с/х техники 
(г.Одесса) требуются: подсобный 
рабочий, грузчик, токарь, сварщик, 
контролер ОТК, слесарь-ремонтник, 
фрезеровщик, электрик, резчик ме-
талла, машинист крана. Зарплата 
высокая. Звонить с пн.-пт., с 10.00 до 
16.00. Предоставим общежитие. Тел.: 
(050) 492-75-24.
ё Производитель с/х техники (Одесса) 
требуются с обучением на месте: опе-
ратор станков с ЧПУ, формовщик, 
плавильщик, зачистник-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, маляр, стро-
пальщик, электрик, слесарь-сборщик. 
Зарплата высокая. Предоставляем об-
щежитие. Тел.: (050) 492-75-24 (пн.-пт., 
с 10.00 до 16.00).
ё Производитель фруктовых соков в 
с.Михайловка-Рубежовка (Киевская 
обл.) приглашает на работу: слесарей, 
сварщиков (аргон, черный металл) и 
операторов производственной линии. 
Высокая зарплата, официальное тру-
доустройство, бесплатное жилье + 
питание. Тел.: (067) 743-75-77.
ё	 Работа.	 Разноорабочие	 и	 па-
стухи	 на	 ферму.	 Проживание.	
Оплата	 доезда.	 Достойная	 зар-
плата.	Львовская	обл.	Тел.:	 (098)	
522-24-06,	38	(097)	275-83-96.
·	Робота	для	жінок	в	приватному	
будинку	 біля	 Києва	 в	 саду	 та	 на	
городі,	 з	проживанням	на	 гарних	
умовах.	Тел.:	(073)	150-28-82.
ё Рыбному производству (Киевская 
обл., Броварской р-н, с.Гоголев) требу-
ются: грузчики, подсобные рабочие, 
раздельщицы рыбы. Предоставляем 
жилье, бесплатные обеды, спецодежду, 
развозку служебным транспортом. 
Официальное трудоустройство. Дос-
тойные зарплаты. Тел.: (067) 409-85-70.
ё Рыбоперерабатывающему пред-
приятию (Киевская область) требу-
ются упаковщики продукции, обра-
ботчики рыбы, водитель погрузчика, 
учетчик, грузчики. З/п от 11000 грн. 
Бесплатное жилье и обеды. Тел.: (097) 
810-18-48, (050) 953-10-32.
· Срочно ищем компаньонов: гип-
сокартонщики, штукатуры, плиточ-
ники. Без вредных привычек. Тел.: 
(098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Срочно нужны строители: плиточники, 
штукатуры, жилательно христиане (веру-
ющие, без вредных привычек). Тел.: (098) 
326-97-99, (063) 855-72-77.
· Срочно требуется консьерж (женщина 
пенсионного возраста). Никольская Бор-
щаговка, возле обойного рынка. Условия 
работы хорошие. Тел.: (098) 015-88-51.
· Срочно требуются кровельщики по же-
стяным работам, сантехники, электрики и 
штукатуры. Высокооплачиваемая работа. 
Тел.: (098) 327-97-99, (063) 855-72-77.
· Срочно требуются специалисты по шту-
катурке, плитке, по фасаду (утепление) и 
другим работам, без вредных привычек. 
Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Срочно требуются штукатуры, плиточ-
ники, кровельщики с опытом работы. Тел.: 
(063) 855-72-77, (098) 326-97-99.

· Требуется водитель на развозку, 800 
грн в день. График 4/2. Елена. Тел.: 
(067) 600-01-61, (066) 521-53-97.

· Требуется дневной сторож в гимназию на Обо-
лони. З/п от 4000 грн. Тел.: (097) 177-83-56.
· Требуется женщина для ухода за больным 
мужчиной после инсульта, с проживанием. 
Тел.: (098) 845-20-90, (063) 496-37-76.
ё	Требуются	молодые	и	энергичные	
люди	 для	 работы	 на	 детских	
водных	аттракционах,	г.Бердянск.	
Предоставляем	жилье	и	частичное	
питание.	Тел.:	(050)	559-85-27.
ё Требуются на работу в Польшу 
швеи, сварщики. Работа в Германии, 
Швеции, Франции, Чехии, Польше. 
Лиц. МПСПУ АВ 547294 от 10.09.2010 
г. Тел.: (067) 455-06-64, (099) 634-80-31.
· Требуются охранники в транс-
портное предприятие. Работа Ра-
бота сутки через двое. 450 грн/
смена (оплата после смены). Тел.: 
(067) 600-01-61, (066) 521-53-97.

· Требуются фасадчики по утеплению дома, 
работа сдельная (Киевская область). Тел.: 
(098) 326-97-99, (063) 855-72-77.

· Требуются экспедиторы для до-
ставки напитков по городу. Можно 
без опыта. 6-ти дневка. З/п от 17000 
грн + премия. Р-н Одесской пло-
щади Столичный овощной рынок. 
Тел.: (098) 553-83-18, (050) 305-03-
98, (096) 757-26-49.

10.3. Шукаю роботу
· Автомийником. Тел.: (068) 108-00-00.
· Будь-яку високооплачувану або на вихідні 
дні (молодий чоловік, киянин, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
· Будь-яку високооплачувану або на вихідні 
дні (молодий чоловік, киянин, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (066) 333-32-23.
· Будь-яку з 18.00 до 6.00 (чоловік, досвід). 
Тел.: (067) 866-92-42.
· Будь-яку (молодий чоловік). Тел.: (093) 
092-38-90.

· Будь-яку (молодий чоловік). Тел.: (097) 
146-22-91.
· Будь-яку надомну (військовий пенсіонер, 
інвалід другої групи). Тел.: (096) 369-91-47.
· Будь-яку (повненька жіночка). Тел.: (096) 
374-81-73.
· Будь-яку тимчасову зварювальником, 
електриком з безкоштовним житлом та що-
денною оплатою. Об’єм роботи від 10 днів. 
Тел.: (050) 280-64-50.
· Вантажником, можна разову, землекопом. 
Тел.: (098) 367-58-98.
· Вантажником разову. Тел.: 510-50-80.
· Вантажником, різноробом (киянин), мож-
ливо разову. Тел.: (098) 908-90-99.
· Вахтером, комендантом, сторожем, охо-
ронцем (чоловік, 51 рік, досвід, без шкідливих 
звичок, киянин). Тел.: (095) 600-02-14.
· Високооплачувану на контактному теле-
фоні. Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
· Водієм (кат. В,С,D,Е; досвід міжнародних 
перевезень, закордонний паспорт). Тел.: 
(095) 633-41-57.
· Водієм (кат.В,С,Е). Тел.: (063) 610-53-23.
· Водієм (киянин, 34 роки), бажано лівий 
берег. Тел.: (093) 167-54-44.
· 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, 55 років, 
досвід 27 років). Тел.: (095) 203-95-54.
· 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, автобусі, 
район Відрадний (58 років, всі кат.), від 12 
тис.грн. Тел.: (098) 274-94-50.
· 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 власному ГАЗЕЛЬ. Тел.: (067) 
911-29-90.
· 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 мікроавтобусі РЕНО 
МАЙСТЕР (фургон, 10 куб.м, довжина 3,4 
м, висота 1,85 м, ширина 1,7 м, також 2 паса-
жирських місця, вантаж до 1,5 т). По Києву 
та за містом. Тел.: (098) 926-40-90.
· Гувернанткою для школяра (забрати зі 
школи, прогулянки, ігри, уроки, жінка, 51 
рік, киянка, вища освіта, досвід в сім’ях, по-
рядна, відповідальна, виконавча, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (099) 763-43-99.
· Дежурною, консьєржкою, сторжем доба/
троє (без шкідливих звичок). Тел.: (063) 
610-22-95.
· Директором (досвід). Тел.: (050) 380-90-46.
· Диспетчером на дом. тел. (віруючий хри-
стиянин). Тел.: (067) 597-31-24 (Павло).
· Диспетчером на моб. тел., бажано у галузі 
нерухомості (досвід, київська прописка). 
Без інтиму. Тел.: (093) 030-18-91.
· Доглядальницею (відповідальна, порядна 
жінка). Тел.: (099) 204-04-38.
· Доглядальницею (жінка, 60 років, досвід, 
візьму до себе до села Черкаської обл. Чиги-
ринського р-ну лежачого чоловіка або жінку) 
на короткий або тривалий термін. Тел.: (097) 
670-44-10, (04730) 9-56-16 (Людмила).
· Доглядальницею з проживанням, за 
людьми літнього віку (жінка, 55 років). Тел.: 
(095) 920-86-91.
· Домробітницею (дівчина, досвід, знання 
сучасної побутової техніки, медична ос-
віта), можна разову. Тільки серйозні пропо-
зиції. Тел.: (097) 247-70-71.
· Електриком (досвід 20 років, всі види 
робіт). Тел.: (067) 984-84-01.
· Електриком. Тел.: (096) 350-00-05.
· Кур’єром, охоронцем або іншу тимчасову з 
гідною оплатою (киянин, 35 років, без шкід-
ливих звичок, гарне знання Києва). Тел.: 
(066) 333-32-23.
· Кухарем в офіс (досвід, професіонал). Тел.: 
(096) 875-79-73.
· Масажистка. Метро «Лук’янівсь-
ка». Досвід. Всі види масажу, про-
філактичний, легкий, розслаблю-
ючий. Вихована, старанна, доброзич-
лива. Свідоцтво № 013 від 10.02.2004 
р., massagerelax.it.ua. Тел.: (095) 532-
75-21 (з 8.00 до 20.00).
· Мийницею, прибиральницею. Тел.: (050) 
643-44-89 (Марина).
· Музыкантом (клавишник, композитор, ор-
кестровый музыкант). Преподавание. Обра-
зование высшее. Тел.: (067) 921-30-22.

· Набор текстов на компьютере. 
Любые объемы. Быстро, качест-
венно. Тел.: (066) 512-62-42.

· Нянею для дитини (повний догляд за 
вашою дитиною, прогулянки, розвиваючі 
ігри, заняття). Киянка (51 рік, вища освіта, 
досвід в сім’ях, маю рекомендації, порядна, 
відповідальна, добра, без шкідливих звичок, 
заміжня, маю двох дорослих дітей). Тел.: 
(099) 763-43-99.
· Охоронцем на денну зміну (42 роки, се-
редня технічна освіта, форма одягу костюм, 
досвід, служба в армії), від 500 грн/зміна. 
Тел.: 301-50-09 (Ігор).
· Пишу пісні, шукаю виконавців, співаків. 
Тел.: (068) 418-18-57 (Оксана).
· Плиточником. Тел.: (093) 101-45-74.
· Подобову. Тел.: (066) 630-04-19.
· Продавцем. Тел.: (063) 610-22-95.
· Продавцем. Тел.: (068) 984-10-67.
· Продавцем. Тел.: (099) 405-97-87.
· Профессиональный администратор с опытом 
работы и знанием трех языков - любую на-
домную административную работу без ис-
пользования ПК. Знакомства, сетевой марке-
тинг и работу в такси не предлагать. Тел.: (066) 
723-11-43, (098) 795-84-55 (Маргарита).
· Різноробом, охоронцем, підсобником, 
можна з проживанням (киянин, 60 років). 
Тел.: (097) 486-34-07.
· Різноробом, охоронцем, слюсарем, можна 
тимчасову або постійну, з проживанням або 
без (киянин, 58 років). Тел.: (098) 939-47-44.
· Робітником кухонним (киянин, 45 років, 
досвід). Тел.: (067) 425-17-49.
· Сантехніком, плиточником, можна разову. 
Тел.: (099) 773-02-95.
· Секретарем (58 роки, вища економічна, 
Ворд, Ексель) на півокладу, Голосіївський 
р-н. Тел.: 525-96-94.
· Складачем ручек або ін. надомну, 
м.Вінниця. Тел.: (093) 087-75-51.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (063) 120-96-76.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (066) 717-93-52.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (068) 506-30-46.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (068) 706-30-46.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (093) 948-86-49.
· Сторожем, бажано з наданням житла. Тел.: 
(098) 326-97-99.
· Сторожем доба/троє (хлопець, 24 роки). 
Тел.: (099) 405-97-87.
· Технологом (досвід конструювання та на-
вчання робітників, виготовлення металевих 
конструкцій різного призначення) створю 
приватній особі, чоловіку або жінці, мале 
підприємство у пустуючому приміщення, 
належавшому колгоспу, під Києвом. Теле-
фонуйте. Тел.: (096) 387-05-26.
· Технологом з металовиробництва, мож-
ливо за викликом, для передачі досвіду 
вашим робітникам при виготовленні мета-
локонструкцій з листової або профільної 
сталі. Тел.: (097) 325-69-16.
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· Черговим, консьєржем, сторожем доба/
троє (чоловік, без шкідливих звичок). Тел.: 
(093) 008-76-82.
· Штукатуром, плиточником, дрібні роботи 
по дому. Тел.: (067) 786-30-83.
· Штукатуром, покрівельником, покрівля 
дахів, малярно-штукатурні роботи (чоловік, 
без шкідливих звичок). Тел.: (099) 002-17-89.

! Дозвілля 11

11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
· Велотренажер (будья-який стан). Тел.: 
(068) 115-17-97.
· Гантелі, гирі. Тел.: (068) 115-17-97.
· Мішок спальний, намет, приладдя для 
риболовлі, стілець розсувний, стіл тури-
стичний, кораблик прикормочний. Тел.: 
(098) 227-72-04.
· Пневмопістолет МАКАРОВ або ін. Тел.: 
(097) 297-19-58.
· Рушницю мисливську (гладкоствольна, для 
себе). Тел.: (093) 150-64-07.
· Шахи (для себе). Тел.: (050) 680-66-20.

продам 
· Акваланг ЮНГА (робочий стан) недорого. 
Тел.: (096) 214-95-76.
· Баки паливні для бензину (для човнів). 
Тел.: (096) 470-60-80.
· Більярд (220х115 см, в комплекті, нов.) де-
шево. Тел.: (095) 338-14-49.
· Вібромасажер СЕРАГЕМ ХЕЛАКС НІС-
5080 для ніг (Корея, нов.) - 6 тис.грн. Тел.: 
430-76-77, (066) 166-76-01.
· Вудки нов. (7, 8, 9 та 11 м, імп.) від 1,2 тис.
грн до 4 тис.грн. Тел.: (068) 414-66-71 (Ми-
кола Вікторович).
· Вудку з катушкою (довжина 5 м). Тел.: 
(096) 007-07-01.
· Гантелі (2 шт., 12 кг, литі). Тел.: (093) 523-08-42.
· Гантелі (спорт., 2 шт., по 4 кг) - 400 грн. 
Тел.: (099) 520-78-85.
· Годинник морський. Тел.: 405-32-81.
· Доріжку бігову (мех., до 75 кг, жін., нов., 
компактна, безшумна) - 4 тис.грн. Тел.: (099) 
911-94-80.
· Канати спорт. (2 шт., довжина 4 м). Тел.: 
405-18-66.
· Каток з двома ручками для зайнять гімна-
стикою. Тел.: (067) 686-37-46.
· Ковзани фігурні (з черевиками, білий 
колір, р.35) - 100 грн. Тел.: (099) 195-45-52.
· Компресор для аквалангів. Тел.: (097) 253-21-57.
· Кульки для пневмопістолета. Тел.: (068) 
115-17-97.
· Лижі бігові (дерев.). Тел.: (066) 662-50-63.
· Лижі бігові КАРЕЛІЯ, СПОРТ (2 пари, 210 
см, 150 см), санчата дитячі. Тел.: 278-32-27.
· Лижі бігові (нов., дерев., без кріплення) - 
350 грн. Тел.: (095) 948-28-21.
· Лижі МЛАДОСТЬ гірські, лижі бігові ДІ-
НАМО УКРАЇНА з палицями. Тел.: (095) 
709-58-21, 458-51-90.
· Матраци надувні (з насосом, Чехія). Тел.: 
(097) 272-21-85.
· Мішок спальний (хутровий, по типу «чулка», 
без блискавки). Тел.: (067) 593-56-42.
· Мотор ВІТЕРЕЦЬ-8 для човна (гарний стан) 
- 140 у.о., рушницю для підводного полю-
вання - 110 у.о., намет (4-місний, Польща) - 
125 у.о., приладдя для зим. та літ. риболовлі. 
Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Нарди (дерев., в упаковці). Тел.: (095) 827-19-70.
· Обладнання для тенісного майданчика 
(13,4х6,1 м, дві ракетки, 4 м’яча, сумка). 
Тел.: 412-79-70.
· Окуляри сонячні (імп.). Тел.: (066) 766-00-52.
· Примус туристичний. Тел.: (068) 221-97-30.
· Прокладку для головки блока циліндрів 
для човникових моторів ВИХОР-30 (нов., 
СРСР) - 120 грн. Тел.: (096) 659-49-85.
· Ракетки для великого тенісу. Тел.: (098) 
247-55-17.
· 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.
· Рюкзаки шиті (гобелен + джинс) від 400 
грн. Тел.: (063) 360-86-92.
· Садок-концентратор для риболовлі - 150 
грн. Тел.: (068) 222-69-69.
· 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), ра-
кетки для великого тенісу. Тел.: (063) 977-46-80.
· Секундомір АГАТ. Тел.: (063) 865-62-86.
· Солярій ФІЛІПС (виробник Нідерланди, б/к, 
відм. стан, декольте, студіо НВ-311, 6-лам-
повий, самовимикач, висота 54 см, ширина 
34,5 см) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 181-46-97.
· Тренажер для пресу та спини (б/к) - 1,3 тис.
грн, торг. Тел.: 486-80-21.
· Трос для човна. Тел.: 419-34-05.
· Чоботи-броди (для риболовлі, б/к, гарний 
стан). Тел.: (095) 133-93-74.
· Човен КАЗАНКА (алюмінієвий, лафет) або 
обміняю на автомобіль. Тел.: (099) 292-62-91.
· Човен КРИМ моторний (матеріал АМГ). 
Тел.: (066) 825-18-45.
· Шахи, шашки (в коробках). Тел.: 482-49-92 
(після 20.00).
· Штангу (160 кг, тренувальна, стійки на за-
мовлення, розсувні, гантелі, гиря 16 кг) - 14 
тис.грн, торг. Тел.: (099) 012-16-69.

послуги 
· Велосипедист ищет попутчика для про-
гулок на велосипеде. Тел.: (067) 425-17-49.

· Восстанавливаю волейбольные, фут-
больные мячи. Делаю ремонт недорого. 
Тел.: (095) 023-30-94.

11.2. Туристичні послуги
пропоную 

ё База отдыха «Автомобилист» 
пгт Кирилловка, коса Пересыпь. 
Проживание в корпусах (эконом ва-
рианты и с удобствами). Столовая, 
бар. Тел.: (099) 734-87-67, (050) 
801-71-36, (098) 603-31-52.
ё	 База	 отдыха	 «Рассвет»	предо-
ставляет	отдых	в	2-3-4	местных	
номерах.	 Центр	 Кирилловки.	
Тел.:	(097)	238-12-41.

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

куплю 
· Акордеон, грамплатівки, баян, магнітофон 
(для себе). Тел.: (050) 680-66-20.
· Баян, акордеон, магнітофон, буси. Тел.: 
(050) 680-66-20.

продам 
· Акордеон ВЕЛЬТМЕЙСТЕР (нов., 3/4). 
Тел.: (050) 416-61-63, (050) 312-49-83.
· Баян БАРКАРОЛА МОНТАНА (5-рядний) 
- 300 у.о., баян ЕТЮД-205М (Тула) - 200 у.о., 
гармошку (нов.) - 100 у.о. Тел.: (067) 878-56-42.
· Піаніно (1900 р.вип., клавіши слонова кістка) 
- 61 тис.грн, торг. Тел.: (067) 265-00-62.
· Піаніно АКОРД недорого. Тел.: (050) 442-33-76.
· Піаніно УКРАЇНА, АКОРД. Тел: (063) 146-29-26.
· Піаніно УКРАЇНА (Чернігів, гарний стан). 
Тел.: (093) 389-83-95.
· 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 (5 октав, 54 клавіші) - 
450 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
· Синтезатор КАСІО. Тел.: (095) 350-79-60.
· Синтезатор ЯМАХА EZ-200 (великий). 
Тел.: (095) 280-43-75.

11.4 Антикваріат, 
коштовності

куплю 
· Антиквариат. Военную форму, 
значки, иконы, монеты, фото-
графии, самовары, статуэтки, 
коралловые бусы, янтарь, пар-
фюмерию, книги, картины, часы 
и другое. Дорого. Тел.: (098) 761-
58-38, 383-80-32.

· Антикваріат. Тел.: (050) 558-60-95, (097) 
368-70-30.
· Знаки, бінокль, фотоапарат, картини, го-
динники, іграшки СРСР, роги сайгака, ніж, 
кортик, іграшки для ялинки, грамплатівки 
(рок-музика), прапор СРСР, статуетки, са-
мовар, бивень, шахи, іграшки (СРСР), маг-
нітофон, намисто, бивень моржа. Тел.: (050) 
680-66-20, (097) 571-15-90.
· Значки, гроші паперові, монети, облігації, 
старі лотерейні квитки, старі поштові листівки, 
фотографії та ін. Тел.: (067) 234-45-91.
· Марки, книги. Тел.: (067) 911-29-90.
· Монети (1700-1991 р.), значки, шахи 
дерев’яні, нагороди, годинники, іграшки 
ялинкові (на прищепці), фотоапарати, 
іграшки та ігри СРСР, янтарні, коралові та 
бакелітові буси, статуетки, срібні (1920-
1980 р.) каблучки, сережки, запонки та 
інше. Тел.: (097) 748-52-83.

продам 
· Антикварні сервізи МАДОННА, БАЛЕ-
РИНА, БОЛС недорого. Тел.: (050) 933-27-40.
· Документи з приватного архіву: МВС, 
УПЦ, Київгаз, КМДА. Тел.: 525-96-94.
· Колекцію царських монет Російської ім-
перії (початок 19 ст., більше 200 років, в 
гарному стані). Тел.: (067) 319-67-89.
· Кулони «Зірка Давида» (колекція) - 200 
грн. Тел.: (094) 906-01-75.
· Листівки старовинні, фотокартки, доку-
менти часів Рейху. Тел.: 234-05-94.
· Монети, марки. Тел.: (066) 766-00-52.
· Монету срібну (1 карбованець, 1749 р., 
Єлизавета-2, діаметр 4,1 см), самовар (18 
ст.). Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Пристрій для прання білизни (антикварне, 
дерев., «рубель», гарний стан). Тел.: 453-79-63.
· Форму воєнну (радянська, зимова, льотна, 
технічна куртка, хутряна, овчина, темний 
колір, р.50/3, б/к, гарний стан) - 2 тис.грн, 
куртку технічну ІТС (р.48, нов.) - 200 грн, ком-
бінезон технічний ВВС (повзуни, демісезон., 
р.50/3) - 800 грн. Тел.: (063) 527-30-68.

11.5. Книги, філателія, інше
куплю 

· Автомодели масштабные, металли-
ческие, пластмассовые, в любом виде 
и состоянии. Сделанные в СССР, а 
также зарубежных производителей. 
Куплю журналы «За рулем» до 1970 
г.в. Тел.: 237-39-30, (050) 169-57-73, 
(063) 237-39-30, (096) 533-23-52.
· Грамплатівки з записами класичної музики 
і джаза. Тел.: 528-25-26.
· Журнали старі «Наука та релігія» (підшивки 
та окремі номери), журнал «Польський 
плейбой» (старі номери). Тел.: (067) 686-37-46.
· Книги: «Альтернативная онкология» (1-2 
часть), Гордєєва «Победить рак», Гарбузов 
«Питание при раке». Тел.: (098) 247-55-17.
· Книгу «Альтернативная онкология» (1-2 
частина), Гордєєва «Победить рак», Гар-
бузов «Питание при раке», Сидоров «Его 
величество витамин». Тел.: (093) 461-82-10.
· Лото (старе, для себе). Тел.: (095) 175-58-11.
· Річну підписку газети «Комсомольська 
правда в Україні» за 2017 рік за 120 грн (для 
себе). Тел.: (095) 461-57-01.

продам 
· Біблію на англ. мові, шахи на магнітній 
основі, платівки, підборку журналів 
«Стерео и видео», словник англо-рос. ме-
дичний. Тел.: (066) 766-00-52.

· Бюст Висоцького (метал., 14 см) - 
200 грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) 
941-69-67.
· Велику радянську енциклопедію. Тел.: 
419-34-05.
· Журнали «Горизонты техники» (для дітей) 
по 6-7 грн. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
· Картини: копія Шишкіна (82х67 см, холст, 
масло) - 1 тис.грн, «Охотники на привале» - 
700 грн. Тел.: (095) 850-05-02.
· Картини (сучасне мистецтво), словник 
англо-німецько-російський (тематика еко-
логія), книги (художня література), словник 
радянський енциклопедичний (1981 р.вид.). 
Тел.: (093) 201-59-89.
· Картины вышитые бисером. Тел.: (067) 
273-85-85.
· Книги антикварні. Тел.: (067) 135-09-56, 
(099) 270-73-09.
· Книги: «Біблейний довідник Геллея» (укр. 
мова, 750 стор., нов.), Ленін (1947 р.вид., 
гарний стан, 35 томів), журнали «Ино-
странная литература», платівки (естрада, 
класика), записи на магн. стрічках, Купрін 
(6 т.). Тел.: (050) 695-36-92.
· Книги (б/к та нові, є дитячі). Тел.: (099) 
103-44-10.
· Книги: «В мире животных» (6 томов). Тел.: 
(067) 230-04-94.
· Книги: Дисней «Лучшие сказки о жи-
вотных», «Мифы античности», «Великие 
произведения искусства», «Великие тайны 
прошлого» (все нов.), комплект журналов 
«Вселенная, пространство, время» (2014 г.), 
«Оригами». Тел.: (063) 752-88-12.
· Книги з домашньої бібліотеки. Тел.: (098) 
858-20-45.
· Книги з єврейських традицій, підсвічники 
ханукальні з набором свічей (2 шт.) - 230 грн, 
книгу «Тора» - 650 грн. Тел.: (094) 906-01-75.
· Книги із домашньої бібліотеки дешево. 
Тел.: (067) 106-89-13.
· Книги із домашньої бібліотеки (художні, 
медичні, психологія). Тел.: (066) 646-87-48.
· Книги (медична тематика). Тел.: 453-79-63.
· Книги по історії та традиціях єврейського 
народу, від 20 грн. Тел.: (095) 948-28-21.
· Книги: Радхакрішна и Култер «Гомеопати-
ческое лечение рака» - 200 грн. Тел.: (093) 
461-82-10.
· Книги різні. Тел.: 560-18-91.
· Книги різні (художні, спеціальна література, 
деревообробка та ін.). Тел.: (067) 403-03-15.
· Книги. Тел.: (068) 717-95-89.
· Книги художні (різні), платівки (1960-1980 
р.). Тел.: (068) 352-19-43.
· Книгу «Кобзар» (1984 р.вид., нов.). Тел.: 
524-78-90.
· 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 справочник «Вычислительные 
устройства на микросхемах» (1988 р.вид.). 
Тел.: (068) 198-15-97.
· Книгу старовинну кулінарних рецептів. 
Тел.: (066) 766-00-52.
· Книгу Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел «Как 
программировать на С++» (1456 стр., с ил-
люстрациями). Тел.: (063) 895-90-74.
· Книгу Ч.Дікенс (9-й том), «Война и мир» 
(Толстой). Тел.: (066) 178-00-12.
· Макет паровоза ХІХ стол. (США, розм. 50 см) 
- 550 грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Моделі вітрильників 17 сторіччя музейної 
якості виконання. Тел.: (063) 378-14-96.
· Модель літака БОЇНГ В-777-300 (масштаб 
1:500) - 600 грн. Тел.: (096) 307-71-30.
· Мольберт недорого. Тел.: (095) 617-00-50.
· Ноти, навчальні посібники для 6-струнної 
гітари. Тел.: (067) 119-38-04.
· Платівки для патефона, книги (є кулінарія), 
рами для картин, шахи, шашки. Тел.: 566-
32-73, (050) 441-31-60.
· Платівки для патефона (колекційні, танці, 
1940-60 р.). Тел.: (067) 355-50-28.
· Платівки для патефона та громофона. Тел.: 
525-96-94.
· Платівки (записи В. Висоцького) недорого. 
Тел.: 434-03-03.
· Платівки (Розенбаум, Висоцький та ін.). 
Тел.: (097) 247-33-62.
· Повне зібрання творів Ж.Сіменона (в 13 
томах, французький детектив), повне зі-
брання творів зарубіжних письменників 
«Майстри зарубіжного детективу» в 40 
томах. Тел.: (096) 717-43-50.
· Практичний посібник «Велика книга ро-
боти по дереву» (різьба, випилювання лоб-
зиком, випалювання, гравіровка, основи 
бондарного ремесла, мозаїка, плетіння). 
Тел.: (096) 717-43-50.
· 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.
· Рами для картин. Тел.: (099) 103-44-10.
· Скляні пляшки (розписані олією) - 
по 70 грн, картина Перова «Охотники 
на привале» (полотно, олія). Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Словник англо-рос. та рос.-англ. (50 тис. 
слів) - 100 грн. Тел.: (095) 451-53-68.
· Статті цікаві з преси за минулі роки по 
темах, в папках за ціною макулатури. Тел.: 
(066) 679-28-09.
· Художественную и медицинскую литера-
туру. Тел.: (067) 456-46-77.
· Шахи подарункові (каміння, ексклюзив) - 
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.

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

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

куплю 
· Вівчарку німецьку (для себе, з щепленням, 
цуценя) недорого. Тел.: (097) 279-75-57, 
(093) 051-61-17.

продам 
· Акваріум (100 л), акваріум (24 л, з при-
ладдям). Тел.: (097) 331-21-33.
· Акваріум (180 л, з червоними рибками-
папужками та кутовою тумбою) - 500 грн. 
Тел.: (067) 321-31-18.
· Акваріум (70х47х30 см) - 350 грн, рибок 
акваріумних. Тел.: (066) 155-25-44.
· Акваріуми для риб (140 л, нов.) - 290 грн. 
Тел.: (050) 951-03-07.
· Алое, дифенбахію, фікус. Тел.: (067) 589-17-73.
· Вазон (фікус, висота 2 м, для офіса) - 250 
грн. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
· Відлякувач собак, брелок-сирена звуковий. 
Тел.: (050) 200-77-47.

· Кактус (висота 1 м). Тел.: (067) 230-04-94.
· Корм для котів з проблемою ЖКТ та під-
шлункової залози HILLS I/D (1,5 упаковки, 
Голландія, строк придатності до 2020 р.) - 2 
тис.грн. Тел.: (067) 859-15-52.
· Кротон (5 років) - 1 тис.грн. Тел.: (099) 206-41-77.
· Крысят (белые с бежевой спинкой и чер-
ненькие с белым животиком, рожденные 20 ян-
варя этого года, ручные, ласковые, смышленые) 
в добрые руки - 60 грн. Тел.: (063) 693-11-36.
· Пальми (високі, 3-4 роки, 2 шт.), рослину 
лимон. Тел.: (093) 873-67-05, (04597) 6-14-77.

· Пальми розкішні (2 роки, 1 рік та 
невеличкі, на будь-який смак) де-
шево. Пальму невеличку дешево. 
Тел.: (099) 274-04-77.

· Папугу з кліткою - 350 грн. Тел.: (063) 924-65-26.
· Продам кошенят від пухнастої 
чорної кішки (розумної, симпа-
тичної). За прийнятну ціну. Тел.: 
(096) 378-28-78.
· Рослини алое (3,5 роки), каланхое. Тел.: 
(093) 422-36-35.
· Рослину алое (3,5 роки). Тел.: 566-45-08.
· Рослину алое (3 роки) - 40 грн. Тел.: (067) 
479-16-77.
· Рослину алое (8 років, висота 1,5 м). Тел.: 
(097) 434-54-63.
· Собаку породи метис вівчарки (окрас чер-
пачний, красивий, любить дітей, добрий, 
гарний охоронець для приват. будинку, знає 
команди, Київська обл.). Тел.: (067) 428-32-87.
· Сукуленти (ідеальн. стан) - по 90 грн. 
Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Фикус австралийский (180х180 см). Тел.: 
(067) 456-46-77.
· Цуценя німецької вівчарки (7 міс., «дів-
чинка», родовід, для охорони, щеплення). 
Тел.: (067) 801-09-25.
· Цуценят німецької вівчарки. Тел.: (063) 
953-77-30.
· Цуценят ротвейлера (родовід, щеплення, 
«хлопчики») - 5 тис.грн, торг. Тел.: (096) 
870-59-67.
· Цуценят той-тер’єра. Тел.: (063) 183-77-42.

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

@ Різне 12
продам 

· Гриб чайний. Тел.: (050) 629-62-08.
· Дошка меморіальна (мармур). Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Іграшки новорічні для ялинки, ялинки 
штучні радянськіх часів. Тел.: 234-05-94.
· Клыки моржа (2 шт.). Тел.: 405-32-81.
· Контейнер (2,5х2,5х2,7 м, метал. днище, 
знаходиться в Черкасах) - 15,1 тис.грн або 
обміняю. Тел.: (067) 265-00-62.
· Костюми Діда Мороза, Снігуроньки, спід-
ниці театральні, костюми для молоді. Тел.: 
(093) 490-62-32.
· Огорожу на кладовище (метал., на 4 місця, 
2,7х3,9 м). Тел.: (096) 311-61-67.
· Папір для квітів (1 шт., нов., 1 рулон) - 200 
грн. Тел.: (063) 977-46-80.
· Сейф невеличкий. Тел.: (067) 439-84-77.
· Сигарети (радян., колекція). Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.

# Оповіщення 13
· 05.06.2019 р. в Солом’янському р-ні 
було втрачене посвідчення учасника 
бойових дій на ім’я Чмутов Олек-
сандр Вікторович, серія УБД № 
120536, вважати недійсним.
· 07.07.2019 було втрачене посвід-
чення УКМ № 000537 за невідомих 
обставин, у разі знаходження прошу 
зателефонувати: (067) 937-25-87.
· 26.06.2019 року при невідомих 
обставинах було загублено посвід-
чення особи, яка постраждала вна-
слідок Чорнобильської катастрофи 
категорія - 1, серія А 432607 на ім’я 
Ліщук Петро Вікторович, видане 
Київською облдержадміністрацією, 
дата видачі 15.01.2004 року, вкладка 
- 125123 від 15.01.2004 року.
· Був загублений студентський 
квиток на ім’я Тимошенко Дар’я 
Дмитрівна, номер квитка КВ № 
10743446. Прошу визнати його не-
дійсним.
· В р-ні м. «Харківська» пропал мопс (біло-
сірий, 3,5 роки, «хлопчик», кличка «Кеб»). 
За велику винагороду. Тел.: (098) 108-93-95, 
(050) 657-08-61.
· Втрачене посвідчення ветерана 
військової служби серія АА № 
137216, видане 24.01.2019 р. війсь-
ковим комісаром Київського МВК 
на ім’я Прокопенко Микола Мико-
лайович, вважати недійсним.

Продовження	н	стор.	16
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Загублену книгу 
обліку доходів, 

зареєстровану на ФОП 
Капустинський О.І. 

у 2010-му році, прошу 
вважати недійсною.

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ 
НЕРУХОМОГО МАЙНА

Мета 
використання

Площа 
приміщення 

в м2

Стартова ціна 
за 1м2, 

без ПДВ (грн.)

Офіс 32,9 75,45
Додаткова інформація за тел. (044) 525 51 40.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за 
заявою ТОВ «Центр брокерських послуг», проводить аук-
ціон з продажу майна платника податків, що перебуває в 
податковій заставі ГУ ДФС у Черкаській області та знахо-
диться на балансі ПАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА ЛІБОВНЕ-
РА», код ЄДРПОУ 05468015, а саме:

Лот № 335/19: Адміністративний корпус А, 1049,8 кв. 
м. Стартова ціна – 1303100,00 грн. Місцезнаходження 
майна: Черкаська область, м. Шпола, вул. Лозуватська, 
56 (бувша Пролетарська). 

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua 
та за тел.: (068)916-51-14. 

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ 
«Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з 
Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. 
Виноградний, буд. 4, оф. 41. Сплатити платежі у відпо-
відності до Правил біржової торгівлі на п/р 26004624349 
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, 
одержувач - ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гаран-
тійний внесок – 10% від стартової ціни лота, реєстрацій-
ний збір – 17 грн.

Аукціон проводитиметься 29.07.2019 р. о 10:30 год. 
в м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Прийняття 
заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за 
заявою ТОВ «Центр брокерських послуг», проводить аук-
ціон з продажу майна платника податків, що перебуває 
в податковій заставі ГУ ДФС у Сумській області та пере-
буває у власності Приватної фірми «Будтехсервіс», код 
ЄДРПОУ 31375354, а саме:

Лот № 332/19: Майстерні з адміністративною будів-
лею, площею 672,2 кв. м. Стартова ціна – 718087,00 грн., 
з ПДВ. Місцезнаходження майна: Сумська обл., м. Ко-
нотоп, вул. Вирівська, 64/1. Додаткова інформація щодо 
майна на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-
51-14. 

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ 
«Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з 
Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. 
Виноградний, буд. 4, оф. 41 та сплатити платежі згідно 
Правил біржової торгівлі на п/р 26004624349 в АТ «Рай-
ффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержу-
вач – ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний 
внесок – 10% від стартової ціни лота та реєстраційний 
збір – 17 грн. 

Аукціон проводитиметься 30.07.2019 о 12:00 год. в 
м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Прийняття 
заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за 
заявою ТОВ «Центр брокерських послуг», проводить аук-
ціон з продажу майна платника податків, що перебуває 
в податковій заставі ГУ ДФС у Сумській області та пере-
буває у власності ТОВ «Сумське АТП-15927», код ЄДР-
ПОУ 35171957, а саме:

Лот № 331/19: Нежитлове приміщення профілак-
торій №4, літ. К, загальна площа 329,4 кв. м. Стартова 
ціна – 333586,00 грн., без ПДВ. Місцезнаходження май-
на: м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 16. Додаткова 
інформація щодо майна на сайті www.mtpbirzha.com.ua 
та за тел. (068)916-51-14. 

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ 
«Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з 
Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. 
Виноградний, буд. 4, оф. 41 та сплатити платежі згідно 
Правил біржової торгівлі на п/р 26004624349 в АТ «Рай-
ффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержу-
вач – ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний 
внесок – 10% від стартової ціни лота та реєстраційний 
збір – 17 грн. 

Аукціон проводитиметься 30.07.2019 о 10:30 год. в м. 
Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Прийняття заяв 
про участь в аукціоні закінчується за один день до почат-
ку його проведення.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Щекавиця» повідомляє про намір отри-

мання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташо-
вується за адресою: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 9-А.

ТОВ «Щекавиця» здає під найм власні приміщення невиробничого призначення. 
Для обігріву приміщень на території розташована власна котельна. Для функціонуван-
ня котельні в якості сировини використовується природний газ. У процесі виробничої 
діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,007013т/рік, оксид вуглецю – 
0,008071 т/рік, метан - 0,000334 т/рік, вуглецю діоксид – 18,971730 т/рік, азоту (1) оксид 
[N2О] - 0,000034 т/рік, ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 0,000000034 т/рік. 
Сумарні валові викиди становлять - 18,987182 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами.

Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі 
санітарно-захисної зони не виявлено.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання про-
водить Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, протягом 30 кален-
дарних днів з дати публікації оголошення. За адресою: 04070, м. Київ, Контрактова 
площа, 2, тел. (044) 485-18-95, (044) 485-23-83, е-mail: zvernpodil@ukr.net, ekologpa@
ukr.net
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Ліквідатор УК «Екосорб» (код ЄДРПОУ 02023732) – арбітражний керуючий Ковал-
ко Г.І. (свідоцтво № 932 від 13.05.2013; адреса: 03150, м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, 
оф. 5), оголошує конкурс для визначення організатора аукціону з продажу майна УК 
«Екосорб».

Бажаючих взяти участь у конкурсі просимо протягом 3-х робочих днів із дати пу-
блікації оголошення подати заявку в довільній письмовій формі на адресу ліквідатора.

Організатор аукціону повинен відповідати вимогам, що передбачені ч.6 ст.49 За-
кону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом».

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ ВТП «Лангора» (75056,  м. Львів, вул. Пластова, буд. 1. Тел: 067 440 93 87) 
інвестує будівництво  автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв і пасажирів, мийкою автомобілів, з демонтажем існуючих будівель та споруд, 
за адресою: бульв. Олександрійський (стара адреса – 50-річчя Перемоги), 55, м. Біла 
Церква, Київської області.

Мета і необхідність реалізації робочого проекту «Будівництво  АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв і пасажирів, мийкою автомобілів, з демонтажем 
існуючих будівель та споруд, за адресою: бульв. Олександрійський (стара 
адреса - 50-річчя Перемоги), 55, м. Біла Церква, Київської області» пов’язані з 
покращенням умов забезпечення населення і підприємств якісним паливом, створення 
додаткових робочих місць, надходження в держбюджет.

Робочий проект розроблений у відповідності з діючими нормами, правилами, ін-
струкціями, державними стандартами, у тому числі з нормами і правилами для при-
міщень з вибухонебезпечними зонами та пожежонебезпечними зонами, безпечна екс-
плуатація, яких забезпечується при дотриманні передбачених проектом заходів.

При проектуванні автозаправного комплексу застосована сучасна технологічна 
схема заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, 
забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання, 
яке буде використовуватись, відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний 
час на європейському ринку та пройшло державні випробування і допущено до засто-
сування на Україні. Резервуари обладнанні дихальними клапанами. При заправленні 
автомобілів через паливно-роздавальні колонки буде застосована система – зворотнє 
виведення парів рідких вуглеводнів (рекуперація). 

АЗК розрахований на 200 заправок на добу нафтопродуктами. Для зберігання 
палива передбачено два підземні резервуари ємністю 20+24м3, які поділені на секції для 
бензину марок  А-92, А-95, А-95 преміум,  дизельного пального та дизельного пального 
преміум, в т.ч секція об’ємом  4м3 – резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. 

На АЗК запроектовано мийки самообслуговування на 4 пости та передбачено 
очисні споруди автомийки.

Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резерву-
арів 40 років. 

Водопостачання будинку АЗК та автомийки запроектовано від існуючого міського 
водопроводу згідно ТУ. Добовий розхід води на господарсько-питні потреби складає 
18,5 м³.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15л/сек. Зовнішнє пожежогасіння 
здійснюється від двох існуючих пожежних гідрантів .

Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснювати в існуючу міську 
каналізаційну мережу згідно ТУ.

Стічні води від мийок посуду відводяться окремим випуском через сепаратор жиру 

у зовнішню мережу.  
Зовнішня мережа  дощової каналізації  з місць локальних забруднень  

нафтопродуктами забезпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць 
зливу та роздачі ПММ, площадок тимчасового зберігання автотранспорту і з території 
АЗК  для очистки на очисні споруди стічних вод. Очищені води відводяться в мережу 
дощової каналізації. 

Для запобігання попадання палива у систему дощової каналізації з вузлів зливу 
палива у випадку розгерметизації автоцистерни запроектований колодязь з засувками. 
Для прийняття аварійного розливу нафтопродуктів передбачений резервуар пролитих 
нафтопродуктів. 

Передбачається вивезення осаду і вловлених нафтопродуктів на утилізацію, згідно 
договору.  Тверді побутові відходи  вивозяться згідно договору, на полігон побутових 
відходів. 

Перелік забруднюючих речовин які викидаються в атмосферне повітря при 
експлуатації АЗК:

Види відходів Величина, г/с Величина, т/рік Клас небезпеки
Оксид вуглецю 0,081 0,106 4
Діоксид азоту 0,012 0,016 3
Діоксид сірки 0,00095 0,0012 3

Сажа 0,00051 0,00067 3
Бенз(а)пірен 0,0000038 0,0000051 1

Двоокис вуглецю 1,054 1,385 4
Бензин 0,037 1,1522 4

Вуглеводні граничні (С12-С19) 0,017 0,082 4
Акролеїн 0,00000082 0,000029 2
Разом: 1,2 2,74

Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря, проведено згідно 
з Державними санітарними правилами охорони атмосферного повітря свідчить, що 
рівень забруднення – допустимий, а ступінь його небезпечності – безпечний.

В режимі нормальної  технологічної експлуатації об’єкта вплив на навколишнє 
природнє середовище не перевищує ГДК і негативних екологічних наслідків діяльності 
не виникне.

Свої зауваження та пропозиції необхідно направляти у місячний термін до 
Білоцерківської міської ради, або до замовника проекту. Подача пропозицій протя-
гом 30 діб з дня публікації заяви в ЗМІ з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00 за 
адресою: 09117, м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 15, тел.: (0456) 39-28-60, 
39-28-68, . Ознайомититись з матеріалами проекту та оцінкою впливу на навколишнє 
середовище можна в   ТОВ ВТП «Лангора» (75056,  м. Львів, вул. Пластова, буд. 1. 
Тел: 067 440 93 87).

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «Центр бро-
керських послуг», проводить аукціон з реалізації майна платника податків, що пере-
буває в податковій заставі ГУ ДФС у Запорізькій області та знаходиться на балансі 
ПрАТ«ПРИАЗОВКУРОРТ», код ЄДРПОУ 02647763, юридична адреса: м. Бердянськ,  
б-р Тіннистий буд. 12, а саме:

Лот № 334/19: Комплекс будівель та споруд, які знаходяться за адресою: Запорізька 
обл., м. Бердянськ, вул. Котляревського, 18, у складі: основна будівля «А» з прибудова-
ми та підвалом «а, а1», загальна площа 9333,4 кв.м., основна будівля «Б» з тамбуром 
«б», загальна площа 3472,3 кв.м., основна «В», загальна площа 3075,4 кв.м. В основ-
ній будівлі «В» самовільно зменшена загальна площа на 23,2 кв.м., основна будівля 
«К», загальна площа 242,5 кв.м.; ганок до «А»; ганок до «Б»; козирок до «Б»; ганок до 
«б», козирок до «Б», ганок до «В», ганок до «В», ганок до «В», ганок до «К», козирок 
до «К», козирок до «К», козирок до «К», склад «Б1», загальна площа 9,5 кв.м., склад 
«Б3», загальна площа 12,1 кв.м., склад «Ж2», загальна площа 15,7 кв.м., склад «Е2», 
загальна площа 2,8 кв.м., склад «Е», загальна площа 75,6 кв.м., цех «Г», загальна пло-
ща 234,0 кв.м., цех «Д», загальна площа 230,5 кв.м., теплиця Ж» з прибудовою «ж1», 
загальна площа 54,2 кв.м., оглядна вежа «Л», загальна площа 52,8 кв.м., елінг «О», 
загальна площа 257,4 кв.м., побутова «Щ», загальна площа 17,6 кв.м., сарай «Э», за-
гальна площа 12,7 кв.м., козирок до Г», козирок до «Г,  козирок до «Г», навіс «П», навіс 
«С», навіс «Т», навіс «Б2», ворота №1, паркан №2, ворота №3, паркан №4, ворота №5,  
паркан №6, паркан №7, підпірна стіна №8, сходи №9, сходи №10, бак до води №11, 
сходи №12. Згідно до даних технічного паспорта від 20.04.2006 року не зареєстровані 
такі об`єкти: прибудова «д», склади «З,Н,І,Ш,Р,Я», сарай-вбиральня «Ю», об`єкт «Ц», 
сторожка «Х», навіс «В2». Стартова ціна – 8855347,00 грн., з ПДВ. 

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-51-14. Аук-
ціон проводитиметься «30» липня 2019 року о 14:00 год. в м. Києві, пров. Виноградний, 
буд. 4 оф. 41. Для участі в аукціоні, необхідно подати заявку, згідно з Правилами біржо-
вої торгівлі, до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за адресою: м. Київ, 
пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити платежі, згідно Правил біржової торгівлі, на 
п/р 26004624349 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач 
- ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок-10 % від стартової ціни лота 
та реєстраційний збір-17 грн. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один 
день до початку його проведення.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ
Інституту  геофізики ім. С.І. Субботіна  НАН   України про намір передати в орен-
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Інститут геофізики 
ім. С.І. Субботіна 
м. Київ, проспект 
Палладіна, 32 тел. 
451-24-81
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інституту
03680 м. Київ, 
проспект Академіка 
Палладіна, 32
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3
Національна 
академія 
наук України 

Інститут геофізики 
ім. С.І. Субботіна 
м. Київ, проспект 
Палладіна, 32 тел. 
451-24-81

Кімната № 27 на   1 
поверсі допоміжного 
корпусу інституту
03680 м. Київ, 
проспект Академіка 
Палладіна, 32
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Виробництво 
медичних 
та стома-
тологічних 
інструментів і 
матеріалів

4
Національна 
академія 
наук України 

Інститут геофізики 
ім. С.І. Субботіна 
м. Київ, проспект 
Палладіна, 32 тел. 
451-24-81

Кімната № 413 на   
4 поверсі головного 
корпусу інституту
03680 м. Київ, 
проспект Академіка 
Палладіна, 32
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Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих 
днів після  опублікування оголошення за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 32.  
Додаткова інформація за тел:451-24-81.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено кон-
курс на право оренди.

Вивчається попит на здачу в оренду частини нежитлового приміщення площею 
1,0 кв.м. на першому поверсі клінічного корпусу № 5, що перебуває на банансі ДУ «Ін-
ституту нейрохірургії ім. Акад. А.П. Ромоданова НАМНУ» за адресою : м. Київ, вул Пла-
тона Майбороди, 32

Мета оренди — розміщення терміналу самообслуговування, орендна ставка 40 %.
Пинкова вартість майна на 31.05.2019 р. становить: 20360,00 (двадцять тисяч три-

ста шістдесят) грн без ПДВ.
Місячна орендна плата за перший (базовий) місяць оренди становить 678,67 грн. 

Без ПДВ.
Пропозиції приймаються протягом 10 робочих днів з моменту розміщення оголо-

шення за адресою : м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, корп. 1 тел. 0444833675 (господарча 
частина)
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–––––––––––––––––––––––––––––––
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

–––––––––––––––––––––––––––––––
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ - 25564175
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
юридична адреса:  08420, Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2. Контактний номер телефону -  (04567) 2-81-9200           

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є нове будівництво свинокомплексу № 11, що знаходиться за межами населеного пункту с. Гостролуччя Баришівської селищної ради Бари-

шевського району Київської області. Продуктивність 50 тис. голів за рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік. За основу технології вирощування й відгодівлі у свинокомплексі прийнята 
технологія датської фірми «Vissing Agro», яка характеризується високим відтворенням поголів’я свиней, рівномірним протягом року процесом виробництва продукції на базі кон-
центрації й спеціалізації виробництва, високим рівнем механізації виробничих процесів, автоматизованим керуванням агрегатами й механізмами й цеховою організацією праці. 
Дана технологія є найбільш ефективною у світі. 

Передбачається впровадження передових вітчизняних і світових досягнень, ефективних рішень технологічного, санітарно-технологічного і організаційного характеру. 
Технічна альтернатива 1.
Дотримання технології виробництва та проектних рішень обраного варіанту планованої діяльності з використанням додаткових дезінфікуючих та дезодоруючих ветпрепаратів 

«Кліносан», «Септофан» та інших. 
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:.
Об’єктом планованої діяльності є будівництво свинокомплексу № 11, що знаходиться за межами населеного пункту с. Гостролуччя, Баришівської селищної ради Київської 

області на земельній ділянці загальною площею 50,0000 га згідно договору оренди землі: земельна ділянка площею 50,0000 га, кадастровий номер 3220285300:05:044:0056. Ціль-
ове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  Дана земельна ділянка площею 50,000га (рілля) знаходиться за межами пункту с. Гостролуччя, 
Баришівської селищної ради Баришевського району Київської області на відстані 2870 м від с.Гостролучя, від межі земельної ділянки до межі населеного пункту  та 1760 м від с. 
Перемога, від межі земельної ділянки до межі населеного пункту і межує:

- з заходу – землі приватної власності громадян (рілля);
- зі сходу – землі державної власності  (рілля); 
- з півночі – землі загального користування лісосмуга польова дорога . 
- з півдня - землі приватної власності громадян (рілля).
На ділянці відсутні будівлі, споруди, інженерні мережі та багаторічні зелені насадження.
Територіальні альтернативи 1, 2.
Не розглядаються. Обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури та житлової 

забудови.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація даного проекту сприяє вирішенню загальнодержавних програм розвитку об’єктів сільськогосподарського призначення, продовжить розвиток підприємства СП ТОВ 

«НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», сприятиме розвитку сільського господарства України та збільшенню робочих місць, а також розвитку інфраструктури Баришівської селищної ради.  
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектований свинокомплекс № 11 призначений для вирощування й відгодівлі свиней у кількості 50 тис.голів на рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік.
Свинокомплекс містить у собі за площею забудови:
свинарник для запліднення   - 1 будівля площею  1568,45 м2;
свинарник для запліднення та супоросу - 1 будівля площею  1456,00 м2;
свинарник для очікування   - 1 будівля площею  1568,45 м2;
свинарник для очікування   - 1 будівля площею  1568,45м2;
свинарник для проведення опоросів  - 1 будівлі площею 1400,17м2 ;
свинарник для проведення опоросів  - 1 будівлі площею 1400,17м2 ;
свинарник для проведення опоросів  - 1 будівлі площею 1121,18м2 ;
свинарник для дорощування   - 1 будівлі площею 1623,36 м2 ;
свинарник для дорощування   - 1 будівлі площею 1623,36 м2 ;
свинарник для дорощування   - 1 будівлі площею 1623,36 м2 ;
свинарник-відгодівельники   - 9 будівель площею 1568,45м2 кожна;
перехідна галерея    - 1 будівлі площею 1211,26 м2 ;
будівля прийому й відвантаження свиней  - 1 будівля площею 85,65м2;
систему видалення гною, що складається із самопливної системи видалення до 2-х приймальних рідино збірників ємністю по 75 м3 з насосами, 8-х гноєсховищ корисним 

об’ємом  6534,5 м3 кожне та 2-х карантинних ємностей гною, корисний об’єм яких складає 75 м3 кожне.
В основу організації свинокомплексу покладений принцип постійного відтворення поголів’я свиней. При цьому застосовують стандартну систему, при якій передбачено утри-

мання вікових і виробничих груп свиней у стаціонарних приміщеннях (свинарниках), дотримання вже існуючої науково доведеної датської технології, при якій застосовується 
верстатне обладнання для утримання свиней, системи гноєвидалення, кормо роздавання, водоспоживання, мікроклімат і комплексне управління цими процесами.

Для цього у свинокомплексі запроектовані свинарники для запліднення, супоросу, опоросу, дорощування й відгодівлі.
Виробництво продукції рівномірне протягом року.
Всі свинарники - окремо розташовані будівлі, об’єднані між собою перехідною галереєю. Вхід у свинокомплекс здійснюється через санпропускник із пристроєм дезбар’єрів на 

в’їзді й виїзді з території.
Усе поголів’я свиней утримується безвигульно у секціях групових або індивідуальних станках.
Перегін тварин з одного свинарника в іншій здійснюється перехідною галереєю невеликими партіями, при цьому застосовуються сучасні високоефективні перегоночні дошки.
Всі бокси у свинарниках і свинарники обладнані дверима, що відкриваються за ходом руху поголів’я.
Необхідні огородження (h=1м) із хвіртками запроектовані на виході з галереї свинарників відгодівлі у приміщенні прийому й відвантаження свиней.
Свині з живою вагою 110кг відправляються на реалізацію. Для цього запроектовано приміщення для прийому й відвантаження свиней з тамбуром і пандус із навісом. Тамбур 

обладнаний дезкилимком.
Максимальна партія для перегону свиней вибирається не більшою, ніж може вмістити огороджена територія в приміщенні відвантаження й прийому свиней.
У свинокомплексі передбачено ветеринарний пункт, до складу якого входять: лабораторія, мийка, ветаптека, кімната для біопрепаратів, комора дезінфікуючих засобів, при-

міщення прибирального інвентарю, склад, приміщення чергового персоналу.
Для збору гною запроектована система гноєвидалення, що складається з двох частин. Гній по трубах зі свинарників дорощування, опоросу, супоросу, запліднення й відгодівлі 

надходить у рідинозбірник і далі в гноєсховище. Гній зі свинарників відгодівлі відводиться в жижозбірник і далі в гноєсховище. Поруч із гноєсховищами запроектовані карантинні 
ємності.

Для занепалих тварин передбачено вакуумування та  контейнер для збору занепалих тварин.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами, що забезпечує екологічну 
безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбача-
тися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища 
і здоров’я людей. Не допускається експлуатація автотранспортних засобів, у викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи. Скидати стічні води, 
використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя тощо) забороняється. Забороняється скидання у водні об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів 
і сміття. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технічних документів, дозволів, ліцензій, угод та з використанням сировини та матеріалів, 
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що відповідають ДСТУ, ТУ та іншим нормативним документам. Дотримання вимог Робочої програми виробничого контролю, згідно з якою проводяться спостереження за якісною 
характеристикою підземних вод. Дотримання вимог ДСаПіН 2.2.1-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною». Дотримання ДСТУ 4808:2007 
«Джерела централізованого питного водопостачання». На територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, рівні звуку не повинні перевищувати 55 дБА (вдень) 
або 45 дБА (вночі). Крім вищезазначених обмежень, з метою запобігання зміні якості грунтів та підземних вод через хімічне чи бактеріологічне забруднення, слід суворо дотри-
муватися вимог технологічного процесу експлуатації свинокомплексу.

щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядаються. Обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури та житлової 

забудови.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Родючий шар ґрунту на будівельному майданчику  зрізується і складається в насип для подальшого використання для озеленення території площадки та благоустрою Ба-

ришівської селищної ради. 
На стадії будівництва передбачається посилена герметизація конструкцій та колекторів із застосуванням сучасних високоефективних матеріалів. Запроектовано підведення 

наступних інженерних мереж: технологічні трубопроводи, питний водопровід, побутова каналізація, електропостачання, будівництво під’їзних шляхів. Улаштування майданчику з 
твердим непроникливим покриттям з метою недопущення забруднення земельних та водних ресурсів, протипожежні заходи.

щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядаються. Обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури та житлової 

забудови.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Повітряне середовище: Джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення будівельних робіт є робота транспортних засобів, зварювальні роботи, що викори-

стовуються при проведенні демонтажних, монтажних і складальних робіт. В період експлуатації буде здійснюватися викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котлів 
опалення та вентиляційних систем. 

Водне середовище: В ході проведення робіт, пов’язаних з будівництвом водні ресурси (поверхневі і підземні води) робіт не використовуються. В період експлуатації буде 
здійснюватися забір води зі свердловин та скид побутової каналізації у двокамерний септик. Передбачено будівництво локальних очисних споруд зливових і талих вод. Заплано-
вано будівництво спостережних свердловин в районі гноєсховищ та на території основного виробництва. 

Ґрунт: Родючий шар ґрунту на будівельному майданчику  зрізується і складається в насип, з метою подальшого використання для озеленення території площадки та благоу-
строю Баришівської селищної ради. Продукти життєдіяльності тварин будуть використані як органічні добрива для сільськогосподарських культур після тривалого витримування. 
Для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні із гноєм та відходами передбачена посилена герметизація конструкцій та колекторів, влаштування твердого покриття на 
майданчику свинокомплексу. 

Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: Зелені насадження відсутні. Об’єкти природного-заповідного фонду та курортної зони в районі будівництва відсутні. 
Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до 

вимог діючих законодавчих норм і актів). Утворені в процесі будівництва відходи тимчасово складуються у спеціально відведених місцях в металевих контейнерах з подальшою 
передачею їх для утилізації і захоронення спеціалізованим підприємствам. Для розміщення відходів, що утворюються в період проведення робіт, додаткові земельні площі не 
використовуються. 

В процесі експлуатації будуть створені окремі майданчики для тимчасового зберігання відходів різного морфологічного складу та класу небезпеки із спец покриттям для 
уникнення забруднень ґрунту та вод. 

щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядаються. Обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури та житлової 

забудови.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

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

довкілля (ч. 2 ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля»).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на дов-

кілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку 

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

впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського 
обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на дов-
кілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

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

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

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та півня 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 (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 

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

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

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Київській області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу Шимкус 

Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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____________________________________
дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
 засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________
реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
 засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРЕМКИ-БУД»
КОД ЄДРПОУ - 40571961

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 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 впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15
Контактний телефон: (044) 338-74-48

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність полягає у будівництві багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, дитячих дошкільних закладів, по-

чаткової та загальноосвітніх шкіл, напівпідземних та багатоповерхових наземних, паркінгів та поліклініки на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вул. Кільцева 
дорога, західною межею забудови по вулицям Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва.

Вид будівництва – нове будівництво.
В межах відведеної земельної ділянки проектом передбачається 10 черг будівництва (з 2 по 11) багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадсь-

кого призначення, дитячих дошкільних закладів, початкової та загальноосвітніх шкіл, поліклініки та напівпідземних та багатоповерхових наземних паркінгів та поліклініки.
Теплопостачання відбувається від міських теплових мереж магістралі.
Системи водопостачання, каналізації та електропостачання підключаються до існуючих міських мереж.
Технічна альтернатива 1
Планована діяльність полягає у будівництві багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, дитячих дошкільних закладів, по-

чаткової та загальноосвітніх шкіл, напівпідземних та багатоповерхових наземних паркінгів та поліклініки на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вул. Кільцева 
дорога, західною межею забудови по вулицям Теремківській та Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва. 

Вид будівництва – нове будівництво.
Системи водопостачання, каналізації та електропостачання підключаються до існуючих міських мереж.
Теплопостачання відбувається від власної газової котельні.
Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Ділянка будівництва знаходиться на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вул. Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицям Теремківській та Жу-

лянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва. Площа земельної ділянки в межах землекористування –103,1916  га. Загальна площа забудови – 281924 м2) 
Територіальна альтернатива 1
Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт територіально прив’язаний до меж відведеної території).
Територіальна альтернатива 2
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво нового сучасного житлового комплексу для розширення житлового фонду м.Києва, забезпечення комфортабельних умов проживання людей, забезпечення жи-

телів послугами першої необхідності, створення комфортних умов для всебічного розвитку дітей та створення нових робочих місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Передбачається будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, дитячого дошкільного закладу на 160 місць, по-

чаткової школи на 8 класів та напівпідземних та багатоповерхових наземних паркінгів. Кількість черг будівництва – 10 (з 2 по 11), а саме:
- II черга будівництва – житловий будинок №4 з вбудованими приміщеннями та коморами для велосипедів, ТП-1, побутові приміщення спортивної зони.
- III черга будівництва – житловий будинок №6 з вбудованими приміщеннями та коморами для велосипедів;
- IV черга будівництва – житловий будинок №7 з вбудованими приміщеннями та коморами для велосипедів;
- V черга будівництва – житловий будинок №8 з одноповерховою громадською будівлею, трансформаторна підстанція;
- VI черга будівництва – дитячий дошкільний заклад на 160 місць, об’єднаний з початковою школою на 8 класів;
- VII черга будівництва – житлові будинки №№10, 12, 13, 14, 15а, 15b, 15c з паркінгом №79, ТП та РП-ТП;
- VIII черга будівництва – житлові будинки №№16a, 16b, 217, 18 з паркінгами №70а, 70b та трансформаторними підстанціями;
- IX черга будівництва – паркінги №69а, 69b та трансформаторні підстанції;
- X черга будівництва – житлові будинки №№21, 22, 223а, 223b, 223c, 224a, 224b з паркінгом №78;
- XI черга будівництва – житлові будинки №№25a, 25b, 25c, 226, 227a, 227b, 227c, 228, 229, 230 (житлові будинки А1.1, А2.2, А2.3, А2.4, А2.6, А2.7, А2.8, А2.9, А3.1, А3.2, Б1.1, 

Б1.4, Б1.5, Б1.6 з паркінгами типу Па1 на 299м/м – 6шт, 5паркінгів Па2 на 98м/м, 3 паркінга Па3 на 47 м/м, поліклініки на 700 відвідувань, 2 дитячі установи на 160 місць, 3 дитячі 
установи на 160 чоловік суміщений з початковою школою на 8 класів, 3 загальноосвітні школи на 33 класи.

Загальна площа забудови – 279 460 м2

Будинки підключено до міських централізованих мереж водопостачання, господарсько-побутової каналізації, електропостачання. Відведення поверхневих вод з ділянки перед-
бачається по поверхні території внутрішньо квартальних проїздів з випуском у запроектовану закриту систему дощової каналізації.

Клас (наслідків) відповідальності: житловий будинок №№ 4, 6, 7, 8 – СС3; житлові будинки №10-16, 217, 18, 219-220, 21-22, 223-224-25-226-229 та житлові будинки А1.1, А2.2, 
А2.3, А2.4, А2.6, А2.7, А2.8, А2.9, А3.1, А3.2, Б1.1, Б1.4, Б1.5, Б1.6 та паркінги типу Па1, Па2, Па3 – СС2.

Термін експлуатації – 100 років.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;
- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення 

забруднення поверхневих вод;
- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з 

метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів. 
Щодо технічної альтернативи 1:
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2:
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до меж відведеної території).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1:
Така ж сама, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2: 
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж відведеної території без додаткового відведення земельної ділянки.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відпо-

відно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
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10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на дов-
кілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фі-

нансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.
Зокрема, планується провести дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний 

світ у межах ділянки, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі 
санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 

206-31-15, (044) 206-31-64, Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) :  ТОВ ВТП «Лангора »
Україна 75056,  м. Львів, вул. Пластова, буд. 1.    Тел: 067 440 93 87
2. Місце розташування майданчика будівництва:  ділянка розташована за адре-

сою: бульв. Олександрійський (стара адреса - 50-річчя Перемоги), 55, м. Біла Церква, 
Київської області.

3. Характеристика діяльності обєкта : Будівництво  АЗК з пунктом сервісного об-
слуговування водіїв і пасажирів, мийкою автомобілів, з демонтажем існуючих будівель 
та споруд, за адресою: бульв. Олександрійський (стара адреса - 50-річчя Перемоги), 55, 
м. Біла Церква, Київської області.             

На проектованому автозаправному комплексі (АЗК) передбачається: здійснювати 
прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину, 
двох марок дизпалива; сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням 
кафе та магазину з продажу супутніх товарів.   

На АЗК запроектована автомийка самообслуговування на 4 пости. 
Технічні і технологічні дані : Передбачається будівництво АЗК малої потужності на 

200 заправок на добу нафтопродуктами. Зберігання  бензину і дизельного палива  пе-
редбачено   в  двох підземних  двохстінних  металевих  резервуарах загальним об’ємом 
40 м3, які поділені на секції для бензину марок А-92, А-95, А-95 преміум, дизельного 
пального та дизельного пального преміум. 

В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачаєть-
ся влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх товарів промислової та 
продовольчої груп в розфасованій упаковці та кафе – для швидкого харчування відвіду-
вачів. Режим роботи кафе в 3-и зміни. 

Також передбачено будівництво мийки самообслуговування — це спеціальні май-
данчики, оснащені сучасним обладнанням для миття автомобілів. Автовласник сам миє 
своє авто. На мийках самообслуговування використовується технологія безконтактно-
го миття з використанням піни, яка не пошкоджує поверхню автомобіля. Передбачено 
очисні споруди автомийки. 

При проектуванні автозаправного комплексу застосована сучасна технологічна схе-
ма заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, за-
безпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Обладнання, яке 
буде використовуватись, відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на 
європейському ринку та пройшло державні випробування і допущено до застосування 
на Україні. Резервуари обладнанні дихальними клапанами. При заправленні автомобілів 
через паливно-роздавальні колонки буде застосована система – зворотнє виведення 
парів рідких вуглеводнів (рекуперація). 

Режим роботи АЗК  - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом сервіс-
ного обслуговування водіїв та пасажирів  60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 
років.

Об’єкт відноситься до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.  При 
експлуатації об’єкту транскордонний вплив відсутній.

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності : Покращення 
умов забезпечення населення і підприємств якісними нафтопродуктами, створення до-
даткових робочих місць, надходження в держбюджет.

5. Потреби в ресурсах при будівництві і експлуатації :      
земельних – земельна ділянка під будівництво загальною площею - 0,3739 га, скла-

дається з трьох окремих земельних ділянок (ділянка №1 площею 0,0443га, ділянка №2 
площею 0,0794 га, ділянка №3 площею 0.2502 га)

сировинних - привозна сировина, 1750 м3/рік,  в т.ч. бензин 840 м3 /рік, дизпаливо 910 
м3/рік.

енергетичних -  858,4 тис. кВт.год/рік 
водних – міський водопровід – 18,5  м3/добу
трудових –  19  працюючих
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): 
при будівництві - забезпечує замовник.
при експлуатації – немає;
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності : Фонове забруднення, 

розмір СЗЗ, гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка території : Роботи по демонтажу існу-
ючих будівель та споруд, роботи по виносу інженерних мереж, земляні роботи.

9. Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на 
навколишнє середовище і види впливів на :  

на геологічне  середовище – можливо незначний, тимчасовий;
на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції, оксиду ву-

глецю,    діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену;
на клімат та мікроклімат – можливо незначний, тимчасовий;
на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків;
на техногенне середовище – можливо незначний, тимчасовий;
на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадсь-

ких обговорень;
на  рослинний  та  тваринний  світ  – на рослинний світ - зелені насадження відсутні, 

заповідні об’єкти в зоні впливу  відсутні; на тваринний  світ – вплив відсутній. Шляхи 
міграції тварин та птахів відсутні;

на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та палив-
но-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання нега-
тивного впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При 
експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії;

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження чи безпечного поховання : Передбачається вивезення осаду і вловле-
них нафтопродуктів на утилізацію ліцензійною організацією по договору. Тверді побутові 
відходи  вивозяться згідно договору, на діючий полігон побутових відходів.

11. Обсяг виконання ОВНС : відповідно вимог ДБН.А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості : публікація у ЗМІ.
Свої зауваження та пропозиції необхідно направляти у місячний термін до Білоцер-

ківської міської ради, або до замовника проекту. Подача пропозицій протягом 30 діб з 
дня публікації заяви в ЗМІ з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00 за адресою: 09117, 
м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 15, тел.: (0456) 39-28-60, 39-28-68, . Ознайоми-
титись з матеріалами проекту та оцінкою впливу на навколишнє середовище можна в   
ТОВ ВТП «Лангора» (75056,  м. Львів, вул. Пластова, буд. 1. Тел: 067 440 93 87).
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· Втрачене посвідчення громадя-
нина (ки), який (яка) постраждав 
(ла) внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи категорія 1, серія А, № 
075209 та вкладка № 176371 видані 
23.08.1995 р. Держадміністрацією 
м.Києва на ім’я Паращенюк Єв-
докія Яківна, вважати недійсними.
· Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної родини АА 013280 ви-
дане 28 травня 2013 року відділом у 
справах сім’ї, молоді та спорту Дар-
ницької РДА, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї, видане на ім’я 
Бондаренко Георгій Михайлович, 
вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім’ї видане на ім’я Ша-
талов Ілля Олексійович, вважати 
недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій серія АА № 312797 ви-
дане 08.01.2010 р. Ірпінським МВН 
на ім’я Кириченко Юрій Андрій-
ович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій серія МВ № 005756 
від 08.04.2015 р. на ім’я Тарасюка 
Ярослава Аркадійовича, вважати 
недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій серія УБД, № 135726 
видане 11.09.2018 р. Управлінням 
персоналу штабу Командування 
Сухопутних військ Збройних Сил 
України на ім’я Гайда Роман Олек-
сандрович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових жій серія МВ № 050915 ви-
дане 10.06.2016 р. на ім’я Павленко 
Андрій Володимирович, вважати 
недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС категорії 2 серії А 
№ 267845 від 25.06.1998 р. видане 
Київською обласною державною 
адміністрацією на ім’я Губський 
Ігор Петрович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво на право влас-
ності на житло за адресою м.Київ, вул. 
М.Раєвського 34, кв. 30 видане Від-
ділом Приватизації ЖФ Печерського 
р-ну на ім’я Крачковського Миколи 
Володимировича, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про закінчення 
9 класів КВ № 51211618, видане 
гімназією № 261 м.Києва на ім’я 
Москаленко Даніїл Андрійович, 
вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на спадщику за законом 
видане 16-ою Київською дер-
жавною нотаріальною конторою 
03 грудня 1993 року, р/№ 1к-3175 
на ім’я Чаленко Валентина Гав-
рилівна, вважати недійсним.
· Втрачений атестат про повну за-
гальну середню освіту виданий 
загальноосвітньою школою № 6 
м.Хмельницький в червні 1999 р. на 
ім’я Олуйко Аліни Володимирівни, 
вважати недійсним.
· Втрачений диплом бакалавра 
НК № 45921054, який виданий 
26.01.2014 року Державним вищим 
навчальним закладом «Донецький 
національний технічний універ-
ситет» на ім’я Тесленка Артема Іго-
ровича, вважати недійсним.
· Втрачений диплом КВ № 621629, 
виданий 25.06.1982 р. Одеським 
Державним Університетом ім. 
І.І.Мечникова на ім’я Ожоган Василь 
Михайлович, вважати недійсним.
· Втрачений диплом молодшого спе-
ціаліста ІБ ВЕ № 001917, виданий 
Київським медичним училищем № 
4 від 02 липня 1997 року на ім’я 
Рубан Юлія Василівна, вважати не-
дійсним.
· Втрачений диплом спеціаліста на 
ім’я Князь Люлмили Антонівни, 
ЛК № 003961, виданий Державною 
академією легкої промисловості 
України від 29.06.1995 р., вважати 
недійсним.
· Втрачений договір куплі-продажу 
квартири за адресою: м.Київ, вул. 
О. Бальзака буд. 63, кв. 93 на ім’я 
Першакова Лариса Володимирівна, 
вважати недійсним.
· Втрачений додаток до диплома 12 
КП № 980400, виданий 30.06.2010 р. 
НТУУ «КПІ» на ім’я Хижняк Ксенія 
Вікторівна, вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток 
виданий 01.09.2016 р. КНЛУ на ім’я 
Пилипенко Даніелла Анатоліївна, 
вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток 
виданий 01.09.2016 р. НУФВСУ на 
ім’я Ковшов Юрій Андрійович, вва-
жати недійсним.
· Втрачений студентський квиток 
виданий НУФВСУ на ім’я Пили-
пенко Андрій Сергійович, вважати 
недійсним.
· Втрачений студентський квиток КВ 
№ 10857792, виданий 1.09.2015 р. 
КМРФДУІТ на ім’я Оркуша Віталій 
Юрійович, вважати недійсним.
· Втрачені: посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї видані на ім’я 
Воробйов Дмитро Сергійович та 
Воробйов Олександр Сергійович, 
вважати недійсними.

· Втрачені: свідоцтво про право влас-
ності на житло, видане 24.11.1993 р. 
Фондом комунального майна заводу 
ім.Петровського, та зареєстрованого 
в Бюро 03.12.1993 р. за реєвтровим 
№ 2094 та свідоцтво про право на 
спадщину виданого Київською дер-
жавною нотаріальною конторою № 
1 від 10.04.2009 р. № 11-291 та за-
реєстрованого в Бюро 22.04.2009 р. за 
реєвтровим № 2094 в реєстровій книзі 
№ д.1678 на ім’я Даниленко Олек-
сандр Якович, вважати недійсними.
· Втрачено студентський квиток КВ 
№ 11761443, виданий Олефір Аліні 
Павлівні, студентці Київського на-
ціонального лінгвістичного універ-
ситету факультету романської філо-
логії, прошу вважати недійсним.
· Загублено диплом молодшого спе-
ціаліста на ім’я Васильєва Дмитра 
Володимировича: КВ № 24854170, 
виданий 30 червня 2014 р. Про-
мислово-економічним коледжем 
Національного авіаційного універ-
ситета України. Вищезазначений 
диплом слід вважати недійсним.
· Посвідчення евакуйованого із зони 
відчуження категорії 2 серії Б № 
083922 від 29.12.1998 р. виданого 
Київською облдержадміністрацією 
на ім’я Самойленко Сергій Василь-
ович, вважати недійсним.
· Посвідчення учасника бойових дій 
серія ЮА № 039847, вважати не-
дійсним.
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14.1. Шлюбні агенції
·	Агентство	 брачное	 «Венера»:	
опытная	 сваха	 (стаж	 18	 лет).	
Фотокаталоги,	 индивидуальный	
подход,	 любой	 возраст.	 Свид.	
СПД	№	22298	от	15.03.04	г.	www.
venera.in.ua.	 Тел.:	 540-21-13,	 360-
21-13,	(067)	919-99-64.
· Жінкам, які бажають подобатись чоло-
вікам, моделі модного жіночого плаття.Фото 
представлені в електронному вигляді. Запис 
фото на любий електроннийносій. Тел.: 
(063) 895-90-74.

14.2. Вона чекає його
· Вдова (58-164-63, ніжна, домашня). 
Обігрію любовю, ласкою і теплом чоловіка 
без матеріально-житлових проблем, для 
створення сім’ї. Тел.: (066) 630-04-19.
· Вдова (67 лет, проживаю в 30 км от Киева, 
частный дом, работящая, хорошая хозяйка) 
познакомится с мужчиной соответствую-
щего возраста, непьющим, хозяйственным. 
Из мест лишения свободы просьба не бес-
покоить. Тел.: (097) 386-59-68.
· Вдова-киянка приємної зовнішності, 70-
162-65, добра, без дітей, житлових проблем. 
Познайомиться для створення сім’ї з симпа-
тичним чоловіком биз житлових проблем, з 
розумною різницею у віці. Перевагу віддам 
киянину. Тел.: (097) 434-54-63.
· Женщина (61-160-60, жильем обеспечена) 
познакомится с мужчиной из Киева или 
пригорода для жизни. Тел.: (097) 427-02-19.
· Живу - частный дом, Киевская область, 15 
мин. от Киева. Познакомлюсь с серьезными 
намерениями с мужчиной от 55 до 70 лет. 
Тел.: (097) 020-75-75, (066) 440-54-53.
· Жінка (60-160-60, житлом забезпечена) 
шукає спортивного чоловіка без шкідливих 
звичок, віком від 50 до 60 років. Для спіль-
ного проживання. Доля моя, відгукнись!. 
Тел.: (098) 823-32-46.
· Інтелігентна киянка (63-165-78, освіта 
вища, без дітей, порядна, гарна господиня, 
без шкідливих звичок, житлом забезпечена, 
працюю). Познайомлюся з незлим, по-
рядним киянином для серйозних відносин. 
Тел.: (067) 972-44-15.
· Интересная женщина (60 лет) познако-
мится с киевлянином 65 лет для серьезных 
отношений. Тел.: (050) 480-65-61.
· Киевлянка (48-170-80, обычной внеш-
ности) желает познакомится с мужчиной 
до 60 лет, киевлянином, для которого вну-
тренняя и духовная красота важнее ре-
альной. Ищу надежного друга, ласкового и 
нежного любовника. Просто действительно 
хорошего человека. Тел.: (098) 015-88-51.
· Киянка (55-159-60, житлом забезпечена) 
шукає чоловіка спортивної статури, без 
шкідливих звичок, від 50 до 60 років, для 
серйозних відносин. Половинка моя - від-
гукнися. Тел.: (098) 726-91-15.
· Киянка, вдова (58-164-63, ніжна, домашня). 
Обігрію любовю, ласкою і теплом чоловіка 
без матеріально-житлових проблем, для 
створення сім’ї. Тел.: (099) 204-04-38.
· Природа шепче літом, а в серце щем вдови. 
Якби ковток пенсійного повітря киянин ба-
ритоном оживив. Пристойний, сонячний, за 
70 років. Тел.: (044) 295-79-35.
· Светлана, симпатичная, рост 178 см, 
высшее образование, без вредных при-
вычек. Вы: от 45 лет, высокий, высшее об-
разование, добропорядочный, предприим-
чивый, блондин со светлыми глазами. Тел.: 
(093) 026-32-16.
· Чекаю друга від Бога, великого, повного, 
веселого, доброзичливого, 60-75 років. 
Обійму повагою, ласкою, любов’ю та 
смачною їжею. Тел.: 587-74-70.
· Шукаю чоловіка для життя. Житлом забез-
печена, жінка (46 років, зріст 165 см, вага 65 
кг). Тел.: (067) 162-45-28.
· Якщо хочете зустріти вірну подругу для 
спільного проживання, то це я. 48-165-60. 
Шукаю чоловіка без шкідливих звичок, 
віком від 45 до 50 років. Звертатися після 
18.00. Житлом забезпечена. Доле моя, від-
гурнися. Тел.: (097) 333-91-62.
· Якщо хочете створити сім’ю, спокій, за-
тишок - це я. 60-160-55. Звертатися чоло-
вікам до 60 років, активним, спортивної ста-
тури, інтелігентним, без шкідливих звичок. 
Житлом забезпечена. Тел.: (098) 823-32-46.

14.3. Він чекає її
· Для дружбы познакомлюсь с киевлянкой 
до 60 лет. Мне 71 год. Живу около Белой 
Церкви. Валерий. Тел.: (095) 461-57-01.
· Жених Женя (35 лет, высокий, симпа-
тичный, непьющий, некурящий, однолюб) 
ищу невесту-киевлянку с жильем, до 38 
лет. Лучший вариант чтобы она проживала 
сама, а хуже - с отцом и матерью. Худая 
или средней полноты, допускается не очень 
красивая, можно с одной дочкой. Тел.: (093) 
753-95-85.
· Киевлянин (66-180-80) создаст семью с 
женщиной. Адр.: 03126 Киев, а/я 4, Гама-
рецкому В.
· Киянин (60-178-73) познайомиться з при-
вабливою жіночкою для дружніх зустрічей 
на його території та можливими серйозними 
відносинами. Тел.: (063) 753-59-27.
· Киянин (65-180-80) створить сім’ю з 
жінкою (зріст 170-180 см). Адр.: 03126 Київ, 
а/с 4, Гамрецькому.

· Киянин (68-188-75) познайомиться з ро-
зумною, порядною, свідомою українкою, 
яка веде здоровий спосіб життя (добре, 
якщо розуміє Поля Брега, Геннадія Мала-
хова). Тел.: (098) 227-72-04.
· Киянин без шкідливих звичок та ма-
теріальних проблем шукає супутницю 
життя 60-65 років, зростом 160 см. Тел.: 
(097) 403-17-22.
· Киянин похилого віку чекає на спадкоєм-
ницю, милосердну, темнооку брюнетку, ба-
жано з медичною освітою, від 65 років. Тел.: 
(067) 593-56-42.
· Козерог, 70 лет. Ищу жену 65-70 лет (Телец, 
Дева, Козерог). Тел.: (097) 221-31-76 (Федор).
· Мені 70 років, я Козеріг. Шукаю жінку від 64 
до 70 років (Телець, Діва, Козеріг). Не пошко-
дуєте. Тел.: (073) 041-92-08, (097) 221-31-76.
· Мне 70 лет, Козерог. Ищу жену от 65 до 70 
лет (Телец, Дева, Козерог). Не пожалеете. 
Тел.: (073) 041-92-08, (095) 334-67-98.
· Мужчина 37 лет познакомится с 
жензиной для создиния семьи. Тел.: 
(099) 415-05-30, (097) 805-03-82.
· 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.
· Познайомлюся з жінкою від 60 до 65 років. 
Жінкам молодше не телефонувати. Тел.: 
(098) 633-07-94.
· Познайомлюся з симпатичною, порядною, 
освіченою дівчиною, без дітей. Я: 33-179-
80, високий, симпатичний, освічений мо-
лодий чоловік. Тел.: (050) 877-46-05.
· Познакомлюсь для совместного прожи-
вания и ведения хозяйства с женщиной или 
девушкой. Инвалид, волонтер (40-187-90, 
занимаюсь разными проектами). Тел.: (096) 
729-68-24.
· Познакомлюсь с девушкой до 35 лет для 
встреч. Тел.: (068) 685-45-71.
· Самотній киянин (64-478-72) чекає на 
зустріч із самотньою киянкою без житлових 
проблем для сімейних відносин. Листи не 
пишіть, телефонуйте на мобільний. Тел.: 
(063) 827-57-00.
· Самотній стрункий приємний киянин, 
61-176-70, вища освіта, не палю. Познайо-
миться з приємною, неповною жіночкою, до 
55 років, для приємного спілкування. Тел.: 
(098) 720-92-85.
· Чоловік (41 рік) шукає жінку 35-45 років 
для спільного життя. Тел.: (068) 979-70-74.
· Чоловік (44-180-90, освіта вища технічна) 
бажає познайомитися для серйозних від-
носин. Тел.: (068) 594-57-85.
· Чоловік (44 роки, зріст 180 см, вага 90 
кг, вища освіта) бажає познайомитися для 
серйозних відносин. Тел.: (097) 764-43-22.
· Чоловік (54-178-90, освіта вища технічна) 
бажає познайомитися для серйозних від-
носин. Тел.: (097) 764-43-22.
· Чоловік (54 роки, зріст 178 см, вага 90 кг, ос-
віта вища технічна) бажає познайомитися для 
серйозних відносин. Тел.: (067) 687-76-00.
· Я Козерог, 70 лет. Ищу жену 65-68 лет, 
Телец, Дева, Козерог. Не пожалеете. Меня 
звать Николай. Тел.: (095) 334-67-98.
· Я Козерог, 70 лет. Ищу жену от 64 до 68 лет 
(Телец, Дева, Козерог). Не пожалеете. Тел.: 
(095) 334-67-98, (068) 664-43-40.
· Я Федір, народився 22 грудня 1948 року. 
Шукаю жінку від 65 до 75 років (Телець, Діва, 
Козеріг). Тел.: (073) 041-92-08, (095) 334-67-98.
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15.1. Подарую
· Біблію електронну на сонячних батареях 
(для незрячих). Тел.: (066) 563-94-42.
· Відеокасети (бойовики, для відеомагніто-
фона). Тел.: (099) 206-41-77.
· Відеокасети, паяльники б/к, цікаві статті з 
преси за минулі роки за темами, в папках. 
Тел.: (066) 679-28-09.
· Диван (Печерськ, самовивезення, в норм. 
стані, для сім’ї). Тел.: (098) 543-06-04.
· Кішечку (3-кольорова, молоденька, ласкава), 
в добрі руки. Тел.: (067) 242-76-78 (Київ).
· Комплект з двох розсувних диванів (один 
полуторний, один двомісний, верх хороший, 
розсувний механізм потребує ремонту), 
шафу для одягу (на два відділення, з ан-
тресолями, глибина 60 см, ширина 132 см, 
висота 170 см). Тел.: (066) 103-55-79.
· Котиків маленьких (білі, чорні, сірі) віддам 
тільки в гарні руки. Тел.: (067) 391-31-01.
· Кошенят (два попелясті, одне чорне, одне 
тиргове), в добрі руки. Тел.: (098) 514-70-76 
(Марія Богданівна).
· Кошенят (руда кішечка, чорний котик) в 
добрі руки. Тел.: (050) 165-70-03.
· Підручники з економіки, планування, ор-
ганізації керування, аналізу, ціноутворення, 
фінансів, статистики, сільськогосподарсь-
кого та загального напрямків, можна для 
сільської бібліотеки чи наукового інституту. 
Портрет С.Єсеніна. Тел.: 525-94-51.
· Цуценят (2 міс.), в добрі руки. Терміново. 
Тел.: (067) 165-47-30, (097) 469-34-44.
· Цуценят та молодих собак в добрі руки. 
Тел.: (063) 119-63-00, (067) 165-47-30.

15.2. Прийму в дарунок
· Автобляху або обміняю на човен КА-
ЗАНКА з лафетом. Тел.: (099) 292-62-91.
· Багатодітна мати-одиночка: ліжко, матрац, 
розкладачку, велосипед, телевізор, моб. 
телефон, кавомолку, м’ясорубку, каструлі, 
ноутбук або комп’ютер, речі б/к та нов. для 
хлопчика 10-12 років. Тел.: (099) 103-44-10.
· Диван (для себе). Тел.: (097) 552-61-54.
· Диван (м. «Святошин», б.Вернадського), 
книжки. Тел.: (067) 647-73-56.
· Диван, пристрої геодезичні, телефони мо-
більні, книги та ін. Тел.: (067) 866-92-42.
· Дриль, болгарку, шуруповерт. Тел.: (099) 
100-46-57.
· Инвалид первой группы срочно нуждается 
в ноутбуке. Тел.: 236-48-31.
· Інвалід першої групи терміново потребує 
ноутбук, прохання допомогти. Тел.: (095) 
111-71-85.
· Коляску інвалідну (нов. або б/к), ходунки, 
милиці (з последуючою передачею до го-
спіталей). Розглянемо пропозиції. Тел.: 
(066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
· Меблі, побутову техніку для багатодітної 
сім’ї. Тел.: (066) 743-38-23.
· Меблі. Тел.: (063) 427-13-33.
· Музичні драми або уривки з них Ріхарда 
Вагнера (диски або платівки) або куплю не-
дорого. Тел.: (097) 038-51-73.
· Планшет для інваліда. Тел.: (050) 065-12-57.
· Планшет для інваліда. Тел.: (063) 370-31-64.
· Планшет для інваліда. Тел.: 524-35-03.
· Смартфон, планшет, диски та касети із 
духовною, класичною, медитативною му-
зикою (інвалід другої групи) або куплю де-
шево. Низький уклін добродіям. Тел.: (067) 
593-56-42.
· Старенький відеоплаєр та диски DVD з 
фільмами та укра=їнською музикою, на-
родною та сучасною. Тел.: (068) 128-86-20.
· Хату в селі (в будь-якому стані). Тел.: (097) 
739-64-80.
· Шахи (б/к) або окремі фігури (для дівчини 11 
років, мати - інвалід). Тел.: (050) 951-03-07.
· Электровафельницу, игрушки, куклы 
разные, формочки для выпечки, детские 
вещи для девочки 5-6 лет, обувь на мальчика 
4 года, обувь на мальчика 2 года, книги по 
кулинарии старинные. Тел.: (098) 542-59-93.
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ТБ «Міжрегіональа товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «Торговий дім 
«Брокцентр», проводить аукціон з реалізації майна платника податків, що перебуває 
в податковій заставі ГУ ДФС у Київській області і належить ТОВ «АВТО-ЛАЙН», код 
ЄДРПОУ 32108002, а саме:

Лот № 326/19: Автобус БОГДАН А145, реєстраційний №07971КА, 2005 рік випуску. 
Стартова ціна – 32770,93 грн. з ПДВ. 

Лот № 327/19: Автобус БОГДАН А145, реєстраційний №05681КА, 2006 рік випуску. 
Стартова ціна – 34060,66 грн. з ПДВ. 

Місцезнаходження майна на території ТОВ «АВТО-ЛАЙН», за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Київська, буд. 10. 

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (068)916-51-14. Аук-
ціон проводитиметься «29» липня 2019 року о 12:00 год. в м. Києві, пров. Виноградний, 
буд. 4 оф. 41. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна 
товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, 
пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити на п/р 26004624349 в АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач - ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, 
гарантійний внесок-10 % від стартової ціни лота та реєстраційний збір-17 грн. (за кож-
ний лот окремо). Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до 
початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «Центр брокерсь-
ких послуг», проводить аукціон з продажу майна платника податків, що перебуває в по-
датковій заставі ГУ ДФС у Одеській області та належить ТОВ «Т.В.Д.-АГРОКОПИТАЛ», 
код ЄДРПОУ 32543814 і знаходиться за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. 
Кам’янка, вул. Центральна, 189/д, а саме:

Лот № 328/19: Виноматеріал – Одеський чорний столовий сухий, червоного кольо-
ру, 2014 р. вир-ва, к-сть 7000 дал. Стартова ціна – 566737,50 грн.

Лот № 329/19: Виноматеріал – Одеський чорний столовий сухий, червоного кольо-
ру, 2014 р. вир-ва, к-сть 5500 дал. Стартова ціна – 445293,75 грн. 

Лот № 330/19: Виноматеріал – Мускат Гамбурзький столовий сухий, червоного коль-
ору, 2015 р. вир-ва, к-сть 2500 дал. Стартова ціна – 227906,25 грн.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (068)916-51-14. 
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-про-

мислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Ви-
ноградний, буд. 4, оф. 41. Сплатити платежі на п/р 26004624349 в АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач - ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, 
гарантійний внесок – 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір – 17 грн., (за ко-
жен лот окремо).

Аукціон проводитиметься 29.07.2019 р. о 14:00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, 
буд. 4, оф. 41. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один день до по-
чатку його проведення.

ЗАЯВА ПРО ЕКЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Планована діяльність – будівництво твердопаливної котельні для будівлі за адре-

сою: м. Київ, вул.  Марка Безручка, 24.
Мета планованої діяльності – забезпечення теплом будівлі за адресою: м. Київ, 

вул.  Марка Безручка, 24.
Шляхи здійснення мети – будівництво твердопаливної котельні, яка працюватиме 

на пелетах.
Можливість надзвичайних екологічних ситуацій – ризик надзвичайних екологіч-

них ситуацій (вибух і/або пожежа) не перевищує типовий для населених міст України. 
Суттєві фактори впливу на стан навколишнього природного середовища:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- відходи. 

Оцінки рівнів екологічного ризику
Об’єкт, що проектується, не потребує встановлення санітарно-захисної зони згідно 

ДСП №173-96. Експлуатація об’єкту збільшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі 
на незначну величину у приземному шарі атмосфери. При виконанні природоохоронних 
заходів та санітарних норм під час експлуатації об’єкт практично не буде здійснювати 
шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Хімічне забруднення території. Аналіз всіх компонентів природного середови-
ща та можливих факторів впливу на них свідчить, що найбільший вплив в результаті 
реалізації проекту буде здійснений на повітряне середовище. Джерелами забруднення 
атмосферного повітря будуть димова труба котельної, що розміщуються на даній тери-
торії, та автотранспорт, що доставлятиме пелети.

В атмосферне повітря щорічно викидатимуться забруднюючі речовини в кількості: 
діоксиди азоту – 0,4099т, оксиди вуглецю –0,3998 т, діоксид сірки – 0,0443 т, неметанові 
леткі органічні сполуки – 0,0922 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом – 0,1036 т, парникові гази: вуглекислий газ – 193,68т, 
оксид діазоту – 0,000002т, метан –  0,0102 т.

Розрахункова сума максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин 
з урахуванням фонових концентрацій не перевищує 0,1ГДК. Вплив на атмосферне по-
вітря прийнятний.

Шумовий вплив на населення. Рівень звукового тиску від працюючого котла на 
межі з житловими будинками знаходиться в межах норм, не перевищує 45дБ (згідно 
табл.1 ДБН В.1.1-31:2013). Рівень шуму на території підприємства не перевищує 80 
дБА, згідно ДСН 3.3.6.037-99.

Вплив на водне середовище та грунт незначний. Водопостачання обєкта здійс-
нюватиметься від існуючої свердловини. Водовідведення від обєкта здійснюватиметься 
в існуючу мережу. В процесі експлуатації обєкта будуть утворюватися відходи: зола 
0,211т/рік, відходи пакувального матеріалу 2,8 т/рік, тверді побутові відходи 0,075 т/
рік, лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані 
0,0004 т/рік. Відходи в процесі експлуатації обєкта (зола,  будуть роздільно збиратись, 
зберігатись та передаватись на утилізацію в відповідності з законодавством України.

Вплив на рослинність і тваринний світ. Рівень впливу приймається як прийнятний. 
Рівень соціального ризику планованої діяльності прийнятний.
Рівень ризику планованої діяльності на природне середовище прийнятний.
Оцінки безпеки для життєдіяльності населення. Безпека для життєдіяльності 

населення за рівнями хімічних та шумового впливів гарантується.
Проектом передбачається застосування обладнання з покращеними екологічними, 

енергозберігаючими показниками та системою протипожежного захисту.
Проект розроблений з дотриманням чинних будівельних, санітарних, пожежних 

норм і правил.
Заходи, що вжиті для інформування громадськості про плановану діяльність, 

мету і шляхи її здійснення: інформування населення здійснено у ЗМІ. Вигоди гро-
мадськості від реалізації планованої діяльності: забезпечення теплом.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності 
до норм і правил охорони навколишнього середовища та вимог екобезпеки на 
всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності:

– публікація Заяви про екологічні наслідки в ЗМІ;
будівництво та експлуатація об’єкту проектованої діяльності у відповідності з норма-

ми і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.
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