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про все і терміново

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ
набір, коректура,  

редагування, верстка, друк:
листівок, буклетів, календарів, 

журналів, книг, іншої друкованої 
продукції 

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

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

РЕКЛАМА 
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ !

Розміщення
• оголошень,
• прайс-рядків
• реклами

Довідки за телефоном
(044) 482-08-62

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.

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3620
1. Кухар 4550
2. Технік-проектувальник 5250

(093) 4547158
ДП «РАДІОВИМІРЮВАЧ»

3. Машиніст компресорних установок 9000
4. Оператор комп’ютерного набору 8000
5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів 10000
6. Слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва) 10000
7. Слюсар-ремонтник 8000
8. Токар 15000
9. Токар-розточувальник 15000
10. Фельдшер 7000
11. Фрезерувальник 15000
12. Шліфувальник 14000
13. Інженер з нормування праці 10000
14. Інженер-технолог (механіка) 8500
15. Інженер 8000
16. Інженер-програміст 10000
17. Економіст 9000

(044) 560-65-65
ЖБК «ВОСТОК-2»

18. Двірник 6200
(044) 518-83-31, (097) 546-04-23

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКА МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

19. Фахівець з інформаційних технологій 6000
20. Лікар ветеринарної медицини 7000
21. Фахівець 7000

(044) 366-64-02
КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
22. Електромонтер з ремонту та обслуг.електроустаткування 8199
23. Муляр 9557
24. Покрівельник рулонних покрівель 10600
25. Секретар 7000
26. Слюсар-сантехнік 7454
27. Тракторист 9856
28. Електрогазозварник 11309
29. Маляр 8179
30. Робітник з прибирання та утримання будинків 8670
31. Майстер дільниці 10500
32. Економіст 11667

(044) 332-35-47
КП «КИЇВКІНОФІЛЬМ»

33. Прибиральник службових приміщень 4235
(044) 279-79-64; 279-65-19

КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
34. Акумуляторник 7679
35. Електромеханік 15935
36. Електромеханік електрозв’язку 15297
37. Електромеханік з ліфтів 12911
38. Електромонтер з обслуговування підстанції 13052
39. Електромонтер з ремонту та обслуг.електроустаткування 14249
40. Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 10362
41. Електромонтер з ремонту та обслуг.пристроїв сигналізації 11147
42. Електромонтер-релейник 9262
43. Касир (на підприємстві, в установі, організації) 11650
44. Коваль на молотах і пресах 10635
45. Контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену 10027
46. Машиніст мийної установки 7896
47. Мийник-прибиральник рухомого складу 11198
48. Маляр 14600
49. Муляр 10003
50. Прибиральник виробничих приміщень 5551
51. Слюсар з КВП та автоматики (електромеханіка) 11914
52. Слюсар з механоскладальних робіт 12539
53. Слюсар з ремонту рухомого складу 7033
54. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 11147
55. Слюсар-ремонтник 7896
56. Слюсар-сантехнік 9073
57. Слюсар-інструментальник 11561
58. Столяр 10452
59. Стругальник 12167
60. Токар 12060
61. Токар-карусельник 13578
62. Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену 9378
63. Черговий по станції метрополітену 11095
64. Машиніст прибиральних машин 10713
65. Інженер 15645
66. Інженер з підготовки виробництва 13120
67. Інженер-електронік 14433
68. Інженер-програміст 14433

(044) 238-44-68,85
Більше вакансій у рубриці «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» на стор. 6

ЧИТАЙТЕ ЩОТИЖНЯ 
на сторінках газети «Експрес-об'ява» 

та на сайті eo.kiev.ua
• більше тисячі оголошень у розділі "Нерухомість"

• більше сотні пропозицій у розділі "Робота"
• десятки оголошень у розділі "Знайомства"
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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

· 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 в 2(3)-кімн. (Дніпровський, Дес-
нянський, Дарницький). Без посередників. 
Тел.: (095) 111-93-18.
· Лівий берег, до 9,5 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· Правий берег, у власника. Тел.: (094) 899-53-91.

1-кімнатні, гостинки
· Або 2-кімн. (Борщагівка). Тел.: (067) 951-55-26.
· Або 2-кімн. (правий берег) у господаря. 
Тел.: (096) 304-44-30.
· Або готельну (Дніпровський, Деснян-
ський, Дарницький), у господаря. Без посе-
редників. Тел.: (067) 597-34-74.
· Академмістечко (біля метро, до 5-го по-
верху). Тел.: (097) 820-86-10.
· Академмістечко, Борщагівка, Нивки, Си-
рець, Оболонь. Тел.: 337-07-05.
· Борщагівка. Тел.: (097) 432-04-65.
· Виноградар, Куренівка, Сирець, у влас-
ника. Тел.: 599-06-12.
· 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, Деснян-
ський, Дарницький, для себе), у господаря. Без 
посередників. Тел.: (068) 358-01-03.
· Готельну або кімнату (Дніпровський, Дес-
нянський, Дарницький), у господаря. Тел.: 
(067) 597-34-74.
· Лівий берег (вторинний ринок, для себе), 
до 480 тис.грн, у власника. Без посеред-
ників. Тел.: (099) 537-22-96.
· Лівий берег, до 25 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· Лівий берег (можна перший поверх), до 19 
тис. у.о. Тел.: 362-27-97.
· Лівий берег, Нивки, Сирець, до 26 тис. у.о. 
Тел.: (067) 777-36-56.
· м. «Берестейська», Виноградар, Сирець, у 
власника. Тел.: (097) 815-68-40.
· Микільська Борщагівка (до 6-го поверху). 
Тел.: 257-41-07.
· Микільська Борщагівка (не вище шостого 
поверху). Тел.: (050) 819-66-56.
· Сирець, Нивки, у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
· Сирець, прилеглі райони (можна перший 
поверх), до 20 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
· Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-53-91.

2-кімнатні
· Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, 
Нивки, у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
· Воскресенка (будинок з ліфтом), до 37 тис. 
у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
· Воскресенка (не хрущовка). Тел.: 362-27-97.
· Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лісовий, 
Дарниця (бажано не перший та не останні по-
верхи), у господаря. Тел.: (067) 597-34-74.
· Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лі-
совий, Дарниця (бажано не першій та останній 
поверхи), у господаря. Тел.: 451-61-65.
· Деснянський, Дарницький, Дніпровський, 
Оболонський, Шевченківський, Солом’ян-
ський (будь-який стан), у господаря. Тел.: 
(096) 796-37-18.
· Дніпровський, Деснянський, Дарницький 
(бажано не перший та не останній поверхи, 
гарне транспортне сполучення), у госпо-
даря. Тел.: 451-61-65.
· Лівий берег, Березняки, Воскресенка, Дарниця, 
ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Райдужний, Хар-
ківський, Позняки, Осокорки (будь-який поверх 
та стан), у господаря. Тел.: (068) 400-44-11.
· Позняки, Харківський (від 64 кв.м), у го-
сподаря. Тел.: (099) 355-03-43.
· Правий берег, у господаря. Тел.: (096) 218-75-77.
· Солом’янський, Відрадний, Солом’янка, Чо-
колівка, Шулявка, пл.Севастопольська (будь-
який поверх та стан, гарний транспорт), у госпо-
даря. Без посередників. Тел.: (097) 601-36-88.
· Харківський, Позняки (від 62 кв.м). Тел.: 
(068) 592-54-91.

3-кімнатні
· Або 4-кімн. (Райдужний, Троєщина, до 
«Фестивального»), до 45 тис. у.о. Тел.: (067) 
777-36-56.
· Борщагівка, Відрадний, Біличі, Академ-
містечко, Караваєві дачі, Виноградар, Обо-
лонь, Сирець, Нивки (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (097) 751-51-78.

продам
кімнати. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

· Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Лісківсь-
ка, 5/10, 11 кв.м, ліфт). Тел.: (097) 844-92-76.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (б. Верховної 
Ради,25, 3/5, 50 % площі 2-кімн. кв-ри, 15,5 
кв.м, кухня 8 кв.м, гарний стан, паркет, 
склопакети, нов. двері, меблі, одна сусідка, 
м. «Дарниця», вільна) - 12,5 тис. у.о. Тел.: 
(067) 597-34-74.

· Кімнату в 3-кімн. Стара Дарниця (вул. Хо-
рольська,10, 9/9 цегл., 21/12,5/9 кв.м, гарний 
стан, балкон заскл., склопакети, паркет, нов. 
двері, приват., окр. особовий рахунок, по-
рядні сусіди, 10 хв. до м. «Дарниця», вільна) 
- 9,3 тис. у.о. Тел.: (067) 597-34-74.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (вул. П.Орлика, 7/9, 44/27/6 
кв.м, металопластикові вікна, гарний стан, 
чистий продаж) - 35 тис. у.о. Тел.: 257-41-07.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Кімнату в гуртожитку. Сирець (вул. 
О.Теліги,47, 4/5, 18,5 кв.м, меблі, холо-
дильник, пральна-автомат, душ, туалет, кухня 
на поверсі) - 12,5 тис. у.о. Тел.: 209-87-28.

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. Ялтинська,9-А, 1/9 
цегл., 28/17/5,5 кв.м, грати, паркет, бронед-
вері, лічильники, житловий стан) - 25 тис. 
у.о. Тел.: (063) 044-98-90.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Готельну. Лісовий (вул. Матеюка, 9/9, 
28/15/7 кв.м, під ремонт) - 21 тис. у.о. Тел.: 
362-27-97.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 42-А, 
11/16, 41 кв.м, власна) - за домовленістю або 
обміняю. Тел.: (099) 486-74-64.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Готельну. Комсомольський (вул. 
О.Малишка,27, 4/9, 28/17/6 кв.м, балкон, 
вікна у двір, будинок у дворі, 7 хв. до м. 
«Дарниця», розвинута інфраструктура) - 22 
тис. у.о. Тел.: (066) 297-95-26.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (пр. Оболонський,34, 9/9, 35/18/8 
кв.м, гарний стан, металопластикові вікна, 
меблі, с/в сум., столярка нов., нов. лінолеум) 
- 37 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 537-97-67.
· 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. Клавдіївська,40, 7/9 
моноліт., 50 кв.м, їдальня, студіо, спальня, 
гардеробна, вбуд. меблі, побутова техніка, 
дизайнерський ремонт, метро, розвинута 
інфраструктура). Тел.: (066) 387-84-37.
· 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 (пр. Л. Курбаса,16, 5/16, 35/17/9 
кв.м, с/в окр., євроремонт, бойлер, конди-
ціонер, пральна-автомат, телевізор, холо-
дильник, газплита, вбуд. кухня, 2-спальне 
ліжко, меблі, балкон заскл.) - 35 тис. у.о., 
торг. Тел.: (068) 322-55-02.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Готельну. Відрадний (вул. Васильченка, 4/9 
цегл., 24/15/5 кв.м, без балкона) - за домов-
леністю. Можлива розстрочка. Тел.: (063) 
445-76-34.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Центр (пр. Перемоги,116-А, 8/9, 25 кв.м, 
кухня 4 кв.м. коридор 10 кв.м, ремонту не було 
довгий час) - 30 тис. у.о. Тел.: (068) 866-91-76.

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 (вул. Ревуцького, 2/24 цегл., 
90/52/16 кв.м, нов., під чистове оздоблення, м. 
«Харківська») - 71 тис. у.о. Тел.: (098) 897-49-94.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

· 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 (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.
· Комсомольський (вул. О.Бойченка, м. 
«Чернігівська», 4/5, 46/31/8 кв.м, спец-
проект, серія 1-48415, 2-стороння, керам-
зитобетон, нов. труби, сантехніка, метро 
основна лінія) - 33,5 тис. у.о. Терміново. 
Тел.: (066) 712-81-07.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. З.Гайдай, м. «Мінська», 9/9, 
52 кв.м) - 60 тис. у.о. Тел.: (067) 169-17-57.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· 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.
· Куренівка (вул. Фрунзе, 1/4, 36 кв.м, хру-
щовка) - 29 тис. у.о. Тел.: (095) 001-74-41.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· Лук’янівка (вул. Петропавлівська,50-Б, 
5/13, 64/32/11 кв.м, будівельне оздоблення, 
шпалери, сантехніка) - 68 тис. у.о. або об-
міняю на 2-кімн. (Харківський, Позняки, 
житлова) + 3-4 тис. у.о. Тел.: 362-27-97.

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. Новопироговська, 9/9, 66/18+ 
12+10/9 кв.м, коридор 12 кв.м, склопакети, 
балкон, лоджія, ванна 12 кв.м, біде, із зали 2 
окремі кімнати) - 44 тис. у.о. Тел.: 599-67-28.. 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.
· Позняки (вул. Срібнокільська, 10/16, 
82/51/14 кв.м, все окр., 2 лоджії заскл., жит-
ловий стан, 5 хв. до м. «Позняки») - 61,5 тис. 
у.о. Тел.: (094) 899-53-91.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Троєщина (вул. О.Сабурова, 9-10/10 цегл., 
82,65/42,4/9 кв.м, 2-стороння, 3 лоджії заскл., 
металопластикові вікна, 2 с/в, 2 комори) - за 
домовленістю. Тел.: (098) 308-60-12.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Воскресенка (вул. Курнатовського, по-
чаток, 1/9, 68 кв.м, власна) недорого. Тел.: 
(050) 241-43-01.
· ДВРЗ (вул. Макаренка, 2/5 цегл., 80/56/9,5 
кв.м, сталінка, ремонт, все окр.) - 60 тис. у.о. 
Тел.: (067) 751-70-97.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· 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
· Печерськ (вул. Драгомирова, м. «Дружби 
народів», 12/16, 103/70/15 кв.м, євроремонт) 
- 150 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 166-38-29.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Куренівка (вул. Копилівська, 2/5, 74/51/8 кв.м, 
сталінка, з.-б., 3 балкони заскл., суперєвроре-
монт, газколонка, бронедвері, с/в окр., паркет, 
металопластикові вікна) - 56 тис. у.о., торг. 
Тел.: 592-25-72, (067) 945-39-90.
· 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.

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

обміняю 
· 1 = 2. 1-кімн. (Святошинський, вул. Академіка 
Булаховського, 5/9, 33 кв.м, зроблений капре-
монт, поряд ринок, «Сільпо», поліклініка) на 
2-кімн. (бажано Академмістечко, Новобіличі, 
вул. Чорнобильська). Тел.: (067) 102-31-91.
· 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-кімн. (Березняки) на 1-кімн. (Позняки, 
Русанівка, Березняки). Тел.: (067) 106-89-13.
· 2 = 1. 2-кімн. (Подільський, пр.Свободи, 
6/9, 52/32/8 кв.м, гарний стан, мідна про-
водка, нов. столярка, балкон заскл., паркет, 
кахель) на 1-кімн. (по лінії метро). Тел.: 
(097) 279-32-06.
· 2 = 1 + доплата. 2-кімн. (Оболонь, пр.Героїв 
Сталінграда) на 1-кімн. (бажано Троєщина) 
+ доплата. Тел.: (097) 496-61-75.
· 3 = 1 + 1. 3-кімн. (Дарницький, 9/16, 75/42/8 
кв.м, все окр., лінолеум, 2 балкони заскл.) на 
дві 1-кімн. (бажано Дарниця, Харківський). 
Тел.: (050) 986-73-79.
· 3 = 1 + 1. 3-кімн. (Русанівка, 72 кв.м, ходи 
окр.) + гараж (Печерськ) на дві окремі жит-
лові площі. Варіанти. Тел.: (067) 479-16-77.

здам в оренду 
кімнати . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Дві кімнати в 4-кімн. Голосіїв (вул. Ягідна, 
1/1, 15+10 кв.м, без хазяйки, два дивани, 
дві шафи, стіл, пральна-автомат, для двох 
людей) - 5 тис.грн. Тел.: 209-70-70.
· Кімнату в 3-кімн. (вул. Голосіївська, 5 хв. 
до м. «Голосіївська», 3/9, 15 кв.м, для дів-
чини або жінки). Тел.: (093) 895-84-10.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Дві кімнати в 3-кімн. Нова Дарниця (Хар-
ківське шосе, м. «Харківська» - 5 хв., 3/9, 
15+17 кв.м, для трьох хлопців, холодильник, 
телевізор, гарний стан, під ключ) по 1,6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 030-74-26.
· 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, 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. 
Бориспільська,32-А, м. «Червоний хутір», 
4/10, 18 кв.м, під ключ, склопакети, меблі, 
телевізор, холодильник, пральна) - 3 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бори-
спільська, м. «Червоний хутір», 5/9, 14 кв.м, 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для 
однієї людини) - 2 тис.грн, для двох людей - 
3 тис.грн. Тел.: 383-06-22.

· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. 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. 
К.Заслонова,2, 4/5, 15 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, пральна-автомат, для однієї 
людини) - 2 тис.грн, для двох людей - 3 тис.
грн. Тел.: (096) 995-26-38.
· Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Пас-
халіна, 4/5, 14 кв.м, без хазяїв, телевізор, 
холодильник, пральна, диван, для сім’ї.грн. 
Тел.: (066) 673-40-03.
· 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 (Харківське 
шосе,18, 1/5, 16 кв.м, меблі, телевізор, холо-
дильник, пральна, кахель, грати, бронедвері, 
для однієї людини) - 2,8 тис.грн, для двох 
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
· 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. Нова Дарниця (Хар-
ківське шосе,8, 3/5, 18 кв.м, балкон, меблі, 
телевізор, холодильник, НВЧ-піч, пральна, 
для однієї людини) - 2,5 тис.грн, для двох 
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
· Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. 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. Харківський (вул. Ар-
хітектора Вербицького,36, 5/9, 18 кв.м, без 
хазяїв, з балконом, меблі, телевізор, холо-
дильник, пральна-автомат) - 4 тис.грн. Тел.: 
(095) 091-49-65.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ре-
вуцького, 7/9, 16,6 кв.м, з балконом, тел., 
телевізор, холодильник, пральна, для двох 
хлопців) - 4 тис.грн. Тел.: (050) 986-73-79.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ре-
вуцького,7, м. «Позняки», 10/16, 14 кв.м, 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для 
однієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей - 
3,6 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Тро-
стянецька,8, 3/9, 16 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, пральна, лоджія заскл.) - 3,5 
тис.грн. Тел.: 362-84-43.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе,128-Г, 10/16, 15 кв.м, ремонт, меблі, 
телевізор, холодильник, кахель, пральна, 
балкон заскл., бронедвері, для однієї лю-
дини) - 3 тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.
грн. Тел.: (095) 091-49-65.
· Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське 
шосе, 9/16, 16,5 кв.м, з балконом, меблі, тел., 
телевізор, холодильник, пральна, для двох 
хлопців) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 418-55-82.
· Кімнату в 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 (пров. 
Волго-Донський, 6/9, 16 кв.м, балкон, те-
левізор, холодильник, пральна, два дивани, 
для однієї дівчини) - 3 тис.грн, для двох 
людей - 4 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
· 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. А. Ахма-
тової, 6/16, 18 кв.м, з балконом, телевізор, 
холодильник, пральна, диван, стінка, для 
однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
· Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Сріб-
нокільська, 9/18, 16 кв.м, з балконом, 
телевізор, холодильник, 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. 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, 4/5, 16 кв.м, все є, для одного) - 2,5 
тис.грн, для двох людей - 3 тис.грн. Тел.: 
(099) 220-62-47.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Маршала 
Жукова,25, 4/9, 15 кв.м, для однієї людини, 
меблі, побутова техніка) - 2,5 тис.грн, під-
селення - 1,5 тис.грн, підселення - 900 грн. 
Тел.: (099) 435-64-48.
· Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Мілю-
тенка, 7/9, 18/8 кв.м, меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, інтернет, для однієї дів-
чини, одна хазяйка) - 3,2 тис.грн. Тел.: (066) 
326-01-47.
· 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. Сабу-
рова,5, 5/9, 54/31/9 кв.м, окрема кімната для 
однієї людини, меблі, телевізор, інтернет, 
пральна-автомат) - 2,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (067) 288-57-80.
· 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 
Жукова, 6/9, 18 кв.м, балкон, телевізор, хо-
лодильник, пральна, диван, стінка, для дів-
чини) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
· 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, 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, для однієї людини) - 3 
тис.грн, для двох - 3,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (067) 777-36-56.
· Частину кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул. 
Маршала Жукова, 2/9, 15 кв.м, підселення для 
дівчини або жінки, меблі, побутова техніка, 
пральна-автомат, інтернет, м. «Лісова» - 4 
зупинки) - 1,75 тис.грн. Тел.: (067) 995-05-04.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· 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 сту-
дентів) - 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 (вул. 
В.Сєрова, 4/5, 15/7 кв.м, меблі, холо-
дильник, телевізор, пральна, одна хазяйка) 
- 2,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 326-
01-50.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Ки-
бальчича,9, 4/16, 12/8 кв.м, меблі, побутова 
техніка, для однієї людини) - 3 тис.грн, для 
двох людей - 4 тис.грн з комунальними. 
Тел.: (067) 995-05-04.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. П. За-
порожця, 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 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. 
П. Запорожця, 3/5, 16 кв.м, євроремонт, 
шафа-купе, нов. ліжко з ортопедичним ма-
трацем, склопакети, холодильник, телевізор, 
пральна-автомат, для однієї жінки, одна ха-
зяйка) - 3 тис.грн. Тел.: (066) 300-07-12.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Сєрова, 
3/5, 15/8 кв.м, меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, для однієї дівчини або 
жінки) - 2,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 
026-63-55.
· Кімнату в 2-кімн. 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. Лівобережний (вул. Че-
лябінська, 1/16, 10 кв.м) - за домовленістю. 
Тел.: (099) 361-77-80.
· Кімнату в 2-кімн. Лісовий (пр. А.Навої, 
1/5, 15 кв.м, окр., все необхідне, для однієї 
жінки) - 3 тис.грн, для двох жінок - 4 тис.
грн. Тел.: (068) 592-54-91.
· Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала 
Ватутіна, 8/9, 18 кв.м, з балконом, меблі, 
холодильник, телевізор, пральна, кахель, 
балкон заскл.) - 3,5 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (066) 300-94-63.
· Кімнату в 2-кімн. Русанівка (вул. Ен-
тузіастів, 9/9, 16/8,5 кв.м) - за домовленістю. 
Тел.: (096) 875-79-73.
· 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 (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. Воскресенка (б. Перова, 
2/5, 16 кв.м) - за домовленістю. Тел.: (068) 
117-51-69.
· 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. Комсомольський (вул. 
А.Малишка, 4/9, 17/8 кв.м, сучасні меблі, 
холодильник, телевізор, пральна, інтернет, 
балкон заскл., металопластикові вікна, 5 хв. 
до метро, для однієї людини) - 3,5 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. Нова Дарниця (пров. 
Волго-Донський, 6/9, 16 кв.м, з балконом, 
телевізор, холодильник, пральна, два ди-
вани, для двох людей) - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(066) 673-40-03.
· Кімнату в 3-кімн. Райдужний (вул. Гене-
рала Ватутіна, 9/9, 14 кв.м, все необхідне, 
для одного чоловіка) - 3 тис.грн. Тел.: (099) 
911-94-80.
· Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (б. Верховної 
Ради, 4/5, 20 кв.м) - за домовленістю. Тел.: 
(099) 630-72-11.
· Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Будівель-
ників, м. «Дарниця» - 2 хв. пішки, 3/5, 16 
кв.м, меблі, холодильник, пральна, інтернет, 
для однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 
091-88-75.
· Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Міста Ша-
летт,5, 2/5, 15 кв.м, без хазяїв, для 1-2 людей, 
меблі, пральна-автомат, холодильник, те-
левізор) - 3 тис.грн. Тел.: 383-70-06.
· Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул. 
Азербайджанська, 9/18, 10 кв.м, кухня 12 
кв.м, великий хол 17 кв.м, після ремонту, 
склопакети) - 3 тис.грн. Тел.: 257-41-07.
· Кімнату в гуртожитку. Воскресенка (вул. 
С. Стальського, 4/9, 18/12 кв.м, блокова сис-
тема, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, 2 с/в, душова, для 1-2 
людей) - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(098) 568-45-59.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· 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 3-кімн. Оболонь (пр. Героїв 
Сталінграда,16, 2/25, 18 кв.м, необхідні 
меблі, телевізор, холодильник, інтернет, для 
одного хлопця, м. «Мінська» - 5 хв.) - 3 тис.
грн. Тел.: (098) 692-20-56.
· 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 (пр. 
Героїв Сталінграда,17, 2/9, 12 кв.м, підсе-
лення) - 1,7 тис.грн. Тел.: (097) 896-14-31.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Центр (вул. Предславин-
ська, 3/5 цегл., 18 кв.м, з балконом, житловий 
стан, пральна-автомат, інтернет, бронедвері, 
домофон, для 2-3 людей, власна) - 3,8 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (063) 854-58-95.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. 
В.Порика,3, 6/9, 16/8 кв.м, окрема, меблі, 
балкон, телевізор, пральна-автомат, одна ха-
зяйка, для однієї людини) - 2,8 тис.грн, для 
двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
· 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. Поділ (вул. Межова, 1/5, 
16 кв.м, хрущовка, телевізор, гаряча вода, 
колонка, пральна, НВЧ-піч, склопакети, 
диван, шафа, для однієї жінки) - 2,5 тис.грн 
+ комунальні 500 грн. Тел.: (063) 397-93-55 
(Оксана).
· Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. 
«Правди», 94, 8/9, 14/7 кв.м, окрема, меблі, 
телевізор, пральна-автомат, інтернет, для 
дівчини) - 2,3 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
· Кімнату в 3-кімн. Куренівка (вул. Петропав-
лівська, 7/9, 14 кв.м, з балконом, поряд парк, 
диван, шафа, для однієї людини) - 3 тис.грн з 
комунальними. Тел.: (096) 918-24-02.
· Кімнату в 3-кімн. Поділ (пров. Квітневий, 
8/16, 15 кв.м, ліжко, шафа, телевізор, стіл, 
можна для сім’ї) - 4,5 тис.грн. Тел.: (066) 
501-38-84.
· 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.
· Частину кімнати в 2-кімн. Виноградар (пр. 
Свободи,38, 7/12, 12/8 кв.м, окрема, меблі, 
холодильник, телевізор, пральна-автомат, 
інтернет, підселення для хлопця) - 1,5 тис.
грн. Тел.: (098) 021-91-09.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Кольцова, 
3/9, 15 кв.м, для дівчини, побутова техніка, 
телевізор, одна хазяйка, ринок «Дніпро») - 
2,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Жмерин-
ська, 5/9, 12 кв,м, для будівельників). Оплата 
- ремонт квартири. Тел.: (063) 072-11-89.
· Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Я. Ко-
ласа, 3/9, 15/7 кв.м, побутова техніка, одна 
хазяйка, м. «Святошин») - 3 тис.грн. Тел.: 
(067) 589-17-73.
· Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жме-
ринська, 1/9, 14 кв.м, окремо власня кухня 7 
кв.м, холодильник, газплита, мийка, гаряча 
та холодна вода, телевізор плазма, під ключ, 
душова кабіна, побутова техніка, інтернет, 
для сім’ї) - 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
· 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 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Кур-
баса, 8/9, 15 кв.м, меблі, побутова техніка, 
для дівчини або хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: 
(098) 590-26-45.
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Щербаківсь-
кого,60, 4/5, 13 кв.м, для одного хлопця або 
дівчини, м. «Нивки») - 3,5 тис.грн. Тел.: 
(050) 924-22-25.
· Частину кімнати в 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.
· Кімнату в 3-кімн. Відрадний (б. І.Лепсе, 
2/5, 16/7 кв.м, побутова техніка, інтернет, 
для одного хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 
589-17-73.
· Соломянський Кімнату в 3-кімн. Солом’ян-
ка (вул. Західна, 2/5, 14 кв.м, побутова тех-
ніка, 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, 3/5, 15 кв.м, ходи окр., 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для 
одного хлопця) - 1,9 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (068) 668-55-04.
· Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка (вул. 
Солом’янська, 4/5, 18 кв.м, балкон, телевізор, 
холодильник, пральна, диван, стінка, для од-
ного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.. 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. 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 (вул. Січових 
Стрільців, 3/5 цегл., 29 кв.м, з балконом, для 
двох дінок, які працюють, одна хазяйка) по 
1,5 тис.грн/людина разом з комунальними. 
Тел.: (093) 389-83-95.
· Кімнату в 3-кімн. Шулявка (вул. Дорогожи-
цька, 1/5, 15 кв.м, холодильник, телевізор, 
пральна машина, меблі) - 2,5 тис.грн. Тел.: 
(094) 899-06-12.

· 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.

· 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.

здам в оренду - 
1 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Готельну. Автовокзал (пр. Науки, 4/9, 
22/12/4 кв.м, шафа, кухон. меблі, бойлер, 
без меблів та побут. техніки) - 4 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· Готельну. Автовокзал (пр. Науки, 4/9, 
22/13/4 кв.м, шафа, бойлер, меблі на кухні, 
без побутової техніки) - 4 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (098) 554-37-93.
· Теремки (вул. Академіка Заболотного, 
район ринка, 3/14, 36/17,5/8,5 кв.м, КТ, 
балкон заскл., побутова техніка, меблі) - 7 
тис.грн. Тел.: (050) 819-66-56.
· Центр (вул. Велика Васильківська,102, 
7/10, 30 кв.м, ремонт, меблі, на літо). Тел.: 
(066) 516-96-63.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· 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. 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. Привокзальна,8, 4/9, 
32/18/7 кв.м, ремонт, меблі, кондиціонер, 
телевізор, холодильник, пральна-автомат, 
кахель, балкон заскл., бронедвері) - 6,5 тис.
грн. Тел.: (063) 242-11-55.
· Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, 10/16, 
34/18/9 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, хо-
лодильник, кахель, пральна-автомат, балкон 
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (095) 
756-15-63.
· Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, м. «По-
зняки», 5/16, 34/18/9 кв.м, ремонт, меблі, 
телевізор, холодильник, пральна, балкон 
заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.: (093) 
498-41-54.
· Нова Дарниця (вул. Тростянецька, 7/10, 18/8 
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, с/в окр., 
кахель, склопакети, диван, стінка, вбуд. кухня) 
- 8 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
· 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.
· Позняки (вул. С.Крушельницької,15-В, 
9/22, 39/19/10 кв.м, сучасний ремонт, вбуд. 
меблі, телевізор, холодильник, пральна, 
кондиціонер, кахель, балкон заскл.) - 9,5 тис.
грн. Тел.: (067) 884-57-17.
· Позняки (вул. Урлівська, м. «Позняки», 
8/22, 41/19/14 кв.м, ремонт, нов. меблі, те-
левізор, холодальник, кахель, кондиціонер, 
бойлер, НВЧ-піч, пральна-автомат, балкон 
заскл., бронедвері) - за домовленістю. Тел.: 
(063) 242-11-55.
· 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,11, м. «Харківська», 7/9, 37/18/8 кв.м, 
телевізор, холодильник, кахель, пральна-ав-
томат, балкон заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. 
Тел.: (063) 242-11-55.
· 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,7-А, м. «Хар-
ківська», 6/9, 35/18/8 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, кахель, пральна, балкон заскл., 
бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (094) 927-54-43.. 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 (вул. Братиславська, ринок 
«Юність», 9/9, 30 кв.м, меблі, ремонт, побутова 
техніка) - 7 тис.грн. Тел.: (050) 776-13-80.
· Лісовий (вул. Шолом-Алейхема, 2/9, 17/8 
кв.м, меблі, холодильник, пральна, мета-
лопластикові вікна, балкон заскл., 7 хв. до 
м. «Лісова») - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(068) 306-72-54.
· Троєщина (вул. Будищанська, 2/16 пан., 
48/17,5 кв.м, паркет, с/в окр., балкон на 2 
кімнати заскл., все необхідне) - за домов-
леністю. Тел.: (097) 432-04-65.
· 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.

Позиція та думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, 
географічних назв та інших повідомлень несуть автори публікацій. При передрукуванні матеріалів посилання на газету обов’язкове.
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· Троєщина (вул. Градинська, 14/24, 19/10 кв.м, 
новобудова, сучасні меблі, євроремонт, мета-
лопластикові вікна, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 7,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
· Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/16, 
32/18/8 кв.м, сучасні меблі, холодильник, те-
левізор, пральна, інтернет, пилосос, балкон 
заскл., після ремонту) - 7 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (098) 053-85-85.
· Троєщина (вул. М.  Закревського,7, 9/14, 
40/18/10 кв.м, великий балкон на кімнату 
та кухню, необхідні меблі, пральна-автомат, 
холодильник, телевізор) - 5,8 тис.грн. Тел.: 
(096) 416-56-05.
· 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. 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 (пр. В. Маяковського, 4/9, 18/8 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, металопластикові вікна, 
балкон заскл.) - 7 тис.грн + комунальні, торг. 
Тел.: (098) 554-37-93.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Воскресенка (б. Перова, 3/5, 16/7 кв.м, су-
часні меблі, холодильник, телевізор, пральна, 
інтернет, кахель, євровікна, балкон заскл.) - 5,8 
тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 026-63-55.
· 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. Воскресенська,11, м. 
«Дарниця», 6/9, 28/14/7 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна-ав-
томат, балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.
грн. Тел.: (097) 438-73-16.
· 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. Микитенка,27, 6/9, 
38/18/8 кв.м, меблі 90 р., холодильник, ін-
тернет, пральна-автомат) - 5,5 тис.грн + ко-
мунальні. Тел.: (066) 706-06-25.
· Воскресенка (вул. М.Черемшини, 1/2, окр. 
вхід, студіо, 25 кв.м, сучасні меблі, душова 
кабіна, вигоди в будинку, автономне опалення, 
холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· 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.
· 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.
· Микільська слобідка (вул. Микільсько-
Слобідська, 7/9, 32/17/7,5 кв.м, дизайнер-
ський ремонт) - 8 тис.грн + комунальні. 
Тел.: 362-27-97.
· Райдужний (вул. Райдужна, 8/9, 35/17/8 
кв.м, меблі 90-2000 р., холодильник, те-
левізор, пральна, інтернет, кондиціонер, 
бойлер, євровікна, балкон заскл.) - 7 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, м. «Чер-
нігівська», 4/5, 32/18/8 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, бойлер, пральна-ав-
томат, кахель, балкон заскл., бронедвері) - 6 
тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. Маршала Малиновського, 
2/9 цегл., 42/19/8 кв.м, с/в окр., пральна, хо-
лодильник, телевізор) - 8 тис.грн. Тел.: (097) 
279-32-06.
· Оболонь (вул. Приозерна,10, 5/9, 35/18/8 
кв.м, 2 ліжка, шафа, телевізор, для дівчини, 
бажано з офісним режимом роботи, з ха-
зяйкою) - 1 тис.грн + лічильники. Тел.: (095) 
629-80-48.
· Оболонь (пр. Оболонський, метро, 9/9, 33 
кв.м, євроремонт, все необхідне, побутова 
техніка). Тел.: (093) 788-39-58.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· 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
· Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова, 
5/9, 38/19/9 кв.м, с/в окр., балкон заскл., 
меблі, побутова техніка) - 4,5 тис.грн. Тел.: 
599-53-91.
· Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова, 
5/9, 38/19/9 кв.м, с/в окр., балкон заскл., не-
обхідні меблі, побутова техніка) - 4,5 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (067) 444-70-41.
· Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 6/9, 
32/19/7 кв.м, меблі, гарний стан, пральна, 
бойлер, кондиціонер, поряд супермаркети 
«Фора», «Сільпо», «Кишеня», ТЦ «Ква-
драт», ринок «Дніпро», два парки, швид-
кісний трамвай, м. «Святошин» - 15 хв.) - 7 
тис.грн. Тел.: (098) 554-09-65.
· Борщагівка (вул. Жмеринська, 7/9, 38/19/9 
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова 
техніка) - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(094) 899-06-12.
· Борщагівка (вул. Я.Коласа,23, 2/9 пан., 
40/19/9 кв.м, лінолеум, с/в окр., лоджія 
заскл., меблі, пральна) - 6 тис.грн. Тел.: 
(067) 446-56-32.
· Готельну. Борщагівка (вул. Зодчих, 4/5, 
21/12/5 кв.м, сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, після косметичного ре-
монту, євровікна, без балкона) - 5 тис.грн + 
комунальні. Тел.: (095) 676-48-94.
· Нивки (вул. Невська, «Глорія-парк», 8/14, 
48 кв.м, новобудова, закритий двір, євроре-
монт, металопластикові вікна, балкон заскл., 
гардеробна, бойлер, м’який куточок, вбуд. 
кухня, кондиціонер, плазма, пральна) - 13,8 
тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Готельну. Солом’янка (вул. Новопольова, 3/5, 
28/13/4 кв.м) - 4 тис.грн. Тел.: (098) 975-20-46.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· 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.

здам в оренду - 
2 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Голосіїв (пр. Голосіївський, м. «Де-
міївська» - 5 хв. пішки, 4/16 цегл., 54/30 
кв.м, подобово) - 500 грн, можна одну кім-
нату - 400 грн. Тел.: 257-41-07.
· 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.
· Теремки (вул. Ю.Смолича, 1/9, 52/30/9 кв.м, 
після косметичного ремонту, склопакети, 
кахель, балкон заскл., грати, телевізор, холо-
дильник, пральна-автомат, меблі, інтернет, 
домофон) - 9 тис.грн. Тел.: (095) 388-82-33.. 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. К.Заслонова, 5/5, 
44/30/7 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, холо-
дильник, кахель, пральна, балкон заскл.) - 7 
тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· Нова Дарниця (Харківське шосе,21/4, м. 
«Харківська», 5/9, 45/30/7 кв.м, меблі, те-
левізор, холодильник, кахель, пральна, ходи 
сум., балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. 
Тел.: (097) 438-73-16.
· 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.

· 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. 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,25, 1/9 пан., 
72/36/9 кв.м, ремонт, меблі, побутова тех-
ніка, 2 балкони заскл., с/в окр., грати) - 9 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 174-20-52.
· Харківський (вул. Ревуцького,7, 9/16, 
51/30/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, 
кахель, балкон заскл.). Тел.: (098) 805-98-37.
· Харківський (Харківське шосе, 18/18 ке-
рамзит., 51,5/30/8,5 кв.м, португальська 
плитка, 2 лоджії утеплені, бойлер, с/в сум., 
кахель, шафа-купе, тел., кабельне телебачення, 
інтернет, метал. дврпі, меблі, холодильник, 
пральна) - 8,5 тис.грн. Тел.: (095) 753-40-86.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· 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, 5/9, 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. Лісківська,6, 5/9, 51/31/8 
кв.м, косметичний ремонт, меблі, склопа-
кети, нов. холодильник, телевізор, пральна-
автомат, кахель, балкон заскл., бронедвері) 
- 7 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
· 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, 5/16, 32/8 
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 7 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (068) 717-10-62.
· Троєщина (вул. М.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 (пр. В. Маяковського, 4/9, 32/8 
кв.м, ходи окр., сучасні меблі, холодильник, 
телевізор, пральна, кондиціонер) - 8 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 32/9 
кв.м, без меблів) - 6,2 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (098) 647-26-38.
· Троєщина (пр. В. Маяковського, 7/9, 34/8 
кв.м, сучасні меблі, металопластикові вікна, 
балкон заскл., холодильник, пральна) - 8 
тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 310-24-43.. 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.
· Воскресенка (б. Перова, 3/5, 45/28/7,5 кв.м, 
с/в сум., холодильник, телевізор, меблі, 
кухня, бронедвері) - 4 тис.грн + комунальні. 
Тел.: (063) 817-28-23.
· 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 (б. Перова, 7/9, 30/8 кв.м, 
окр., меблі 90 р., холодильник, телевізор, 
пральна) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: 
(063) 606-09-12.
· Воскресенка (вул. 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. Курнатовського, 3/5, 
30/7 кв.м, сум., меблі 90 р., холодильник, те-
левізор, пральна, інтернет) - 5 тис.грн. Тел.: 
(066) 740-08-60.
· Комсомольський (вул. А.Малишка, 4/16, 
34/8 кв.м, меблі, холодильник, пральна, ін-
тернет, балкон заскл., євровікна) - 8 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
· Оболонь (вул. Полярна,5, 5/9 пан., 55/35/11 
кв.м, необхідні меблі, побутова техніка, 
косметичний ремонт, будинок у дворі, роз-
винута інфраструктура, транспорт) - 8,5 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Липки (вул. Інститутська, м. «Хрещатик» - 
6 хв., «Арсенальна» - 12 хв., 5/7, 70/22+18/12 
кв.м, склопакети, кахель, пральна-автомат, 
все окр., гарні меблі, балкон) - 15 тис.грн. 
Тел.: 209-87-28.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (пр. «Правди», Варшавський 
квартал, 9/18, 55 кв.м, новобудова, 2-спальне 
ліжко, 3 шафи-купе, диван, вбуд. кухня, ду-
ховка, ремонт, холодильник, телевізор) - 12 
тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
· Поділ (вул. Глибоцька,13, 5/10, 50/20/14 кв.м, 
ремонт в стилі хайтек, нов. меблі, підігрів під-
логи, пральна-автомат, кондиціонер, посудо-
мийна, телевізор). Тел.: (067) 162-68-10.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Святошин (вул. Клавдіївська, 45/30 кв.м, по-
бутова техніка, колонка, можна для двох сімей) 
по 4 тис.грн/кімната. Тел.: (067) 589-17-73.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
· Відрадний (б. І.Лепсе, 2/5, 44/30/6 кв.м, після 
ремонту, все необхідне, побутова техніка) - за 
домовленістю. Тел.: (067) 647-65-94.
· Солом’янка (пр. Космонавта Комарова, 
2/5, 46 кв.м, з 10 вересня) - за домовленістю. 
Тел.: (096) 561-88-48.
· 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.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
· 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.

здам в оренду - 
3 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

· Голосіїв (вул. Ломоносова,75, ЖК «Со-
нячна брама», 6/12, 108/60/8 кв.м, 2 с/в, 
євроремонт, гарнітурні меблі, побутова тех-
ніка, довгостроково) - 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. Російська,47, м. «Чер-
воний хутір», 7/9, 63/44/9 кв.м, євровікна, 
меблі, телевізор, холодильник, кахель, 
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - 8 
тис.грн. Тел.: (097) 438-73-16.
· Нова Дарниця (вул. Російська, м. «Хар-
ківська», 3/5, 68/42/8 кв.м, меблі, телевізор, 
холодильник, пральна, кахель, балкон заскл., 
бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (067) 884-57-17.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
· Троєщина (б. Л.Бикова, 5/9, 19/10 кв.м, 
меблі, холодильник, телевізор, пральна, ін-
тернет, кахель, 2 балкони заскл.) - 7 тис.грн 
+ комунальні. Тел.: (098) 647-26-38.
· Троєщина (вул. 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.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
· Липки (ул.Шелковичная, 9/10, 61/40/10 
кв.м, свежий евроремонт, испанская сантех-
ника, кондиционер, подогрев полов, потря-
сающий вид на город, отличная). Тел.: (093) 
811-17-63.
· 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.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Академмістечко (вул. Чорнобильська, м. 
«Академмістечко», 5/10, 65/42/10 кв.м, тел., 
паркет, кахель, 3 лоджії заскл., нов. дерев. 
столярка, кондиціонер, все окр., склопакети, 
бронедвері, меблі, гарний стан) - 12 тис.грн. 
Тел.: (050) 381-48-48.
· Борщагівка (вул. 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. Лисенка,3, 3/4 цегл., 72 кв.м, 
2 спальні, студіо, сучасний якісний ремонт, 
меблі, побутова техніка, інтернет, 3-сто-
роння, здається вперше, ексклюзив) - 2 тис. 
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.

візьму в оренду 
кімнати 

· 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), у господаря. 
Тел.: (063) 527-92-53.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (063) 545-05-27.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (093) 030-74-26.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (096) 198-87-47.
· Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. 
Тел.: (097) 990-24-33.
· Або 1-кімн. (м. «Лісова», «Чернігівська», 
«Дарниця», «Мінська», «Оболонь», «Героїв 
Дніпра», довгостроково), у господаря. Тел.: 
(067) 162-68-10.
· Або 1-кімн. (Оболонь, Троєщина, Воскре-
сенка, Райдужний, довгостроково), у ха-
зяїна. Тел.: (063) 347-83-15.
· Автовокзал, Голосіївський, Солом’янський, 
Печерський, у господаря. Тел.: 209-87-28.
· Воскресенка, Дарниця (жінка з дитиною). 
Тел.: (093) 920-35-86.
· Дніпровський, Деснянський (біля метро), у 
господаря. Тел.: (063) 233-69-66.
· Кімнату (лівий берег, можна приват. 
сектор, для себе, чоловік, віруючий). По-
рядність гарантую. Без посередників. Тел.: 
(099) 002-17-89.
· Кімнату (м. «Берестейська», «Дорого-
жичі», «Сирець», «Шулявська»), у власника. 
Тел.: 599-53-91.
· Кімнату (Троєщина, для двох чоловіків). 
Тел.: (093) 920-35-86.
· 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 сім’ї). Тел.: (099) 355-03-43.
· Лівий берег. Тел.: (093) 091-88-75.
· Оболонь (меблі, для одного чоловіка, бажано 
інтернет, балкон). Тел.: (099) 681-52-81.
· Оболонь, Райдужний, Поділ. Тел.: (068) 
592-54-91.
· Правий берег (молодий хлопець). Тел.: 
(096) 379-85-43.
· 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.
· 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, Райдужний). 
Тел.: (099) 911-94-80.
· 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. (Дарницький, Дніпровський). 
Тел.: (095) 012-62-91.
· Або 2-кімн. (лівий берег, для сім’ї) до 6,5 
тис.грн. Тел.: (095) 632-04-22.
· Або 2-кімн. (лівий берег), до 7 тис.грн. 
Тел.: (099) 355-03-43.
· 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.: (096) 218-75-77 (Олег).
· Або 2-кімн. (Святошин, Академмістечко, 
Нивки). Тел.: 276-06-61.
· Або готельну (Березняки, Голосіїв, Дарни-
цький, Дніпровський, Печерський, Шевчен-
ківський, меблі, побутова техніка), у госпо-
даря. Тел.: 227-53-26.
· Або готельну (Виноградар, Мінський, Ку-
ренівка, Оболонь, Нивки), у власника. Тел.: 
(099) 101-45-49.
· 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, Святошин, Нивки, у влас-
ника. Тел.: (094) 899-53-91.
· Виноградар, Нивки, Сирець, у власника. 
Тел.: 599-06-12.
· Голосіївський (біля метро, для сім’ї), до 7 
тис.грн, у господаря,. Тел.: (099) 276-49-60.
· Голосіївський, Печерський, Шевчен-
ківський (біля метро), у господаря. Тел.: 
(050) 331-97-28.
· Дарницький, Дніпровський (необхідні 
меблі), у господаря. Тел.: (093) 936-24-87.
· Дарниця, до 6 тис.грн. Тел.: (093) 920-35-86.
· Метро «Арсенальна», «Печерська», «Кловсь-
ка», центр, у господаря. Тел.: (067) 231-41-69.
· Оболонь, Академмістечко, Автовокзал, 
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний, 
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (098) 722-50-80.
· Оболонь, Виноградар, Мінський, Ку-
ренівка, Сирець, Чоколівка, Шулявка, 
Солом’янка (будь-який поверх та стан), у 
господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
· Оболонь, Троєщина, Куренівка, Мінський, 
Виноградар, Сирець, Нивки (будь-який 
поверх та стан), у господаря. Без посеред-
ників. Тел.: (063) 965-98-58.
· Позняки, Осокорки, до 9 тис.грн. Тел.: 
(099) 911-94-80.
· Правий берег, у власника. Тел.: 599-06-12.

· Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Солом’ян-
ка, Караваєві Дачі, Сирець, Нивки, Лук’янів-
ка, Виноградар (будь-який поверх та стан, 
гарне транспортне сполучення), у господаря. 
Без посередників. Тел.: (097) 601-36-88.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

· Або 3-кімн. (Голосіївський, Печерський, 
Шевченківський, будь-який стан), у госпо-
даря. Тел.: (067) 231-41-69.
· 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, Нивки, 
Печерський. Тел.: (099) 101-45-49.
· Виноградар, Нивки, Сирець, у власника. 
Тел.: 599-53-91.
· Виноградар, Сирець, у власника. Тел.: 
(094) 899-06-12.
· Деснянський, Дніпровський, у власника. 
Тел.: 599-53-91.
· Лівий берег, Березняки, Воскресенка, 
Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Рай-
дужний, Харківський, Позняки, Осокорки 
(гарне транспортне сполучення), у влас-
ника. Тел.: (050) 813-31-88.
· Оболонь, Академмістечко, Автовокзал, 
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний, 
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (099) 667-60-11.
· Печерський, Шевченківський, Солом’ян-
ський, Святошинський, у господаря. Тел.: 
(050) 331-97-28.
· Правий берег, у господаря. Тел.: (096) 218-75-77.
· Шевченківський, до 8,5 тис.грн. Терміново. 
Тел.: (093) 091-88-75.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

· Голосіївський, Печерський, Шевчен-
ківський (біля метро), у господаря. Тел.: 
(067) 231-41-69.
· Оболонь, Троєщина, Виноградар, Лісовий, 
Позняки, Осокорки, Харківський, Солом’ян-
ка, Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та 
стан), у господаря. Тел.: (050) 515-51-66.

Київська область
куплю 

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

продам 
· БОРОДЯНКА. Готельну (К.-Святошин-
ський р-н, 23/13/5 кв.м, балкон заскл., кос-
метичний ремонт, ремонт під’їзду, гарний 
транспортний розв’язок) - 10 тис. у.о., торг. 
Тел.: 587-57-88.
· БОЯРКА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н, 
4/5 цегл., 32/17/6 кв.м, с/в сум., балкон 
заскл., ст.Тарасівка) - 18 тис. у.о. Тел.: (098) 
279-74-05.
· КАТЮЖАНКА. 2-кімн. (Вишгородський р-н, 
1/5, 52/30/9 кв.м, с/в окр., лоджія заскл., погріб) 
- 14 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 279-74-05.
· НОВООЛЕКСАНДРІВКА. 1-кімн. (Згурів-
ський р-н, 1/3 цегл., 42/23/8,4 кв.м, авто-
номне опалення, електробойлер, балкон 
незаскл.) - 8 тис. у.о. Тел.: (050) 933-27-13.
· ОЗЕРНЕ. 3-кімн. (Білоцерківський р-н, 
Одеська траса, 1/2 цегл., 66/44/10 кв.м, лоджія 
6 кв.м заскл., с/в окр., бойлер, парове опалення, 
хазяїн) - 10 тис. у.о. Тел.: (096) 947-25-89.
· РОКИТНЕ. 1-кімн. (4/5, 24/13/6 кв.м, газ, 
електроенергія, автономне опалення, газ-
колонка, маршрутка на Київ кожну годину, 
зупинка поряд, 15 хв. пішки до електрички) 
- 6 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
· СТАЙКИ. 2-кімн. (Кагарлицький р-н, 2/4 
цегл., 50/30/10 кв.м, ремонт, меблі, опа-
лення, гаряча вода, гарний транспортний 
розв’язок, Дніпро, ліс) - 14,7 тис. у.о. Тел.: 
(093) 095-27-73.
· СТАЙКИ. 2-кімн. (Кагарлицький р-н, 45 
км від Києва, 5 км від Обухова, 2/4 цегл., 
50/29/10 кв.м, металопластикові вікна, ла-
мінат, лоджія заскл., душова кабіна, бойлер, 
центр. вода, опалення, ремонт, маршрутки, 
Дніпро) - 14,7 тис. у.о. Тел.: (099) 259-70-91.
· ФАСТІВ. 1-кімн. (3/9, 23/13/4 кв.м, нов. 
сантехніка, балкон заскл., ремонт, біля во-
кзалу) - 12 тис. у.о. Тел.: (098) 444-25-07.
· 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.

обміняю 
· ІРПІНЬ на ІРПІНЬ, КИЇВ. 3-кімн. (3/5 
цегл., 59 кв.м, комора в підвалі, газколонка) 
на 1-кімн. (індивідуальне опалення). Тел.: 
(067) 976-20-44.
· КИЇВ на ІРПІНЬ, БУЧУ, ГОСТОМЕЛЬ. 
2-кімн. (б. Перова, 3/9, 47/30/8 кв.м) на бу-
динок. Тел.: (097) 088-12-19.

здам в оренду 
· БАРИШІВКА. 3-кімн. (бойлер, пральна, 
холодильник, меблі, газкотел автономний, 
балкон, центр міста) - 4 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (067) 893-88-47.
· БЕРЕЗАНЬ. 1-кімн. (Баришівський р-н, 
ст.Березань, центр, 31/19/6 кв.м, с/в сум., 
балкон заскл., меблі, побутова техніка) - 1,5 
тис.грн + комунальні. Тел.: (050) 581-69-54.
· 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. 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.

· 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. (пр. Мазепи,2, 1/5 
цегл., 48/25/9 кв.м, гарний стан, с/в окр., 
бойлер, кахель, пральна, меблі, побутова 
техніка) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (096) 
977-83-99.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Набережна,22, 
4/14, 75/45/30 кв.м, євроремонт, меблі, тех-
ніка) - 10 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 
174-19-92.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Шевченка,5, 
7/10, 55/35/7 кв.м, косметичний ремонт, 
холодильник, бойлер) - 7,5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (068) 867-54-37.
· ВИШГОРОД. 2-кімн. (пр. Мазепи,3, 5/5, 
47/32/7 кв.м, косметичний ремонт, меблі) - 6 
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 174-20-82.
· 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 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 (35 кв.м). Тел.: (093) 235-15-84.
· ІРПІНЬ. Дві кімнати в 3-кімн. (вул. Со-
борна, центр, всі вигоди) - 5 тис.грн + кому-
нальні. Тел.: (050) 356-72-96.

Інші регіони
продам 

· БРІВКИ. 2-кімн. (Житомирська обл., окр., 
туалет, ванна, газ, госпбудівлі, підвал, біля во-
кзалу) - за домовленістю. Тел.: (068) 925-69-10.
· 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.
· НІКОПОЛЬ. 1-кімн. (Дніпровська обл., 
центр, 3/5 пан., покращене планування, ав-
тономне електроопалення, бойлер, пральна 
машина, лічильники зонарні, лоджія заскл.) 
- 8 тис. у.о. Тел.: (050) 752-58-19.

обміняю 
· 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.
· 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.
· 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 
· 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.
· 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.
· Солом’янський (пров. Мостовий, частина 
будинку, 25 кв.м, потребує ремонту, всі ко-
мунікації, 1,5 сот.) - 18 тис. у.о., торг. Тел.: 
(097) 596-33-35.
· Шевченківський (м. «Дорогожичі», бу-
динок, 80 кв.м, всі вигоди, 6 сот.) - за домов-
леністю. Терміново. Тел.: (096) 375-01-51.

здам 
· 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. Радистів, 
окрема кімната в 2-комн. приват. будинку, 
всі вигоди в будинку, меблі, інтернет, 
пральна-автомат, м. «Лісова» - 10 хв. авто-
бусом) - 4 тис.грн. Тел.: (063) 347-83-15.
· Дніпровський (Воскресенка, вул. Проме-
нева, 1/2, котеджного типу, 28/14/6 кв.м, 
сучасні меблі, холодильник, телевізор, 
пральна, інтернет, всі вигоди в будинку) - 5,8 
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
· Дніпровський (вул. Комбінатна, півбу-
динку, окр. вхід, 20/10 кв.м, у дворі лазня з 
гарячою водою, м. «Лівобережна» - 15 хв. 
пішки) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
· Подільський (вул. Білицька, частина бу-
динку, 40/10 кв.м, ванна 10 кв.м, кімната 
10 кв.м, туалет, опалення, бойлер, пральна, 
інтернет) - 7 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
· Подільський (вул. Вишгородська, 1-кімн. 
кв-ра в приват. секторі, кімната 11,5 кв.м, 
с/в сум. 3,5 кв.м, кухня 9 кв.м, ремонт, ме-
талопластикові вікна, нов. диван, побутова 
техніка, гідромасажний бокс, шафа-купе) 
- 6,5 тис.грн + лічильники. Хазяйка. Тел.: 
(098) 274-20-20.
· 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.

Київська область
куплю 

· 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.
· 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.

продам 
· БАРЫШЕВКА (50 км от Киева, дом 
многоуровневый, индивидуальный 
проект, кирпич + фасадное утепление, 
жил. пл. 90 кв.м, 6 комнат, 2 с/у, 2 
котла, 2 гаража, все коммуникации, 
хозпостройка, асфальт, участок 15 
сот.) - договорная. Тел.: (095) 712-86-
62, (098) 718-91-24.
· 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.

· БЕРЕЗАНЬ (власний будинок, 
88,5 кв.м, мансарда, всі комунікації, 
зручності, побудований з каменю, 
ракушняку, обкладений керамічною 
цеглою, 0,10 га, молодий садок, го-
спбудівлі, залізниця, 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.
· БОБРИЦЯ (К.-Святошинський р-н, нов., 
140 кв.м, під чистове озодоблення, 10 сот., 
гараж 45 кв.м, мальовниче місце, мар-
шрутка до м. «Житомирська») - 40 тис. у.о. 
Тел.: (096) 748-88-58.
· 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 (біля центральної лікарні, 
будинок, цегл., 62 кв.м, 13 сот., поряд ліс, 
поряд траса, туалет на вулиці) - за домов-
леністю. Тел.: (067) 601-99-36.
· 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.
· 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.
· ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, хата, 15 сот., 
3 сараї, колодязь, погріб) - 12 тис. у.о. Тел.: 
(098) 841-91-84.
· 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.

· ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 25 км до м. «Лі-
сова», цегл., 108 кв.м, 1980 р. забудови, парове 
опалення, газ, с/в в будинку, госпбудівлі, гараж, 
погріб, сарай, колодязь, 53 сот. або 28 + 25 сот. 
окремо, ОСГ 13 сот., власний) або обміняю на 
житло з доплатою. Тел.: (098) 320-58-89.
· ГОДУНІВКА (Яготинський р-н, 120 км від 
Києва, вул. Борщака, 90/69/18 кв.м, веранда, 
кухня, 4 кімнати, пічка, газовий балкон, 
котел, бойлер, погріб, сарай, метал. ого-
рожа, автобус) - 7,5 тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
· КАГАРЛИК (центр, будинок, 7 сот., 3 кім-
нати, всі вигоди). Тел.: (097) 824-51-84.
· 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.
· КРУГИ (Вишгородський р-н, 65 км від 
Києва, будинок, дерев., обкладений цеглою, 
2 кімнати, кухня, комора, веранда, коридор, 
53/27/6,9 кв.м, пічне опалення, потребує ре-
монту, город 37 сот., ліс, озеро, 7 км від Дніпра) 
- 26,6 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 923-52-89.

· 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.
· 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 (85 км від Києва, 10 хв. до 
центру, дерев., добротний, на фундаменті, 
75 кв.м, 3 кімнати, пічка, меблі, світлий, чи-
стий, 22 сот., приват., госпбудівлі, колодязь) 
- 7 тис. у.о. Тел.: (098) 880-27-11.
· 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.
· НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, частина 
будинку, 15 сот.) - за домовленістю. Тел.: 
(095) 133-93-74.
· 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.
· 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.
· ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, вул. 
Колгоспна,23-Ж, стара хата, приват. ділянка, 
31 сот., погріб, колодязь) - за домовленістю. 
Тел.: (096) 613-29-28.
· ПОЛОГИ ВЕРГУНИ (стара хата, 45 сот., пічне 
опалення) - 1 тис. у.о. Тел.: (093) 112-97-04.
· ПОТАШНЯ (Богуславський р-н, 5 км від 
Богуслава, дерев., добротний, на фунда-
менті, 3 кімнати, виоста 2,7 м, житловий 
стан, сарай, колодязь, погріб, поряд газ, ліс, 
зупинки, мальовниче місце, р.Рось) - 42 тис.
грн. Тел.: (099) 259-70-91.
· 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. 
Леніна, півбудинку, 36 кв.м, електроенергія, 
газкотел, холодна вода, с/в на вулиці, го-
спбудівлі, колодязь, 7 сот., 15 хв. до елек-
трички, маршрутки) - 20,5 тис. у.о. Тел.: 
(063) 232-53-56.
· 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.
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· 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 кімнати, 
цегл., кухня, передпокій, 2 комори, велика 
веранда, газ, котел - автономне опалення, лі-
чильник газу, електроенергії, сарай, погріб, 
садок, 23 сот., приват.). Тел.: (099) 367-74-04.
· 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 (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 (99/54,5/14 кв.м, с/в сум., авто-
номне опалення, 54 сот., поряд центр) - 28 
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 699-74-19.
· 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.
· ШУБІВКА (Кагарлицький р-н, 60 кв.м, 
ділянка 30 сот.). Тел.: (098) 664-30-42.
· 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 
· БОГУСЛАВ (будинок) + будинок в Мир-
городе (передмістя) на кв-ру в Києві. Тел.: 
(066) 357-44-36.

здам 
· БІЛОГОРОДКА (частина будинку, одна 
кімната). Тел.: (098) 560-75-95.
· 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.
· ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, 10 км від Киє-
ва, кімната, всі вигоди). Тел.: (097) 563-75-92.
· 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.
· КАГАРЛИК (вул. Центральна, цегл., газ, 
парове опалення, ванна, с/в, 4 кімнати, 10 
сот., сад, поряд центр, гарний транспортний 
розв’язок) - 2,2 тис.грн. Тел.: (067) 594-37-13.
· 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, 60/24/10 
кв.м, 1-пов., цегл., будинку 6 років, меблі, 
пральна-автомат, газкотел, свердловина, 
сад, город) - 6 тис.грн. Тел.: (067) 162-68-10.
· СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський 
р-н, 6 км від Києва, окрема кімната на дру-
гому поверсі, маршрутка поряд, всі вигоди). 
Тел.: (050) 419-43-43.
· ФАСТІВ (частина будинку, город 15 сот., 
гарний садок). Тел.: (099) 555-87-82.

Інші регіони
продам 

ё БЕРДЯНСК (современный новый 
благоустр. 2-эт. дом в центре) или 
обмен + доплата (квартира, автомо-
биль). Тел.: (066) 019-99-01, (095) 
507-94-44.
· 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.

· БОБРОВИЦЯ (100 км від Києва, ніжинська 
електричка, частина будинку, окремий вхід, не-
подалік вокзал, пічне опалення, городу немає) 
- 60 тис.грн, торг. Тел.: (068) 965-95-55.
· 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.
· 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.
· ДЕСНА (Чернігівська обл., будинок під 
дачу) недорого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 
855-72-77.
ё ДНЕПРОПЕТРОВСК (дом в 
элитном районе, 400 кв.м, 2000 год 
постройки, 2-х этажный + цо-
кольный этаж - гараж на 2 авто 
+4 парко-места, на двух отдельно 
оформленных участках по 6 соток, 
ландшафтный дизайн, баня, бас-
сейн, пруд, альтанка) - 270000 у.е. 
(по курсу НБУ). Тел.: (063) 738-53-05.
· 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 «Драбівський», 
хата, цегл., 60 кв.м, веранда, газ, електрое-
нергія, 2 гаражі, погріб, літ. кухня, колодязь, 
сад, 40 сот., все приват., кадастровий номер, 
дизель-поїзд Гребінка-Черкаси). Тел.: (093) 
168-44-07, (044) 467-07-25.

· КРОТИ (Полтавська обл., Пиря-
тинський р-н, 50 сот., будинок, 3 
кімнати, сарай, погріб, колодязь, 
сад, річка) - договірна. Тел.: (067) 
435-65-69.
· ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н, 
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою, 
2 кімнати, грубка, погріб, сарай, 25 сот., 3 
хв. пішки до озера, ліс, мальовниче місце, 
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (098) 012-40-55.
· ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н, 
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою, 
3 кімнати, погріб, сарай, 25 сот., 3 хв. пішки 
до озера, заповідна зона, мальовниче місце, 
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.

· ЛАЗОРІВКА (Житомирська обл., 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.
· 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.
· ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попіль-
нянський р-н, хата дерев., під шифером, газ, 
парове опалення, літ. кухня під шифером, 
ділянка 65 сот., приват., нов. кадастровий 
номер, сад, 6 км від Попільні) - 4 тис. у.о., 
торг. Тел.: (095) 821-31-43.
· ПЕРЕДМІСТЯ ВІННИЦІ (Тиврівський р-н, 
25 км від Вінниці, центр села, 40 кв.м, 2 кім-
нати, кухня, коридор, житловий стан, газ по 
вулиці, асфальт, двір, 40 сот., сад, чорнозем, 
приват., дитсадок, до р.Південний Буг, ліс) - 
5,5 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 070-47-22.
· ПЕРЕЯСЛІВКА (Чернігівська обл., Ніжин-
ський р-н, будинок, сарай, колодязь, асфаль-
тований двір, газ поряд, 35 сот.). Тел.: (068) 
237-28-95.
· 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.
· СТАРІ ЯРИЛОВИЧИ (Чернігівська обл., бу-
динок з брусу, з усіма зручностями та меблями, 
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.
· ЧЕРНИШІ (Черкаська обл., Канівський 
р-н, будинок, дерев., під шифером, високий 
фундамент, веранда цегл. 26 кв.м, бетон. 
підвал, 4 кімнати, парове опалення, водо-
провід, насосна станція, цегл. гараж, пасіка, 
погріб, 60 сот., магазин, зупинка, асфальт) 
недорого. Тел.: (050) 757-35-61.
· 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.

обміняю 
· 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.
· 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 
· 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.

1.4. Земельні ділянки
Київ

продам 
· Голосіївський (Байкова гора, вул. Богун-
ська, 3,8 сот., старий будинок). Тел.: (050) 
939-25-25.
· Дарницький (Осокорки, 10 хв. від метро, 7,5 
сот., теплиця, сад, город). Тел.: (097) 403-17-22.
· Дарницький (Осокорки, Вишеньки, 18 сот., 
рівна, приват., кадастровий номер). Тел.: 
(093) 209-82-24.
· Деснянський (Троєщина, пров.Луговий, 10 
сот., рівна, під забудову, своя, комунікації 
поряд) - 7 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 357-93-99.
· Подільський (вул. Паркова/Білицька, 5 сот., 
рівна, квадратна) - 55 тис. у.о. Тел.: (096) 
617-05-28.
· 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.
· Шевченківський (Татарка, вул. Соляна, 10 
сот., під житлову забудову, асфальт, всі ко-
мунікації поряд) - 150 тис. у.о., торг. Тел.: 
(097) 850-75-79.

Київська область
куплю 

· ГАТНЕ, ЧАБАНИ (К.-Святошинський р-н, 
для себе). Тел.: (050) 924-22-25.
· ІРПІНЬ (6 сот., для себе). Тел.: (093) 235-15-84.
· Куплю ділянку або невеликий будинок, 
кооп. «Агро», Бориспільський р-н. Тел.: 
(096) 450-74-80.
· Паї земельний або два (Рокитнянський, Та-
ращанський, Миронівський, Богуславський, 
Канівський р-н 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.
· 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.
· БЛИСТАВИЦЯ (К.-Святошинський р-н, 
в межах м.Буча, 2,7 га + 57 сот., 300 м до 
річки, поряд котеджі, ОСГ) - 120 тис. у.о., 
торг. Тел.: 592-25-72, (067) 945-39-90.
· ВИШГОРОД (10 сот., можливе збіль-
шення, перша лінія від Київського моря, під 
житлову забудову, комунікації поруч, пляж) 
- 11 тис. у.о./сот. Тел.: (096) 552-46-00.
· ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 10 сот., 
приват., рівна, поряд комунікації, озеро) - 15 
тис. у.о., торг. Тел.: (098) 439-45-17.

· ДЕМІЇВЩИНА (Кагарлицький р-н, вул. 
Космонавтів, 36 сот., 25 сот. під забудову, 10 
сот. під город, річка, центр, два держакти) - 
7 тис. у.о. Тел.: (093) 503-04-22.
· 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. 
Недорого. Терміново. Тел.: (096) 352-93-63.
· ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, 6 сот., кон-
тейнер 5 т, електроенергія, охорона, асфаль-
тований під’їзд, ліс, озеро, луг) - 3,5 тис. у.о. 
Тел.: (068) 236-54-81.
· 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, копанка) - 
договірна. Тел.: (067) 508-49-06.
· ЛЕБЕДІВКА (Вишгородський р-н, 10 сот., 
можливе збільшення до 70 сот., межує з 
лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км, 
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (096) 
010-28-50.
· ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, від 6 
сот. до 20 сот., будинки, недобудови), від 2,5 
тис. у.о./сот. Тел.: (050) 819-66-56.
· НОВАКИ (Житомирська обл., Коростен-
ський р-н, 100 км від Києва, прямий напрямок 
Святошин-Коростень, 7 хв. до електрички, 10 
сот., поряд школа, дитсадок, електричка, офор-
млення за рахунок покупця, п’ять електричок 
на Київ, ліс, два озера, є робота) - 4 тис. у.о. 
Тел.: 559-84-56, (098) 846-07-04.
· ОЗЕРА (Бородянський р-н, 13 км від Києва, 
10 сот., під забудову) - 5 тис. у.о., торг. Тел.: 
(095) 032-99-89.
· ОЗЕРА (Бородянський р-н, 13 км від Києва, 
12 сот., центр, озеро, приват.) - 6 тис. у.о., 
торг. Тел.: (050) 581-69-54.
· 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.
· 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.
· 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).
· 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.
· РАКІВКА (Вишгородський р-н, 20 км від 
Києва, 6 сот., будка від дощу, газ, електро-
енергія, сусіди збудовані) - 1,3 тис. у.о./
ділянка. Тел.: (066) 501-38-84.
· ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ (Ніжинський напр., 
електрички, маршрутки, 44 сот., річка) - за до-
мовленістю. Тел.: (066) 630-04-19.
· ЧМЕРІВКА (Білоцерківський р-н, вода під-
ведена, вагончик, дерева, світло, оброблена, 8 
сот.) - 3 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 374-12-26.
· ЯГОТИН (12 сот., під забудову, недобудована 
споруда) - 200 тис.грн. Тел.: (093) 916-14-64.
· 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.

Інші регіони
продам 

· БУКОВЕЦЬ (Івано-Франківська обл., 2 га, 
маленький будиночок, нова дорога) - 50 тис. 
у.о., торг. Тел.: (050) 356-72-96.
· 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.

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.
· Контейнер, вагончик (для дачі, себе). Тел.: 
(098) 250-76-50.

продам 
· Будинок метал. (7,5х3,5 м, метал.) на виве-
зення. Тел.: (098) 601-91-17.
· 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 

· АРТЕМІВКА (Бориспільський р-н, кооп. 
«Агро», 6 сот.). Тел.: 516-59-81.
· 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 (дача цегл.,, 6 сот., будиночок, 
чорнозем, електричка, колодязь, погріб, сад, 
тихе місце,. Тел.: (096) 470-60-80.
· ГОСТОМЕЛЬ (12 сот., канадське селище) - 
3,5 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 445-17-26.
· ГОСТОМЕЛЬ (Сади, вул. Лсіова,11, бу-
динок 55 кв.м, цегл., свердловина, 5 сот.). 
Тел.: (097) 535-65-74.
· 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 свердло-
вини, електрика, фруктові дерева, кущі, 
мансарда, охорона) - 9,9 тис. у.о., торг. Тел.: 
(063) 364-61-42.
· 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.

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).

Інші регіони
продам 

· 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., Бобровицький 
р-н, ніжинський напр., район лісництва, дача, 
сарай, погріб, все під шифером, 25 сот., приват., 
всього 45 сот., свердловина, 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.
· 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.

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.

Інші регіони
продам 

ё Продам рабочий бизнес на берегу 
Азовского моря, с.Счастливцево, 
кафе на Набережной, 120 кв.м + 
2-й этаж, полностью оборудовано) 
- 18000 у.е., магазин 4х6 м, в самом 
проходном месте, стометровка 
- проход к морю, можно под кафе - 
9000 у.е. Срочно. Тел.: (063) 738-53-05.

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.
· Драбину-стрем’янку алюмінієву (на 3 сту-
пені, для себе). Тел.: (097) 555-49-99.
· Шифер (б/к), профнастил (б/к). Тел.: (066) 
215-67-22.

продам 
· Дуб сухий (№ 40, довжина 4 м, 2,5 куб.м). 
Тел.: (067) 929-72-55.
· Ламінат (б/к, 11 кв.м, гарний стан) - 800 
грн. Тел.: 530-33-58.
· 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.
ё Плиту ж.-б., б/у, ПКЖ в нор-
мальном состоянии. Использование 
- ограждение территории или на до-
рогу. Цена 1450-1300 грн/шт., 200 шт. 
Тел.: (067) 799-56-92, (073) 415-50-74.
· Полотно дверне (соснове, фільончасте, 
80х195 см) недорого. Тел.: (066) 249-97-19.
· 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.
· Труби метал. (6 шт., по 8-10 м, водопро-
водні). Тел.: (093) 198-39-39.

· Труби метал. Тел.: (063) 254-14-35.
ё Шифер 6-волновой, утолщенный 
до 7 мм. Чистый, ровный, в иде-
альном сост., б/у. Размер - стандарт 
современного 8-волнового, 600 шт., 
75-60 грн/шт. Тел.: (067) 799-56-92, 
(073) 415-50-74.
· Шпалери під фарбу (по 2 рулони в упаковці, 
всього 6 рулонів). Тел.: (095) 280-43-75.
· 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 (90х205 см, вага більш 100 кг) - 
1,9 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Бронедвері (б/к), двері міжкімнатні 
(200х80 см). Тел.: (093) 506-52-83.
· 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.
· Вікна, радіатори (б/к, вітч.) - 40 грн/кг. 
Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
· Двері вхідні (180х80 см, дерев., нов.). Тел.: 
(067) 599-07-79, 443-19-35.
· Двері вхідні (2 шт., з коробкою, ДСП, 
гарний стан). Тел.: (066) 274-61-83.
· Двері дерев. (дубові, 2,05х0,825 м) недо-
рого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
· Двері дерев. (зі склом, масивні, 2 шт., до-
ставка) - 550 грн. Тел.: (050) 609-60-46.
· Полотно дверне (соснове, фільончасте, 
80х195 см) недорого. Тел.: (066) 249-97-19.
· Рами балконні (б/к, 157х74 см). Тел.: (067) 
580-62-95.
· 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

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

продам 
· Ворота (б/к). Тел.: (096) 968-25-45.
· Ворота гаражні ролетні (2,920х2,500 м). 
Тел.: (066) 824-70-80, (067) 175-36-98.
· Ворота гаражні (товщина листа 4 мм, уте-
плені). Тел.: (066) 273-76-40.
· Сітку-рабицю (1 рулон, оцинкована, 10 м). 
Тел.: (097) 454-25-10.

2.5. Сантехніка
куплю 

· Ванну (140х70 см, для себе). Терміново. 
Тел.: (050) 656-25-07.

продам 
· Ванни цинкові (невеликі). Тел.: (098) 296-
05-50, (04598) 3-66-22.
· Мийку (2-секційна, зі столом) - 600 грн, су-
шарку для рушників (хромована) - 150 грн. 
Тел.: (093) 799-67-83.
· Мийку кухон. (б/к). Тел.: (096) 968-25-45.

· Мийку кухон. (подвійна, нерж., тумба, 
кран, б/к, робоча) - 1 тис.грн. Тел.: (067) 
911-29-90.
· Мийку накладну (кухон., нерж., 80 см). 
Тел.: (066) 825-18-45.
· Мийку нерж. (нов., 50х50 см, накладна). 
Тел.: (068) 928-11-43.
· Умивальники JUKA (Чехія, 62х43 см, доставка, 
2 шт.) по 250 грн/шт. Тел.: (050) 609-60-46.
· Умивальник ТЮЛЬПАН, бачок змивний, 
сидіння до унітаза, арматуру та кришку 
до змивного бачка, полицю для ванної та 
унітаз-компакт, змішувач для мийки. Тел.: 
463-19-56.
· Унітаз (б/к) недорого. Тел.: (096) 293-56-49.
· Унітаз-компакт ПРЕЗИДЕНТ (нов., в упа-
ковці). Тел.: (099) 137-40-81.

2.6. Засоби опалення та 
газопостачання

продам 
· Батарею чавунну (7-секційна). Тел.: (066) 
249-97-19.
· 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.
· Газкотел (б/к). Тел.: (068) 685-45-71.
· Колонку газову (виробник - Італія, б/к, 
гарний стан). Тел.: (050) 212-96-30.
· Котел твердопаливний (є газ, нов.). Тел.: 
(066) 208-33-55.
ё Котлы твердотопливные 
«Кобзар» надежны, современны, 
просты в использовании. Сталь - 4 
мм, термомеханический регулятор 
тяги, площадь обогрева 100-300 
кв.м. Собственное пр-во, «Канев-
ский механический завод». До-
ставка. Сайт: frezer.com.ua. Тел.: 
(096) 105-91-78, (04736) 3-10-62.
· Обігрівач (2 кВт, 9 секцій). Тел.: 443-81-33.
· Обігрівач (термостат, програми) - 350 грн. 
Тел.: (050) 076-91-61.
· Піч для майстерні, теплиці (на ридині, 
нов.). Тел.: (067) 909-56-02.

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.
· Паркет. Акуратна робота бара-
банною та плоскошліфувальною 
машинами. Дрібні ремонти. Лаку-
вання. Гель. Кріплення плінтусу. 
Укладка ламінату. Консультації. 
Шпаклювання щілин. Тел: 360-92-60
· 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. 
Качество. Гарантия. 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, 
решетки, ворота, козырьки, навесы. Вну-
тренние 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, ФОЛЬК-
СВАГЕН, МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ, 
ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО, РЕНО, МІ-
ЦУБІСІ, ТОЙОТА та ін. Тел.: (044) 
233-55-39, (098) 263-33-91, (050) 
150-53-68, (063) 233-55-39.
· Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОС-
КВИЧ, ЗАПОРОЖЕЦЬ, ЗІМ, ЗІС, 
ВАЗ а також старі мотоцикли: УРАЛ, 
ДНІПРО, ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. Тел.: 
(044) 237-39-30, (050) 169-57-73, 
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.
· Автомобіль до 500 у.о. Тел.: (098) 287-33-61.
· Автомобіль (можна дуже старий). Тел.: 
(096) 961-78-78.
· ВОЛГА (газова установка) або МОСКВИЧ 
(норм. стан) недорого. Тел.: (097) 501-97-87.
· Електромобіль (гібридний), електровело-
сипед. Тел.: (067) 265-00-62.
· НИВА (гарний стан) недорого. Тел.: (068) 
502-05-35, (063) 597-96-12.
· ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-3, ЛАНСІЯ 
ТЕМА - до 12 тис.грн. Тел.: (097) 803-04-58.

продам 
· 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-21099 (2004 р.вип., інжектор, рідна 
фарба, норм. стан, потребує заміни порогів) 
- за домовленістю. Тел.: (063) 628-34-12.
· ВАЗ ЛАДА КАЛИНА (2008 р.вип., синій 
колір, седан, пробіг 2 тис.км, гаражне збері-
гання, гарний стан). Тел.: (099) 704-40-62.
· ГАЗ-21 (76 р.вип.). Тел.: (098) 468-96-02, 
(068) 901-53-42.
· ГАЗ-2410 (88 р.вип., на ходу) - 500 у.о. Тел.: 
258-24-35.
· 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.
· ДЕУ МАТИС (2007-2008 р.вип., червоний, 
на ходу). Тел.: (068) 414-66-71.
· ДЖІЛІ МК КРОС (2012 р.вип., 1,5 л, 50 
тис.км, червоний, газова установка) - 145 
тис.грн. Тел.: (067) 917-09-47.
· ДЖИЛІ СК (2013 р.вип.) - 3,7 тис. у.о. Тел.: 
(096) 011-00-71.
· КІА СЕПХІЯ (97 р.вип., гарний стан, по-
вний електропакет). Тел.: (068) 129-65-03.
· МАЗДА-323 (84 р.вип., 1,3 л, хетчбек, 
гарний стан). Тел.: (095) 876-53-44.
· МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з докумен-
тами) - 680 у.о. Тел.: (066) 215-67-22.
· МОСКВИЧ-2141 (88 р.вип., 17 тис.км, за тех-
паспортом) або обміняю. Тел.: (067) 280-14-07.
· ОПЕЛЬ КОМБО (95 р.вип., вантажний, по-
требує заміни лобового скла) - 1,7 тис. у.о. 
Тел.: (050) 765-84-77.
· ПЕЖО-206 (2009 р.вип., седан, 1,4 л, 
бензин, 43 тис.км, гаражне зберігання, 
гарний стан, комплект нов. гуми) - 5,8 тис. 
у.о., торг. Тел.: (096) 331-19-03.
· РЕНО КАНГО (2008 р.вип., пасажирський, 
перша реєстрація у 2013 р., 14,61 куб.см, 
чорний) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (063) 364-61-42.
· РЕНО ЛАГУНА (2008 р.вип., 2,0 л, дизель, 
КПП-автомат, з Німеччини, розмитнений) - 
9,2 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 944-08-51.
· РЕНО МЕГАН (96 р.вип., купе, 1,6 л, 300 
тис.км, газова установка, червоний колір). 
Тел.: (067) 767-09-51.
· РЕНО СИМБОЛ (2004 р.вип., 118 тис.км, 
білий, потребує незначного ремонту кузова) 
- за домовленістю. Тел.: (050) 075-21-91.
· СЛАВУТА ЛЮКС (99 р.вип., 1,1 л, 45 тис.
км, гаражне зберігання) - 2 тис. у.о. Тел.: 
(066) 222-10-13.
· 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 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.
· ШЕВРОЛЄ АВЕО (2006 р.вип.). Тел.: (096) 
628-76-89.
· ШКОДА РУМСТЕР (2014 р.вип., гаражне 
зберігання, беж.). Тел.: (096) 968-25-45.

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-4331 (92 р.вип., двигун КАМАЗ, запча-
стини). Тел.: (050) 140-14-83.
· КАМАЗ-54112 (98 р.вип.) - 4,5 тис. у.о. або 
обміняю на напівпричіп. Тел.: (050) 574-80-
32.
· КАМАЗ-5511 (87 р.вип., кузов КРАЗ, 13 т) 
- 8,5 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
· УАЗ-452 (80 р.вип.). Тел.: (098) 477-92-14.

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 
· ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ-3 (94 р.вип., 1,9 
ТДІ, потребує ремонту, з документами, для 
себе) дорого. Тел.: (067) 265-00-62.

продам 
· ГАЗ-32213 ГАЗЕЛЬ (2004 р.вип., пасажир-
ський, 12 місць, бензин, колір білий, по-
требує ремонту). Тел.: (097) 876-12-57.
· ІКАРУС-256 (88 р.вип., пасажирський, 49 
місць, червоний, норм. стан) - 4,5 тис. у.о. 
Тел.: (095) 477-34-86.

3.4. Мото-, вело
куплю 

· Велосипед (для себе). Тел.: (098) 227-72-04.
продам 

· Веломобіль КАРТ-1506 (2-місний, пе-
дальний, 3-колесний) - 4,8 тис.грн. Тел.: 
(066) 820-39-48.
· Велосипед гірський (підсилені ободи, ди-
скові гальма, гарний стан, на ходу) або об-
міняю. Тел.: (097) 297-19-58.
· Велосипеди ОУШЕН (2 шт., розсувні, 
нов.). Тел.: (095) 280-43-75.
· 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 РЕКС-5022 (Китай) або обміняю 
на електричку 3-колесну інвалідну коляску. 
Тел.: (066) 215-67-22.
· Мотоколяску СЗД: двигун, редуктор, ко-
леса, осі, ланцюги (комплект). Тел.: (067) 
894-90-11.
· Моторолер ЕЛЕКТРОН В-150М (74 р.вип., 
за техпаспортом) - 15 тис.грн. Тел.: (067) 
280-14-07.
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· Скутер ДАФА (80 куб.см, 4-тактний) - 3,5 
тис.грн. Терміново. Тел.: (050) 943-24-12.

3.5. Спецтехніка
куплю 

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

· 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 (94 р.вип., 2-колесний, гарний стан) 
недорого. Тел.: (098) 326-97-99.

здам в оренду 
ё Услуги аренда трала, негабаритные 
перевозки по Украине, перевозим 
различную спецтехнику, экскаваторы, 
бульдозеры, комбайны, емкости, 
прочее оборудование до 60 тонн. Тел.: 
(096) 559-14-38 (Сергей).

3.6. Автодеталі
куплю 

· РОВЕР на запчастини. Тел.: 513-69-83.
продам 

· АЛЬФА-РОМЕО-33: запчастини. Тел.: 
(067) 725-58-39.
· АЛЬФА РОМЕО-33 по запчастинах. Тел.: 
(093) 730-13-92.
· ВАЗ-2102: двері (3 шт.), вал розподільчий 
з кулачаами, глушник, крило праве (нов.), 
капот, редцуктор заднього мосту. МОС-
КВИЧ-2141: крила передні. Тел.: 524-25-68.
· ВАЗ-2106, 2107: комплект задніх сидінь. 
Тел.: (063) 146-29-26.
· ВОЛЬВО: запчастини. Тел.: (093) 059-94-80.
· ГАЗ-2401: запчастини б/к. Тел.: (098) 083-54-35.
· ГАЗ-2401 по запчастинах. Тел.: (097) 290-12-40.
· ГАЗ-2410: головку блока 402-го двигуна. 
Тел.: (066) 270-86-17.
· Двигун ЯМЗ-238 з коробкою ТАТРА, 
радіатор Т-150. Тел.: (093) 578-35-19.
· ЗАЗ-968М: запчастини. БМВ-520 (84 
р.вип.): КПП-автомат, ліхтар задній правий, 
карбюратор. Тел.: (067) 799-15-64.
· МЕРСЕДЕС-124, 220, ML, GL: запчастини. 
Тел.: (063) 058-60-34.
· МЕРСЕДЕС-124 по запчастинах. Тел.: 
(050) 331-21-60.
· МІЦУБІСІ ГАЛАНТ: запчастини. Тел.: 
(093) 032-96-16.
· МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО ВАГОН-4 (2010 
р.вип.): фари (б/к, оригінал). Тел.: (097) 266-
11-52.
· МОСКВИЧ-2140: генератор - 2300 грн. 
Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
· МОСКВИЧ-2141: двигун (2,0 л) по запча-
стинах. Тел.: (066) 754-84-62.
· МОСКВИЧ-412: двері водія - 300 грн, МОС-
КВИЧ-408: крила заднє ліве, задне правє (все 
нов.) - 300 грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
· 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.
· ОПЕЛЬ: головку блока. Тел.: (066) 594-57-64.
· ПЕЖО-406 КУПЕ ПІНІН ФАРІНА по за-
пчастинах. Тел.: 332-65-66.
· РАФ, ЗІЛ: скло лобове. Тел.: (050) 386-59-05.
· РЕНО: запчастини б/к та нов. Тел.: (050) 
511-25-98.
· УАЗ: запчастини. Тел.: (050) 193-78-17.
· ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ: запчастини. 
Тел.: (098) 135-31-53.
· ФОРД LDV КОНВОЙ (2004 р.вип., дизель) 
по запчастинах. Тел.: (067) 319-14-50.
· ФОРД: головку блока. Тел.: (097) 517-75-51.
· ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (066) 
702-76-46.
· ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (094) 
823-62-13.
· ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (097) 
109-72-46.
· ХОНДА АКОРД (2000 р.вип., 1,8 л) по за-
пчастинах. Тел.: (067) 452-81-62.
· ХОНДА: запчастини б/к та нов. Тел.: (093) 
002-08-07.
· ЧЕРІ АМУЛЕТ по запчастинах. Тел.: (068) 
530-35-97.
· ШЕВРОЛЄ: головку блока. Тел.: (097) 803-04-58.

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

продам 
· Акумулятор автомобільний (12 В, 72 А/
год.) - 700 грн. Тел.: (063) 261-11-21.
· Акумулятор для вантажного авто (нов., 190 А 
х 1250 ЕН) - 2,28 тис.грн. Тел.: (095) 412-22-06.
· Баки паливні (каністри, на 22 л). Тел.: (066) 
825-18-45.
· Вакуометр автомобильный. Тел.: (050) 206-21-46
ё Газобаллонное оборудование. Га-
рантия. www.gaz.zp.ua. Тел.: (099) 526-
01-12, (097) 283-80-30, (093) 797-85-50.
· Пристрій буксирувальний (нов.) до ма-
шини ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ недорого. 
Тел.: (096) 314-15-64.
· Пристрій зарядний для автоакумуляторів 
(220 В). Тел.: (067) 439-84-77.
· Пристрій зарядний для акумулятора, автопри-
ймач до ВОЛГА, ВАЗ. Тел.: (050) 442-33-76.
· Пульт для автомагнітоли ПІОНЕР (Японія). 
Тел.: (096) 459-78-13.
· Ремінь безпеки - 120 грн. Тел.: (066) 465-
66-34, 526-39-33.
· Установки газові (б/к та нов.) для всіх мо-
делей. Тел.: (093) 730-13-92.
· Установку для комп’ютерного підбору ав-
томобільних фарб. Тел.: (067) 157-07-82.

3.8. Шини, шиномонтаж
куплю 

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

продам 
· Автопокришки 195х65 R15 (б/к). Тел.: 
(098) 995-00-87.
· 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 R13, 14, 15, 16 (все б/к). 
Тел.: 332-04-13.
· Автопокришки R13, 14, 15 (б/к та нов.). 
Тел.: (067) 280-97-50.
· Автопокришки ГЕСЛАВЕТ (зим., 195/60 
R15). Тел.: (098) 823-93-66.
· Автопокришки НОКІАН-225/65 R17 (зим., 
4 колеса, б/к, гарний стан) - договірна. Тел.: 
(067) 591-19-54.

· Автошини б/к (205/60 R15 RADIAL 
TUBLES, 185/75 R16С 104/102H, 195/65 
R15 91H TURELES). Тел.: (096) 882-39-88.

3.10. Гаражі
куплю 

· Гараж або паркомісце в Києві. Тел.: (093) 
701-31-51.
· Гараж (метал., метал., для себе). Тел.: (098) 
250-76-50.
· Гараж (метал., можна з місцем). Тел.: (098) 
042-00-29.
· Гараж (Нивки, для себе), у власника. Тел.: 
599-06-12.
· Гараж (Нивки, для себе), у господаря. Тел.: 
(097) 815-68-40.

продам 
· Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., ГБК 
«Алмаз», підвал) або здам в оренду. Тел.: 
(096) 516-12-17.
· Гараж (Дніпровський, Березняки, метал., 
кооп. «Богатир») або здам в оренду. Тел.: 
(050) 562-78-50.
· Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська,11, 
кооп. «Ветеран»). Тел.: (066) 293-78-40.
· 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 (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. Коноплянська, 
кооп., приват., 50 кв.м, 2 рівні, підвал, 3 
кімнати 25 кв.м, євроремонт) - 420 тис.грн, 
торг. Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
· Гараж (Печерський, кооп. «Либідь», м. 
«Видубичі», шлакоблоковий, висота воріт 2 
м) - 2,5 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.
· Гараж (Печерський, м. «Видубичі», метал., 
20 кв.м, підвал, після капремонту) - 2 тис. 
у.о. Тел.: (098) 247-55-17.
· 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 у Вишгороді (кооп. «Ветеран», 
1-пов., цегл., 29,2 кв.м, оглядова яма) - 12 
тис. у.о. Тел.: (068) 888-75-75.
· Гараж (Шевченківський, біля м. 
«Лук’янівська», на 2 авто). Тел.: 483-08-58.
· Гараж (Шевченківський, вул. Соляна, 30 
кв.м, вентиляція, каналізація центр., висота 
3,6 м, 5х6 м) або здам в оренду. Тел.: (068) 
129-65-03.
· Гараж (Шевченківський, Нивки, район ме-
дучилища, метал., яма, погріб). Тел.: (067) 
647-73-56.
· Місце в паркінгу (Деснянський, вул. Мар-
шала Жукова,33-А) - 5 тис. у.о. Тел.: 519-66-04.
здам в оренду 
· Гараж-бокс (Шевченківський, Лук’янівка, 
вул. Соляна, 30 кв.м). Тел.: (094) 925-26-44.
· Гараж (Дарницький, район радіозаводу) - 
1,1 тис.грн. Тел.: (066) 973-50-16.
· Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., під 
СТО). Тел.: (096) 516-12-17.
· Гараж (Оболонський, вул. Озерна, м. «Героїв 
Дніпра», метал., кооп., яма, погріб, електрое-
нергія, охорона). Тел.: (067) 754-34-87.
· Гараж (Святошинський, Борщагівка, метал.) 
або продам. Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
· Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського, 
поряд вул. М.Кривоноса, кооп. «Севасто-
польський», 18 кв.м, чистий, вільний). Тел.: 
(067) 183-44-34.
· 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.

4 Устаткування 4

4.1. Устаткування, 
прилади, сировина

куплю 
· 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 ацетиленовий (для себе, можна б/к) 
недорого. Тел.: (066) 112-39-75.
· Бензопилу ЛІДЕР (повна прочистка карбю-
ратора, нов. повітряний фільтр, відточений 
ланцюг, потребує уваги проводка) - 850 грн. 
Тел.: (067) 911-29-90.
· Компресори промислові марки 4-ПБ для хо-
лодильного обладнання. Тел.: (098) 335-03-82.
ё Куплю оргстекло, текстолит, 
фторопласт, винипласт, электро-
картон, набивку, асботкань. Тел.: 
(099) 623-36-91, (097) 080-32-67.
· Перфоратор. Тел.: (068) 115-17-97.
· Перфоратор. Тел.: (097) 297-19-58.
· Пристрій зарядний для акумулятора (можна 
несправний), верстат свердлувальний, патрон 
для дрелі під конус В-16, ключ для патрона, 
бінокуляри, електродриль, свердла, електро-
точило. Тел.: (098) 227-72-04.
· Пристрій зарядний на 20 Вольт до шурупо-
верта (блок живлення, для себе). Тел.: 463-19-56.
· Фризер для морозива. Тел.: (066) 339-36-34.
· Частотомір, радіолампи, осцилограф, гене-
ратор (можна неробочий). Тел.: (068) 097-48-99.

продам 
· Апарат ВД-402 (зварювальний, 3-фазний, 
200 кг) - 15,1 тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
· Апарат зварювальний (3 в 1) - 3,8 тис.грн. 
Тел.: (067) 889-14-10.
· Апарат зварювальний (двигун ГАЗ-24, на 
колесах, військове обладнання). Тел.: (095) 
477-34-86.
· Балон газовий (50 л, редуктор), лещата 
(ширина губок 75 мм). Тел.: (099) 178-21-98.
· Балон газовий. Тел.: (093) 921-05-20, 258-13-14.
· Бензогенератор ФОРТЕ (2,8 кВт, б/к, ро-
бочий стан). Тел.: (067) 733-23-51.
· Бензопилу ФОРВАРД (потребує незначного 
ремонту) - 900 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Бензопилу ШТИЛЬ МС-440. Тел.: (068) 
928-11-43.
· Бетонозмішувач (Макарівський р-н, б/к, 
один господар, в оренду не здавався, ро-
бочий стан, 180 л) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 
331-19-03, 355-70-60.
· 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.
· Болгарку, бетонозмішувач побутовий, 
електропилу, апарат зварювальний ІОН-200 
(вітч., 1-фазний), дриль БОШ, шлифувальну 
машину, стаместки для дерева та ін. Тел.: 
(067) 403-03-15.
· Болгарку ВІМ-115 НАМ (Німеччина, нов., 
220 В, 900 Вт) - 650 грн. Тел.: (066) 388-58-29.
· Верстат деревообробний (рейсмусний, 380 
Вт, пересувний). Тел.: (050) 444-18-94.
· Верстат оригінальний універсальний дере-
вообробний (побутовий), верстат токарний по 
дереву (набір різців). Тел.: (050) 761-12-70.
· Джерело безперебійного живлення з аку-
муляторної батареї (нов., на гарантії). Тел.: 
(098) 468-96-02, (068) 901-53-42.
· Джерело живлення постійного струму 
(плавне регулювання, до 30 Вольт, 1 А), авто-
трансформатор лабораторний ЛАТР-2М (діа-
пазон до 250 Вольт, 2 А). Тел.: (068) 126-31-07.

· Електролобзик. Тел.: (093) 554-46-01.
· Інструмент для роботи різний. Тел.: (093) 
506-52-83.
· Лампу паяльну (1 л) - 100 грн. Тел.: (066) 
763-77-87, (099) 470-51-02.
· Ланцюг калений (довжина 7 м, товщина 6 
мм) - 280 грн/пог.м. Тел.: 525-69-66.
· Лещата великі - 1500 грн. Тел.: (066) 646-87-48.
· Лічильник САМГАЗ газовий (нов.) дешево. 
Тел.: 434-03-03.
· Лічильник СОИ-446-10-40А (1-фазний, 
електричний). Тел.: (050) 283-82-31.
· Мікроскоп. Тел.: (099) 551-30-41.
· Насос ручний (помпа, компактний) - 1 
тис.грн, сурик свинцовий (порошок, 3 кг), 
фторопласт, капролон, ебоніт, тектоліт, орг-
скло (різні розміри), конденсатори (2 банки, 
400 мкФ/600 Вольт), інструмент токарний 
(ріжучий, мерительний, різний), латунь, 
бронзу. Тел.: (067) 884-13-90.
· 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.
· Прилавок низькотемпературний (робочий 
стан, Німеччина), камеру морозильну, конди-
ціонер, витяжку кухон. Тел.: (093) 696-71-09.
· Провід зварювальний (16 кв., 20 пог.м), 18 
кв. (14 пог.м). Тел.: 405-18-66.
· Станок ФУ-250 (фрезерний, Румунія). Тел.: 
(097) 876-12-57.
· Стерилізатор сухоповітряний. Тел.: (098) 
966-31-59.
· Точило (2-бічне, діаметр 200 мм), редуктор 
вуглекислотний. Тел.: (066) 747-56-43.
· Трансформатор ЛАТР. Тел.: 331-27-29.
· 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.
· Шланг для свердловини (30 м), насос для 
води, гідроформ. Тел.: (068) 717-95-89.

5 Сільське 
господарство 5

5.1. Сільгосптехніка, 
запчастини

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.
· Причіп тракторний, диски до трактора 
Т-25. Тел.: (096) 311-61-67.
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 построек. Ми-
хаил (50 лет, опыт). Тел.: (095) 850-05-02.

5.2. Реманент
куплю 

· Секатор, косу, бензокосу, сокиру. Тел.: 
(098) 227-72-04.

продам 
· Віз на одного коня, з новим упряжом. Віз у 
гарному стані, користувались мало, легкий, 
усилений. Тел.: (068) 332-18-38.
· Мотоблок (7 к.с., 2 надувні колеса, 2 фрези, 
в комплекті, вага 60 кг, нов.) - 400 у.о. Тел.: 
(096) 490-24-79.
· Причіп до мотоблока (нов.). Тел.: (096) 
870-59-67.
· Січкорізку, бурякорізку (все ел., гарний 
стан). Тел.: (098) 083-54-35.
· Тример електричний (косарка, відм. стан) - 
800 грн. Тел.: (099) 535-18-34 (після 20.00).
· Шланг поливальний (нов., облегчений, 15 
м) - 250 грн. Тел.: (067) 454-60-46.

5.3. Худоба, птиця, 
комбікорми

продам 
· Кіз лохвицької породи або безрогих, козенят, 
козликів. Тел.: (067) 898-85-40, (097) 346-97-77.
· Поросят (8 тижнів, Яготинський р-н, 
с.Богданівка). Тел.: (098) 760-32-24 (Тетяна).

5.4. Садівництво, 
городництво

куплю 
· Вулики системи ДАДАН (б/к, в р-ні 
с.Катюжанка, Димер) недорого. Тел.: (099) 
519-04-48.

продам 
· Бджоли. Тел.: (095) 336-86-25 (Микола 
Олексійович).
· Бджолосім’ї, бджолопавільйон. Тел.: (098) 
476-72-44.
· Візок господарський (гарний стан) - 2 тис.
грн. Тел.: (093) 749-52-30.
· Вулики (лежаки, експлуатація 1 рік, 3 шт., 
знаходяться в Києві) по 400 грн/шт. Тел.: 
(067) 581-44-47.
· Нарциси (сортові, багатоквіткові), шип-
шину свіжу, ягоди калини свіжої, цибулини 
тюльпанів, тую, горіхи грецькі, липи ма-
ленькі. Тел.: (063) 692-22-49.
· Насіння амаранту (2 кг). Тел.: 529-44-34.
ё Продається сіно в тюках по 16 кг. 
Різнотрав’я, 40 грн/шт. Можлива 
доставка. Тел.: (067) 998-03-61.
· 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.
· Саженцы яблони, малины, смородины, ки-
зила, ореха. Тел.: 592-25-72.
· Троянди паркові та плетисті, цибулини 
тюльпанів. Тел.: 337-51-75.
· Троянди плетисті. Тел.: (095) 948-28-21.
· Шипшину свіжу для приватних осіб та ягоди 
шовковиці, саджанці горіхів (1-2-річні) по 15 
грн, горіхі - 22 грн/кг. Тел.: (050) 076-91-61.

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.
ё Дам деньги в долг. Не являемся 
банковским учреждением. Тел.: 
(068) 160-72-54 (Олег).

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 розгляду 
адміністративних, кримінальних та справ, 
пов’язаних з ДТП в судах України. Автор юри-
дичної 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.: (050) 206-21-46.
· Пошук інформації в Інтернет. Запис інфор-
мації на любий електронний носій (флешка, 
CD/DVD, microSD). Тел.: (050) 206-21-46 
(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.: (050) 206-21-46.
· 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.: (050) 206-
21-46 (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

продам 
· Блок живлення ПЕНТІУМ-3 недорого. 
Тел.: (096) 968-25-45.
· Клавіатуру для ПК (оптична). Тел.: (066) 
766-00-52.
· Книгу електронну (7», б/к). Тел.: (063) 892-86-53.
· Комп’ютер - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 366-78-31.
· Маршрутеризатор для інтернету, Wi-Fi 
КАНЬОН-150, модем ЗІКСЕЛЬ АДСЛ-2. 
Тел.: (093) 201-59-89.
· Монітор LG ФЛАТРОН (17»). Тел.: (068) 
928-11-43.
· Монітор САМСУНГ-750NF (17»). Тел.: 
(096) 440-78-47.
· Ноутбук АСУС Х751SI-TU002D (білий, 
портативний, 17,3», ОЗУ 4 Гб, жорсткий 
диск 1 Терабайт, процесор 4-ядровий ІНТЕЛ 
КОРЕ 2/4 ГГц, мишка, батарея, повний ком-
плект) - 9,5 тис.грн, сумку - 600 грн. Тел.: 
(095) 434-32-17.
· НР ФОТОСМАРТ B-010 СІРІУС недорого. 
Тел.: (067) 647-73-56.
· Принтер - 250 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
· Роутер - 350 грн. Тел.: (093) 110-10-34.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю 

· Телефони моб. в будь-якому стані. Тел.: 
(068) 115-17-97.
· Телефони мобільні (б/к, для себе). Тел.: 
(067) 504-52-81.

продам 
· Подовжувач міського номера телефона. 
Тел.: (050) 884-47-54.
· Смартфони б/к, модем. Тел.: (098) 823-93-66.
· Смартфон НОКІА N-73 (Німеччина, нов.) 
або обміняю на неробочий моб. телефон. 
Тел.: (097) 297-19-58.
· Телефон-АВН РУСЬ-17 (нов.) - 400 грн. 
Тел.: (063) 977-46-80.
· Телефон дисковий (робочий). Тел.: (097) 
247-33-62.
· Телефон з АВН. Тел.: (050) 064-26-41.
· Телефони моб. ПРЕСТІЖИО, НОКІА, 
САМСУНГ. Тел.: (050) 669-05-92.

· Телефон моб. (бабушка) - 430 грн. 
Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Телефон НОКІА N-73 (моб., Німеччина, 
нов.) або обміняю на неробочі моб. теле-
фони. Тел.: (068) 115-17-97.
· Факс ПАНАСОНИК КХ-F130, принтер 
КАНОН С-200, монітор САМСУНГ. Тел.: 
(097) 940-11-02.

7.3. Інша оргтехніка, 
канцтовари

продам 
· Годинник-будильник (який розмовляє) - 
250 грн. Тел.: 410-45-40.
· Друкарську ЛІЛЕЯ (портативна, елек-
тронна, нова). Тел.: 276-16-84.
· Друкарську ЛИСТВИЦЯ. Тел.: 566-32-73, 
(050) 441-31-60.
· Друкарську МОСКВА (портативна) - 150 
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Друкарську ЯТРАНЬ. Тел.: (098) 991-12-21.
· 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.

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.
· 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, центр муз. (будь-який стан). 
Тел.: (097) 297-19-58.
· Центр муз. (в одному корпусі диски, про-
гравач, аудіомагнітофон, можна динамики з 
піщалками). Тел.: (097) 247-33-62.

продам 
· Відеокамеру ПАНАСОНИК, колонки, віде-
омагнітофони. Тел.: (099) 103-44-10.
· Відеокамеру СОНІ, відеоплеєр СОНІ. Тел.: 
(097) 210-02-18.
· Відеокасету-адаптер - 200 грн. Тел.: 513-69-83.
· Відеомагнітофон ОРИОН (Японія) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (096) 968-25-45.
· Відеомагнітофон СОНІ (на запчастини), 
фотоапарат КОДАК недорого. Тел.: (099) 
038-81-98.
· Відеомагнітофон ШАРП (касетний). Тел.: 
(098) 858-20-45.
· Диски DVD, компакт-диски (б/к). Тел.: 
(066) 766-00-52.
· Колонки S-606 - 150 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
· Колонки. Тел.: (063) 530-46-45.
· Колонки ТЕСЛА (2 шт.) - 150 грн, АЙВА (2 
шт.) - 550 грн, DVD ПІОНЕР - 150 грн. Тел.: 
(067) 587-67-95.
· Магнітолу АЙВА. Тел.: 528-25-26.
· Магнітофон РОСТОВ-НА-ДОНУ-102 - 
3500 грн, телевізор ВИТЯЗЬ - 1 тис.грн. 
Тел.: 530-33-58.
· Навушники ЕХО-101 - 60 грн. Тел.: (067) 
119-38-04.
· Плеєр DVD - 400 грн. Тел.: (050) 198-45-87.
· Приймач ВЕФ-202 (б/к, робочий), про-
гравач ЮНІСТЬ (б/к, гарні платівки, 
В.Висоцький) недорого. Тел.: 434-03-03.
· Радійприймач з магнітофоном 
(Японія, Toshiba) - 500 грн. Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Радіоприймачі, навушники, фотоапарати. 
Тел.: (097) 844-92-76.
· Телевізор JVC. Тел.: (095) 350-79-60.
· Телевізор LG (55 см, робочий). Тел.: (093) 
581-38-45.
· Телевізор ЕЛЕКТРОН-51ТЦ451ДИ (па-
спорт, пульт). Тел.: (066) 980-67-10.
· Телевізори (2 шт., імп.) на запчастини, кі-
нескопи. Тел.: 362-36-55.
· Телевізори ПАНАСОНИК, ЕЛЕКТРОН. 
Тел.: 560-18-91.
· Телевізори САМСУНГ, СОНІ дешево. Тел.: 
(099) 344-37-94.
· Телевізори: ТОМСОН, КВН-49, ЛЕНІН-
ГРАД Т-2. Тел.: (050) 193-78-17.
· Телевізори ФІЛІПС, ШАРП (б/к, робочі). 
Тел.: (095) 133-93-74.
· Телевізор МУСТЕР ЕЛЕКТРОНІС (на за-
пчастини, розбита матриця) - 300 грн. Тел.: 
(096) 360-99-94.
· Телевізор ПАНАСОНИК, радіолу РИГА 
ЛЮКС. Тел.: 419-34-05.
· Телевізор ПАНАСОНИК ТС-14Х2 (екран 
37, для монтажа на стіну є лапа) - 500 грн, 
торг. Тел.: (095) 456-67-43.
· Телевізор ПАНАСОНИК ТС-2166R 
(Японія). Тел.: (068) 976-34-76.
· Телевізор ПАНАСОНИК ТС-21V8R (21») - 
300 грн. Тел.: (099) 620-06-09.
· Телевізор САМСУНГ (52 см). Тел.: 245-63-83.
· Телевізор САМСУНГ (54», відм. стан). 
Тел.: (099) 537-34-87.
· Телевізор САМСУНГ ПЛАНО (сріблястий, 
54 см, ідеальний стан). Тел.: (063) 982-26-50.
· Телевізор САМСУНГ. Тел.: (066) 501-38-84.
· Телевізор САМСУНГ. Тел.: (095) 709-58-21, 
458-51-90.
· Телевізор САМСУНГ. Тел.: (097) 279-32-06.
· Телевізор СЛАВУТИЧ на запчастини. Тел.: 
(098) 792-02-81.
· Телевізор СОНІ (робочий) - 400 грн. Тел.: 
(067) 941-46-98.
· Телевізор СОНІ. Тел.: (066) 139-20-54.
· Телевізор СОНІ. Тел.: (068) 126-31-07.
· Телевізор ТОМСОН - 500 грн. Тел.: (093) 
566-71-45.
· Телевізор ТОШИБА. Тел.: (063) 924-65-26.
· Телевізор ТОШИБА. Тел.: (097) 327-27-82.

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. Тел.: (067) 911-29-90.
· Пральну, холодильник, електроплиту (б/к 
до 2 років). Тел.: (066) 937-68-30.

· Холодильник б/к, морозильник, плиту 
газову, електричну, пральну (можна які по-
требують ремонту, самовивезення). Тел.: 
237-33-67.
· Холодильник, комбайн кухон. (будь-який 
стан). Тел.: (068) 115-17-97.

продам 
· Вентилятор на підлогу (з дистанційним ке-
руванням), швейну БРАЗЕР LS-2720. Тел.: 
(098) 491-63-75.
· 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 БОШ (крапельна, нов.). Тел.: 
(066) 392-17-14.
· Кавоварку КРУПС, кавоварку гейзерну, 
обігрівачі, холодильник МІНСЬК. Тел.: 
(068) 717-95-89.
· Камеру морозильну АРДО (гарний стан). 
Тел.: (067) 259-90-37.
· Комбайн кухон. ФІЛІПС. Тел.: (099) 297-92-58.
· Комбайн РОСТОК (кухон.) - 500 грн, елек-
тродуховку - 200 грн. Тел.: (067) 145-01-34.
· Кондиціонер БК-2500 (1999 р.вип., б/к). 
Тел.: (097) 876-12-57.
· Кондиціонери (спліт-системи, нов.). Тел.: 
(068) 805-29-52.
· Кондиціонер. Тел.: (093) 264-83-70.
· Матрац-електрогрілку (нов.) недорого. 
Тел.: (068) 129-65-03.
· М’ясорубку РОСЬ, електромороженицю, 
вентилятор СН-2В, кавоварку (ел.). Тел.: 
408-55-10.
· Оверлок (3-нитковий, 51 кл., головка) - 1,2 
тис.грн. Тел.: (095) 370-51-13.
· Пароварку ОРИОН. Тел.: (098) 468-96-02, 
(068) 901-53-42.
· Пилосос ЕЛЕНБЕРГ (б/к) недорого. Тел.: 
(095) 803-24-25.
· Пилосос РАКЕТА (робочий) - 300 грн, 
швейну ГЕВЕР (ножна, Німеччина) 1,5 тис.
грн, швейну ПОДІЛЬСЬКА-142 - 800 грн, 
совокижималку ЖУРАВУШКА (нов.) - 500 
грн. Тел.: (099) 520-78-85.
· Пилосос ШТОРМ - 400 грн. Тел.: (063) 
924-65-26.
· 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 ЕЛЕКТРА-1001 (4-конф., ел., б/к, 
норм. стан, корич., робоча) - 1,5 тис.грн, пи-
лосос. Тел.: (067) 911-29-90.
· Плиту ЕЛЕКТРА-1 (ел., біла), пральну 
СИБІР, швейну ПОДІЛЬСЬКА, пилосос 
УРАЛЕЦЬ-М. Тел.: (095) 738-16-91.
· Плиту НОРД (4-конф., газова, б/к, робоча) 
дешево. Тел.: (097) 413-18-96.
· Плойку. Тел.: (099) 038-81-98.
· Пральну (вітч.) недорого. Тел.: (066) 274-61-83.
· Пральну ІНДЕЗИТ, витяжку кухон. Тел.: 
419-01-65.
· Пральну МАЛЮТКА - 400 грн. Тел.: 566-45-08.
· Пральну РИГА. Тел.: (098) 946-51-32.
· Праску ІНОТЕКС (нов., Німеччина). Тел.: 
(066) 392-17-14.
· Праску (нов.) - 120 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
· Праску парову (імп.). Тел.: (067) 526-38-85.
· 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.
· Сушарку для рушників (нерж.). Тел.: (066) 
353-93-89.
· Хлібопічку (нов.) - 2 тис.грн. Тел.: (099) 
754-20-26.
· Холодильник ВІРПУЛ (2-камерний, два 
компресори, гарний стан, 60х60х185 см), 
соковижималку ручну (краща для томатів), 
плиту ел. ЕЛЕКТРА (4-конф., корич., ро-
боча, гарний стан). Тел.: 229-96-75, (050) 
229-05-54.
· Холодильник ВІРПУЛ (висота 185 см). 
Тел.: (096) 642-11-70.
· Холодильник ДНІПРО-2 (б/к, робочий). 
Тел.: (066) 247-74-20.
· Холодильники витринні. Тел.: (050) 386-59-05.
· Холодильник ІНДЕЗИТ (нов., імп.). Тел.: 
280-35-02, (066) 752-60-63.
· Чайник ДЕФА (ел., нов., в упаковці, 1,8 л, 1,5 
кВт, гарантія) - 220 грн. Тел.: (093) 576-85-01.
· Чайник (Німеччина, ел.), масажер (ел., для 
спини), пральну АЕГ (Німеччина, сушка, 
гарний стан). Тел.: (067) 916-86-20.
· Швейну (ножна, Німеччина) - 500 грн. 
Тел.: (093) 344-32-84.
· Швейну ПМЗ (старого зразка) - 500 грн. 
Тел.: (099) 222-84-88.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.: 
(066) 365-55-14.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (чавунна, всі опе-
рації) - 700 грн, торг. Тел.: (067) 298-55-26.
· Швейну. Тел.: (050) 727-86-63.
· Швейну. Тел.: (099) 103-44-10.
· Швейну ТУЛА (електрична). Тел.: (050) 
629-62-08.
· Швейну ТУЛА (електропривод). Тел.: (063) 
120-96-76.
· Швейну ЧАЙКА (ножна). Тел.: (067) 106-89-13.

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 пластмасовий або 
металевий, купорос мідний, купорос залізний, 
лещата, свердла, дзвінок бездротовий (елек-
тронний), датчик руху. Тел.: (098) 227-72-04.

продам 
· Банки (3 л) дешево. Тел.: 567-05-90.
· Банки скляні (1 та 3 л), бутель (10 л). Тел.: 
(050) 037-08-07.
· Бочки, баки (700, 1000 л, поліетилен). Тел.: 
(066) 930-77-44.
· Ваги електронні медичні (до 150 кг). Тел.: 
(067) 442-24-72.
· Вази (кришталь, Німеччина, Чехія). Тел.: 
(067) 230-04-94.
· Вазу з литого скла (фігурна), вазу кришталеву, 
статуетки фарфорові. Тел.: (067) 106-89-13.
· Вату мінеральну (1 рулон). Тел.: 530-33-58.
· Рюмки (кришталь, 12 шт., нов.) - 120 грн, 
ложки (кавові, мельхіорові, 6 шт., нов., по-
дарункові) - 240 грн. Тел.: (095) 770-16-78.
· Салатник кришталевий, ладью, міксер з на-
садками, візок господарський, кришталь (по-
пільничка, фужери). Тел.: (099) 241-73-46.
· Самовар (Тула). Тел.: (097) 940-11-02.
· 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.
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· Сервіз ТРОЯНДА (Німеччина, 24 пред-
мети, столовий). Тел.: (093) 451-12-95, (063) 
507-34-72.
· Сковороду (б/к, імп., 28 см, скляна 
кришка). Тел.: (099) 195-45-52.
· Сушарку для рушників (нерж., ширина 45 
см, висота 80 см, нов.) недорого. Тел.: (095) 
065-94-90.
· Сушарку для фруктів та овочів. Тел.: (066) 
103-60-97.
· 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.
· Ящики дерев. (великі). Тел.: (098) 296-05-
50, (04598) 3-66-22.

8.4. Меблі
куплю 

· Крісло офісне (шкіряне або з тканини, 
будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
· Стіл журнальний (для себе) недорого. Тел.: 
(050) 445-17-26.

продам 
· Гарнітур спальний (два ліжка, дві тумби, 
шафа, трюмо, перламутрове полірування, 
можна окремо предмети), стіл письм. Тел.: 
(095) 065-88-75.
· Дзеркала до трюмо, шафу (книжкову під 
склом, 1х2 м), етажерки (Чехія, дубов.). 
Тел.: (067) 456-46-77.
· Диван (2-місний, гарний стан). Тел.: (068) 
123-04-16.
· Диван (2х1 м, бежевий, штучна шкіра, роз-
сувний). Тел.: (098) 589-63-21.
· Диван (б/к, розсувний) - 300 грн. Тел.: 483-
70-41, (067) 628-04-53.
· Диван (єврокнижка, розкладений 2х1,4 м, 
під леопарда) - 2,3 тис.грн, торг. Тел.: (067) 
873-46-20.
· Крісло офісне. Тел.: (096) 781-47-19.
· Крісло офісне. Тел.: 408-13-06.
· Куточок м’який (кутовий, 3,2х2,4 м, темно-
зелений, розсувне одне спальне місце на 
ламелях, гарний стан). Тел.: (063) 982-26-50.
· Ліжко (195х75х40 см, нов.). Тел.: (050) 283-82-31.
· Ліжко (дерев., 1-спальне, б/к, гарний стан). 
Тел.: 546-44-28.
· Ліжко (полуторне, дерев., гарний стан, орто-
педичний матрац) - 1 тис.грн. Тел.: 433-14-13.
· Матрац (200х85 см, ортопедичний). Тел.: 
(098) 769-52-04.
· Передпокій, крісло нерозсувне. Тел.: (067) 
377-93-41.
· Полиці книжкові (2 шт., без скла, гарний 
стан) по 50 грн. Тел.: (067) 941-46-98.
· Полиці книжкові (імп., 3 шт.). Тел.: 284-76-68.
· Полицю (висота 2,35 м, довжина 60 см, ши-
рина 22 см), шафку для взуття, диван-ліжко, 
крісло-ліжко. Тел.: (099) 241-73-46.
· Поролон (товщина 10 см, розмір 2х1 м) - 
600 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
· Розкладачку (б/к) недорого. Тел.: (066) 316-
27-25.
· 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 (дерев., 120х75 см, нов.), стільці м’які 
(нов., 4 шт.). Тел.: (095) 338-14-49.
· Стіл (дерев., круглий, діаметр 75 см, на одній 
ніжці) - 1 тис.грн. Тел.: (068) 958-19-28.
· Стіл журнальний, стільці, полицю книж-
кову, крісло, дошку для прасування, ета-
жерку для квітів. Тел.: (067) 598-63-71.
· Стіл комп’ютерний - 1 тис.грн, стіл письм. 
- 500 грн. Тел.: (093) 490-62-32.
· Стіл комп’ютерний - 1 тис.грн, стіл письм. 
- 500 грн. Тел.: 565-85-77.
· Стіл комп’ютерний, стіл журнальний. Тел.: 
(050) 727-86-63.
· Стіл конторський (1-тумбовий, з висув-
ними ящиками, поліров., темно-вишневий, 
б/к). Тел.: (099) 137-40-81.
· Стіл кухон. (розсувний). Тел.: (097) 844-92-76.
· Трюмо (б/к), стінку ФОБОС (тумба під те-
левізор) - 5 тис.грн. Тел.: 530-33-58.
· Тумби кухон., матраци. Тел.: (067) 106-89-13.
· Шафу (3-стулк. антресолі), шафу (2-стулкова, 
з антресолями), стіл одід. (дерев., розсувний, 
гарний стан) дешево. Тел.: (093) 150-64-07.
· 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.

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

8.5. Парфуми, косметика, 
галантерея

куплю 
· Окуляри від + 1,5 до + 2. Тел.: (098) 227-72-04.

продам 
· Валізу (звичайна), простирадла білі, по-
кривала, килими, ковдри ватяні та дитячі. 
Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
· Валізу старовинну (80х45х26 см) - за до-
мовленістю. Тел.: 529-44-34.
· Електробритву ХАРКІВ. Тел.: 258-59-96.
· Ковдри шерстяні. Тел.: 419-34-05.
· 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 (нов.). Тел.: 425-74-79.
· Матрац (70х190 см, б/к) - 200 грн, матраци 
ватяні. Тел.: 530-33-58.
· Машинку для підстригання волосся, 
бритву БРАУН. Тел.: (096) 007-07-01.
· Нитки шерстяные (нов., для вязания). Тел.: 
(067) 456-46-77.
· Плед (шерсть, Болгарія, нов.), штори (нов., 
натур. тканина), парасольку, сумки (нов.) 
дешево. Тел.: (097) 844-92-76.
· Подушки (4 шт., пір’я), ковдри ватяні (зи-
мові). Тел.: 362-36-55.
· Подушки, ковдру. Тел.: 566-32-73, (050) 
441-31-60.
· Подушки пухові. Тел.: 516-59-81.
· Подушку (90х90 см, гусяче пір’я). Тел.: 
(097) 183-56-51.
· Подушку пухову (80х80 см), килим (2х3 м), 
доріжку килимову (4х1 м). Тел.: (066) 567-00-75.
· Покривала (4 шт.), подушку (пухова, 80х80 
см). Тел.: (098) 598-66-61.
· Покривала на диван (нов., Німеччина), 
сумку польову (офіцерська, шкіряна, нов.). 
Тел.: 286-68-34.
· Покривала на крісла та диван (довжина 2,12 
м, ширина 160 см). Тел.: (066) 567-00-75.
· Покривало (2-спальне, шовк, з оборкою). 
Тел.: 482-49-92 (після 20.00).
· Саквояж (натур. шкіра) недорого. Тел.: 
518-95-95.
· 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).
· Фен ВЕСНА (нов.). Тел.: (096) 470-60-80.
· Штори з тканини різні. Тел.: (097) 844-92-76.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю 

· Одяг великих розмірів (чол., для себе). 
Тел.: (096) 369-91-47.

продам 
· 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.
· Взуття (жін., р.37-39) недорого, пальто фірми 
GAP, чоботи МІНЕЛЛІ (р.37), взуття літ., одяг 
жін. недорого. Тел.: (093) 771-44-28.
· Взуття МЮНХЕН (жін.), МІНЕЛЛІ, шубу 
(натур., Греція). Тел.: (068) 161-05-52.
· Відрізи різних тканин. Тел.: (066) 694-69-70.
· 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., нов., р.60). Тел.: (097) 210-02-18.
· Дублянку (жін., р.46, беж., капюшон, натур. 
хутро, довжина 65 см), дублянку (чол., корич., 
р.48, натур.). Тел.: (095) 065-88-75.
· Дублянку (жін., р.50-52, гарний стан) - 800 
грн, піджак (жін., шкіра, р.50-52, гарний 
стан) - 600 грн. Тел.: (097) 283-75-76.
· Дублянку (імп., чол., гарний стан, натур. 
хутро, овчина, р.48), куртку (жін., імп., нов., 
р.60) недорого. Тел.: (067) 656-65-75.
· Дублянку (нов., жін., натур. хутро, корич., 
р.54-56, з капюшоном), чоботи (жін., нов., 
білі, дуті, всередині хутро, рифлена пі-
дошва, водовідштовхуючі, р.40-41) дешево. 
Тел.: 519-13-89.
· Дублянку (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.
· 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.
· Кросівки (нов., жін., р.36-38) по 200 грн. 
Тел.: (098) 598-66-61.
· Кросівки СОЛОМОН (нов., теплі, р.40) - 
600 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Куртку демісезонну (р.48-50, сіра), чере-
вики (чол., р.41-42, імп., відм. стан) недо-
рого, шапку (норкова, чол., із хвостиків, 
р.56, нова). Тел.: (068) 356-17-00.
· Куртку (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, жін., р.46-48), тканину (шер-
стяна, чорно-біла, по 3 м). Тел.: (050) 948-43-10.
· 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.
· Одяг робочий та ін. (нов.), куртки, шапки, 
хустку (пухова, натур.). Тел.: (097) 844-92-76.
· Одяг та взуття (б/к та нов.) дешево. Тел.: 
(099) 103-44-10.
· Одяг та взуття на реалізацію дешево. Тел.: 
(067) 106-89-13.
· Пальто жен., полушубок, куртку (нов.), са-
поги муж. и детские резиновые, сапоги жен. и 
туфли. Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
· Пальто (світло-корич., р.48-50, чол.), костюм 
залізничника (нов., р.48-50). Тел.: 525-46-02.
· Пальто ШЕАЛІНГ (чол., р.3XL, оригінал, натур 
овчина, темно-корич.). Тел.: (095) 338-14-49.
· Підошву для взуття. Тел.: (097) 230-70-74.
· Плед (ч.-ш., нов.) - 250 грн; дублянку (чол., 
р.44, нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.: (063) 977-46-80.
· Полушубок мутоновый (р.46-48). Тел.: 
(066) 168-11-98.
· Речі для дівчини імп.: джинси, светри, 
блузи, пальто, куртки. Тел.: (095) 703-97-43.
· Сукню (р.56-60, красива), костюм (Білорусь, 
зелений, нов., р.56-60), спідниці (великі роз-
міри), шубу, дублянку (жін.), туфлі (великий 
розмір, жін.). Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
· 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.
· Футболки імп. Тел.: (066) 766-00-52.
· Чоботи офіцерські (нов., хромові, р.41, 
чорні) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Шубу (жін., нутрія, довга, р.48-50). Тел.: 
(066) 662-50-63.
· Шубу (каракулева, нов., р.50). Тел.: (050) 
416-61-63.
· Шубу (нутрія, жін., р.50-52, довга). Тел.: 
229-96-75, (050) 229-05-54.
· Шубу (штучна, чорно-біла, довжина 110 
см, р.50-52) - 400 грн. Тел.: (068) 198-15-97.

8.7. Товари для дітей
куплю 

· Ляльок німецьких, машинки (часів СРСР, 
гарний стан, для себе) недорого. Тел.: (093) 
054-19-03.
· Стілець ЧІККО (для годування, для себе). 
Тел.: (067) 404-45-82.

продам 
· Балдахін на дитяче ліжко, тюль та кріплення 
для тюлі - 250 грн. Тел.: (099) 020-13-94.
· Ванночку дитячу (блакитна) - 200 грн. Тел.: 
(093) 799-67-83.
· Велосипед для дитини 4-8 років (2-колесний, 
2 знімні колеса). Тел.: (095) 177-51-02.
· Гойдалку (нов.) недорого. Тел.: 229-96-75, 
(050) 229-05-54.
· Костюм новорічний Зайчика (гарний стан, 
для хлопчика), костюм Бджілка. Тел.: (096) 
757-20-11.
· Ліжечко (дерев., матрац, захист). Тел.: 
(050) 386-46-37.
· Ліжко дитяче. Тел.: 519-56-68.
· Манеж, ходунки, ванночку дитячу. Тел.: 
(050) 037-08-07.
· 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.
· Санчата (дерев., з метал. спинкою, гарний 
стан) - 250 грн. Тел.: (067) 941-46-98.
· Сукні бальні для дівчаток 5-10 років (ро-
жеві, сині, гарний стан) по 500 грн. Тел.: 
(067) 928-41-54.

8.8. Предмети інтер’єру 
куплю 

· Килим (б/к, для себе). Тел.: (097) 204-71-49.
· Люстру (6-, 8-ріжкова, Чехія). Тел.: (067) 
936-69-40.

продам 
· Вазу фарфорову («мушля», біла із золоти-
стим, велика, красива). Тел.: (095) 037-41-58.
· Дзеркала (круглі, 2 шт.). Тел.: 525-46-02.
· Дзеркало (120х60 см), килим (2,5х3,5 м). 
Тел.: 546-63-44.
· Дзеркало (гарний стан, від трельяжа, бо-
кові сторони 110х20 см, середня частина 
110х40 см) недорого. Тел.: 453-79-63.
· Доріжки (нов., килимові), люстру 
(кришталь, Чехія, 5 плафонів). Тел.: (067) 
230-04-94.
· Карниз алюмінієвий (3 м) - 150 грн. Тел.: 
(066) 465-66-34, 526-39-33.
· Карнизи нерж. (трубка діаметров 4 см + 
кронштейни). Тел.: (099) 241-73-46.

· Карнизи (під дерево, 3,5 м, 3 шт.) по 100 
грн. Тел.: (096) 366-78-31.
· Карниз пластмасовий (круглий, довжина 
280 см). Тел.: 463-19-56.
· Килим (1,5х2 м), килим (2х3 м), доріжки 
килимові (2 шт., беж.-корич., шерстяна, 
зелений фон з червоними смугами збоку). 
Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
· Килим (2,5х3,5 м), дзеркало (120х60 см). 
Тел.: 546-63-44.
· Килим (2х1,5 м, шерсть). Тел.: 234-05-94.
· Килим (2х3 м, синтетичний, гарний колір), 
люстри (3 шт., для коридора та кімнати) не-
дорого. Тел.: 229-96-75, (050) 229-05-54.
· Килим (2х3 м, Сирія). Тел.: 575-59-61.
· Килим (б/к, 2х3 м, вишневого кольору з ма-
люнком - рози). Тел.: (067) 868-17-39.
· Килими (2 шт., 2х3 м). Тел.: 519-56-68.
· Килим, килим-палас, доріжки килимові 
різні. Тел.: (067) 106-89-13.
· Люстру (кришталь, Чехія, 6 плафонів), 12 
плафонів на люстру. Тел.: (067) 230-04-94.
· Папір ДЕКОР Л-9 міліметровий (діа-
зопапір, 1 рулон), папір міліметровий (1 
рулон). Тел.: 519-58-01.
· Пісдставку для квітів. Тел.: 280-35-02.
· Предлагаю живопись в рамках: природа, 
животные, птицы. Тел.: (050) 206-21-46.
· Роги оленя (натур., 5 веток). Тел.: (067) 
456-46-77.

8.9. Продукти харчування, 
БАДи

продам 
· Картоплю (500 кг, середніх розмірів, само-
вивіз) недорого. Тел.: (096) 480-42-84.
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9.2 Медичні товари та 
обладнання

куплю 
· Пристрій САМОЗДРАВ (для себе) недо-
рого. Тел.: (067) 686-37-46.

продам 
· Апарат ДІАДЕНЗ (для сняття болю). Тел.: 
(093) 451-12-95, (063) 507-34-72.
· Апарат ІРІГАТОР для чищення зубів (во-
дяний, 6 насадок, 3 щітки, 3 трубки) - 650 
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Апарат СЕРАГЕМ КОМПАКТ FGM R-390 
электротерапевтичний (Корея) - 8 тис.грн. 
Тел.: (066) 166-76-01.
· Біостимулятор ЮНІСТЬ - 300 грн. Тел.: 
(063) 977-46-80.
· Візок інвалідний (нов., для дорослого) - 5 
тис.грн, торг. Тел.: (093) 152-13-20.
· Електромасажер (нов.). Тел.: (068) 685-45-71.
· Електромасажер ХАРЬКОВЧАНКА - 100 
грн. Тел.: (093) 799-67-83.
· Іплікатор КУЗНЄЦОВА, банки медичні, 
грілку електричну (нова). Тел.: 526-01-11.
· 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.
· Коляску інвалідну (нов.) - 4 тис.грн, хо-
дунки. Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
· Коляску інвалідну. Тел.: (093) 030-74-63.
· Коляску інвалідну. Тел.: 433-06-05.
· Коляску інвалідну (Франція, гарний стан) 
дешево, матрац протипролежневий (Корея, 
нов.). Тел.: (099) 756-84-49.
· Комір ШАНСА лікувальний (для лікування 
остеохондроза, зняття болей в області шеї, го-
ловних болей) - 100 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
· Крісло-коляску (нов., інвалідна, розсувна, 
Канада, полегшена, 4 колеса, сумка, ручне 
гальма) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Крісло-коляску (Франція, гарний стан) де-
шево. Тел.: (063) 935-09-57.
· Кушетку СЕРАГЕМ. Тел.: 418-07-97, (050) 
150-65-08.
· Ліжко СЕРАГЕМ (Корея) - 20 тис.грн. Тел.: 
(099) 798-31-94.
· Масажер для ніг (нов., багатофункційний, га-
рантія 1 рік) - 5 тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
· Милиці нов. (для дорослих, метал.) - 150 
грн. Тел.: 524-67-14.
· Надамо допомогу у придбанні НОРКАЛУТ 
за помірну ціну. Тел.: (067) 303-21-70.
· Памперси для дорослих (різні розміри, 30 
шт.) - 320 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
· Памперси КОМФОРТ (розмір М), ІД-СЛІП 
ЕКСПЕРТ (розміри М, Л, самовивезення) - 
380 грн. Тел.: (099) 170-10-52.
· Памперси, пелюшки (90х60 см), про-
кладки. Тел.: (066) 825-18-45.
· Стінку ЄВМІНОВА, електрокардіограф 
(Нфмеччина). Тел.: (067) 456-46-77.
· Судно з кришкою (нов., для лежачого хво-
рого). Тел.: (095) 709-58-21.

обміняю 
· Накінцівники стоматологічні та мікро-
двигун (нов.) на марки або монети. Тел.: 
(050) 951-03-07.

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.
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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.

10.2. Пропоную роботу
· Адміністратору. З/п 14000 грн. Тел.: (044) 
501-03-51, (067) 268-13-80.
· Бармену. З/п 5000 грн. Тел.: (04142) 4-88-52.
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.
· Бухгалтеру. З/п 8000 грн. Тел.: (050) 190-03-40.
· Вантажнику. З/п 11550 грн. Тел.: (056) 732-
16-76, (056) 732-16-77.
· Вантажнику. З/п 8000 грн. Тел.: (044) 585-41-70.
· Виконавцю робіт. З/п 20000 грн. Тел.: (044) 
234-52-06.

· 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.

· Водію автотранспортних засобів. З/п 12000 
грн. Тел.: (044) 286-24-22.

· Водители кат. Д требуются для 
работы на маршрутах г.Киева. 
От 1000 грн в день, жилье пре-
доставляем. Ремонт и заправка 
за счет предприятия. Тел.: (067) 
600-01-61, (050) 900-34-44
· 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).
· Головному бухгалтеру. З/п 6300 грн. Тел.: 
(044) 515-14-17.

· 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.

· Друкарю офсетного плоского друкування. 
З/п 6000 грн. Тел.: 490-74-96.
· Електрогазозварнику. З/п 4173 грн. Тел.: 
(044) 286-24-22.
· Електрозварнику ручного зварювання. З/п 
12500 грн. Тел.: (067) 742-08-70, (044) 530-43-81.
· Електромеханіку з ремонту та обслуговування 
електронної медичної апаратури. З/п 16200 грн. 
Тел.: (044) 501-03-51, (067) 268-13-80.
· Електромонтеру з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування. З/п 7000 грн. 
Тел.: 548-02-20.
· Електромонтеру оперативно-виїзної бри-
гади. З/п 11000 грн. Тел.: (067) 742-08-70, 
(044) 530-43-81.
· Інженеру. З/п 12000 грн. Тел.: (044) 234-52-06.
· Ищу электриков, сантехников высшего 
класса. Есть работа с жильем, 3-разовым 
питанием. Тел.: (098) 326-97-99.
· Касиру торговельного залу. З/п 12100 грн. 
Тел.: (056) 732-16-76, (056) 732-16-77.
· Касиру торговельного залу. З/п 9936 грн. 
Тел.: (044) 585-41-70.
· Керуючому магазином. З/п 13500 грн. Тел.: 
(056) 732-16-76, (056) 732-16-77.
· Кондитеру. З/п 11224 грн. Тел.: (044) 585-41-70.

ё Консультації щодо роботи в 
Польщі і Чехії. Вакансії для чоло-
віків в Чехії: автозаводи (100-130 
крон/год. - жін. і пари), склади 
бруківки (100 крон/год.), з-д конди-
ціон. HTC (до 100 крон/год., житло 
1000 крон/міс.). Польща: ремонт до-
роги, електрики, в-во шпону, зварю-
вальники, водії, швеї і ін. Робочі візи 
для працевлашт. http://polandpraca-
ua.com. Тел.: +38 (096) 959-98-60 
viber, (068) 925-39-13, (093) 126-03-
22, (067) 258-29-35.

· Кошториснику. З/п 14000 грн. Тел.: (044) 
286-24-22.

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.

· Кухарю. З/п 12328 грн. Тел.: (044) 585-41-70.
· Кухарю. З/п 7000 грн. Тел.: (04142) 4-88-52.
· Кухонному робітнику. З/п 7912 грн. Тел.: 
(044) 585-41-70.
· Лікарю-отоларингологу. З/п 20000 грн. 
Тел.: (044) 501-03-51, (067) 268-13-80.
· Майстру дільниці. З/п 12000 грн. Тел.: 
(044) 234-52-06.
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.
· Машиністу котка самохідного з рівними валь-
цями. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 286-24-22.
· Машиністу прибиральних машин. З/п 
12000 грн. Тел.: (044) 286-24-22.
· Машиністу укладача асфальтобетону. З/п 
14000 грн. Тел.: (044) 286-24-22.
· Менеджеру (управитель) із збуту. З/п 16700 
грн. Тел.: (044) 501-03-51, (067) 268-13-80.
· Мийнику посуду. З/п 5000 грн. Тел.: 
(04142) 4-88-52.

· 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.

· 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.
· Нужны каменщики, штукатуры, электрики, 
сантехники. Тел.: (099) 486-74-70.
· Оброблювачу риби. З/п 12328 грн. Тел.: 
(044) 585-41-70.
· Оператору заправних станцій. З/п 7000 грн. 
Тел.: (04142) 4-88-52.
ё Официальная работа в Европе от де-
сятков прямых работодателей. Польша 
- зарплата 20-30 тыс.грн. Чехия, Гер-
мания, Франция, Эстония - зарплата 
35-45 тыс.грн. Израиль - зарплата 50-60 
тыс.грн. Предоставляем жилье. По-
мощь с документами. Лиц. МСПУ АВ 
№ 547294 от 10.09.2010 г. Тел.: (098) 
956-98-63 (Виктория).

· Охороннику. З/п 11550 грн. Тел.: (056) 732-
16-76, (056) 732-16-77.
· Охороннику. З/п 8832 грн. Тел.: (044) 585-41-70.

ё Охранной компании «G4S» 
требуются охранники на вахту 
по регионам Украины. График 
работы: 15/15, 30/15, смены по 12 
часов. Официальное трудоустрой-
ство, бесплатное жилье, форма, 
питание. Зарплата без задержек. 
Тел.: (095) 226-10-10, (097) 226-
10-10, (093) 226-10-10.

· Пекарю. З/п 11224 грн. Тел.: (044) 585-41-70.
· Помічнику юриста. З/п 8000 грн. Тел.: 
(050) 190-03-40.
· 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.
· Потрібна санітарка для лежачої жінки, 1 
година на день. Тел.: (068) 126-31-07.
· Потрібні робітники для покосу трави (1 
сотка), обпилити пару дерев та викорчувати 
івнячок (20 км від м. «Героїв Дніпра»). Тер-
міново. Тел.: (067) 975-88-59.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
4200 грн. Тел.: (044) 515-14-17.
· Прибиральнику службових приміщень. З/п 
8800 грн. Тел.: (056) 732-16-76, (056) 732-16-77.
· Прибиральнику територій. З/п 6000 грн. 
Тел.: (044) 585-41-70.
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 Приглашаем яна работу: гла-
дильщиц-комплектовщиц, грузчиков, 
водителей, слесарей. Бесплатное 
жилье, льготное питание, городской 
транспорт. Оформление. З/п 14000-
17000 грн. Киевская обл., Борисполь-
ский р-н, с.Счастливое. Тел.: (067) 
434-74-30, (093) 296-43-93.
· Приймальнику товарів. З/п 5000 грн. Тел.: 
(056) 732-16-76, (056) 732-16-77.
· Продавцю-консультанту. З/п 11000 грн. 
Тел.: (056) 732-16-76, (056) 732-16-77.
· Продавцю продовольчих товарів. З/п 9936 
грн. Тел.: (044) 585-41-70.
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.
· Слюсарю з виготовлення деталей та вузлів 
систем вентиляції, кондиціювання повітря, 
пневмотранспорту. З/п 17000 грн. Тел.: (044) 
234-52-06.
· Слюсарю-сантехніку. З/п 10000 грн. Тел.: 
(067) 742-08-70, (044) 530-43-81.
· Сортувальнику паперового виробництва. 
З/п 5000 грн. Тел.: 490-74-96.
· 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 маляры-штукатуры без 
вредных привычек. Зарплату гарантируем. 
Тел.: (098) 326-97-99.
· 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.
· Требуется консьержка (Троещина, 
ул.М.Цветаевой). Тел.: (096) 597-98-58.

· Требуется продавец посуды и бы-
товых электротоваров с опытом 
работы в торговле. З/п от 300 
грн в день плюс % от продаж, 
плюс премия. м. «Лукьяновская», 
рынок. Тел.: (073) 154-61-08, (050) 
330-52-70 (Владимир), (096) 454-
38-46 (Марина).

· Требуется продавец трикотажа, 
необходим опыт работы в тор-
говле. Зарплата 300 грн в день 
плюс премия, плюс % от выторга. 
Возможна ежедневная оплата. Ст. 
м. «Лукьяновская». Тел.: (096) 454-
38-46 (Марина), (095) 205-73-76 
(Ольга), (093) 920-77-39 (Катерина), 
(093) 904-67-12 (Татьяна).

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 Гер-
мании, 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.

· Фахівцю з методів розширення ринку 
збуту (маркетолог). З/п 18000 грн. Тел.: 
(044) 501-03-51, (067) 268-13-80.
· Фахівцю. З/п 4200 грн. Тел.: (044) 515-14-17.
· Шукаю фахівця-оптика для ремонту (юсти-
ровки) бінокля (подвійне зображення). Тел.: 
(068) 722-30-29.

10.3. Шукаю роботу
· Адміністратором, заступником директора, 
директором, менеджером, диспетчером 
(досвід 15 років, вища технічна освіта). Роз-
гляну всі пропозиції. Тел.: (095) 532-75-21.
· Будь-яку в атерьє індпошиву одягу (є власні 
замовлення, забезпечу швейної фурнітурою по 
собівартості). Тел.: (067) 177-63-99.
· Будь-яку високооплачувану або на вихідні 
дні (молодий чоловік, киянин, без шкід-
ливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
· 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 надомну (жінка-інвалід). Інтим не 
пропонувати. Тел.: 519-34-97.
· Будь-яку разову (чоловік, киянин). Тел.: 
(096) 055-13-98.
· Будь-яку тимчасову зварювальником, 
електриком з безкоштовним житлом та що-
денною оплатою. Об’єм роботи від 10 днів. 
Тел.: (050) 280-64-50.
· Бухгалтером за сумісництвом (досвід). 
Тел.: (073) 100-27-99.
· Вантажником разову (є свій автомобіль). 
Тел.: (068) 421-47-07.
· Вантажником, різноробом разову. Тел.: 
(098) 465-66-25.
· Вахтером, комендантом, сторожем, охо-
ронцем (чоловік, 51 рік, досвід, без шкідливих 
звичок, киянин). Тел.: (095) 600-02-14.
· Викладачем з підготовки дітей до школи 
1-2 кл., можу забирати дитину зі школи 
та зробити уроки до 4 кл. Інтим не пропо-
нувати. Тел.: (068) 596-98-80.
· Виконавцем робіт, майстром з ремонтно-
будівельних робіт (досвід 30 років). Тел.: 
(097) 068-16-39.
· Водієм (кат. В,С,D,Е; досвід міжнародних 
перевезень, закордонний паспорт). Тел.: 
(095) 633-41-57.
· 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 (другий клас, 
кат.В,С,D; без шкідливих звичок, досвід 27 
років). Тел.: (095) 203-42-54.
· Водієм на вашому автомобілі (стаж 25 
років, досвід). Тел.: (095) 203-92-54.
· 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.
· Диспетчером на дом. тел. (віруючий хри-
стиянин). Тел.: (067) 597-31-24 (Павло).
· Доглядальницею (60 років, досвід), ти-
ждень через тиждень. Тел.: (097) 670-44-10.
· Доглядальницею (досвід, стаж). Тел.: (068) 
836-69-07 (Олена).
· 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 (маю до-
свід роботи). Тел.: (068) 708-37-17.
· Домробітницею з проживанням. Тел.: (063) 
166-54-52 (Юлія).
· Домробітницею (порядна, чесна, жінка, 
прибирання квартири, прасування, досвід 
в сім’ях). Інтим не пропонувати. Тел.: (067) 
965-82-25.
· Збирачем меблів, бажано у Дніпровському 
р-ні. Тел.: (095) 532-33-06 (Микола).
· Кур’єром або іншу будь-яку високооплачу-
вану (киянин, знання міста, відповідальний, 
без шкідливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
· Кухарем в офіс або сім’ю. Тел.: (097) 279-75-57.
· Майстром з ремонту меблів. Тел.: (099) 
308-62-11.
· Масажистка. Метро «Лук’янівська». 
Досвід. Всі види масажу, профілак-
тичний, легкий, розслаблюючий. 
Вихована, старанна, доброзичлива. 
Свідоцтво № 013 від 10.02.2004 р., 
massagerelax.it.ua. Тел.: (095) 532-
75-21 (з 8.00 до 20.00).
· Масажистом (чоловік, киянин), разову. 
Тел.: (096) 055-13-98.
· Медсестрою. Тел.: (097) 527-70-33.
· 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.

· На выходные с ежедневной оплатой. Тел.: 
(093) 087-75-51.
· Надомну без застав та продаж. Тел.: (063) 
947-51-31.
· 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, швейцаром, гардеробником, 
кур’єром (62 роки, досвід 17 років, спор-
тивної статури, високий на зріст, освіта 
вища). Розгляну всі серйозні пропозиції. 
Тел.: (095) 389-39-94 (Олег Олександрович).
· Пишу пісні, шукаю виконавців, співаків. 
Тел.: (068) 418-18-57 (Оксана).
· Плиточником каменщиком. Тел.: (063) 472-52-55
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· Подобову. Тел.: (066) 630-04-19.
· Продавцем. Тел.: (068) 984-10-67.
· Профессиональный администратор с 
опытом работы и знанием трех языков - 
любую надомную административную ра-
боту без использования ПК. Знакомства, се-
тевой маркетинг и работу в такси не предла-
гать. Тел.: (066) 723-11-43, (098) 795-84-55 
(Маргарита).
· Різноробом, вантажником зі щоденним 
розрахунком, в межах Києва. Тел.: (093) 
766-91-74.
· Різноробом, охоронцем, підсобником, 
можна з проживанням (киянин, 60 років). 
Тел.: (097) 486-34-07.
· Робітником кухонним (киянин, 45 років, 
досвід). Тел.: (067) 425-17-49.
· Садівником на дачній ділянці (чоловік, 50 
років, досвід). Тел.: (067) 847-71-17 (Михайло).
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (050) 629-62-08.
· Столяром-встановлювачем, можна разову. 
Тел.: (068) 706-30-46.
· Сторожем, охоронцем (чоловік, 56 років). 
Тел.: (095) 086-69-51.
· Штукатуром, покрівельником, покрівля дахів, 
малярно-штукатурні роботи (чоловік, без 
шкідливих звичок). Тел.: (099) 002-17-89.

! Дозвілля 11

11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
· Байдарку (спорт. або любительську, 1 або 
2-місну, для себе). Тел.: (067) 911-29-90.
· Велотренажер (будья-який стан). Тел.: 
(068) 115-17-97.
· Двигун для пароплана, кайт. Тел.: (094) 
925-26-44.
· Мішок спальний, намет, приладдя для 
риболовлі, стілець розсувний, стіл тури-
стичний, кораблик прикормочний. Тел.: 
(098) 227-72-04.
· Пневмопістолет МАКАРОВ або ін. Тел.: 
(068) 115-17-97.

продам 
· Акваланг. Тел.: 530-33-58.
· 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).
· Гантелі (нерозсувні, 10 кг) - 600 грн, 6 кг 
- 350 грн, 5 кг - 300 грн, 3 кг - 200 грн, 2,5 
кг - 200 грн. Тел.: (067) 587-67-95.
· Ковзани (р.37, 39, бігові). Тел.: (067) 672-58-58.
· 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 (різні, б/к) від 100 грн 
(МАЛИШ) до 400 грн (БЕСКІД) та чере-
вики, кригобур ЛЕНІНГРАД (нов.) - 400 грн, 
шахи (подарункові, ексклюзив, Індія) - 1,5 
тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
· Масажер для ніг (інфрачервоний луч). Тел.: 
(063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
· Масажер РОВЕНТА для ніг (Німеччина). 
Тел.: (093) 201-59-89.
· Матрац надувний (пляжний). Тел.: (066) 
311-51-96.
· Мішок спальний (хутровий, по типу «чулка», 
без блискавки). Тел.: (067) 593-56-42.
· Обладнання для тенісного майданчика 
(13,4х6,1 м, дві ракетки, 4 м’яча, сумка). 
Тел.: 412-79-70.
· Плащ-накидку генеральський (1954 
р.вип.). Тел.: 234-05-94.
· Примус туристичний. Тел.: (068) 221-97-30.
· Ракетки для великого теніса - 150 грн, ба-
сейн дитячий надувний (діаметр 1,5 м, ви-
сота 30 см) - 200 грн, круг надувний - 50 грн. 
Тел.: (093) 461-82-10.
· 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 (2 шт., нов., в упаковці, великі, 
фірмові) по 2 тис.грн. Тел.: (066) 222-75-72.
· Рюкзак (новий), кріплення для лиж, лижі (2 
пари), ковзани (р.23). Тел.: 463-19-56.
· 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 А-БРОКЕД (в комплекті набір 
змінних пружин, гарний стан, нов., ) - 550 
грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
· Тренажер для пресу та спини (б/к) - 1,3 тис.
грн, торг. Тел.: 486-80-21.
· Човен АВТОБОТ (двигун ВІТЕРЕЦЬ-8, 
пристрій для перевезення в зібраному ви-
гляді на будь-якому автомобілі). Тел.: (066) 
053-83-17.

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.

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

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

продам 
· Акордеон, баян, ремні плечові, тамбурин, пю-
пітр, скрипку (1/8), мандоліну. Тел.: 331-27-29.
· Акордеони. Тел.: (099) 335-66-49.
· Метроном механічний. Тел.: (095) 133-93-74.
· Піаніно АКОРД недорого. Тел.: (050) 442-33-76.
· Синтезатор БРАВІС (5 октав, 54 клавіші) - 
450 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
· Синтезатор КАСІО. Тел.: (095) 350-79-60.

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.

· Аптечки військові (жовтого кольору, вітч.). 
Тел.: (050) 558-60-95.

· 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.
· Монети СРСР (1 кг) - 100 грн. Тел.: (095) 
850-05-02.

продам 
· Колекцію зірок Давида - 250 грн, кулони. 
Тел.: (095) 948-28-21.
· Кулони «Зірка Давида» (колекція) - 200 
грн. Тел.: (094) 906-01-75.
· Приймачі: ФІЛІПС BX-115U (1950 р.вип.), 
ОЛІМПІЯ-502W (1950 р.вип., фірма «Сан-
сенверк»), ГРАЄТС (Австрія, 1934 р.вип.), 
РИГА-10 (1957 р.вип., ФМ-діапазон), 
ТЕЛЕФУНКЕН-975GWK-СУПЕР (1937 
р.вип.), НОРА-ВАЙН-W791 (1937 р.вип.), 
ОКТЯБРЬ-2 (1953 р.вип.). Тел.: (098) 718-
07-42.
· Форму офіцера морської авіації. Тел.: (050) 
948-43-10.

11.5. Книги, філателія, інше
куплю 

· Автомодели масштабные, метал-
лические, пластмассовые, в любом 
виде и состоянии. Сделанные в 
СССР, а также зарубежных про-
изводителей. Куплю журналы «За 
рулем» до 1970 г.в. Тел.: 237-39-30, 
(050) 169-57-73, (063) 237-39-30, 
(096) 533-23-52.
· Книги старовинні дорадянських часів. 
Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
· Річну підписку газети «Комсомольська 
правда в Україні» за 2017 рік за 120 грн (для 
себе). Тел.: (095) 461-57-01.

продам 
· Бюст Висоцького (метал., 14 см) - 
200 грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) 
941-69-67.
· Видання підписні. Тел.: (097) 483-74-18.
· Енциклопедію укр.-радянську (13 томів, 
1983 р.) - 150 грн. Тел.: (097) 575-25-56.
· Картини в рамах (холст, масло), книги фіз 
домашньої бібліотеки (150 шт., різні), детек-
тиви (80 шт.). Тел.: 410-45-40.
· Картины вышитые бисером. Тел.: (067) 
273-85-85.
· 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 з технології та виробництва 
м’ясопродуктів. Тел.: 529-44-34.
· Книги із домашньої бібліотеки дешево. 
Тел.: (067) 106-89-13.
· Книги із домашньої бібліотеки дешево. 
Тел.: 362-36-55.
· Книги із домашньої бібліотеки. Тел.: (066) 
763-77-87, (099) 470-51-02.
· Книги із домашньої бібліотеки, укр.-рос. ен-
циклопедія - 150 грн. Тел.: (099) 520-78-85.
· Книги різні, збірки творів, патефон, 
платівки. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
· Книги різні (художні, спеціальна література, 
деревообробка та ін.). Тел.: (067) 403-03-15.
· Книги художні (різні), платівки (1960-1980 
р.). Тел.: (068) 352-19-43.
· Макет паровоза ХІХ стол. (США, розм. 50 
см) - 550 грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) 
941-69-67.
· Мольберт недорого. Тел.: (095) 617-00-50.
· Підручники «Алгебра» і «Геометрія» (7, 8, 9 
кл., автори Мерзляк, Полонський, Якір, гарний 
стан) по 50 грн. Тел.: (066) 959-25-59.
· Платівки, відеокасети. Тел.: (063) 977-46-80.
· Платівки для патефона та громофона. Тел.: 
525-96-94.
· Платівки радянських часів (дитяча, 
шкільна, патріотична, військова тематика), 
серію ЖЗЛ (300 томів), повні збірки творів 
та окремі видання книг вітч. і закордонних 
авторів, бібліотеку світової літ-ри для дітей 
(58 томів), велика радянська енциклопедія 
(31 т.). Тел.: (066) 937-64-07.
· 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.
· Скляні пляшки (розписані олією) - 
по 70 грн, картина Перова «Охотники 
на привале» (полотно, олія). Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Художественную и медицинскую литера-
туру. Тел.: (067) 456-46-77.

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

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

продам 
· Акваріум (70х47х30 см) - 350 грн, рибок 
акваріумних. Тел.: (066) 155-25-44.
· Алое (3 роки). Тел.: (096) 435-44-87.
· Вазон (фікус, висота 2 м, для офіса) - 250 
грн. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
· Кішечок шотландських прямовухих (3 міс.) 
по 1 тис.грн. Тел.: (067) 726-57-26.

· 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.

· Рослину алое (3,5 роки). Тел.: 566-45-08.
· 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 такси (батько клубний, коричневе 
з рудим - «хлопчик», 1,5 міс., здорове, ще-
плення) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 983-63-05.
· Цуценят ротвейлера (родовід, щеплення, 
«хлопчики») - 5 тис.грн, торг. Тел.: (096) 
870-59-67.

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

@ Різне 12
продам 

· Дошка меморіальна (мармур). Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Клыки моржа (2 шт.). Тел.: 405-32-81.
· Сейф (б/к, 3-секційний, 1300х480х380 мм, 
білий). Тел.: (050) 469-33-20.
· Сигарети (радян., колекція). Тел.: 
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
· Шиньйон (жін., світло-русявий, довжина 
33 см, натур. волосся). Тел.: (066) 694-69-70.
· Ялинку штучну (180 см) - 1,2 тис.грн. Тел.: 
(095) 319-67-57, (066) 304-75-92.

# Оповіщення 13
· Було втрачено студентський квиток 
на ім’я Баландін Денис Олександ-
рович, серії КВ № 10748696 студента 
Київського національного технічного 
університету «Київський політех-
нічний університет ім.Ігоря Сікорсь-
кого». Студентський квиток вважати 
недійсним.
· Вважати недійсним посвідчення 
учасника бойових дій серія УБД 
№ 035971 від 19.02.2016 р. видане 
Іщенку Сергію Федоровичу, у 
зв’язку з втратою документа.
· Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї від 25.10.2013 
р. видане на ім’я Тивоненко Назар 
Юрійович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї ДБ 388793 від 
22.01.2018 р. на ім’я Цибенко Ігор 
Юрійович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення особи, яка 
постраждала внаслідок Чорно-
бильської катастрофи із числа учас-
ників ліквідації аварії на ЧАЕС (ка-
тегорія 2) серія А № 280096 видане 
18.01.94 р. Київською ОДА на ім’я 
Буднік Анатолій Федорович, вва-
жати недійсним.
· Втрачене посвідчення особи, яка по-
страждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (категорія 1) серія А № 
424641, видане 06.09.05 р. та вкладка 
№ 661995с до посвідчення особи, 
яка постраждала внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, учасник 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
видана 20.03.12 р. Київською ОДА на 
ім’я Шамрайчук Олег Павлович, вва-
жати недійсними.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій видане на ім’я Осе-
редько Олександр Вікторович, вва-
жати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій серія АА, № 283972 ви-
дане 7.09.2000 р. Шевченківським 
РВК м.Києва на ім’я Бойченко 
Михайло Михайлович, вважати не-
дійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій серія ЮА, № 044606 
видане 26.03.2015 р. Головним 
управлінням персоналу Генераль-
ного штабу Збройних Сил України 
на ім’я Іваницький Леонід Вікто-
рович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації аварії на ЧАЕС (категорія 
3) серія А № 080257 видане 25.05.98 
р. Київською ОДА на ім’я Самой-
ленко Олександр Миколайович, 
вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС у 1987 р. та 
громадянина захворювання якого 
пов’язане з наслідками Чорно-
бильської катастрофи (категорія 1) 
серія А № 003704 видане 22.02.1993 
р. та вкладка до нього № 058619 ви-
дана 11.03.2003 р., видані на ім’я 
Поповкін Петро Олександрович, 
вважати недійсними.
· Втрачене посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС у 1986 р. серія 
А № 094449 (категорія 3) видане 
Держадміністрацією м.Києва 10 
травня 1993 р. на ім’я Назаренко 
Володимир Миколайович, вважати 
недійсним
· Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: м.Київ, 
вул. Закревського, 59/1, кв. 25, видане 
20.02.2004 р. Відділом приватизації 
державного житлового фонду Дес-
нянської районної у м.Києві дер-
жавної адміністрації на ім’я Шубан 
Віктор Сергійович, Шубан Ольга 
Іванівна, Шубан Світлана Вікторівна, 
Шубан Олександр Вікторович, вва-
жати недійсним.

· Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: м.Київ, 
вул. Маяковського,20, кв. 253, ви-
дане 21.06.2006 р. Відділом привати-
зації державного житлового фонду 
Деснянської районної у м.Києві 
державної адміністрації на ім’я Ков-
рижкін Олег Георгійович, Шатрова 
Олена Миколаївна, Коврижкін Ігор 
Олегович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло за адресою: 
м.Київ, вул. Шалетт, 5, кв. 59, ви-
дане у 1997 р. на ім’я Калісська 
Ірина Володимирівна, вважати не-
дійсним.
· Втрачене свідоцтво про смерть 
серія І-БК № 444364 від 01.06.2018 
р. видане на ім’я Шубан Ольга 
Іванівна, вважати недійсним.
· Втрачені диплом спеціаліста від 
30.06.2016 р. серії С16 № 046635 
та додаток до нього від 30.06.2016 
р. № 51/2016 видані Вищим нав- 
чальним закладом «Відкритий 
міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» на ім’я Колісні-
ченко Крістіна Вадімівна. У зв’язку 
з вище викладеним, вказані доку-
менти вважати недійсними.
· Втрачений атестат про ПСН КВ 
№ 38188765, виданий у 2010 р. 
Гімназією № 117 ім.Лесі Українки 
м.Києва на ім’я Шаповал Євген 
Анатолійович, вважати недійсним.
· Втрачений диплом бакалавра, 
виданий Одеським ордена Леніна 
інститутом Сухопутних військ в 
2003 році, МО 13596549 та додаток 
до диплому бакалавна № 650411, 
виданий на ім’я Громова Андрія 
Володимировича. Звертатись за те-
лефоном (093) 902-51-61.
· Втрачений диплом магістра ДІ 
№ 023235, виданий 01.12.2011 р. 
Національним авіаційним універ-
ситетом на ім’я Нанкале Бакуші 
Сімао, вважати недійсним.
· Втрачений диплом магістра М16 
№ 025406, виданий 26.02.2016 р. 
Українською військово-медичною 
академією на ім’я Колісник Ігор 
Анатолійович, вважати недійсним.
· Втрачений диплом спеціаліста, ви-
даний Одеським ордена Леніна ін-
ститутом Сухопутних військ в 2004 
році, МО 136066271 та додаток до 
диплому спеціаліста № 650762, 
виданий на ім’я Громова Андрія 
Володимировича. Звертатись за те-
лефоном (093) 902-51-61.
· Втрачений додаток до диплома 
магістра, виданий КНУКіМ на ім’я 
Цвєтанська Євгенія Вадимівна, вва-
жати недійсним.
· Втрачений додаток до диплому 
бакалавра В16 № 154457, виданий 
в 2016 році Інститутом філології 
Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка в 
м.Києві на ім’я Матусов Дмитро 
Сергійович, вважати недійсним.
· Втрачені у Житомирській обл., 
Радомишлівському р-ні, с.Кочерів: 
свідоцтво про право власності за за-
коном видані 15-ою нотаріальною 
конторою м.Києва 11.04.2019 р.: 10-
193; 10-194; 10-195; 10-196 видані 
на ім’я Шубан Олександр Вікто-
рович, вважати недійсними.

· Втрачено диплом, серія КВ № 
21109518 на ім’я Дузінкевич Ми-
рослав, закінчив в 2002 р. Націо-
нальною академією образотворчого 
мистецтва і архітектури, ступінь 
спеціаліста художник-живописець, 
вважати недійсним.
· Втрачено Чорнобильське посвід-
чення серія Д № 855392 видане 
19.05.2005 р. Київською міською 
державною адміністрацією на ім’я 
Косяк Богдан Іванович, вважати не-
дійсним
· Загублений диплом серія КВ 
28597409 та додаток за тим же но-
мером від 23.06.2006 р. видані НМУ 
ім.О.О.Богомольця на ім’я Пушняк 
Богдан Вікторович.
· Оголошення про втрату посвід-
чення особи, яка постраждала вна-
слідок Чорнобильської катастрофи 
(категорія 1) серія А № 148778 с на 
ім’я Сухоцька Наталія Михайлівна, 
дата видачі 06.10.2011 р., видане 
Київською облдержадміністрацією, 
а також вкладка № 660740 с до по-
свідчення громадянки, яка постра-
ждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Звертатись за тел. (096) 
648-86-57
· Посвідчення дитини з багато-
дітної сім’ї серія ДБ 206819 видане 
19.08.2017 р. Управлінням праці 
та соціального захисту населення 
Святошинської районної в м.Києві 
державної адміністрації на ім’я Ти-
щенко Христини Михайлівни, вва-
жати недійсним.
· Посвідчення учасника бойових 
дій серія УБД № 014000, видане 
30.01.2018 р. Головним управ-
лінням персоналу Генерального 
штабу Збройних Сил України Лано-
вому Дмитру Богдановичу, вважати 
недійсним у зв’язку з втратою.
· Свідоцтво про право власності, 
видане згідно з розпорядженням 
№ 38242 від 06 серпня 2015 року 
Відділом приватизації житло-
вого фонду УЖКГ Голосіївської 
районної в м.Києві державної ад-
міністрації, видане Федосеєнку 
Сергію Вікторовичу та Федосеєнко 
Олені Вікторівні, вважати не-
дійсним у зв’язку з його втратою.
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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.: 
(050) 206-21-46.

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.
· 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.
· 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.
· Мужчина 37 лет познакомится с 
жензиной для создиния семьи. Тел.: 
(099) 415-05-30, (097) 805-03-82.
· Парень (30-182-80, киевлянин, высшее 
образование, из хорошей интеллигентной 
семьи, свой бизнес, квартира, машина). Ищу 
жену. Прошу фото. E-mail: kiev1@email.ua.
· Познайомлюся з жінкою від 60 до 65 років. 
Жінкам молодше не телефонувати. Тел.: 
(098) 633-07-94.
· Чоловік (54-178-90, освіта вища технічна) 
бажає познайомитися для серйозних від-
носин. Тел.: (097) 764-43-22.
· Чоловік (54 роки, зріст 180 см, вага 90 
кг) вища освіта. Бажає познайомитися для 
серйозних відносин. Тел.: (067) 647-73-56.
· Я Козерог, 70 лет. Ищу жену 65-68 лет, 
Телец, Дева, Козерог. Не пожалеете. Меня 
звать Николай. Тел.: (095) 334-67-98.
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15.1. Подарую
· Диван (Печерськ, самовивезення, в норм. 
стані, для сім’ї). Тел.: (098) 543-06-04.
· Працівникам соціальних служб чоловічий 
одяг з метою благодійного використання. 
Тел.: (068) 722-30-29.
· 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.
· Цуценят та молодих собак в гарні руки. 
Тел.: (066) 169-16-91, (067) 165-47-30.

15.2. Прийму в дарунок
· Автобляху або обміняю на човен КА-
ЗАНКА з лафетом. Тел.: (099) 292-62-91.
· Инвалид первой группы срочно нуждается 
в ноутбуке. Тел.: 236-48-31.
· Інвалід першої групи терміново потребує 
ноутбук, прохання допомогти. Тел.: (095) 
111-71-85.
· Книги «Календарь друидов», «Нумеро-
логия - значение чисел» для інваліда або 
куплю недорого. Тел.: (098) 154-26-71.
· Меблі, побутову техніку для багатодітної 
сім’ї. Тел.: (066) 743-38-23.
· Ноутбук, смартфон (із битими екранами), 
будь-яку радіоапаратуру, побутові машини, 
пральні, холодильники (в будь-якому стані). 
Тел.: (063) 261-11-21.
· Планшет для інваліда. Тел.: (050) 065-12-57.

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» має 
намір передати нерухоме державне майно в оренду щодо якого надійшли заяви, а саме: 

Частина вбудованого приміщення яка знаходиться на другому поверсі будівлі Ме-
ханічної майстерні (загальною площею 23,4 кв.м,). Вартість об’єкта оренди визначена 
незалежною оцінкою станом на 30.04.2019 р. становить 

-112 900,00 грн., яке знаходиться за адресою: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, 
терміном до 30.06.2022 р., з метою розміщення офісу

Частина вбудованого приміщення яка знаходиться на другому поверсі будівлі Ме-
ханічної майстерні (загальною площею 33,4 кв.м,). Вартість об’єкта оренди визначена 
незалежною оцінкою станом на 31.03.2019 р. становить 

-144 700,00 грн., яке знаходиться за адресою: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, 
терміном до 30.06.2022 р., з метою розміщення (виробничих потреб).

Частина вбудованого приміщення яка знаходиться на першому поверсі будівлі Ві-
варій, кімната 15,25 (загальною площею 30,2 кв.м,). Вартість об’єкта оренди визначена 
незалежною оцінкою станом на 31.03.2019 р. становить 

-153 100,00 грн., яке знаходиться за адресою: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, 
терміном до 30.06.2022 р., з метою розміщення складських приміщень.          

Заяви про оренду зазначеного об’єкту приймаються протягом 10 робочих днів пі-
сля опублікування оголошення за адресою: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 2А. 
Додаткова інформація за тел./факс. (044)433-28-91. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ
Інституту вугільних енерготехнологій  НАН України про намір передати в оренду державне майно,  
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Розміщення технічних 
засобів і антен опера-
торів телекомунікацій, 
які надають  послуги  
рухомого (мобільного) 
зв’язку,операторів та 
провайдерів телеко-
мунікацій, які надають 
послуги доступу до 
Інтернету 

–

Заяви про оренду кожного із зазначених  об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування ого-
лошення за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 19. Додаткова інформація за тел: (044)425-52-08.

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

Відповідно до Протоколу 
Загальних Збрів Учасників 

ТДВ «СК «ПРІОРИТЕТ» 
№16/6/19 від 19.06.2019р. 

було прийнято рішення 
про подання заяви до 
НАЦКОМФІНПОСЛУГ 
про виключення ТДВ 

«СК «ПРІОРИТЕТ» (код 
за ЄДРПОУ: 38954347) 
з Реєстру фінансових 

установ.
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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

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ»
код згідно з ЄДРПОУ 37197102

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 07270, Київська обл., Іванківський район, місто 

Чорнобиль, вул. Кірова, буд. 52.
e-mail: offise@speckombinat.org.ua, тел. +380(4593)51632; факс +380(4593)52785. 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:  
Ціль планованої діяльності – продовження видобування підземних вод питної та 

технічної якості з ділянки «Чорнобильський спецкомбінат» Чорнобильського родовища 
(корисні копалини загальнодержавного значення згідно постанови КМУ від 12.12.1994 
№ 827) для забезпечення потреб підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчу-
ження Чорнобильської АЕС (крім ДСП «ЧАЕС») та їх працівників (питні, санітарно-
гігієнічні, виробничі потреби), а саме: централізоване водопостачання м. Чорнобиль 
(свердловини №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9), постачання води на об’єкти, що знаходяться в зоні 
відчуження (с. Залісся - № 11, пункт саночистки «Лелів» - №№ 15, 16, санпропускник 
«Лелів» - № 17). Планованою діяльністю передбачається експлуатація існуючих водо-
проводів м. Чорнобиль. 

Водовід до насосної станції 2-го підйому виконаний сталевими трубами діаметром 
300 мм, загальна протяжність водоводу складає 3,5 км.

Водовід від насосної станції 2-го підйому виконаний сталевими трубами діаметрами 
100,150 та 200 мм, загальна протяжність водоводу складає 21,8 км.

Водовід від насосної станції 2-го підйому виконаний чавунними трубами діаметрами 
100,150 та 200 мм, загальна протяжність водоводу складає 28,0 км.

Водовід від насосної станції 2-го підйому виконаний поліетиленовими трубами діаме-
трами 100 та 150 мм, загальна протяжність водоводу складає 5,2 км.

Технічна альтернатива 1. 
Планованою діяльністю передбачається експлуатація існуючих водопроводів м. Чор-

нобиль. Технічне переоснащення ділянки водоводу від насосної станції 2-го підйому ви-
конаної чавунними трубами діаметрами 100,150 та 200 мм загальною протяжністю 28,0 
км, шляхом демонтажу існуючої ділянки та заміни на поліетиленові труби відповідних 
діаметрів. 

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: 
Ділянка «Чорнобильський спецкомбінат» Чорнобильського родовища питних і техніч-

них підземних вод розташована на околицях м. Чорнобиль Київської області в зоні від-
чуження, територія якої характеризується радіоактивним забрудненням, що обумовлене 
наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Водозабір складається із 12 свердловин: м. 
Чорнобиль – свердловини № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9; с. Залісся - № 11; ПуСО 
«Лелів» - № 15, № 16; санпропускник «Лелів» - № 17.

30-ти км зона відчуження це територія з суворо обмеженим доступом та рухом, яка 
управляється блоком спеціальних законів та правил.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядається, оскільки об’єкт планованої діяльності існуючий.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:  
Визначається забезпеченням дотримання норм радіаційної безпеки працівників під-

приємств зони відчуження, забезпеченням робочими місцями працездатних громадян, 
сплатою податків в державний та місцевий бюджети.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

Ділянка «Чорнобильський спецкомбінат» Чорнобильського родовища питних і техніч-
них підземних вод експлуатується свердловинами:

1. №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 – пробурені у 1973-1979 роках на водоносний комплекс у се-
номан-келовейських відкладах, глибиною 242÷260 м. Використовуються для централізо-
ваного водопостачання м. Чорнобиль.

По трубопроводу (Ø 300 мм, L=3,5 км) забрана вода подається в РЧВ (резервуар 
чистої води). Знезараження води здійснюється із застосуванням гіпохлориду натрію за 
допомогою блочної електролізної установки «Пламя-2». У водопровідну мережу м. Чор-
нобиля вода подається по двох напірних лініях водопроводу Ø 200 мм.

2. №№ 9, 11, 17, 25 - пробурені у 1973-1986 роках на бучацький водоносний гори-
зонт, глибиною 92÷114 м. Використовуються для виробничих потреб, потреб пожежної 
безпеки м. Чорнобиль та на окремих об’єктах в зоні відчуження: с. Залісся, санпропуск-
ник «Лелів».

3. №№ 15, 16 – пробурені у 1980-1986 роках на четвертинний водоносний гори-
зонт, глибиною по 32 м. Використовуються для виробничих потреб на пункті саночистки 
«Лелів».

Всі свердловини мають наземні насосні станції, збудовані за типовими проекта-
ми. Оснащені погружними електронасосами марок ЕЦВ, обладнані герметичними 
оголовками, мають крани для відбору проб води, обладнання для заміру рівнів води. 
Для контролю обсягів видобутої води застосовуються первинні прилади обліку марок 
СТВ та ЛЛТ. 

Контроль якості води свердловин здійснює власна вимірювальна хіміко-бактеріоло-
гічна лабораторія, Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 

10012:2005 від 27.04.2018 № 06-15-2018, чинне до 26.04.2021.
Радіаційний контроль води свердловин здійснює ДСП «Екоцентр».
Водокористування здійснюється відповідно Дозволу на спеціальне водокористуван-

ня  від 17.02.2017 № 1/КВ-17, діє до 17.02.2020, яким встановлено  ліміт забору води із 
підземних джерел - 966,5 тис. м³/рік, 3029,61 м³/добу.

Колегією Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній 
службі геології та надр України затверджено станом на 01.01.2018 року на розрахунко-
вий строк 25 років балансові експлуатаційні запаси в кількості:

по категоріям:  А - 1650 м³/д,  В - 1675 м³/д; А+В - 3325 м³/д. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й 

територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:
- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих кон-

центрацій (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 кон-

центрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виклю-
чення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки;
- дотримання режиму зони відчуження. 
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядається.

 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
Планованою діяльністю не передбачається проведення заходів з еколого-інженерної 

підготовки, оскільки планована діяльність стосується існуючого об’єкта.
Щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка за альтернативою:
– застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню;
– компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони 

праці і виробничої санітарії;
– захист персоналу від електричного струму, статичної електрики та короткого зами-

кання;
– профілактичний огляд технічного стану обладнання і перевірка справності захис-

них пристроїв обертових і рухомих частин, захисних екранів, а також пристроїв, які під-
водять струм, включають і відключають живлення;

– забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, спецодягом і спец-
взуттям;

– дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний 
їх вивіз на звалище ТПВ або утилізація на договірний основі з ліцензованими ор-
ганізаціями.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля роз-

глядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ;
- техногенне середовище;
- соціальне середовище.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.

Прдовження на стор. 9
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 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
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 
відповідно 1 абзаца пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»  2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

 - підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 - проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-

кової 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 довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провад-
ження. 

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 що-
найменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які за-
уваження 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 поча-
ток 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 ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на дов-
кілля (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 (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна 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
Спеціальний дозвіл на користування надрами

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

що видається 
Державною службою геології та надр України 

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Реконструкція (в частині добудови будівлі 2) торговельно-розважального комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль,  

вул. Павловського, 15 та  автостоянки, що знаходиться на території військового радгоспу «Бориспільський»  
для обслуговування торговельно-розважального комплексу

Замовник : Товариство з обмеженою відповідальністю «РТЦ «БОРИСПІЛЬ»,

Поштова адреса: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Горбатюка, 2

Генпроектувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК», 

Поштова адреса: 79026,м. Львів, вул. А.Сахарова,43, офіс 210 тел.(032) 238-10-98

Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Павловського, 15 та територія військового радгоспу «Бори-
спільський» 

Характеристика діяльності (об’єкта) – Реконструкція (в частині добудови бу-
дівлі 2) торговельно-розважального комплексу за адресою: Київська область, м. Бо-
риспіль, вул. Павловського, 15 та  автостоянки, що знаходиться на території війсь-
кового радгоспу «Бориспільський» для обслуговування торговельно-розважального 
комплексу призначено для надання послуг населенню в придбанні будівельних ма-
теріалів.

Крім будівельних матеріалів торговельний комплекс реалізує різноманітні господар-
ські вироби та техніку (електротехнічні товари та вироби, сантехнічне обладнання, ви-
роби з металу, пластмаси, меблі для кухні, реманент для саду та городу, техніка для 
прибирання), текстиль, одяг, спортивні товари, дитячий одяг, іграшки.

Проект будівництва буде виконано після ухвалення рішення про будівництво, відпо-
відно до вимог чинних норм, правил та стандартів та з обов’язковим забезпеченням усіх 
вимог з безпеки.

Транскордонний  вплив відсутній.
Замовник забезпечить проведення всіх державних експертиз проектної документації

1. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: задоволення попиту 
місцевого населення будівельними матеріалами, створення  нових робочих місць.

2. Потреба в ресурсах при  будівництві:
земельних : площа земельної ділянки становить – 4.8101 га.
сировинних: пісок, щебінь, збірний залізобетон, металоконструкції. Сировина для   

реконструкції надходить від підприємств України.
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – відповідно до технічних умов.
електроенергія 3547,8   МВт/год/рік
водних: 37.98 м3/добу, розрахункова секундна 3.67 л/сек.

трудових: будівництво забезпечуватиметься силами українських будівельно-мон-
тажних організацій, загальна кількість нових робочих місць –  49 .

3. Транспортне забезпечення (при будівництві  та експлуатації) – за рахунок іс-
нуючих автомобільних доріг з додатковим облаштуванням під’їзних шляхів до об’єкта 

будівництва. Транспортне забезпечення відповідно до договорів з експлуатаційними та 
будівельними організаціями.  

4. Екологічні та інші обмеження планової діяльності: екологічні  обмеження під 
час планової діяльності обумовлюються нормативними документами, що регламенту-
ють  безпеку  навколишнього середовища .Основними  обмеженнями є:

- ступінь забруднення навколишнього середовища від проектованої діяльності не по-
винна перевищувати нормовані показники:

- способи утилізації та місця складування рідких та твердих відходів повинні відпо-
відати нормативним вимогам та дозвільним документам.

5. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – 
Інженерна підготовка території включає планування майданчика та облаштування авто-
мобільних проїздів до об’єкта будівництва, винос мереж, влаштування майданчику для 
складування, освітлення земельної ділянки.

6. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на 
навколишнє середовище:

– клімат і мікроклімат – практичний вплив відсутній;
– повітряне – в межах гігієнічних нормативів безпеки атмосферного повітря 

населених пунктів: від двигунів будівельної техніки та транспорту, зварювальних та 
оздоблювальних робіт, при експлуатації від спалювання природного газу в руфтопах;

– водний басейн– в межах визначених нормативів водоспоживання та водо-
відведення;

– соціальне середовище – вплив позитивний;
– техногенне середовище – вплив відсутній.
– рослинний  і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив на тваринний та рослин-

ний світ  відсутні. У даному районі об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.  

7. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронення: відходи видаляються на утилізацію згід-
но з укладеними договорами зі спеціальними організаціями в місця погодження . 

8. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до договору в обсязі   вимог ДБН А2.2-
1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Участь громадськості відгуки та пропозиції щодо будівництва торговельного ком-
плексу  надсилати протягом місяця з дня опублікування до Бориспільської міської ради 
Київської області за адресою : 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72 тел. (04595 ) 5-50-04.

Початок на стор. 8
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 40538421
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідоми-

ли про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а.
Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а.
Контактний номер телефону: 044-207-60-75, електронна адреса: info@kte.kmda.gov.ua.

(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.
Основним видом діяльності КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇМІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

є виробництво тепла та електроенергії для населення м. Києва. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД-
МІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» має промисловий майданчик – Теплоелектроцентраль № 5 СП «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго» (далі – ТЕЦ-5), який знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.

На території промислового майданчика розміщене основне та допоміжне обладнання ТЕЦ-5. Основне енергетичне обладнання ТЕЦ-5 є 5 водогрійних котлів: ПТВМ-180 (3 од.) 
та КВГМ-180 (2 од.), 2 енергоблока (ст. №1, №2) електричною потужністю по 100 МВт кожний, 2 енергоблоки (ст. №3, №4) електричною потужністю по 250 МВт кожний. Проектна 
потужність ТЕЦ-5: теплова – 1888,9 Гкал/год, електрична – 712,9 МВт.

Основним видом палива для ТЕЦ-5 є природний газ, резервним паливом – топковий мазут М-100.
Для зниження викидів забруднюючих речовин відповідно до Розпорядженням КМУ від 08.11.2017р. № 796 плановою діяльністю передбачається технічне переоснащення котла 

ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 зі зниженням викидів.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається технічне переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 з встановленням нових малотоксичних пальників та рециркуляція димових газів в повітряний тракт до 

пальників. Замість існуючих 18 газомазутних пальників будуть встановлені сучасні 18 малотоксичні газомазутні пальники з низькими показниками емісії по оксидам азоту (у пере-
рахунку на діоксид азоту) та оксиду вуглецю. Також передбачається повна автоматизація роботи пальникового обладнання та безперервний моніторинг стану викидів (NOx, CO, 
SO2, CH4) в контрольних перетинах з виведенням параметрів на щит керування обладнанням.

Технічна альтернатива 2.
Передбачається технічне переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 з організацією рециркуляції димових газів в повітряний тракт до існуючих пальників для зниження по-

казників емісії по оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксиду вуглецю.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1:
об’єкт розміщується на існуючій промисловій території м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
розглядається єдиний варіант розміщення об’єкта, тому що здійснюється технічне переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 з заміною пальникового устаткування зі зни-

женням викидів.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
ТЕЦ-5 входить до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, який схвалений Розпорядженням КМУ від 08.11.2017р. № 796. Технічне пере-

оснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 з заміною пальникового устаткування дозволить знизити обсяги викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю в 
навколишнє середовище, що призведе до покращення умов проживання населення та виконати Розпорядження КМУ від 08.11.2017р. № 796.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа основного майданчику ТЕЦ-5 35,497 га згідно з Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер 

13077667 від 19.11.2013р., номер запису про інше речове право 3451482 від 19.11.2013р.
Проектна потужність ТЕЦ-5: теплова – 1888,9 Гкал/год, електрична – 712,9 МВт.
Основним видом палива для ТЕЦ-5 є природний газ, резервним паливом – топковий мазут М-100.
Котел ТГМ-96А розміщується в існуючій будівлі головного корпусу на території основного майданчику ТЕЦ-5. Паропродуктивність котла ТГМ-96А ст. №1 – 480 т/год. 
Передбачається технічне переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 з заміною пальникового устаткування. Замість існуючих 18 газомазутних пальників будуть встановлені 

сучасні 18 газомазутні пальники з низькими показниками емісії по оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксиду вуглецю. Також передбачається повністю автомати-
зовану роботу газомазутних пальників, заміна тягодуттьових механізмів (агрегатно), впровадження на них регульованих приводів.

Викиди забруднюючих речовин від котла ТГМ-96А ст. №1 будуть здійснюватись через існуючу димову трубу висотою 180 м, діаметром 7,2 м.
Існуюча санітарно-захисна зона для підприємства становить 100 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Викиди забруднюючих речовин в димових газах не повинні перевищувати допустимих концентрацій згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 
МВт» від 22.10.2008 р. № 541.

Санітарно-захисна зона встановлюється для  теплових  електростанцій,  промислових та опалювальних котелень - від димарів та місць зберігання  і  підготовки  палива, джерел 
шуму до межі  житлової  забудови,   ділянок   громадських установ, будинків і споруд,  в  тому числі дитячих,  навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального 
забезпечення, спортивних споруд та ін. згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови,  концентрації та рівні  шкідливих  факторів  не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК,  
ГДР) згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

Відходи, які утворюються під час експлуатації об’єкта повинні роздільно збиратись, зберігатись та передаватись на утилізацію відповідно ЗУ «Про відходи», ДСанПіН 2.2.7. 
029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».

Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств,  сельбищної території і прирівняних до них об’єктів згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

Раціональне використання міських угідь.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
не передбачається, тому що котел ТГМ-96А ст. №1 знаходиться в існуючій будівлі ТЕЦ-5.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
не розглядається, тому що котел ТГМ-96А ст. №1 знаходиться в існуючій будівлі ТЕЦ-5. Відведення додаткових земельних угідь не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

*   Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
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8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
- геологічне середовище: під час технічного переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 та при експлуатації його вплив на геологічне середовище здійснюватись не буде;
- клімат і мікроклімат: встановлення нових пальників в котлі ТГМ-96А ст. №1 дозволить зменшити викиди парникових газів (діоксиду вуглецю, метану);
- повітряне середовище: під час технічному переоснащені котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 будуть викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, шумове забруднення 

та вібрація в межах допустимих норм. При експлуатації котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини (оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту), вуглецю діоксид, метан, сірки діоксид, оксид вуглецю). Обсяги викидів забруднюючих речовин від котла будуть зменшені так, як встановлюються пальники з 
низькими показниками емісії по оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксидам вуглецю. Концентрації забруднюючих речовин у викидах від котла не будуть переви-
щувати допустимі норми згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів 
забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541. Максимальні приземні концентрації забруд-
нюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони 100 м не будуть перевищувати 1 ГДК;

- водне середовище: при технічному переоснащені котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 обсяги водоспоживання та водовідведення не зміняться, тому що здійснюється заміна 
пальників.

- ґрунти: під час технічного переоснащення відходи будівництва збиратимуться та передаватимуться на утилізацію або захоронення; під час експлуатації об’єкту відходи 
будуть роздільно збиратись, зберігатись та передаватимуться на утилізацію відповідно до укладених договорів; 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується в промисловій зоні;
- навколишнє соціальне середовище (населення): після технічного переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5  зменшаться викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, що призведе до покращення умов проживання населення;
- навколишнє техногенне середовище: під час технічного переоснащення та експлуатації не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1
- геологічне середовище: під час технічного переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 та при експлуатації його вплив на геологічне середовище здійснюватись не буде;
- клімат і мікроклімат: встановлення нових пальників в котлі ТГМ-96А ст. №1 дозволить зменшити викиди парникових газів (діоксиду вуглецю, метану);
- повітряне середовище: під час технічному переоснащені котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 будуть викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, шумове забруднення 

та вібрація в межах допустимих норм. При експлуатації котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини (оксиди азоту (у перерахунку 
на діоксид азоту), вуглецю діоксид, метан, сірки діоксид, оксид вуглецю). Обсяги викидів забруднюючих речовин від котла будуть зменшені так, як встановлюються пальники з 
низькими показниками емісії по оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксидам вуглецю. Концентрації забруднюючих речовин у викидах від котла не будуть переви-
щувати допустимі норми згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів 
забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541. Максимальні приземні концентрації забруд-
нюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони 100 м не будуть перевищувати 1 ГДК;

- водне середовище: при технічному переоснащені котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5 обсяги водоспоживання та водовідведення не зміняться, тому що здійснюється заміна 
пальників.

- ґрунти: під час технічного переоснащення відходи будівництва збиратимуться та передаватимуться на утилізацію або захоронення; під час експлуатації об’єкту відходи 
будуть роздільно збиратись, зберігатись та передаватимуться на утилізацію відповідно до укладених договорів; 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується в промисловій зоні;
- навколишнє соціальне середовище (населення): після технічного переоснащення котла ТГМ-96А ст. №1 ТЕЦ-5  зменшаться викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, що призведе до покращення умов проживання населення;
-  навколишнє техногенне середовище: під час технічного переоснащення та експлуатації не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

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

Об’єкт належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно підпункту 2 пункту 
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 довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля від даного об’єкта відсутній, в зв’язку з цим оцінка транскордонного впливу не розробляється. ___________________

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»

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 гро-

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

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

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

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

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 викиди забруднюючих речовин в атмосферному повітрі стаціонарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерство екології та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

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 М.О. _______________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Реконструкція (в частині добудови будівлі 2) торговельно-розважального комплексу за адресою:  

Київська область, м. Бориспіль, вул. Павловського, 15  
та  автостоянки, що знаходиться на території військового радгоспу «Бориспільський»  

для обслуговування торговельно-розважального комплексу

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення
На ділянці планується: Реконструкція (в частині добудови будівлі 2) торго-

вельно-розважального комплексу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Павловського, 15 та  автостоянки, що знаходиться на території військово-
го радгоспу «Бориспільський» для обслуговування торговельно-розважального 
комплексу

Розділ ОВНС проекту виконано відповідно до проектних рішень, що прий-
няті для генерального плану, архітектурної та технологічної частин проекту, 
а також організації проведення будівельних робіт у відповідності до інженер-
но-геологічних вишукувань, вимог будівельних, екологічних, санітарних норм і 
правил, діючих станом на 01.07.2019 р.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати  
на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості  

виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Прийняті рішення є екологічно безпечними та достатніми для дотримання 

чинних санітарно-гігієнічних та екологічних норм.
Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище визначено:

При реконструкції протягом 8 місяців:
 - Транспорт та спеціальна будівельна техніка;
- Будівельно-монтажні роботи;

При експлуатації:
- Приватний автотранспорт;
- Спеціальний автотранспорт;
- Газоспоживаюче обладнання (для опалення та гарячого водопоста-

чання);
- Резервна дизельгенераторна установка;
- Ремонтна ділянка (зварювання та газорізання);
- Дільниця розкрою деревини;
- Технологічне обладнання кафе;
- Відходи тари, упаковки та ТПВ, відходи пов’язані з експлуатацією техно-

логічного обладнання та його обслуговування. 
До впливу планованої діяльності на навколишнє середовище відносяться:

при реконструкції
 - Грунти та поверхневі води;
- Шумове навантаження від будівельних робіт, механізмів та транспорту;
- Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних неорганізованих та пе-

ресувних джерел викиду;
- Вібраційне навантаження від транспорту;
- Утворення будівельних відходів;
- Утворення побутових відходів;

при експлуатації:
 - Викиди забруднюючих речовин від джерел викиду руфтопів та дизельге-

нератора та обладнання кафе;
- Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту;
- Шумове навантаження від технологічного обладнання та транспорту;
- Скидання госппобутових та зливових вод до мереж каналізації;
- Утворення твердих побутових відходів, відходів тари та упаковки;
- Викиди від ремонтної та деревообробної ділянок;

 Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати  
на стан навколишнього природного середовища з урахуванням  

можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Поверхневі та підземні води, ґрунти. Можливе забруднення ґрунту та під-

земних вод нафтопродуктами при пересуванні автомобілів по території авто-
стоянок, та знищення верхнього рослинного шару ґрунту.

Атмосферне повітря. Забруднення атмосферного повітря шкідливими 
речовинами  з відпрацьованими газами автомашин, з відкритої автостоянки, 
резервної дизель-електростанції та руфтопів (NOх, СO, СО2 вуглеводнів гра-
ничних С12-С19) в межах гігієнічних нормативів безпеки, викиди від посту зварю-
вання, газорізання та деревообробки.

Відходи. Утворення відходів (господарсько-побутових відходів, відпрацьо-
вані люмінесцентні лампи, макулатура та пакувальна тара).

Флора і фауна.  Зелені насадження відсутні.  Вплив на тваринний світ від-
сутній. 

Геологічне середовище. Не впливає, обмеження планованої діяльності за 
геологічними умовами визначені державними будівельними нормами і врахо-
вані у проекті реконструкції.

Соціальне середовище. Не впливає, функціонування об’єкту в даному місці 

не створить погіршення умов проживання населення, негативний вплив його на 
навколишнє середовище – незначний. Позитивні аспекти: забезпечення юри-
дичних і фізичних осіб торгівельними площами, збільшення надходжень коштів 
в бюджет міста, створення нових робочих місць.

Техногенне середовище. Не впливає. Виникнення надзвичайних екологіч-
них ситуацій виключене.

Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки  
для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи,  

що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних  
стандартів і нормативів

Атмосферне повітря. Обсяг викидів забруднюючих речовин незначний, кон-
центрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферному повітрі не 
перевищують допустимих рівнів забруднення.

В проекті прийняте сучасне енергоефективне екологічно-безпечне облад-
нання, викиди забруднюючих речовин вище даху будинків.

Ґрунти та водні ресурси. Для захисту ґрунтів та поверхневих вод від за-
бруднення проектом передбачається відведення дощових та талих вод з тери-
торії об’єкту в систему дощової каналізації. 

Господарсько-побутові відходи що утворюються при експлуатації всього 
комплексу будуть збиратись в спеціальні ємності з подальшою відправкою 
на утилізацію. Господарсько-побутові відходи – передаються на полігон по-
бутових відходів, відходи паперу та поліетилену передаються на утилізацію 
на підприємства вторсировини. Відпрацьовані люмінесцентні лампи нако-
пичуються в спеціальній тарі з подальшим вивезенням на демеркуризацію. 
Для запобігання забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод нафто-
продуктами проектом передбачене влаштування нафтовловлювача.

Наведені вище заходи по охороні водних ресурсів і ґрунтів необхідні і достат-
ні. Внаслідок закладених в проекті рішень по водовідведенню і захисту грунту 
негативних впливів на водне середовище та ґрунти не очікується. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні території. Об’єкти природно-запо-
відного фонду на земельній ділянці відсутні. Відсутні популяції і ділянки зро-
стання рідких та зникаючих видів рослин, занесених у Червону книгу України. 
На підставі вищенаведеного можна стверджувати про екологічну допустимість 
проектованої діяльності в частині впливу на флору та фауну.

Перелік залишкових впливів.
Викиди в атмосферне повітря оксидів азоту, окису вуглецю, вуглеводнів 

граничних, але кількість їх незначна і з урахуванням фонових забруднень кон-
центрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі значно менші ГДК. 
Утворення відходів: кількість утворених відходів незначна, проектом  вирішені 
питання їх утилізації.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, 
мету та засоби її здійснення.

Викиди забруднюючих речовин незначні, концентрації забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі не перевищують нормативів.

Замовником буде надана публікація в засобах масової інформації «Заяви 
про екологічні наслідки діяльності» зазначеної реконструкції з метою врахуван-
ня громадських інтересів при розробці проектної документації.

Негативна реакція громадськості не прогнозується. 

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень  
відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища  

і вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції  
та експлуатації об’єкта планованої діяльності

На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснювати-
ся в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища 
і вимог екологічної безпеки. Замовник зобов’язується:

Реконструкцію та експлуатацію проводити у відповідності з нормами та відпо-
відно до розробленої проектної документації;

В період реконструкції та експлуатації суворо дотримуватись технологіч-
них режимів на всіх етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на 
навколишнє середовище, систематично контролювати роботу технологічно-
го та інженерного  обладнання;

Вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації 
об’єкту згідно з вимогами законодавства;

До введення об’єкту в експлуатацію отримати дозволи на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря та на розміщення відходів; 

Про всі відхилення та аварійні випадки негайно сповіщати органи держ-
нагляду.
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16 липня 2019 року
(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)

№ 20197164086
(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 ВТП «Лангора» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 37952312
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані  

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
75056, м. Львів, вул. Пластова, буд. 1. Тел: 067 440 93 87

(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.
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. На проектованому автозаправному комплексі (АЗК) перед-
бачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотран-
спорту, а саме: трьох марок бензину, двох марок дизпалива; сервісне обслуго-
вування водіїв та пасажирів з влаштуванням буфету та магазину з продажу 
супутніх товарів. 

На АЗК запроектована автомийка самообслуговування на 4 пости.
Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів - 60 років. Термін експлуатації 
резервуарів - 40 років. 

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво АЗК малої потужності на 200 заправок на добу 

нафтопродуктами. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено 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 пально-
го та дизельного пального преміум. 

В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів пе-
редбачається влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх то-
варів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та кафе – для 
швидкого харчування відвідувачів. Режим роботи кафе в 3-и зміни. 

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

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 розглядалася будівництво багатопаливного 

АЗК в комплексі з АГЗП (авто газозаправним пунктом) для заправки автомо-
білів скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутан). Однак при виборі даної 
альтернативи не будуть витримані протипожежні відстані від АГЗП до гро-
мадських будівель, що суперечить ДБН Б.2.2-12.2018 та створює екологічну та 
пожежну небезпеку об’єкту. Тому технічна альтернатива 1 будівництво АЗК з 
мийкою автомобілів та пунктом сервісного обслуговувння водіїв та пасажирів 
є найбільш ефективною як з екологічної так і з технологічної точок зору для 
безпечної заправки та миття автомобілів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Бульвар Олександрійський — одна з головних магістральних вулиць м.Біла 

Церква, де курсує багато міських автобусів , маршрутних таксі, приміських ав-
тобусних маршрутів та приватних автомобілів. У зв’язку з тим будівництво 
нового сучасного АЗК є економічно доцільним для власників АЗК та зручним 
місцем розташування для всіх власників транспортних засобів.

Проектними рішеннями передбачено максимальне наближення зовнішнього 
вигляду об’єкту до генерального плану забуди міста. Щоб АЗК гармонійно впи-
сувався в архітектурний ансамбль вулиці, запроектовано бутафорну фасадну 
стіну. 

Земельна ділянка під будівництво загальною площею - 0,3739 га, складаєть-
ся з трьох окремих земельних ділянок (ділянка №1 площею 0,0443га, ділянка №2 
площею 0,0794 га, ділянка №3 площею 0.2502 га)

Земельна ділянка №1 площею 0.0443 га (кадастровий номер: 
3210300000:03:014:0014). Підстава користування ділянкою: Договір купівлі-про-
дажу земельної ділянки, серія ВТК №087588, від 04.10.2013 р, з цільовим призна-
чення земельної ділянки під розміщення виробничої бази. Витяг з державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
(серія ЕАА №994072) - індексний номер витягу: 10315324 від 04.10.2013 р. Номер 
запису про право власності: 2733445 від 04.10.2013 р.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 112615132103, земельна
ділянка площею 0.0443 га з цільовим призначенням - під розміщення
виробничої бази.
– Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію
права власності (серія ЕЕР №364163) - індексний номер ВИТЯГУ: 31726782 

від 26.12.2014р. Номер запису про право власності: 2733445 від 04.10.2013 р. 
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 112615132103, земельна ділян-
ка площею 0,0443 га з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.

– Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку: номер ви-
тягу - НВ-3215148982019 від 25.04.2019 р. площею 0.0443 га з цільовим

призначенням - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додатко-
вих транспортних послуг та допоміжних операцій. Дата державної реєстрації 
земельної ділянки - 06.10.2004 р.

Земельна ділянка №2 площею 0,0794 га (кадастровий номер: 
3210300000:03:014:0013). Підстава користування ділянкою: Договір купівлі-про-
дажу земельної ділянки, серія ВТК №087584. від 04.10.2013 р. з цільовим призна-
чення земельної ділянки під розміщення виробничої бази. Витяг з державно-
го реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
(серія ЕАА №994070) - індексний номер витягу: 10313832 від 04.10.2013р. Номер 
запису про право власності: 2733015 від 04.10.2013 Р.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 112677932103, земельна 
ділянка площею 0,0794 га з цільовим призначенням - піл розміщення виробни- 
чої бази.

– Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію

права власності (серія ЕЕР №364162) - індексний номер витягу: 31721758 від 
26.12.2014р. Номер запису про право власності: 2733015 від 04.10.2013 р.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 112677932103, земельна
ділянка площею 0,0794 га з цільовим призначенням - для розміщення та
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допо-

міжних
операцій.
– Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку: номер 

витягу НВ-3215148992019 від 25.04.2019 р. площею 0.0794 га з цільовим призна-
ченням - для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транс-
портних послуг та допоміжних операцій. Дата державної реєстрації земельної 
ділянки - 06.10.2004 р.

Земельна ділянка №3 площею 0,2502 га (кадастровий номер: 
3210300000:03:014:0089). Підстава користування: договір оренди землі №1 від 
02.02.2015 р. укладений на 5 років - до 22.01.2020 р„ з цільовим використанням: 
для будівництва та обслуговування втозаправочного комплексу (комплекс не-
житлових будівель, літери «А». «Б», «В», «Г», «И»).

– Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстра-
цію права власності (серія ЕЕР №362929) - індексний номер витягу: 33834431 
від 18.02.2015 р. Номер запису про право власності: 8779852 від 09.02.2015 р. 
Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 124105432103, земельна ділян-
ка площею 0,2502 га з цільовим призначенням - під будівництво та обслугову-
вання будівель торгівлі.

– Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку: номер 
витягу - НВ-3215148962019 від 25.04.2019 р. площею 0,2502 га з цільовим при-
значенням - для будівництва та обслуговування автозаправочного комплексу 
(комплекс нежитлових будівель, літери «А». «Б», «В», «Г», «И»), Дата державної 
реєстрації земельної ділянки - 07.07.2008 р.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. В зв’язку з тим що ділянки перебувають в приватній 

власності, згідно з наявними договорами купівлі-продажу земельних ділянок.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва є надання послуг по заправці автомобілів якісним паль-

ним, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий 
та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів та розвитку інфраструктури міста.

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

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива 
з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муф-
ти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в  
резервуар. 

Зберігання палива передбачено в двох підземних двохстінних металевих 
резервуарах ємністю 20+24м3 - для бензину і дизпалива, які поділені на секції, 
в т.ч. 4 м3 – резервна секція, для аварійного зливу нафтопродуктів. Резер-
вуари виконані з подвійною оболонкою типу «термос». Резервуари обладнані 
системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною 
арматурою з клапанною системою, технічними при- Прдовження на стор. 14
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строями для запобігання переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. 
Резервуари розташовані під колонками. 

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено трьома двохсто-
ронніми паливо-роздавальними колонками на 5 видів палива кожна. 

Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 
запроектована одноповерховою, прямокутною в плані, розміром 11мх20м. 
Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу 
обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх  
товарів. 

Мийка самообслуговування модульного типу на чотири пости створюєть-
ся на основі швидкозведених конструкцій (каркаса мийки) і технічного модуля, 
в якому знаходиться обладнання і керування мийкою. Особливість модульної 
мийки самообслуговування полягає в тому, що все обладнання встановлене в 
технічному контейнері, а по постах мийки виконана відповідна розводка для 
подачі води, хімії. 

Інженерне забезпечення об’єкту від міських мереж згідно технічних умов; 
Водопостачання будинку АЗК передбачено від міського водопроводу; Скид 
побутових стоків передбачено здійснювати в міську каналізаційну мережу; 
Стічні води з місць локальних забруднень нафтопродуктами відводяться на 
очисні споруди стічних вод. Стічні води мийки відводяться на очисні спору-
ди авто мийки. Пожежогасіння передбачено від існуючих пожежних гідрантів. 
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд з АЗК передбачені з бульв. Олексан-
дрійського. 

Річна реалізація палива становить: бензину – 840м3, дизпаливо – 910 м3.
Загальна площа ділянки будівництва становить - 0,3739 га, складається з 

трьох окремих земельних ділянок.
Кількість створених робочих місць на об’єкті 19 чоловік. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених 
пунктів;

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

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

– по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається. 
щодо територіальної альтернативи 1:
– містобудівні умови та обмеження;
– розмір санітарно-захисної зони;
– протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. В зв’язку з тим що ділянки перебувають в приватній 

власності, згідно з наявними договорами купівлі- продажу земельних ділянок.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та вла-

штування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. До початку будів-
ництва виконується демонтаж існуючих будівель та споруд, проводяться зем-
ляні роботи, роботи по виносу інженерних мереж, роботи по водопостачанні 
та електропостачанні будівельного майданчика. Згідно проектного рішення на 
даній ділянці виконується насип території.

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

О’бєкти природно-заповідного фонду, памятники архітектури, історії і 
культури відсутні. 

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянки для розміщення АЗК погоджені з усіма зацікавленими організаціями 

та знаходиться у приватній власності. Забезпечується своєчасний вивіз сміт-
тя згідно договорів з метою попередження забруднення та для захисту плано-
ваної території.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. В зв’язку з тим що ділянки перебувають в приватній 

власності, згідно з наявними договорами купівлі- продажу земельних ділянок.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами потенційного впливу проектованого АЗК на довкілля є: техно-

логічне обладнання АЗК - дихальні клапани підземних резервуарів для збері-
гання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), 
викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення 
електроенергії), автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗК, вентиля-
ційні канали кафе.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації обєкту:
– на геологічне середовище – можливо незначний, тимчасовий;
– на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції, окси-

ду вуглецю, 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 
громадських 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 сміт-
тя та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З 
метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається 
оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і ви-
везення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкту вплив мож-
ливий у випадку аварії;

щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається. При виборі даної альтернативи буде збільшено кількість 

викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (пари пропану-бутану) 
при проведенні технологічних операцій на АГЗП (зливна струбцина, запобіжний 
клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, про-
дувні свічки насосу).

щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території 

ведення господарської діяльності по бульвару Олександрійському в м. Біла Цер-
ква. Об’єкт не заходиться в ЗСО водних обєктів. СЗЗ для данного об’єкту ста-
новить 25 м (АЗК малого типу). Викиди від проектуючого АЗК, рівні шуму, вібра-
ції, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ 
не перевищують гігієнічні нормативи.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. В зв’язку з тим що ділянки перебувають в приватній 

власності, згідно з наявними договорами купівлі- продажу земельних ділянок.

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 дов-
кілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва автозаправного комплексу з пун-
ктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів з мийкою автомобілів 
належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 
пункт 4, абзац 2 .

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та пе-
релік 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 вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадсь-
кості

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 проце-
дура, 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 здійс-
нення 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 недопустимість 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 діяль-
ності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на  
довкілля.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Початок на стор. 13

Прдовження на стор. 15
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут мікроприладів»  

НТК «Інститут монокристалів» НАН України про намір передати в оренду  
державне майно, щодо яких надійшли заяви.

№
п/п

Назва органу 
управління

Балан-
соутри-
мувач 

(юридична 
адреса)

Дані про об’єкти, щодо яких 
надійшли заяви про оренду
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місцезнаходження 

об’єкта оренди

За
га

ль
на

 п
ло

щ
а,

 
кв

.м
.

Ва
рт

іс
ть

 м
ай

на
 

за
 н

ез
ал

еж
но

ю
 

оц
ін

ко
ю

, г
рн

М
ак

си
м

ал
ьн

о 
м

ож
ли

ви
й 

ст
ро

к 
ор

ен
ди Мета вико-

ристання

1
Національна 
академія 
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м. Київ, вул. 
Північно-
Сирецька, 3
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торно-виробничого 
корпусу
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2
Національна 
академія 
наук України

м. Київ, вул. 
Північно-
Сирецька, 3

Нежитлове при-
міщення на 4-му 
поверсі адміністра-
тивно-лабораторного 
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3
Національна 
академія 
наук України

м. Київ, вул. 
Північно-
Сирецька, 3
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м. Київ, вул. 
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Сирецька, 3
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5
Національна 
академія 
наук України

м. Київ, вул. 
Північно-
Сирецька, 3

Нежитлове при-
міщення на 6-му 
поверсі адміністра-
тивно-лабораторного 
корпусу
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6
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Сирецька, 3
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поверсі побутового 
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Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих 
днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3. 
Додаткова інформація за тел:38(044)434-88-32

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

Додаток 3
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматичногенерується програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
№:  20191182651
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність
Будівництво торгово-розважального комплексу «BLOCKBUSTER MALL» на просп. 

Степана Бендери, просп. Степана Бандери (затока Волковата), просп. Степана Банде-
ри, 24-а, просп. Степана Бендери, 26-а (колишній просп. Московський) у Оболонському 
районі м. Києва. Торговельно-розважальний комплекс «BLOCKBUSTER MALL», призна-
чений для розвитку інфраструктури м. Києва, організації комфортного міського середо-
вища, яке включає до себе об’єднання різноманітних функцій для торгівлі, проведення 
дозвілля населення міста, відпочинку, розваг, а також створення робочих місць. У склад 
комплексу також будуть входити приміщення для супутніх функцій обслуговування ком-
плексу-підземний паркінг для відвідувачів, адміністративно-побутові приміщення обслу-
говуючого персоналу.

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

ваної діяльності)
2.  Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «Київхімпостач», код ЄДРПОУ  05539123, 04073, м. 

Київ , вул. Марка Вовчка,14, т. +044-201-20-43, 044 590-02-61 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, 

номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходжен-
ня юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий 

індекс,адреса), контактний номер телефону).
3.  Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обгово-

рення
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 04080, м. Київ, вулиця Турівська 28, теле-
фон, факс 044-366-64-15, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, Вергеліс Андрій Васильович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльно-

сті буде – Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його 
видавати,нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вка-
зується у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку про 
оцінку впливу на довкілля.

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

Громадські слухання відбудуться: 20 серпня  2019 року об 11.00 год в приміщенні 
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, каб. 4

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 

та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Міністерство екології 
та природних ресурсів України.

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), 04080, вул. Турівська, 28, м. Київ, тел. (044)4254194. Е-mail: ecodep@kmda.gov.
ua, Вергеліс Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та 
строки подання запитань, зауважень і пропозицій Міністерство екології та при-
родних ресурсів України.

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), 04080, вул. Турівська, 28, м. Київ, тел. (044)4254194. Е-mail: ecodep@kmda.gov.
ua, Вергеліс Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадсь-
кого обговорення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 281 аркушах разом з до-

датками
(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), 04080, вул. Турівська, 28, м. Київ, тел. (044)4254194. Е-mail: ecodep@kmda.gov.
ua  з 9:00 до 17:00.

(відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайомитися з ними.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це знач-
но 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 об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, 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 згідно статті 37 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»
Дозвіл на викиди в атмосферне повітря

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

що видається
Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Департамент екології 

та природніх ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департамент екології та природніх ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

(найменування уповноваженого органу, 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2 А. e-mail: info@eko.koda.gov.ua, eko.koda@ukr.net

поштова адреса, електронна адреса,
Тел.: (044) 279-01-58 Факс: (044) 234-96-15 Киреєва Вікторія Станіславівна

номер телефону та контактна особа).

Початок на стор. 14
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ТОВ «Квадрокоптер» повідомляє про втрату до-
кументів: Довіреність ТОВ «КВАДРОКОПТЕР» на ім’я 
Пальчевського Д.А. від 24.06.2019, оригінал статуту 
ТОВ «КВАДРОКОПТЕР» станом на 31.03.2019, Випи-
ска з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань 
ТОВ «КВАДРОКОПТЕР», зарплатні відомості праців-
ників ТОВ «КВАДРОКОПТЕР» за період з 01.09.2018 
по 31.03.2019, банківські виписки щодо руху грошо-
вих коштів на рахунках ТОВ «КВАДРОКОПТЕР» за 
період з 01.09.2018 по 31.03.2019, договір оренди 
нежитлового приміщення № 095-18 від 30.04.2018, 
договір № 37-19 від 25.02.2019 з додатками, видат-
кова накладна № 1 від 06.05.2019 за договором № 
37-19, акт прийому-передачі від 06.05.2019, договір 
№ 53-19 від 25.02.2019 з додатками, видаткова на-
кладна № 1 від 24.05.2019 за договором № 53-19, 
акт прийому-передачі від 24.05.2019, договір № 60-
19 від 26.02.2019 з додатками, видаткова накладна 
№ 06/06 від 06.06.2019 за договором № 60-19, до-
віреність № 137 від 06.06.2019, акт прийому-пере-
дачі від 06.06.2019, договір оренди автомобіля від 
02.01.2019. 

Оголошення про намір передати в оренду  
об’єкт державного майна

Назва і адреса – Нежитлове приміщення, м. Київ, вул. 
Берлинського, 9.

Балансоутримувач – Інститут інформаційних тех-
нологій і засобів навчання НАПН України.

Площа і вартість майна за незалежною оцінкою – 
17,6 м2, 89658 грн.

Строк оренди – 1 рік.    Використання – під офіс.
Подання заяв приймаються протягом 10 робочих днів 

після опублікування оголошення.
Заяви подаються – вул. М.Берлинського, 9, к. 211, т/ф. 

467 05 57.
У разі надходження заяв буде оголошений конкурс.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

про намір передати в оренду державне майно

п/п
Назва 
органу 

управління

Балансоутримувач
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
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місцезнаходження об’єкта 

оренди 

Ре
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Мета використання

1
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, 
м. Київ, бул. Вернад-
ського, буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані приміщення 
будівлі Лабораторного 
корпусу кім.№№23,24,25,
26,27,29,30,31,32 на 1-му 
поверсі 10

31
00

02

72
,8

61
78

62
,0

0

до
 3

1.
05

.
20

22

Розміщення суб'єктів 
господарювання, що діють 
на основі приватної власно-
сті і провадять господарську 
діяльність з медичної 
практики (стоматологія)

2
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, 
м. Київ, бул. Вернад-
ського, буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані приміщення 
будівлі Лабораторного 
корпусу кім.№28  на 1-му 
поверсі 10

31
00

02

12
,6

10
69

38
,0

0

до
 3

1.
05

.
20

22 Інше використання 
нерухомого майна 
(побутова кімната)

3
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, 
м. Київ, бул. Вернад-
ського, буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані приміщення 
будівлі Лабораторного 
корпусу (примі-щення 
буфету) кім.№№19,20, 20-а, 
21на 2-му поверсі 10

31
00

02

99
,3

42
05

90
,0

0

до
 3

1.
05

.
20

22

Інше використання 
нерухомого майна 
(виробництво 
хлібобулочних, 
кондитерських виробів)

4
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, 
м. Київ, бул. Вернад-
ського, буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані примі-щення 
будівлі Головного корпу-
су. Частина приміщень 
(холу) на 1-му поверсі 10

31
00

01

4

43
00

0,
00

до
 3

1.
05

.
20

22 Розміщення кафетерію, що 
не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи.

5
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, 
м. Київ, бул. Вернад-
ського, буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані приміщення 
будівлі Центрального 
складу, кім.№№1,2
на 1-му поверсі 10

31
00

08

64

29
28

10
,0

0

до
 3

1.
05

.
20

22 Виробництво

6
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, 
м. Київ, бул. Вернад-
ського, буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані приміщення 
будівлі Головного корпусу 
(кім. №№22, 23, 24, 25, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 52 -а, 53, 54, 55, 57, 
58, 59, 60, 61, 64) на 4-му 
поверсі

10
31

00
01

56
7,

1

47
24

31
6,

68

до
 3

0.
06

.
20

22

Інше використання 
нерухомого майна 
(виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних 
програм)

7
Національ-
на академія 
наук України 

ФТІМС, м. Київ, 
бул. Вернадського, 
буд.34/1,  
0444241110

Вбудовані приміщення 
будівлі Головного корпусу  
(кім.62,63) на 4-му поверсі.

10
31

00
01

18
,7

0

15
57

83
,3

2

до
 3

0.
06

.
20

22 Інше використання 
нерухомого майна  
(роздягальня)

Заяви про оренду кожного із зазначених обєктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування 
оголошення за адресою: м. Київ, бул. Вернадського, буд.34/1. Додаткова інформація за тел.: (044)424-11-10.

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

Считать недействительными утерянные бланки 
страховой компании ЧАО «УАСК АСКА» за период с 
01.06.2019 г. по 30.06.2019 г. Страховой Компанией ЧАО 
«УАСК АСКА»:

1. ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРА-
ЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Серия АМ —  4 291 009.
2. ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ- 

ДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИСТЕМЫ АВТОСТРАХОВАНИЯ»ЗЕЛЕНАЯ КАРТА”

(Покрытие  (АБМР)).
UA —13 300 056.

Інститут захисту рослин НААН має  намір передати 
в оренду під офіс нежитлове  приміщення, що розташо-
ване в лабораторному корпусі № 4 площею 25,9 кв.м., 
за адресою : м. Київ, вул. Васильківська,33. Ринкова 
вартість – 344641,00 грн без ПДВ, термін оренди – 1 рік. 
Майно здається в оренду без права приватизації та пере-
дання в суборенду. 

Інформація за телефоном : 257-11-24, plant_prot@ukr.net. 

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ
Інституту вугільних енерготехнологій  НАН України про намір передати в оренду державне майно,  

щодо якого надійшли заяви

№
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
 (назва, юридична адреса, 

телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та  міс-
цезнаходження
об’єкта оренди 
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Інші 
умови

1 Національна 
академія 
наук України 

Інститут вугільних енерго-
технологій НАН України
04070, м. Київ,      
вул. Андріївська, 19, 
Тел. 425-52-08

Нежитлові приміщення 
№№ 6/1 (14,7 м.кв.),
6/2 (10,1 м.кв.)  
на першому поверсі 
адміністративно-службо-
вого корпусу  № 2 21

60
92

77
.2

3.
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 м
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Заяви про оренду кожного із зазначених  об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування ого-
лошення за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 19. Додаткова інформація за тел: (044)425-52-08.

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

Інститут захисту рослин НААН має  намір передати в 

оренду під склад нежитлові  приміщення, що розташо-

вані в лабораторному корпусі №2 площею 65,0 кв.м., за 

адресою : м. Київ, вул. Васильківська,33. Ринкова вар-

тість – 471521,00 грн без ПДВ, термін оренди – 1 рік 11 

місяців. Майно здається в оренду без права приватизації 

та передання в суборенду. 

Інформація за телефоном : 257-11-24, plant_prot@ukr.net. 

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «Торговий дім 
«Брокцентр», проводить аукціон з реалізації майна платника податків, що перебуває в 
податковій заставі ГУ ДФС у Запорізькій області та знаходиться на балансі ПрАТ «Бер-
дянський машинобудівний завод», код ЄДРПОУ 32954692, юридична адреса: Донецька 
область, Першотравневий район, смт. Мангуш, вул. Мурзи, 16, к. 6, а саме:

Лот № 336/19: Металообробні верстати – 8 найменувань, 8 одиниць. Стартова ціна 
лоту – 324066,75 грн., з ПДВ. Місцезнаходження майна: Запорізька область, м. Бердян-
ськ, вул. Гагаріна, 7.

Додаткова інформація з детальною характеристикою майна на сайті www.mtpbirzha.
com.ua та за тел. (068)916-51-14. Аукціон проводитиметься «05» серпня 2019 року о 
10:30 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. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один 
день до початку його проведення.

Інститут фізіології ім О.О.Богомольця НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

Балансоутримувач: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця НАН України (01024, 
м Київ, вул.  Богомольця, 4)

1) Адреса об’єкта: кімната № 109 на 1-ому поверсі Головного адміністративного кор-
пусу (літера «А3»); 

Площа оренди: 10,2 кв.м;
Можливе цільове використання: розміщення  офісу;
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 30.04.2019р - 182 170,00 гривень 

(сто вісімдесят дві тисячі сто сімдесят гривень 00 копійок) (без ПДВ).
Можливий термін оренди: до 30.06.2022 року
2) Адреса об’єкта:  кімнати № 126 на 1-ому поверсі Головного адміністративного 

корпусу (літера «А3»); 
Площа оренди: 18,0 кв.м;
Можливе цільове використання розміщення  офісу
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.05.2019р   – 321 480,00 грн 

(триста двадцять одна  чотириста тисяча вісімдесят гривень без ПДВ;
Можливий термін оренди: до 30.06.2022 року 
Термін прийняття заяв про оренду 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Зая-

ви про оренду приймаються за адресою: 01601, м Київ, вул. Богомольця,4, кімн. № 125 
Детальна інформація по тел.256-2558;  256-2554.  У  разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.
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