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РЕКЛАМА 
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ !

Розміщення
• оголошень,
• прайс-рядків
• реклами
Довідки за телефонами

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

• МОРОЗИЛЬНИКОВ, 
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
всех видов

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

(050) 462-83-68, 
(068) 304-16-40.
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Часовщик 
купит дорого 
механические 
часы СССР, 
часовой 
інструмент. 
(044) 455-09-43, (073) 455-09-43

РЕМОНТ 
компьютеров 
 . на дому . гарантия

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

Ремонт і оздоблення. 
Дизайн інтер'єру. 
Будівельні, монтажні ,  

малярні роботи.

Тел.: (063) 367-38-71

. Самовывоз, погрузка,
  порезка, демонтаж!
. Приемлемые цены!
. Точный вес. 
. Оперативность 
  и порядочность! 
. Наличный и без-
  наличный расчет!

068-917-70-50 
095-172-60-50 
094-441-73-65

Покупка 
металлолома!

СВІЖІ ВАКАНСІЇ 
від Київського центру зайнятості

Спеціальність Зарплата
грн

СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ
1. Начальник зміни (транспорт, складське господарство, 

зв’язок) 7 590
2. Інженер 7 690

044-254-65-88
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

3. Інженер з комп’ютерних систем 6 109
4. Начальник господарського відділу 6 109
5. Фахівець 5 244

044-425-96-12
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«МІСЬКЖИТЛОБУД»
6. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж 13 000
7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 9 000
8. Електрогазозварник 12 000
9. Геодезист 14 000

067-408-68-20, 044-577-51-00
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА № 54 М. КИЄВА
10. Двірник 4 173
11. Прибиральник службових приміщень 4 173
12. Асистент вчителя 4 173
13. Вчитель-логопед 4 173

044-404-61-90
КИЇВСЬКЕ КЕУ

14. Інженер 6 000
15. Електрогазозварник 5 500
16. Водій автотранспортних засобів 5 500
17. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5 000

063-245-07-71
КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛО-
ГІЧНА ЛІКАРНЯ «ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА»

18. Прибиральник територій 4 173
19. Фармацевт 4 173
20. Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-

прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) 4 173

044-408-45-14
ДНЗ № 373

21. Двірник 4 173
22. Кухар 4 173
23. Помічник вихователя 4 173

044-242-94-80
ВП «СТАНЦІЯ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОБУСІВ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КИЇВПАСТРАНС»

24. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 10 000
25. Інспектор з кадрів 8 000
26. Водій автотранспортних засобів 6 400

044-403-33-79
ІРЦ№2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

27. Сестра медична 4 173
28. Вчитель-логопед 8 000
29. Вчитель-дефектолог 8 000
30. Бухгалтер 4 173

044-567-12-25
ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МІНІСТЕРСТВА 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ
31. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 4 173
32. Прибиральник службових приміщень 4 173
33. Архівіст 4 173

044-566-33-47
ТОВ «ССК «УКРКОНСАЛТИНГ»

34. Машиніст екскаватора 12 000
35. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 8 000
36. Водій автотранспортних засобів 8 000

050-445-79-22, 044-573-36-18
Більше вакансій у рубриці «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» стор. 13

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.

Квартирные и офисные переезды!
Погрузка и вывоз строймусора!

Доставка стройматериалов!
Оперативность и порядочность !

Услуги транспорта, грузчиков и прочие услуги! 
Перевозка грузов по Украине!

095-172-60-50, 
068-917-70-50, 
094-441-73-65



До 20 слів – 17 грн
- 5 публікацій підряд – 80 грн 
(вартість одного – 16 грн);

- 10 публікацій підряд – 150 грн 
(вартість одного – 15 грн);

- 20 публікацій підряд – 260 грн 
(вартість одного – 13 грн);

До 50 слів – 26 грн.

До 20 слів – 20 грн
- 5 публікацій підряд – 95 грн 
(вартість одного – 19 грн);

- 10 публікацій підряд – 180 грн 
(вартість одного – 18 грн);

- 20 публікацій підряд – 320 грн 
(вартість одного – 16 грн);

До 50 слів – 30 грн.

До 20 слів – 24 грн
- 5 публікацій підряд – 100 грн 
(вартість одного – 20 грн);

- 10 публікацій підряд – 190 грн 
(вартість одного – 19 грн);

- 20 публікацій підряд – 340 грн 
(вартість одного – 17 грн);

До 50 слів – 37 грн.

До 20 слів– 26 грн
- 5 публікацій підряд – 95 грн 
(вартість одного – 19 грн);

- 10 публікацій підряд – 170 грн 
(вартість одного – 17 грн);

- 20 публікацій підряд – 300 грн 
(вартість одного – 15 грн).

До 50 слів – 40 грн.

ЗВИЧАЙНЕ ВИДІЛЕНЕ КУРСИВОМ У РАМЦІ ФОТООГОЛОШЕННЯ

• Дачу в Кончі-Заспі (Обу-
хівський р-н, 100/80/10 
кв.м, 20 сот.) – 40 тис. грн. 
Тел.:111-00-00.

• Дачу в Кончі-Заспі (Обу- 
хівський р-н, 100/80/10 
кв.м, 20 сот.) – 40 тис. 
грн. Тел.:111-00-00.

Дачу в Кончі-Заспі (Обу 
хівський р-н, 100/80/10 
кв.м, 20 сот.) – 40 тис. 
грн.  Тел.:111-00-00.

Дачу в Кончі-Заспі (Обухів-
ський р-н, 100/80/10 кв.м, 
20 сот.) – 40 тис. грн.  
Тел.:111-00-00.

Розцінки на платні послуги (з урахуванням ПДВ)
Платні оголошення (рубрики №№ 1–12, 14–16). Діють з 01.12.2018 року 

1. НЕРУХОМІСТЬ 
1.1. Агенції, брокери 3
1.2.  Квартири                   Київ 3
                                    Київська область 5
                                    Інші регіони 6
1.3.  Будинки, котеджі      Київ 6
                                    Київська область 5
                                     Інші регіони 6
1.4.  Земельні ділянки     Київ 7
                                     Київська область 7
                                    Інші регіони 8
1.5.  Дачі                           Київ 8
                                     Київська область 8
                                     Інші регіони 8
1.6.  Нежитловий фонд   Київ 8
                                     Київська область 8
                                     Інші регіони 8
2.     БУДІВНИЦТВО 
2.1.  Будівельні та оздоблювальні матеріали 9
2.2.  Вікна, двері, жалюзі, перегородки 9
2.3.  Решітки, огорожі, ворота 9
2.4.  Будівельна хімія 9
2.5.  Сантехніка 9
2.6.  Засоби опалення та газопостачання 9
2.7.  Ремонтно-будівельні, 
        оздоблювальні роботи 9
2.8.  Проектування, дизайн, інші послуги 9
3.     ТРАНСПОРТ
3.1.  Автомобілі легкові 9
3.2.  Автомобілі вантажні 10
3.3.  Автобуси, мікроавтобуси 10
3.4.  Мото,-вело 10
3.5.  Спецтехніка 10
3.6.  Автодеталі 10
3.7.  Аксесуари, автохімія, ПММ 10
3.8.  Шини, шиномонтаж 10
3.9.  Ремонт та обслуговування 10
3.10.Гаражі  10
3.11.Транспортні послуги  10
4.     УСТАТКУВАННЯ 
4.1.  Устаткування, прилади, сировина 10
4.2.  Торговельне обладнання 10
5.     СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
5.1.  Сільгосптехніка, запчастини 10
5.2.  Реманент 10
5.3.  Худоба, птиця, комбікорми 10 
5.4.  Садівництво, городництво 11
6.     ПОСЛУГИ
6.1.  Інвестиції, кредити, страхування 11
6.2.  Юридичні, бухгалтерські, аудиторські 11
6.3.  Поліграфічні, рекламні 11
6.4.  Освіта та навчання 11
6.5.  Обслуговування свят 11
6.6.  Астрологія, ворожіння 11
6.7.  Косметологія 11
6.8.  Лазні 11
6.9.  Хатні роботи 11
6.10.Інші послуги –
7.     ОРГТЕХНІКА. ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ
7.1.  Комп’ютери, комплектуючі 11
7.2.  Телефони, аксесуари 11
7.3.  Інша оргтехніка, канцтовари 11
7.4.  Ремонт та обслуговування 12
7.5.  Офісні меблі 12
8.     ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
8.1.  Аудіо-,відео,-фототехніка, телевізори 12
8.2.  Побутова техніка 12
8.3.  Господарчі товари 12
8.4.  Меблі 12
8.5.  Парфуми, косметика, галантерея 12
8.6.  Одяг, взуття, тканини 13
8.7.  Товари для дітей 13
8.8.  Предмети інтер'єру 13
8.9.  Продукти харчування, напої, тютюн, БАДи 13
9.     МЕДИЦИНА
9.1.  Лікарські препарати, вітаміни 13
9.2.  Медичні товари та обладнання 13
9.3.  Медичні послуги 13
10.   РОБОТА
10.1.Ділове партнерство 13
10.2.Пропоную роботу 13
10.3.Шукаю роботу 13
11.   ДОЗВІЛЛЯ
11.1.Спорт, туризм, відпочинок 14
11.2.Туристичні послуги 14
11.3.Музичне обладнання, інструменти 14
11.4.Антикваріат, коштовності 14
11.5.Книги, філателія, інше 14
11.6.Домашні тварини, кімнатні рослини 14
12.   РІЗНЕ                                                     14
13.   ОПОВІЩЕННЯ                                      14
14.   ЗНАЙОМСТВА 
14.1.Шлюбні агенції 14
14.2.Вона чекає його 16
14.3.Він чекає її 16
15.   ПОДАРУНКИ
15.1.Подарую 16
15.2.Прийму в дарунок 16
16.   ВІТАННЯ                                                 –

БЕЗПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
1.  Безплатно друкуються оголошення приватного характеру, які не 

пов’язані з комерційною діяльністю (окрім оголошень про втрату 
документів).

2. Оголошення публікуються українською мовою.
3. Одне оголошення може містити інформацію про один об’єкт, 

предмет. 
4. Оголошення не може перевищувати 200 знаків, включаючи 

пробіли і контактну інформацію.
5. Необхідно вказувати повну назву об’єта або предмета, про який 

йдеться у оголошенні, основні його характеристики та вартість. 
6. Від одного замовника на один номер телефону приймається  

5 оголошень в різні рубрики.
7. У рубрику «Знайомства» приймаються оголошення на номер 

абонентської скриньки або на адресу поштового відділення з 
позначкою адресата. На номер телефону приймаються оголо-
шення тільки платні, з перевіркою (передзвоном на вказаний 
номер телефону).

8. У контактній інформації, що подана на купонах із газети та наді-
слана електронною поштою, допускається один номер телефо-
ну та електронна адреса. У оголошеннях, прийнятих по телефо-
ну, вказується один номер телефону.

9. Оголошення на бланку із газети публікується у одному номері.

ПРИЙОМ БЕЗПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ
•  за багатоканальним телефоном (044) 482-01-13  з 9.30 до 

18.00; субота, неділя – вихідні;
•  он-лайн – www.g.eo.kiev.ua; 
•  електронною поштою – mail@eo.kiev.ua;
•  на купонах, вирізаних із газети та надісланих за адресою: 

01054, м.Київ, а/с 200.

ПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ 
1. Платними вважаються оголошення від приватних та юридичних 

осіб, пов’язані з комерційною діяльністю та ті, що не відповідають 
вимогам щодо безплатних оголошень.

2. Платними вважаються оголошення з купівлі-продажу об'єктів, 
товарів (більше одного об’єкту чи предмету, виду предметів  або 
коли кількість не вказується); сировини, матеріалів, будматеріалів 
(більше ніж на одну сім’ю);  цінні папери; усі види послуг; про 
втрату будь-якого документа.

3. Платними вважаються оголошення без конкретного описання 
об'єкта нерухомості і його місцезнаходження, а також про декілька 
однотипних об'єктів або багатоквартирний будинок.

4. До підрубрик 1.1 “Агенції, брокери”, 1.6 “Нежитловий фонд”, 3.5 
“Спецтехніка”, 4.2 “Торговельне обладнання”, 7.5  “Офісні меблі”, 
8.9 “Продукти харчування, напої, тютюн”, 9.1 “Лікарські препарати, 
вітаміни”, 10.1 “Ділове співробітництво”, 10.2 “Пропоную 
роботу”,13 “Оповіщення”, 14.1 “Шлюбні агенції” приймаються 
тільки платні оголошення.

5. Некомерційні оголошення списком (понад 20 шт.) вважаються 
платними.

6. Термінові оголошення від приватних та юридичних осіб.

ПРИЙОМ ПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ
• в редакції за адресою: вул.Бульварно-Кудрявська (Воровського), 

26 (1-й поверх, з 9.30 до 18.00, обід – 13.00–13.30), тел./факс: 
(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, e-mail: 482086@ukr.net;

• на пунктах прийому оголошень та реклами (адреси у розділі 
“пункти прийому”);

• по факсу, надіславши попередньо заявку на публікацію, тел./факс: 
(044) 482-08-62;

• поштою за адресою: 01054, м.Київ, а/с 200 (з квитанцією про оплату);
• он-лайн – www.g.eo.kiev.ua

РУБРИКИ ЯК ПОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ

ДОДАТКОВІ 
ПОСЛУГИ

Фіксоване місце  
в рубриці

1-2 місце – 100% від 
вартості оголошення;
3-4 місце – 90% від 
вартості оголошення;
5-6 місце – 80% від 
вартості оголошення;
7-8 місце – 70% від 
вартості оголошення;
9-10 місце – 60% від 
вартості оголошення;
після 10-го місця – 50% 
від вартості оголошення;
(замовлення прийма-
ються тільки на 
центральному пункті: 
вул. Воровського, 26)

Оголошення:
- іноземною мовою -   + 15%
- ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ - 
+2 грн за слово до вартості 
оголошення.

МАКЕТНА РЕКЛАМА
Вартість мінімального 

блоку на 1-й стор. 
(42х45мм) – 202 грн.

Вартість мінімального 
блоку в рубриках 

(42х45мм) – 137 грн.
При багаторазовому 

замовленні реклами діють 
договірні ціни.

РОЗЦІНКИ НА ОГОЛОШЕННЯ 
В РУБРИЦІ № 13 “ОПОВІЩЕННЯ”

Для фізичних осіб:
- до 20 слів – 40 грн;          - до 50 слів – 60 грн.

Оголошення від фізичних осіб приймаються тільки 
при наявності паспорта.

Для ФО-підприємців та юридичних осіб:
- оголошення блоком (до 260 знаків) – 154 грн.

Оголошення від ФОП та юр. осіб приймаються тільки при наявності 
свідоцтва про реєстрацію та довідки зі статистики.

ВАРТІСТЬ ОГОЛОШЕНЬ В РЕКЛАМНО-
ІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТАХ УКРАЇНИ (16 видань)

Звичайне оголошення до 250 знаків 15,00 грн (в одну газету)
Виділене курсивом до 250 знаків 17,00 грн (в одну газету)

В рамці до 250 знаків 19,00 грн (в одну газету)
Фотооголошення до 250 знаків + фото 23,00 грн (в одну газету)
Рекламний блок 42 х 42 мм 65,00 грн (в одну газету)

1. Редакція має право на редагування оголошень та реклами, скоро-
чення слів, кінцеве визначення рубрики.

2. Редакція залишає за собою право не публікувати окремі оголошення.
3. Рекламодавець несе відповідальність за зміст оголошень та 

реклами.
4. Не приймаються оголошення, пов’язані з продажем наркотиків, 

зброї, документів, нагород, секспослугами; які суперечать закону 
України “Про рекламу”; оголошення політичного та релігійного 
характеру; дискридитуючих фізичних і юридичних осіб і т.ін.

5. У відповідності до Закону України “Про рекламу” (ст.8), рекламода-
вець повинен надати розповсюджувачу реклами для розміщення 
реклами та оголошень на види діяльності або товари, що підляга-
ють обов’язковій сертифікації, ліцензуванню, засвідчену у встанов-

леному порядку копію такого сертифікату, ліцензії чи іншого дозволу 
(це може бути: копія, завірена органом державної влади, що видав 
оригінал; копія, завірена нотаріально; копія, засвідчена підписом 
керівника та печаткою юридичної особи – рекламодавця).

6. Редакція не несе відповідальності за недоліки у виконаних робо-
тах або наданих послугах, що виникли з вини замовника.

7. Подаючи оголошення, рекламу, ви даєте добровільну згоду на 
використання персональних даних згідно Закону України «Про 
захист персональних даних».

8. Претензії щодо помилок у публікаціях приймаються протягом 
семи днів, починаючи  з першого виходу оголошення.

9. Термін зберігання оригіналів платних оголошень 14 днів з дня 
першої публікації.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ ТА РЕКЛАМИ
• ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПУНКТ, Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26 (р-н площі Пере-

моги). (044) 482-08-62, (050) 312-14-91
• ВОСКРЕСЕНКА, Кибальчича, 11-А (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 517-40-55
• ЛІВОБЕРЕЖНИЙ м-в, Раскової М., 23, 10-й поверх, оф.1015. 517-40-55, 517-55-88
• НИВКИ, Д. Щербаківського (Щербакова), 4, (1-й поверх М.Нивки – 100 м). 501-35-71
• ПОДІЛ, Оленівська, 10, оф.15. 531-40-70(71)
• СОЦМІСТО, Червоноткацька, 20, кв.6. (067) 491-79-41, 558-58-61
• ТРОЄЩИНА, Кибальчича, 11-А, (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 517-55-88
• ЦЕНТР, Леонтовича, 6-А, оф.29 (домофон 29). (044) 278-49-83
• ЦЕНТР, Саксаганського, 125, оф.3 (вхід з двору). 536-11-59
• ШУЛЯВКА, Виборзька, 32. 277-80-88
• ІРПІНЬ, Северинівська, 9 (вхід з вулиці, Агентство нерухомості). (050) 931-72-68

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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1 Нерухомість 1

1.1. Агенції, брокери
·	Агентство	недвижимости	«Воскре-
сенье»	поможет	Вам	сдать	недвижи-
мость	в	кратчайшие	сроки	и	по	мак-
симальной	рыночной	цене.	Консуль-
тация	 специалиста	 и	 качественная	
презентация	 объекта	 бесплатно!	
Большая	 база	 клиентов.	 Индиви-
дуальный	 подход	 к	 каждому.	 Наше	
кредо:	 довольный	 клиент	 -	 посто-
янный	 клиент!	 Звоните	 или	 присы-
лайте	информацию	на	 электронный	
адрес	 pogorelayav@mail.ru.	 Тел.:	
(098)	717-14-44,	(063)	952-79-99.

1.2. Квартири
Київ

куплю
кімнати

·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виноградар,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	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	 в	 2(3)-кімн.	 (Дніпровський,	 Дес-
нянський,	 Дарницький).	 Без	 посередників.	
Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	(067)	444-
70-41.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-
53-91.

1-кімнатні, гостинки
·	Або	2-кімн.	 (Борщагівка).	Тел.:	 (067)	951-
55-26.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	(099)	355-
03-43.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег,	 Троєщина,	 Рай-
дужний,	м.	«Дарниця»),	до	36	тис.	у.о.	Тел.:	
(093)	920-35-86.
·	Або	2-кімн.	(Оболонь),	до	40	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	220-32-47.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег,	будь-який	стан),	у	
господаря.	Терміново.	Тел.:	(098)	152-62-24.
·	Або	 2-кімн.	 (правий	 берег)	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Або	2-кімн.	(Троєщина,	Воскресенка,	Рай-
дужний),	у	господаря.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Або	 готельну	 (Виноградар,	 Мінський,	 Куре-
нівка,	Нивки),	у	власника.	Тел.:	(093)	230-01-21.
·	Або	готельну	(Дарницький,	Дніпровський).	
Тел.:	(095)	012-62-91.
·	Або	 готельну	 (Дарницький).	 Тел.:	 (068)	
898-37-53.
·	Або	 готельну	 (правий	 берег).	 Тел.:	 (067)	
492-33-83.
·	Або	готельну	(Троєщина,	бажано	початок,	
Райдужний,	 Воскресенка),	 у	 господаря.	
Розгляну	 всі	 варіанти,	 окрім	 першого	 та	
останнього	поверхів.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Або	 кімнату	 (Оболонь,	 довгостроково),	 у	
господаря.	Тел.:	410-10-94.
·	Академмістечко	 (біля	 метро,	 до	 5-го	 по-
верху).	Тел.:	(097)	820-86-10.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Нивки,	 Си-
рець,	Оболонь.	Тел.:	337-07-05.
·	Березняки,	Русанівка,	Осокорки,	Позняки,	
у	власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	Борщагівка.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Борщагівка.	Тел.:	(097)	269-18-30.
·	Борщагівка.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Борщагівка.	Тел.:	257-41-07.
·	Виноградар,	Куренівка,	Сирець.	Тел.:	599-
53-91.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	599-06-12.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(099)	101-45-49.
·	Виноградар,	Мінський,	Куріневка,	Нивки,	
у	власника.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Воскресенка,	 Сирець,	 Дарниця	 (можна	
перший	 поверх,	 можна	 в	 поганому	 стані),	
до	20	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Воскресенка,	 Сирець	 (можна	 перший	 по-
верх),	до	22	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Готельну	або	кімнату	(Дніпровський,	Деснян-
ський,	Дарницький,	для	себе),	у	господаря.	Без	
посередників.	Тел.:	(068)	358-01-03.
·	Готельну	 (Воскресенка),	 до	 21	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	К.-Святошинський	р-н,	Микільська	Борща-
гівка.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	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.:	(066)	300-
94-63.
·	Лівий	берег,	до	25	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	355-
03-43.
·	Лівий	берег,	до	28	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	920-
35-86.
·	Лівий	берег	(можна	перший	поверх),	до	19	
тис.	у.о.	Тел.:	362-27-97.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Микільська	Борщагівка.	Тел.:	257-41-07.
·	Оболонський,	 Подільський.	 Тел.:	 (097)	
279-32-06.
·	Оболонський,	 Святошинський,	 Солом’ян-
ський,	 Шевченківський,	 Голосіївський	
(будь-який	поверх	та	стан,	магазини,	транс-
порт),	у	господаря.	Тел.:	(096)	411-28-60.
·	Правий	берег,	до	23	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	911-
94-80.
·	Сирець,	 Дарниця,	 Нивки,	 до	 23	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Сирець,	Куренівка,	у	власника.	Тел.:	(097)	
815-68-40.
·	Сирець,	 прилеглі	 райони	 (можна	 перший	
поверх),	до	20	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Сирець,	у	власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Сирець,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Сирець,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-53-91.

·	Центр.	Тел.:	(097)	332-04-65.
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,	Дарниця,	Лісовий	 (1-2	 пов.,	
для	себе).	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Воскресенка	(не	хрущовка),	до	35	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Воскресенка	(не	хрущовка).	Тел.:	362-27-97.
·	Воскресенка.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Голосіїв	(хрущовка),	у	господаря.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(066)	887-99-40.
·	Деснянський,	Дарницький,	Дніпровський,	
Оболонський,	 Шевченківський,	 Солом’ян-
ський	 (будь-який	 стан),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(096)	796-37-18.
·	Лівий	 берег,	 Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Харківський,	 Позняки,	 Осокорки	
(будь-який	 поверх	 та	 стан),	 у	 господаря.	
Тел.:	(068)	400-44-11.
·	Лівий	берег	(з	ремонтом,	гарна	квартира).	
Тел.:	(068)	141-06-99.
·	Нивки,	Сирець,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-
06-12.
·	Райдужний,	до	35	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	777-
36-56.
·	Святошинський	(вул.	М.Котельникова,	2-3	
пов.).	Тел.:	(098)	042-00-29.
·	Солом’янський,	 Відрадний,	 Солом’янка,	
Чоколівка,	 Шулявка,	 пл.Севастопольська	
(будь-який	 поверх	 та	 стан,	 гарний	 транс-
порт),	у	господаря.	Без	посередників.	Тел.:	
(097)	601-36-88.
·	Троєщина	 (бажано	 початок),	 Райдужний,	
Воскресенка,	 у	 господаря.	 Розгляну	 всі	
варіанти,	окрем	першого	та	останнього	по-
верхів.	Чиста	купівля.	Тел.:	(095)	111-93-18.
·	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.
·	Або	 4-кімн.	 (Святошинський).	 Тел.:	 (096)	
944-25-36.
·	Центр,	 Печерськ	 (до	 120	 кв.м),	 950	 у.о./
кв.м.	Тел.:	(097)	555-49-99.
·	Центр.	Тел.:	(095)	753-40-86.

продам
кімнати. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Корчувате	 (вул.	
Плещєєва,	4/9,	12,3	кв.м)	-	7,8	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	924-22-25.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Центр	 (вул.	 Жи-
лянська,	м.	«Площа	Льва	Толстого»,	4/9,	18	
кв.м)	-	10,5	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	837-10-60.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	гуртожитку.	Нова	Дарниця	(вул.	
Сімферопольська,11/1,	4/5,	18,5	кв.м,	гарний	
стан,	 приват.,	 склопакети,	 бронедвері,	 до-
мофон,	Дарницький	вокзал,	ринок)	-	9,8	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	597-34-74.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Соцмісто	 (б.	Верховної	
Ради,25,	3/5,	50	%	площі	2-кімн.	кв-ри,	15,5	
кв.м,	 кухня	 8	 кв.м,	 гарний	 стан,	 паркет,	
склопакети,	нов.	двері,	меблі,	одна	сусідка,	
м.	 «Дарниця»,	 вільна)	 -	 12,5	 тис.	 у.о.	Тел.:	
(067)	597-34-74.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
Міста	Шалетт,10,	5/5,	11	кв.м,	кухня	10	кв.м,	
с/в	окр.,	м.	«Чернігівська»,	ринок	«Юність»,	
чистий	 продаж,	 вільна)	 -	 8	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Кімнату	в	3-кімн.	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.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Стара	 Дарниця	 (вул.	
Хорольська,10,	 9/9	 цегл.,	 21/12,5/9	 кв.м,	 з	
балконом,	гарний	стан,	балкон	заскл.,	скло-
пакети,	паркет,	нов.	двері	під	ключ,	приват.,	
без	опікунської,	порядні	сусіди,	можна	з	ме-
блями,	побутовою)	-	9,4	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	111-93-18.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Стара	 Дарниця	 (вул.	
Азербайджанська,6,	 8/18,	 10/12	 кв.м,	 хол	
17	 кв.м,	 після	 ремонту,	 склопакети,	 гарні	
сусіди)	-	10,5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Кімнату	в	комунальній.	Соцмісто	(вул.	Міста	
Шалетт,10,	5/5,	11	кв.м,	гарний	стан,	приват.,	
загальні	кухня	та	с/в	на	3	кімнати,	гарні	сусіди,	
м.	«Чернігівська»,	ринок	«Юність»)	-	7,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(068)	358-01-03.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	4-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
5/9,	10,5	кв.м,	з	балконом,	власна)	-	11	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	291-57-97.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	4-кімн.	Нивки	(вул.	Турчина,	4/5,	15,7	
кв.м,	 с/в	 24	 кв.м,	 кухня	 7,5	 кв.м,	 гарний	жит-
ловий	стан)	-	13	тис.	у.о.	Тел.:	(094)	899-53-91.

1-кімнатні, гостинки. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	 (вул.	 Луценка,14,	 7/9,	 48/20/15	
кв.м,	 с/в	 сум.,	 євроремонт,	 «Британський	
квартал»)	-	40	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Голосіїв	 (пр.	 Академіка	 Глушкова,6,	 ЖК	
«Єврика»,	8/24,	49/18/12	кв.м,	балкон	з	кухні,	
хол,	 ремонт,	 іподром,	 заселення	 -	 грудень	
2018	р.)	-	42	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	336-43-66.
·	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.	 Бориспільська,	 9/9,	
22/10/4	кв.м,	душова	кабіна,	якісний	ремонт,	
нов.	меблі,	побутова	техніка,	метро,	вільна)	
-	21	тис.	у.о.	Тел.:	229-70-91.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Привокзальна,	 2/5	
цегл.,	32/16/7	кв.м,	гарний	стан,	меблі,	побу-
това	техніка,	м.	«Харківська»)	-	27	тис.	у.о.	
Тел.:	229-70-91.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Російська,	15/24,	46/17/16	
кв.м,	гарна	інфраструктура,	м.	«Харківська»)	-	
35	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.
·	Осокорки	(вул.	Ващенка,	16/22,	39/18/12	кв.м,	
поступлення	прав	власності,	без	комісійних)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(099)	611-02-45.

·	Позняки	 (вул.	 Драгоманова,2,	 10/25,	
49,7/21/15	 кв.м,	 якісний	 ремонт,	 кухон.	
меблі,	побутова	техніка)	-	54	тис.	у.о.	Тел.:	
(097)	227-93-51.
·	Позняки	(вул.	Драгоманова,2-Б,	12/25	пан.,	
50/20/11	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 лічильники,	 радіа-
тори,	бронедвері,	після	будівельників,	доку-
менти	готові)	-	34,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	
826-44-98.
·	Позняки	 (вул.	 Мишуги,	 8/16,	 38/17/8	 кв.м,	
євроремонт,	 нов.	 меблі,	 сучасна	 техніка,	 м.	
«Позняки»)	-	41	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	574-49-60.
·	Позняки	 (вул.	 Мишуги,	 8/16,	 43/18/9	 кв.м,	
меблі,	 побутова	 техніка,	 м.	 «Позняки»)	 -	 38	
тис.	у.о.	Тел.:	574-85-70.
·	Позняки	(вул.	О.Пчілки,	6/14,	52/26/12	кв.м,	
новобудова,	 супермаркет,	 магазини,	 м.	 «Поз-
няки»)	-	42	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Позняки	(пр.	П.Григоренка,	9/10,	35/19/7	кв.м,	
євроремонт,	меблі,	побутова	техніка,	м.	«Поз-
няки»)	-	34	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	897-49-94.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,	 13/16,	
42/18/9	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 паркет,	 склопакети,	
балкон	заскл.,	м.	«Позняки»	-	10	хв.,	норм.	
стан)	-	33,5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,19/1,	 9/16,	
38/18/9	кв.м,	вид	на	озеро,	серія	Т-4,	охайна,	
2	великі	лоджії	заскл.,	склопакети,	нов.	шпа-
лери,	плитка,	бронедвері,	гарна	інфраструк-
тура,	 м.	 «Харківська»,	 «Позняки»	 -	 5	 хв.)	
-	32,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,	 19,	 24/36	
цегл.,	 52/25/12	 кв.м,	 під	 чистове	 оздоблення,	
супермаркет,	 спортклуб,	 фітнес-центр,	 м.	
«Харківська»)	-	26,5	тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Биківня	 (Військове	 містечко,	 4/5	 пан.,	
55/31/9,5	 кв.м,	 будинок	 2002	 р.	 забудови,	
утеплений,	все	окр.,	автономне	газове	опа-
лення,	 2-контурний	 котел,	 бойлер,	 лічиль-
ники	води,	 газу,	 тепла,	 лоджія	 заскл.,	жит-
лова,	м.	«Лісова»	-	7	хв.)	-	30	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(068)	322-55-02.
·	Готельну.	 Лісовий	 (вул.	 Матеюка,	 9/9,	
28/15/7	кв.м,	під	ремонт)	-	21	тис.	у.о.	Тел.:	
362-27-97.
·	Лівобережний	(вул.	Туманяна,	6/24,	48/21/10	
кв.м,	 елітний	 будинок,	 новобудова,	 євроре-
монт,	нов.	меблі,	побутова	техніка,	м.	«Лівобе-
режна»)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	410-84-30.
·	Троєщина	(вул.	М.		Закревського,	11/16,	41	
кв.м,	 новобудова)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
544-14-76.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,42-А,	
11/16,	41	кв.м,	власна)	-	за	домовленістю	або	
обміняю.	Тел.:	(099)	486-74-64.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Сабурова,17-А,	 7/9,	
36/19/7	 кв.м,	 охайна,	 балкон	 заскл.,	 броне-
двері,	первинний	продаж,	сонячна	сторона,	
будинок	у	дворі,	гарна	інфраструктура)	-	25	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	667-60-11.. 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.
·	ДВРЗ	(вул.	Лобачевського,7,	7/25,	52/20/10	
кв.м,	лоджія,	все	окр.,	після	будівельників,	
будинок	 зданий)	 -	 60	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(095)	443-24-02.
·	Райдужний	 (вул.	 П.	 Вершигори,	 10/16,	
44/28/8,5	 кв.м,	 БПС,	 все	 окр.,	 житловий	
стан,	чистий	продаж)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
950-81-02.
·	Райдужний	 (вул.	Райдужна,	10/12,	37/17/9	
кв.м,	 елітна	 новобудова,	 після	 будівель-
ників,	під	чистове	оздоблення,	панорамний	
вид	на	озеро,	м.	«Лівобережна»)	-	30	тис.	у.о.	
Тел.:	(098)	797-49-94.
·	Райдужний	 (вул.	 Райдужна,	 3/6,	 46/18/8	
кв.м,	кахель,	бойлер)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
592-54-91.
·	Соцмісто	(пр.	Соборності,	4/5	цегл.,	31/17/6	
кв.м,	с/в	сум.,	паркет,	нов.	сантехніка,	нов.	
проводка,	косметичний	ремонт,	вбуд.	шафа)	
-	26	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	285-43-64.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Оболонь	 (вул.	 Героїв	 Дніпра,	 9/9,	 70/46/8	
кв.м,	все	окр.,	плитка,	паркет,	хол	12	кв.м,	
гарний	ремонт)	-	62	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	
923-41-02.
·	Оболонь	 (вул.	 З.Гайдай,2-А,	 1/9,	 42/18/10	
кв.м,	с/в	окр.,	ремонт,	можна	під	офіс)	-	25	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Оболонь	(пр.	Оболонський,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.
·	Оболонь	 (пр.	 Оболонський,37,	 32/15/7	
кв.м,	балкон	заскл.,	обшитий,	грати,	дизай-
нерський	 ремонт,	 гардеробна,	 вбуд.	 кухня,	
побутова	техніка,	вікна	у	двір,	50	м	-	«Дрім	
Таун»,	паркування,	м.	«Героїв	Дніпра»,	чи-
стий	продаж)	-	37	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
402-34-54.
·	Пуща-Водиця	 (вул.	 Червонофлотська,4-
А,	 перша	 лінія,	 3/9,	 50/30/8,5	 кв.м,	 балкон	
7	 кв.м	 заскл.,	 вікна	 металопластик,	 нов.	
труби,	 сантехніка,	 кутова	 ванна,	 домофон,	
ремонт	парадного)	-	48,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(067)	505-12-64.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (вул.	 Світлицького,	 9/9,	
29,5/14,4/6,5	кв.м,	балкон,	с/в	сум.,	комора)	
-	27	тис.	у.о.	Тел.:	442-58-28.
·	Виноградар	 (пров.	 Квітневий,	 14/16,	
74/45/9,5	 кв.м,	 євроремонт,	 можна	 з	 ме-
блями,	2	великі	лоджії	заскл.,	утеплені)	-	45	
тис.	у.о.	Терміново.	Тел.:	(067)	751-70-97.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (вул.	 Клавдіївська,40,	 7/9	
моноліт.,	 50	 кв.м,	 їдальня,	 студіо,	 спальня,	
гардеробна,	вбуд.	меблі,	побутова	техніка,	ди-
зайнерський	ремонт,	метро,	розвинута	інфра-
структура)	-	90	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	387-84-37.
·	Академмістечко	 (вул.	 Краснова,19,	 8/17,	
57,8/28,2/22	 кв.м,	 нов.	 будинок,	 зданий	 у	
2015	р.,	цегла,	після	будівельників,	вікна	у	
двір,	 паркування,	 облаштований	 двір)	 -	 52	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	274-44-55.
·	Борщагівка	 (вул.	 Булгакова,2,	 7/9,	 36/19/8	
кв.м,	 норм.	 стан,	 лоджія	 з	 кухні,	 заскл.,	
склопакети,	 бронедвері,	 вільна,	 чистий	
продаж)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	048-25-12.
·	Борщагівка	 (вул.	 Генерала	 Потапова,	 2/9,	
27/14/6,5	кв.м,	с/в	сум.,	балкон	заскл.,	ліно-
леум,	кахель,	гарний	житловий	стан)	-	22,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	Борщагівка	 (вул.	 Генерала	 Потапова,	 2/9	
цегл.,	 27/14/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 ванна	 норм.,	
балкон	заскл.,	житловий	стан)	-	22	тис.	у.о.	
Тел.:	(094)	899-06-12.

·	Борщагівка	(вул.	М.Буглакова,	4/4,	24	кв.м,	
студіо,	вбуд.	кухня,	с/в	сум.,	без	балкона,	но-
вобудова)	-	23	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	Борщагівка	 (вул.	 Симиренка,7-Б,	 4/9,	
35/19/7	кв.м,	балкон	заскл.,	кімната	з	нішою,	
бронедвері,	 с/в	 сум.,	 первинний	 продаж,	
вільна,	тихе	місце)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	
572-90-50.
·	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.
·	Борщанівка	 (вул.	 Генерала	 Птапова,	 2/9,	
27/14/6	кв.м,	с/в	сум.,	балкон	заскл.,	паркет,	
житловий	 стан)	 -	 22,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (067)	
444-71-41.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	(вул.	Гарматна,	17/24,	52/21/14	кв.м,	
новобудова,	 під	 чистове	 оздоблення,	 м.	 «Шу-
лявська»)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	897-49-94.
·	Готельну.	Відрадний	(вул.	Васильченка,	4/9	
цегл.,	24/15/5	кв.м,	без	балкона)	-	за	домов-
леністю.	 Можлива	 розстрочка.	 Тел.:	 (063)	
445-76-34.
·	Готельну.	Солом’янка	(вул.	Ушинського,23,	
8/9	цегл.,	21	кв.м)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
560-18-91.
·	Солом’янка	 (вул.	Авіаконструктора	Анто-
нова,10,	5/5	цегл.,	32/18/7	кв.м,	сучасний	ре-
монт,	склопакети,	кахель,	паркет,	первинний	
чистий	продаж,	меблі,	м.	«Шулявська»)	-	30	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	688-96-88.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Сирець	 (вул.	 Теліги,	 м.	 «Дорого-
жичі»,	4/5	цегл.,	26,3	кв.м,	паркет,	с/в	та	уми-
вальник	 власні,	 власна	 плита,	 парк,	 7	 хв.	 до	
метро)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	019-61-71.
·	Лук’янівка	(вул.	Лук’янівська,	4/9,	26/13/5	
кв.м,	ванна	3,5	кв.м)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
837-10-60.
·	Сирець	 (вул.	 М.Руданського,	 19/24,	 62/36	
кв.м,	 новобудова,	 поступлення	 права)	 -	 28	
тис.	у.о.	Власник.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Сирець	 (вул.	О.Теліги,	 1/5,	 52	 кв.м,	 євро-
ремонт,	меблі,	побутова	техніка)	-	7	тис.грн.	
Тел.:	229-70-91.
·	Сирець	(вул.	О.Теліги,	3/9	цегл.,	45/30/7	кв.м,	
гарний	стан,	меблі,	побутова	техніка,	м.	«Доро-
гожичі»)	-	37	тис.	у.о.	Тел.:	574-85-70.
·	Центр	(вул.	Б.Хмельницького,	м.	«Універ-
ситет»,	 4/25	 цегл.,	 109/58/20	 кв.м,	 коридор	
15	кв.м,	2	лоджії)	-	185	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
381-48-48.
·	Центр	 (вул.	 Дегтярівська,43/6,	 1/5	 цегл.,	
38/17/12	кв.м,	різнобічна,	гарний	стан,	вбуд.	
кухня,	тихий	двір)	-	34,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(063)	263-86-37.
·	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.
·	Шулявка	 (вул.	 В.Василевської,	 м.	 «Полі-
технічний	 ін-т»,	 5/5,	 36	 кв.м,	 власна)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	976-80-81.
·	Шулявка	(пр.	Перемоги,	3/9	цегл.,	50/20/15	
кв.м,	новобудова,	документи	готові,	цегла	до	
стелі)	-	60	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	381-48-48.

2-кімнатні. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Деміївка	 (вул.	Велика	Китаївська,	м.	«Де-
міївська»	-	5	хв.,	4/12,	36/22/5,5	кв.м,	норм.	
стан)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	Центр	 (вул.	 Антоновича	 (Горького),138,	
1/4	цегл.,	69/36/12	кв.м,	сум.,	балкон	заскл.,	
металопластикові	вікна)	-	100	тис.	у.о.	Тел.:	
(066)	706-06-25.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Східна,	 ЖК	 «Східна	
брама»,	 13/24,	 54/29/11	 кв.м,	 євроремонт,	
нов.	 меблі,	 побутова	 техніка,	 м.	 «Бори-
спільська»)	-	62	тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,146,	 18/18	
керамзит.,	52/36/8	кв.м,	тел.,	ламінат,	с/в	сум.,	
кахель,	2	лоджії	заскл.,	сучасний	ремонт)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	432-04-65.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	(вул.	М.		Закревського,	8/9	пан.,	
53/29/8	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	 ліно-
леум,	вид	на	озеро)	-	38	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
599-12-88.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,18,	 14/16,	
56/34/9	 кв.м,	 2	 лоджії	 заскл.)	 або	 обміняю	
на	 1-кімн.	 (Деміївка,	 м.	 «Голосіївська»,	 не	
перший	поверх).	Тел.:	(095)	354-89-04.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	 Маяковського,	 2/9,	
51/30/7,8	 кв.м,	 2	 балкони	 заскл.,	житловий	
стан)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	153-28-83.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (вул.	 Березняківська,10,	 5/9,	
46,9/29,5/7,5	 кв.м,	 поряд	 школа,	 зупинка,	
150	м	до	поліклініки	та	магазину)	-	36	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(068)	126-10-05.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	м.	«Лівобережна»,	
1/5,	48,5/30/8	кв.м,	житловий	стан)	-	26	тис.	
у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	Воскресенка	(пр.	Генерала	Ватутіна,30,	1/9	
цегл.,	52/30/7,2	кв.м,	ходи	окр.,	с/в	окр.,	ви-
сокий	бельетаж,	кімнати	та	кухня	квадратні,	
ламінат,	кахель,	потребує	косметичного	ре-
монту,	вікна	у	двір,	тихо,	чистий	продаж)	-	
35,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	505-12-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лівобережний	(вул.	Фло-
ренції,	6/10,	14	кв.м,	холодильник,	пральна,	
диван,	для	однієї	дівчини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	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.
·	Соцмісто	 (вул.	Празька,	 2/5,	 45/30/7	 кв.м,	
все	окр.,	косметичний	ремонт,	можна	з	ме-
блями)	-	30,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	613-78-63.
·	Соцмісто	 (пр.	 Возз’єднання,	 8/9	 пан.,	
44/32/9	 кв.м,	 чиста,	 охайна,	 свіжий	 кос-
метичний	 ремонт,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	
подвійні	 двері)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(066)	227-25-49.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	
Перова,	3/5,	16	кв.м,	з	балконом,	телевізор,	
холодильник,	меблі,	для	однієї	дівчини	або	
жінки)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	(вул.	Вишгородська,	1/5,	45	кв.м,	
капремонт,	 паркет,	 євровікна,	 кахель,	 с/в	
окр.,	бронедвері,	нов.	меблі,	можна	без	ме-
блів)	-	39	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	602-49-46.

·	Оболонь	(вул.	З.Гайдай,	м.	«Мінська»,	9/9,	
52	кв.м)	-	60	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	169-17-57.
·	Оболонь	(вул.	Л.Гавро,2-А,	1/9,	50	кв.м,	м.	
«Петрівка»)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (050)	
611-74-42.
·	Оболонь	(пр.	Героїв	Сталінграда,	6/9	пан.,	
50/30/7	кв.м,	поряд	Дніпро)	недорого.	Тел.:	
(067)	968-62-04.
·	Оболонь	 (пр.	 Оболонський,37-А,	 1/9	 пан.,	
52/30/7	 кв.м,	 все	 окр.,	 тел.,	 паркет,	 кахель,	
балкон	заскл.,	гарний	стан,	м.	«Героїв	Дніпра»)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	684-72-33.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(вул.	І.Кудрі,	4/5,	45/28/7	кв.м,	с/в	
сум.,	 капремонт,	 паркет,	 вбуд.	 кухня,	 нов.	
сантехніка,	 труби,	 проводка,	 склопакети,	
балкон	заскл.,	сум.)	-	47	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
350-24-65.
·	Печерськ	 (вул.	 І.Мазепи,7,	 1/3,	 45/33/5	
кв.м,	 2-рівнева,	 с/в	 окр.,	 без	 ремонту)	 -	 65	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Печерськ	 (вул.	 Приймаченка,	 4/5	 цегл.,	
46/30/7	кв.м,	ремонт,	сум.,	с/в	окр.)	-	50	тис.	
у.о.	Тел.:	362-27-97.. 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.
·	Куренівка	 (вул.	Фрунзе,	 1/4,	 36	кв.м,	 хру-
щовка)	-	29	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	001-74-41.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Біличі	 (вул.	 Генерала	 Наумова,33-А,	 1/5,	
46	кв.м,	кухня	10	кв.м,	ремонт,	меблі,	нов.	
кухня,	 холодильник,	 склопакети,	 броне-
двері)	 -	 38	 тис.	 у.о.	 Терміново.	 Тел.:	 (068)	
005-21-83.
·	Борщагівка	(вул.	Зодчих,	3/5,	46/30/6	кв.м,	
балкон	 заскл.,	 житловий	 стан).	 Тел.:	 (067)	
647-65-94.
·	Борщагівка	(вул.	Литвиненко-Вольгемут,1,	
4/5	 цегл.,	 46/30/7	 кв.м,	 все	 окр.,	 балкон	
заскл.,	 обшитий,	 житловий	 стан,	 паркет,	
бронедвері,	 капремонт	 будинку,	 власна)	 -	
33,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	459-06-98.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,	 4/9,	 48/30/6	
кв.м,	 після	 косметичного	 ремонту,	 чиста,	
охайна,	гарний	транспортний	розв’язок)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	293-13-90.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,	 8/24	 цегл.,	
75/42/14	 кв.м,	 новобудова,	 документи	 го-
тові,	 гарне	 планування,	 м.	 «Святошин»).	
Тел.:	(050)	381-48-48.
·	Нивки	 (вул.	 Невська,	 м.	 «Нивки»	 -	 2	 хв.,	
«Глорія-парк»,	 9/14,	 71	 кв.м,	 окр.,	 новобу-
дова,	 євроремонт,	 лоджія,	 вбуд.	 меблі,	 хо-
лодильник,	 пральна,	 кондиціонери,	 паркет,	
бойлер,	спальня,	2	шафи-купе)	-	98	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	557-50-56.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Солом’янка	(вул.	Вологоградська,	5/9,	53/34/9	
кв.м,	гарний	ремонт,	склопакети,	кахель,	вбуд.	
кухня,	дубов.	паркет,	плитка,	балкон	заскл.)	-	
44	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Солом’янка	 (вул.	 Солом’янська,	 2/9,	 48	
кв.м,	ходи	окр.,	 ґрати,	лічильники,	бойлер)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	Чоколівка	 (вул.	 Богданівська,7,	 ЖК	 «Ма-
лахіт»,	 8/25,	 75/38/13	 кв.м,	 2	 с/в,	 все	 окр.,	
під	оздоблення,	будинок	зданий,	тихе	місце,	
5	хв.	до	м.	«Вокзальна»)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	548-88-76.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	 (вул.	 Білоруська,15-А,	 1/5,	 41	
кв.м,	ходи	окр.,	вікна	-	на	вулицю)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(095)	135-44-93.
·	Сирець	 (вул.	 Петропавлівська,	 м.	 «Доро-
гожичі»,	 7/12,	 64/33/11	 кв.м,	 ремонт,	 буді-
вельне	оздоблення)	-	70	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(068)	592-54-91.
·	Центр	(вул.	Дмитрівська,	4/4,	49/28/11	кв.м,	
висота	 3,2	 м,	 балкон	 незаскл.	 4	 кв.м)	 -	 70	
тис.	у.о.	Тел.:	486-80-21.

3-кімнатні. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	 (вул.	Кустанайська,1,	 5/6,	 56/40/7	
кв.м,	 норм.	 стан)	 -	 37	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (095)	
339-26-40.
·	Голосіїв	(вул.	Якубовського,	м.	«Іподром»	-	
10	хв.	пішки,	4/16,	68/44/8	кв.м,	окр.,	гарний	
стан,	 склопакети,	 кахель,	 паркет,	 ламінат,	
2	 балкони	 заскл.,	 інтернет,	 домофон,	 без	
опікунської)	 -	 51	 тис.	 у.о.,	 торг.	Тел.:	 (067)	
504-42-14.
·	Центр	(вул.	Антоновича,	3/16,	76/44/9,5	кв.м,	
ремонт)	-	72	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Російська,	 5/9	 цегл.,	
68/42/9	 кв.м,	 все	 окр.,	 2	 балкони,	 один	
заскл.,	паркет,	кахель,	житловий	стан)	 -	45	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Осокорки	(вул.	С.Олійника,	3/16,	72/50/8	кв.м,	
гарний	 стан,	 все	 окр.,	 супермаркет,	 м.	 «Поз-
няки»)	-	47	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	410-84-30.
·	Позняки	(вул.	Драгоманова,15-А,	2/16	пан.,	
78/45/8	 кв.м,	 охайна,	 кімнати	 окр.,	 гарне	
планування,	 вільна,	 3	лоджії,	 одна	 з	 кухні,	
первинний	чистий	продаж,	метро	-	15	хв.).	
Тел.:	(093)	870-60-27.
·	Позняки	(вул.	Урлівська,	17/22,	91	кв.м,	но-
вобудова,	м.	«Позняки»,	«Осокорки»	-	10	хв.	
пішки,	 меблі,	 якісний	 ремонт,	 лічильники	
води,	опалення,	озеро,	дитсадки,	школи,	су-
пермаркети)	-	105	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
169-17-54	(Вікторія).
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	10-А,	5/10,	серія	96)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(067)	580-62-95.
·	Харківський	 (пр.	 М.Бажана,5,	 14/16,	
78/52/8	кв.м,	охайна,	хол,	Т-4,	кімнати	окр.,	
первинний	 чистий	 продаж,	 меблі,	 3	 хв.	 до	
метро).	Тел.:	(095)	807-73-05.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,166,	 8/12,	
72/46/9	кв.м,	КТ,	хол	10	кв.м,	окр.,	ремонт,	
склопакети,	2	лоджії	заскл.,	поряд	«Сільпо»,	
італ.	кухня,	 імп.	кахель,	бойлер,	парк,	пер-
винний	 продаж)	 -	 45	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(093)	230-01-21.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (вул.	Милютенка,28-А,	 2/9	 цегл.,	
62/45/7	 кв.м,	 паркет,	 склопакети,	 конди-
ціонер,	 сауна,	 балкон,	 меблі,	 пральна-ав-
томат,	 піаніно,	 супутник.	 телебачення,	 те-
левізор,	інтернет,	поряд	маркети,	кінотеатр,	
спортмайданчики)	-	43	тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	
(066)	766-10-00.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Сабурова,	 9-10/10	 цегл.,	
82,65/42,4/9	кв.м,	2-стороння,	3	лоджії	заскл.,	
металопластикові	 вікна,	2	 с/в,	 2	комори)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	852-75-17.

·	Троєщина	 (вул.	 О.Сабурова,	 9-10/10	 цегл.,	
82,65/42,4/9	кв.м,	2-стороння,	3	лоджії	заскл.,	
металопластикові	 вікна,	2	 с/в,	 2	комори)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	308-60-12.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (вул.	 А.Бучми,	 7/9,	 40,6	 кв.м,	
чеський	проект,	балкон	11	кв.м)	-	80	тис.	у.о.	
Тел.:	(066)	216-73-96.
·	Воскресенка	 (вул.	 Курнатовського,	 по-
чаток,	1/9,	68	кв.м,	 власна)	недорого.	Тел.:	
(050)	241-43-01.
·	Комсомольський	 (вул.	 А.Малишка,	 9/9,	
61/42/7,5	кв.м,	с/в	окр.,	лоджія	заскл.,	скло-
пакети,	 домофон,	метро,	 розв.	 інфраструк-
тура,	 будинок	 у	 дворі)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(050)	686-71-00.
·	Райдужний	 (вул.	 Райдужна,21-А,	 3/9,	
66/42/7,4	кв.м,	2	лоджії,	все	окр.,	гарний	стан)	
-	51	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	443-24-02.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (вул.	 Мукачівська,	 4/9,	 70/40/8	
кв.м,	охайна,	серія	96,	окр.,	бронедвері,	без	
опікунської,	 первинний	 продаж)	 -	 45	 тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	667-60-11.
·	Оболонь	 (вул.	 З.Гайдай,7,	 4/9,	 75/52/10	
кв.м,	в	стадії	ремонту,	гарне	місце	розташу-
вання,	склопакети,	7	хв.	до	м.	«Мінська»)	-	
55	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	894-95-41.
·	Оболонь	 (пр.	Героїв	Сталінграда,	1/16,	82	
кв.м,	первинний	продаж,	гарний	стан,	вікна	
у	двір,	погріб,	паркет,	столярка,	чудова	для	
сім’ї	 з	 дітьми,	 поруч	 школа,	 пляж,	 транс-
портний	розв’язок).	Власник.	Тел.:	242-09-
50,	414-76-92.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(вул.	А.Барбюса,11/3,	3/5,	65/45/8	
кв.м,	 тихий	 двір,	 перепланована,	 євроре-
монт,	 власна)	 -	85	 тис.	у.о.,	 торг.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(067)	736-70-97.
·	Печерськ	 (вул.	Немировича-Данченка,	 3/5	
цегл.,	 57/43/7	 кв.м,	м.	 «Печерська»	 -	 7	 хв.,	
с/в	 окр.,	 балкон	 незаскл.,	 косметичний	 ре-
монт,	склопакети,	кахель)	-	70	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	229-87-43.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	(пров.	Квітневий,	14/16,	74/45/9,5	
кв.м,	євроремонт,	можна	з	меблями,	2	великі	
лоджії	заскл.,	утеплені)	-	44,5	тис.	у.о.	Термі-
ново.	Тел.:	(067)	751-70-97.
·	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.
·	Поділ	(вул.	Садовського,	пташиний	ринок,	
7/12	 цегл.,	 66,5	 кв.м,	 кухня	 10	 кв.м,	 окр.,	
плитка,	 ламінат,	 металопластикові	 вікна,	
велика	лоджія,	бойлер,	пральна,	меблі,	тех-
ніка)	-	60	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	481-44-41.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Біличі	 (вул.	 Ф.Пушиної,	 м.	 «Житомир-
ська»,	6/16,	72/50	кв.м,	2	лоджії	заскл.,	скло-
пакети,	кімнати	окр.)	-	64	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(050)	545-85-77.
·	Борщагівка	 (б.	 Р.	 Роллана,	 5/9	 пан.,	
60,4/40,9/6,9	кв.м,	житловий	стан,	можна	з	ме-
блями)	-	34	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Борщагівка	 (вул.	Зодчих,	8/9	пан.,	60/42/7	
кв.м,	 с/в	 окр.,	 сум.-окр.,	 2	 балкони	 заскл.,	
паркет,	потребує	ремонту,	чистий	продаж)	-	
43,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	521-15-66.
·	Борщагівка	 (вул.	 Сім’ї	 Сосніних,2-А,	 9/9,	
60/40/8	кв.м,	бронедвері,	паркет,	металопласти-
кові	вікна)	-	38	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	044-98-90.
·	Святошин	 (вул.	М.Котельникова,	 5	 хв.	 до	
метро,	6/9,	73/42/9	кв.м,	2	лоджії	заскл.,	хол,	
добротна,	житловий	стан)	-	56	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(066)	280-32-53.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	(вул.	Академіка	Білецького,5-В,	
медмістечко,	 1/5,	 60/43/7	 кв.м,	 паркет,	 ка-
хель)	-	38	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	309-71-43.
·	Солом’янка	 (вул.	 Леваневського,	 4/23,	
120/65/20	 кв.м,	 євроремонт,	 вільна,	 м.	
«Політехнічний	 ін-т»)	 -	 120	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(067)	960-55-83.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	(вул.	Б.Хмельницького,	м.	«Універ-
ситет»,	7/25	цегл.,	109/60/20	кв.м,	висота	3	
м,	вид	на	собор,	новобудова,	документи	го-
тові)	-	170	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	372-87-67.
·	Центр	(вул.	О.Гончара,	6/9	цегл.,	70/42/8	кв.м,	
тел.,	 ламінат,	 с/в	 окр.,	 кахель,	 балкон	 заскл.,	
меблі)	-	95	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Центр	(вул.	Тарасівська,3,	2-рівневий	пен-
тхауз,	 5/5,	 100	 кв.м,	 студіо,	 три	 спальні,	
якісний	ремонт,	документи	готові)	-	147	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	985-49-24.
·	Центр	(вул.	Тарасівська,3,	2-рівневий	пен-
тхауз,	 5/5,	 100	 кв.м,	 студіо,	 три	 спальні,	
якісний	ремонт,	документи	готові)	-	147	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	248-44-33.

4-кімнатні і більше. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.	 Горького,48-Б,	 3/4	 цегл.,	
108/57/23	 кв.м,	 кухня-їдальня,	 рекон-
струкція	 будинку,	 3-стороння,	 світла,	 су-
часний	 ремонт,	 паркомісце,	 закритий	 двір)	
-	160	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	269-18-30.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Тростянецька,49,	
10/18,	 140	 кв.м,	 кухня-студіо,	 4	 балкони,	
бронедвері,	гарний	стан)	-	90	тис.	у.о.	Тел.:	
(095)	136-78-30.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	5-кімн.	Троєщина	(вул.	К.Данькевича,1/79,	
4/10	цегл.,	112/60/7	кв.м,	металопластикові	
вікна,	 кондиціонер,	 домофон,	 ремонт)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	758-98-98.
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·	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.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (вул.	 Мостицька,12,	 1/16,	
88/54/8,5	 кв.м,	 охайна,	 кімнати	 окр.,	 4	
лоджії,	Т-4,	первинний	продаж)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(098)	889-42-92.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Святошин	 (вул.	 Ушакова,	 2-рівнева,	 10-
11/16,	 130/80/15	 кв.м,	 ремонт,	 вбуд.	 кухня,	
побутова	 техніка,	 4	 лоджії	 обшиті,	 2	 с/в,	
ванна,	 кахель,	 3	 кондиціонери,	 сауна,	 гар-
деробна,	натяжні	стелі)	-	135	тис.	у.о.	Тел.:	
(093)	030-74-26.

обміняю 
·	1	=	2.	1-кімн.	(Святошинський,	вул.	Акаде-
міка	Булаховського,	5/9,	33	кв.м,	зроблений	
капремонт,	 поряд	 ринок,	 «Сільпо»,	 полі-
клініка)	 на	 2-кімн.	 (не	 вище	 5-го	 пов.,	 47	
кв.м,	бажано	вул.	Академіка	Булаховського,	
Генерала	 Наумова,	 Підлісна).	 Тел.:	 (067)	
102-31-91.
·	1	 =	 будинок	 +	 доплата.	 1-кімн.	 (Сирець,	
здача	будинку	у	2019	р.,	секція	повністю	го-
това)	на	будинок	(Київська	обл.)	+	10-12	тис.	
у.о.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	1	 +	 ділянка	 =	 2(3).	 1-кімн.	 (Троєщина)	 +	
ділянку	в	Мостище	(К.-Святошинський	р-н,	
12	сот.).	Тел.:	(099)	486-74-70.
·	2	 =	 1(2).	 2-кімн.	 (б.	 Перова,	 3/9,	 47/30/8	
кв.м,	 кімнати	 та	 с/в	 окр.,	 комора,	 балкон	
заскл.,	усе	поряд)	на	2-кімн.	(правий	берег,	
Святошин,	Академмістечко)	 або	 1-кімн.	 за	
домовленістю,	або	будинок,	або	продам	-	42	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	088-12-19.
·	2	=	1.	2-кімн.	(Березняки)	на	1-кімн.	(Позняки,	
Русанівка,	Березняки).	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	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.
·	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

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Автовокзал	 (пр.	Науки,	
12/12,	13	кв.м,	для	однієї	людини)	в	обмін	за	
допомогу	по	господарству.	Тел.:	525-49-25.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Автовокзал	 (пр.	Науки,	
4/9,	17	кв.м,	одна	хазяйка,	необхідні	меблі,	
телевізор,	зупинка,	м.	«Либідська»,	для	од-
нієї	жінки)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(066)	740-59-14,	
(098)	407-34-60.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Автовокзал	 (пр.	
Науки,90,	 4/9	 цегл.,	 12	 кв.м,	 одна	 хазяйка,	
побутова	 техніка,	 меблі,	 для	 дівчини	 або	
жінки)	-	2	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	
407-34-60,	(066)	740-59-14.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Голосіїв	 (пров.	 Го-
лосіївський,	1/2,	15	кв.м,	кухня-студіо)	-	600	
грн/доба.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Теремки	 (вул.	 Терем-
ківська,	5/5,	12	кв.м,	для	хлопця,	150	м	до	
м.	«Теремки»,	пральна,	телевізор,	інтернет)	
-	3,2	тис.грн.	Тел.:	(068)	837-10-60.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Дві	кімнати	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(Хар-
ківське	шосе,	 м.	 «Харківська»	 -	 5	 хв.,	 3/9,	
15+17	кв.м,	для	трьох	хлопців,	холодильник,	
телевізор,	гарний	стан,	під	ключ)	по	1,6	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Кімнату	3-кімн.	в	Нова	Дарниця	 (вул.	Бо-
риспільська,	 7/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 меблі,	 для	 сім’ї)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	 (вул.	Бо-
риспільська,	10/16,	14	кв.м,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 для	 однієї	
людини)	-	2,2	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,3	
тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
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.	 Бо-
риспільська,37,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	 5/9,	
18	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	для	двох	людей)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(095)	091-49-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	Нова	Дарниця	 (вул.	 Бо-
риспільська,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	 2/5,	 18	
кв.м,	меблі,	холодильник,	пральна,	для	двох	
людей)	-	3	тис.грн,	для	однієї	людини	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	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.	Ве-
реснева,26,	 3/9,	 15	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна,	 для	 однієї	
людини)	-	2,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	
тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Волго-Донська,	 7/9,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 хо-
лодильник,	диван,	меблі,	одна	хазяйка,	для	
дівчини)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(066)	573-40-03.
·	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.	За-
слонова,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.	
Поліська,4-А,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	 10/16,	
16	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	3,6	тис.
грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Поліська,4,	м.	 «Червоний	 хутір»,	 12/16,	 16	
кв.м,	 з	 балконом,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна-автомат,	для	двох	людей)	-	3,5	тис.
грн,	 для	 однієї	 людини	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	
(096)	995-26-38.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Росій-
ська,	39/14,	м.	«Червоний	хутір»,	1/4,	18	кв.м,	
меблі,	 склопакети,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Сім-
феропольська,11,	4/5,	16	кв.м,	балкон,	побу-
това	техніка,	для	одного	хлопця)	-	3	тис.грн	
з	комунальними.	Тел.:	(093)	461-56-99.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Тро-
стянецька,3,	5/10,	13	кв.м,	меблі,	бажано	для	
хлопців	без	шкідливих	звичок)	-	3	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	563-53-48.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Тростянецька,	 6/10,	 18	 кв.м,	 з	 балконом,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 диван,	
стінка)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Тростянецька,	6/9,	14	кв.м,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	диван,	меблі,	гарний	ре-
монт,	для	однієї	дівчини)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	
(066)	573-40-03.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Тро-
стянецька,6,	 м.	 «Позняки»,	 7/9,	 15	 кв.м,	
меблі,	 холодильник,	 телевізор,	 пральна-ав-
томат)	-	3	тис.грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Ял-
тинська,12,	4/5,	16	кв.м,	склопакети,	меблі,	
холодильник,	пральна,	кахель)	-	3,5	тис.грн.	
Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Ялтинська,	 2/5,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	диван,	для	однієї	дівчини)	-	2,8	тис.
грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Ял-
тинська,	 4/5,	 19	 кв.м,	 без	 хазяїі,	 під	 ключ,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	3,6	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (Хар-
ківське	 шосе,18,	 1/5,	 16	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 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.	А.	Ахма-
тової,	3/16,	20/9	кв.м,	гарний	ремонт,	меблі,	
пральна-автомат,	 інтерент,	 до	метро	 10	 хв.	
пішки,	 для	 однієї	 людини)	 -	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	756-30-50.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	 (вул.	Драгома-
нова,	 7/16,	 18	 кв.м,	 з	 балконом,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 диван,	 шафа-купе,	
для	одного	хлопця)	 -	 4	 тис.грн.	Тел.:	 (066)	
673-40-03.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	 (вул.	Драгома-
нова,	 7/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	диван,	крісло-ліжко)	-	3,5	тис.грн,	
для	 одного	 хлопця	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	 (068)	
350-24-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Здол-
бунівська,	 8/16,	 18	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 гарний	 ремонт,	 диван,	
стінка,	можна	для	сім’ї)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Княжий	
Затон,	3/10,	18	кв.м,	з	балконом,	телевізор,	хо-
лодильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
дівчини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	 (вул.	Мишуги,	
7/9,	16	кв.м,	балкон,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	диван,	меблі,	для	однієї	людини)	-	
3,5	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Позняки	 (вул.	 М.	 Ми-
шуги,	 6/16,	 16	 кв.м,	 балкон,	 телевізор,	 хо-
лодильник,	пральна,	диван,	меблі,	для	однієї	
людини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Позняки	(вул.	Урлівська,	
м.	«Позняки»	-	10	хв.	пішки,	5/16,	22	кв.м,	
балкон	 заскл.,	 гарнітурні	 меблі,	 побутова	
техніка,	 для	 однієї	 людини)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(097)	467-12-69.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Позняки	 (пр.	П.	 Григо-
ренка,	5/16,	14	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	диван,	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.	Архі-
тектора	Вербицького,8,	4/9,	15	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
для	 однієї	 людини)	 -	 2,8	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.	Реву-
цького,19,	 7/16,	 16	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 кахель,	 для	 однієї	
людини)	 -	 3	 тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 3,5	
тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.	Ревуць-
кого,	4/10,	16,5	кв.м,	для	одного	чоловіка)	-	2,3	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.	Ревуць-
кого,	5/9,	15/7	кв.м,	побутова	техніка,	для	од-
ного	хлопця)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	276-06-61.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.	Реву-
цького,	5/9,	15	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	2-спальне	ліжко,	стінка,	для	сім’ї)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	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.	Реву-
цького,	м.	«Харківська»	-	5	хв.,	7/16,	15	кв.м,	
з	 балконом,	 тел.,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	для	одного	хлопця)	-	2,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(066)	418-55-82.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(пр.	М.	Ба-
жана,7,	5/9,	15	кв.м,	меблі,	телевізор,	холо-
дильник,	 пральна,	 балкон	 заскл.,	 бронед-
вері,	для	двох	людей)	-	3,5	тис.грн,	для	од-
нієї	людини	-	3	тис.грн	+	лічильники.	Тел.:	
(097)	438-73-16.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,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,	 164,	 м.	 «Харківська»,	 5/9,	 18	 кв.м,	
балкон,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна-автомат)	-	3,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (Харківське	
шосе,	168-Г,	10/16,	15	кв.м,	склопакети,	меблі,	
холодильник,	пральна-автомат,	балкон,	броне-
двері,	для	однієї	людини)	-	3	тис.	грн,	для	двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (Харківське	
шосе,	7/16,	14	кв.м,	телевізор,	пральна,	кутовий	
диван,	шафа-купе,	після	ремонту,	для	однієї	дів-
чини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (Харківське	
шосе,	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.	
М.Руднева,	 7/9,	 12	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 для	 однієї	 дів-
чини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Російська,	4/5,	13	кв.м,	одна	хазяйка,	телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 диван,	 для	 одного	
хлопця)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Російська,	 4/5,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	для	однієї	людини)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Сана-
торна,	5/5,	16	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	диван,	для	сім’ї)	-	3,5	тис.грн,	для	
однієї	дівчини	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Славго-
родська,	1/9,	12	кв.м,	з	балконом,	телевізор,	хо-
лодильник,	пральна,	меблі,	для	однієї	людини)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.

·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Славгородська,	 2/9,	 10	 кв.м,	 з	 балконом,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 ліжко,	
шафа-купе,	стіл,	для	однієї	дівчини)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(066)	573-40-03.
·	Кімнату	в	3-кімн	Нова	Дарниця	(вул.	Тро-
стянецька,	 7/10,	 18	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
дівчини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (пров.	
Волго-Донський,	 7/9,	 16	 кв.м,	 телевізор,	
диван,	пральна,	для	однієї	дівчини)	-	2,8	тис.
грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (вул.	 А.	 Ах-
матової,	 1/16,	 18	 кв.м,	 з	 балконом	 заскл.,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 диван,	
стінка,	для	однієї	дівчини)	-	4	тис.грн.	Тел.:	
(095)	285-43-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Позняки	(вул.	А.	Ахма-
тової,	5/1,	18	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	 диван,	 стінка,	 ремонт,	 для	 однієї	
дівчини)	-	2,7	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Позняки	(вул.	А.	Ахма-
тової,	7/16,	18	кв.м,	балкон,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
дівчини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Позняки	 (вул.	Драгома-
нова,	6/10,	18	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	диван,	для	одного	хлопця)	-	3,7	тис.
грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Здол-
бунівська,	 9/16,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	меблі,	для	одного	
хлопця)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Кошиця,	
7/16,	 16	 кв.м,	 балкон,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 стінка,	 для	 дів-
чини	 або	 жінки)	 -	 2,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (068)	
350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Срібно-
кільська,	11/16,	16	кв.м,	тел.,	холодильник,	
пральна,	диван,	 стінка,	для	однієї	дівчини)	
-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ре-
вуцуького,	 7/16,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 два	 дивани,	 для	 двох	
людей)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн	Харківський	(вул.	Ревуць-
кого,	10/16,	14	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
меблі,	для	однієї	дівчини)	-	3,5	тис.грн,	для	
сім’ї	-	4	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ре-
вуцького,	 7/16,	 16	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
дівчини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(вул.	Ревуць-
кого,	7/16,	18	кв.м,	з	балконом,	телевізор,	хо-
лодильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
дівчини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,146,	 8/16,	 14/9	 кв.м,	 гарний	 ремонт,	
меблі,	телевізор,	інтернет,	пральна-автомат,	
гарний	 транспортний	 розв’язок,	 для	 однієї	
дівчини	 або	жінки)	 -	 3	 тис.грн.	Тел.:	 (097)	
823-94-94.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,	3/9,	15	кв.м,	для	однєї	жінки)	-	3	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,	4/5,	 16	кв.м,	 все	 є,	 для	одного)	 -	 2,5	
тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	
(099)	220-62-47.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,	6/16,	14	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
меблі,	для	однієї	дівчини)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	
(066)	673-40-03.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	
(вул.	 Санаторна,	 5/5,	 14	 кв.м,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 для	 дівчини	 підсе-
лення)	-	1,6	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн	 Нова	 Дарниця	
(вул.	 Санаторна,	 5/5,	 14	 кв.м,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 для	 дівчини	 підсе-
лення)	-	1,8	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Позняки	 (вул.	
Олійника,	 7/16,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 диван,	 для	 однієї	 дів-
чини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Харківський	(пр.	
М.Бажана,	 5/9,	 15/10	 кв.м,	 підселення	 для	
дівчини	або	жінки)	-	500	грн/міс.	Тел.:	(096)	
281-70-62.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Харківський	(пр.	
М.Бажана,	 5/9,	 15/10	 кв.м,	 підселення	 для	
дівчини	 або	жінки)	 -	 500	 грн/місяць.	 Тел.:	
(066)	224-21-46.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Лісовий	(вул.	Космонавта	
Волкова,	3/9,	14	кв.м,	побутова	техніка,	одна	
хазяйка,	для	дівчини	або	жінки)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	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.	Маршала	
Жукова,30,	5/9,	12	кв.м,	охайна,	меблі,	одна	
хазяйка,	 побутова	 техніка,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	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.	Лісовий	 (пр.	Лісовий,4,	
м.	 «Лісова»,	 1/9,	 16	 кв.м,	 меблі,	 інтернет,	
пральна-автомат,	холодильник)	-	3,5	тис.грн.	
Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Троєщина	 (вул.	М.	 	 За-
кревського,	2/5,	11	кв.м,	гарнітур,	побутова	
техніка,	для	дівчини	або	жінки)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 Мило-
славська,5,	 2/10,	 14	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
інтернет,	 пральна-автомат,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	2,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,34,	6/9,	18/9	кв.м,	меблі,	інтернет,	
пральна-автомат,	 телевізор,	 балкон	 заскл.,	
без	 хазяїв,	 для	 3	 людей)	 -	 4	 тис.грн.	 Тел.:	
(063)	347-83-15.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	3/9,	18	кв.м,	для	самотній	жінкі-
пенсіонерки,	 в	 обмін	 на	 спілкування	 та	
догляд	 за	 ходячим	літнім	чоловіком).	Тел.:	
(067)	662-10-52.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (пр.	 Лісовий,	
6/9,	16	кв.м,	телевізор,	холодильник,	праль-
на,	диван,	меблі,	для	двох	дівчат)	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	Архітек-
тора	Ніколаєва,	5/16,	18	кв.м,	для	однієї	лю-
дини)	-	3	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 Ліс-
ківська,2/71,	2/16,	12	кв.м,	з	балконом,	для	
дівчат)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(093)	140-86-39.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	О.	Баль-
зака,	6/16,	16/9	кв.м,	сучасні	меблі,	метало-
пластикові	 вікна,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 євроремонт,	 для	 одного	
чоловіка	 або	 хлопця)	 -	 3,2	 тис.грн.	 Тел.:	
(098)	568-45-59.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	О.	Баль-
зака,86,	10/16,	18	кв.м,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	одна	хазяйка)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	
568-88-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	О.	Баль-
зака,	 8-В,	 5/16,	 15	 кв.м,	 меблі,	 побутова	
техніка,	для	однієї	людини,	одна	хазяйка)	-	
3	тис.грн,	підселення	-	900	грн.	Тел.:	 (099)	
435-64-48.

·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	Т.	Драй-
зера,	 6/9,	 17	 кв.м,	 балкон,	 меблі,	 тел.,	 те-
левізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
гарний	 стан,	 для	 одного	хлопця)	 -	 2,5	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	8/16,	18	кв.м,	один	господар,	для	
однієї	людини)	-	2,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	
862-09-67.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Лісовий	 (вул.	
Маршала	 Жукова,	 2/5,	 15	 кв.м,	 телевізор,	
для	 двох	 осіб,	 власна,	 5	 хв.	 до	метро)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	733-82-17.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	
В.	Маяковського,35,	 6/9,	 16/10	 кв.м,	меблі,	
інтернет,	 телевізор,	 пральна-автомат,	 м.	
«Петрівка»,	 підселення	 для	 хлопця)	 -	 1,3	
тис.грн.	Тел.:	(098)	692-20-56.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Дві	кімнати	в	3-кімн.	Воскресенка	(вул.	Ки-
бальчича,	3/5,	по	15	кв.м,	для	трьох	людей)	-	
4,5	тис.грн,	для	чотирьох	людей	-	5	тис.грн,	для	
двох	людей	-	4	тис.грн.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Дві	кімнати	в	3-кімн.	ДВРЗ	(вул.	Макаренка,	
2/5	 цегл.,	 80/53/9,5	 кв.м,	 сталінка,	 після	 ре-
монту,	гарний	стан,	все	необхідне)	-	7,8	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(066)	227-25-49.

·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(вул.	
А.Бучми,	 5/9,16	 кв.м,	 для	 двох	
людей)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(093)	506-52-83.

·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(вул.	
А.Бучми,	 5/9,	 16	 кв.м,	 для	 двох	
людей).	Тел.:	(067)	106-89-13.

·	Кімнату	в	2-кімн.	Березняки	(вул.	А.Бучми,	
6/9,	16	кв.м,	гарний	стан)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(063)	506-52-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
2/5	цегл.,	16	кв.м,	з	балконом,	охайна,	меблі,	
пральна-автомат,	для	однієї	людини)	-	2	тис.
грн	з	комунальними.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	В.	Сє-
рова,	 4/5,	 15/6	 кв.м,	 окр.,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 металопластикові	
вікна,	одна	хазяйка,	для	однієї	дівчини	або	
жінки)	-	2,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	
300-94-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 В.	 Сє-
рова,	 4/5,	 15/7	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	пральна,	одна	хазяйка)	-	2,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(066)	326-01-50.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Кур-
натовського,	3/5,	15/7	кв.м,	ходи	окр.,	меблі,	
холодильник,	 пральна,	 інтернет,	 для	 однієї	
людини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(099)	292-35-89.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	Мики-
тенка,	3/5,	15	кв.м,	для	однієї	людини)	-	2,5	
тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(096)	964-25-51.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	П.	За-
порожця,	 2/5,	 16/7	 кв.м,	 сучасні	 меблі,	 хо-
лодильник,	телевізор,	пральна,	інтернет,	для	
1-2	жінок	 від	 35	 років)	 -	 3,5	 тис.грн.	Тел.:	
(066)	603-99-70.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	П.	За-
порожця,	 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.	
Сєрова,	3/5,	15/8	кв.м,	меблі,	холодильник,	
телевізор,	пральна,	інтернет,	для	однієї	дів-
чини	або	жінки)	-	2,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	С.	Ста-
льськгого,	2/5,	15	кв.м,	всі	вигоди,	побутова	
техніка)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	С.	Ста-
льського,	2/5,	15	кв.м,	прохідна,	для	жінки)	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	С.	Ста-
льського,	 3/5,	 15	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
меблі,	 для	жінки	 або	 дівчини)	 -	 2	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
Генерала	Жмаченка,	 м.	 «Дарниця»	 -	 8	 хв.,	
7/16,	16	кв.м,	охайна,	меблі,	2	окр.	спальних	
місця,	шафа	для	одягу,	кухня,	холодильник,	
інтернет,	для	двох	дівчат,	одна	хазяйка)	-	3,6	
тис.грн.	Тел.:	(066)	300-07-12.
·	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.	Райдужний	(вул.	П.	Вер-
шигори,	 8/9,	 12/7	 кв.м,	 без	 хазяїв,	 меблі,	
балкон	 заскл.,	 холодильник,	 пральна,	 ін-
тернет,	для	сім’ї	без	дітей)	-	4	тис.грн.	Тел.:	
(066)	300-94-63.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Райдужний	(пр.	Генерала	
Ватутіна,6,	3/9,	14	кв.м,	меблі,	інтернет,	те-
левізор,	пральна-автомат)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(098)	721-48-90.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Райдужний	(пр.	Генерала	
Ватутіна,	 8/9,	 18	 кв.м,	 з	 балконом,	 меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна,	 кахель,	
балкон	 заскл.)	 -	 3,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Русанівка	 (вул.	 Ен-
тузіастів,	9/9,	16/8,5	кв.м)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	875-79-73.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Соцмісто	 (б.	Верховної	
Ради,	4/5,	17/7	кв.м).	Тел.:	(099)	405-97-87.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Бажова,	
м.	«Дарниця»,	2/5,	16/7	кв.м,	всі	вигоди)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(093)	051-61-17.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Кау-
наська,	2/5,	14	кв.м,	для	одного	хлопця,	ха-
зяйка)	-	за	домовленістю.	Без	посередників.	
Тел.:	(050)	771-80-27.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Соцмісто	(вул.	Пожарсь-
кого,	2/5,	16/7	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	988-57-96.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (пр.	 Ю.	 Га-
гаріна,	5/5,	16/6	кв.м).	Тел.:	(093)	051-61-17.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Березняки	 (вул.	 Сера-
фимовича,	 6/9,	 12	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна-автомат,	для	дівчини)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(066)	573-40-03.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Березняки	(Дніпровська	
набережна,	м.	«Лівобережна»,	7/9,	14	кв.м)	
-	2,6	тис.грн.	Тел.:	(067)	426-89-21.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
1/5,	15	кв.м,	побутова	техніка,	для	однієї	лю-
дини)	 -	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	 (068)	
592-54-91.
·	Кімнату	 в	 3-кімн	 Воскресенка	 (б.	 Перова,	
6/9,	18	кв.м,	телевізор,	холодильник,	пральна,	
балкон,	спаотний	гарнітур,	для	двох	людей)	-	
3,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (б.	 Пе-
рова,	 8/9,	 14	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	диван,	для	сім’ї)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
початок,	1/5,	15	кв.м,	побутова	техніка,	для	
одного	 чоловіка)	 -	 3,3	 тис.грн.	 Тел.:	 (099)	
911-94-80.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
А.Малишка,13,	3/16,	18	кв.м,	євроремонт,	італ.	
меблі,	 паркет,	 2	 балкони,	 побутова	 техніка,	
одна	хазяйка,	для	одного	чоловіка)	 -	 3,5	 тис.
грн.	Без	посередників.	Тел.:	(095)	536-50-69.

·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
Братиславська,	 14	 кв.м,	 8/9,	 телевізор,	 хо-
лодильник,	 пральна,	 диван,	 для	 одного	
хлопця)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
О.Бойченка,	м.	«Чернігівська»	-	5	хв.,	3/9,	11	
кв.м,	 балкон	 заскл.,	 закривається	 на	 ключ,	
меблі,	 холодильник,	пральна,	 інтернет,	для	
одного	хлопця,	без	хазяїв)	-	3,5	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(068)	310-24-43.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лівобережний	 (вул.	
Є.	Сверстюка,	м.	«Лівобережна»,	9/16,	10	кв.м,	
бажано	для	жінки).	Тел.:	(097)	403-17-22.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лівобережний	 (вул.	
Л.Руденко,	 2/9,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 для	 двох	 хлопців)	 -	 3,5	
тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лівобережний	(вул.	Фло-
ренції,	6/10,	14	кв.м,	холодильник,	пральна,	
диван,	для	однієї	дівчини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Райдужний	 (вул.	 Рай-
дужна,	 4/9,	 18/9	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	
пральна,	 інтернет,	 балкон	 заскл.,	 закри-
вається	 на	 ключ,	 для	 однієї	 дівчини)	 -	 3,2	
тис.грн.	Тел.:	(066)	326-01-47.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Русанівка	 (вул.	 Фло-
ренції,	8/14,	14	кв.м,	пральна,	холодильник,	
диван,	гарний	ремонт,	для	однієї	дівчини)	-	
3,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Соцмісто	 (б.	Верховної	
Ради,	4/5,	20	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(099)	630-72-11.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Соцмісто	(вул.	Міста	Ша-
летт,5,	2/5,	15	кв.м,	без	хазяїв,	для	1-2	людей,	
меблі,	 пральна-автомат,	 холодильник,	 те-
левізор)	-	3	тис.грн.	Тел.:	383-70-06.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Райдужний	 (пр.	 Генерала	
Ватутіна,	 5/9,	 18/9	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	 пральна,	 для	 одного	 хлопця)	 -	 3,5	
тис.грн	з	комунальними.	Тел.:	(063)	362-64-11.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Воскресенка	
(вул.	Микитенка,	5/9,	50/20/10	кв.м,	диван,	
для	жінки)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	467-71-97.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Воскресенка	(б.	
Перова,	3/5,	16	кв.м,	з	балконом,	телевізор,	
холодильник,	меблі,	для	однієї	дівчини	або	
жінки)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	Соцмісто	 (вул.	
Празька,	15/16,	16,5	кв.м,	с/в	окр.,	пральна,	
тел.,	 телевізор,	 холодильник,	 підселення	
для	хлопця)	-	1,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(095)	613-78-63.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	
Празька,	 7/16,	 16,5	 кв.м,	 для	 одного	 хлопця,	
меблі,	 тел.,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
підселення)	-	1,6	тис.грн.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Лівобережний	
(вул.	 Л.Руденко,	 5/10,	 20	 кв.м,	 телевізор,	
холодильник,	пральна,	ліжко,	для	однієї	дів-
чини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (вул.	 Героїв	
Дніпра,	8/9,	16	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	меблі,	для	однієї	дівчини)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	З.Гайдай,	1/9,	
12	кв.м)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Оболонь	 (вул.	 Л.Гавро,	
4/16,	 13	 кв.м,	 ліфт,	 телевізор	 плазма,	
пральна,	 бойлер,	 лічильники,	 вбуд.	 кухня,	
2-камерний	холодильник,	НВЧ-піч,	мульти-
варка,	м.	«Оболонь»,	«Петрівка»,	для	однієї	
людини,	 один	 господар)	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	501-59-08.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Тимошенка,	1/16,	12	кв.м,	побутова	техніка,	
для	одного	хлопця)	-	4	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	362-27-97.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Тимошенка,	12	кв.м,	3/16,	побутова	техніка,	
для	 двох	 людей)	 -	 3	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	Маршала	
Тимошенка,1,	7/9,	13	кв.м,	2-спальне	ліжко,	
шафа,	 пральна-автомат,	 інтернет,	 одна	 ха-
зяйка,	чиста,	затишна,	м.	«Мінська»	-	10	хв.	
пішки,	для	хлопця)	-	3	тис.грн	+	лічильники.	
Тел.:	(095)	443-24-02.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	 (вул.	М.Залки,	
3/9,	 18	 кв.м,	 для	 двох	 дівчат)	 -	 5	 тис.грн.	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	 (вул.	М.Залки,	
3/9,	18	кв.м,	одна	хазяйка,	для	двох	дівчат)	-	
4	тис.грн.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	М.Залки,8,	
4/9,	14	кв.м,	з	балконом,	гарний	стан,	одна	
хазяйка,	 диван,	 дві	 шафи,	 крісло-ліжко,	
пральна-автомат,	 НВЧ-піч,	 інтернет,	 для	
однієї	дівчини)	-	3	тис.грн	з	комунальними.	
Тел.:	(095)	629-80-48.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	П.	Кални-
шевського,	 1,	 5/9,	 18	 кв.м,	 бронедвері,	 для	
1-2	 дівчат,	 без	 домашніх	 тварин	 та	 дітей,	
або	 для	 сім’ї,	 гарний	 транспорт,	 трамвай,	
тролейбус,	 автобус,	 м.	 «Мінська»,	 «Героїв	
Дніпра»)	 -	 3,5	 тис.грн	 +	 лічильники.	 Ха-
зяйка.	Тел.:	(066)	260-77-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (пр.	 Героїв	
Сталінграда,	 1/16,	 13	 кв.м,	 меблі,	 все	 не-
обхідне,	для	сім’ї)	 -	4,5	тис.грн,	для	однієї	
людини	-	4	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	
592-54-91.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Оболонь	 (пр.	Маршала	
Рокоссовського,	4/9,	15	кв.м,	побутова	тех-
ніка,	інтернет,	для	одного	хлопця,	м.	«Мін-
ська»)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Оболонь	(пр.	Ге-
роїв	Сталінграда,	5/9,	12	кв.м,	для	хлопця)	
-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	896-14-31.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Печерськ	(вул.	Кіквідзе,	
1/5,	 15	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	диван,	 стінка,	для	однієї	 людини)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	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.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку	 (вул.	 Кіквідзе,	 м.	
«Дружби	 народів»	 -	 5	 хв.,	 1/5,	 27	 кв.м,	 сі-
мейного	 типу,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	пральна,	інтернет,	коридорна	си-
стема,	туалет,	душова,	кухня)	-	4,8	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(098)	049-06-16.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
Г.Гонгадзе,	14/16,	14/8	кв.м,	кімната	 з	бал-
коном,	одна	хазяйка,	для	однієї	людини)	-	3	
тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 4	 тис.грн.	 Тел.:	
(068)	282-91-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пров.	Ме-
жовий,	9/9,	12	кв.м,	холодильник,	телевізор,	
інтернет,	 диван,	 чиста,	 охайна,	 після	 ре-
монту)	дешево.	Тел.:	(099)	143-86-77.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
«Правди»,19/3,	10/18,	15	кв.м,	ліжко,	шафи,	
стіл,	пральна-автомат,	інтернет,	гарний	стан,	
одна	хазяйка,	для	одного	хлопця)	-	3	тис.грн	
з	комунальними.	Тел.:	(096)	918-24-02.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	 Сво-
боди,32,	 11/12,	 18	 кв.м,	 з	 балконом,	шафа,	
2-спальне	 ліжко,	 телевізор,	 гарний	 стан,	
склопакети,	нов.	столярка,	плитка,	кухня)	-	
4	тис.грн.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Куренівка	 (вул.	 Виш-
городська,	 1/5,	 11	 кв.м,	 капремонт,	 паркет,	
євровікна,	кахель,	с/в	окр.,	бронедвері,	нов.	
диван,	шафа,	ковролін,	окрема)	-	3,5	тис.грн.	
Тел.:	(066)	602-49-46.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Куренівка	 (вул.	 Їжаке-
вича,	 5/5,	 16	кв.м,	металопластикові	 вікна,	
одна	хазяйка,	ремонт,	побутова	техніка,	для	
однієї	дівчини,	с/в	окр.,	довгостроково)	 -	3	
тис.грн.	Тел.:	(098)	274-20-20.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Поділ	(вул.	Захарівська,	
3/5,	 19	 кв.м,	 телевізор,	 шафа,	 стінка,	
пральна,	 холодильник)	 -	 3,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(066)	501-38-84.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (вул.	
Г.Гонгадзе,	10/12,	14/8	кв.м,	один	господар,	
гарні	умови,	поряд	транспорт,	для	однієї	лю-
дини)	-	3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(063)	389-74-59.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.	Г.	Гон-
гадзе,	 2/9,	 15	 кв.м,	 пральна	 машина,	 те-
левізор,	необхідні	меблі,	без	хазяїв)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.	Г.	Гон-
гадзе,	6/9,	14	кв.м,	з	балконом,	євроремонт,	
тільки	 для	жінок)	 -	 3,5	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	
(066)	501-38-84.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пров.	
Квітневий,	 1,	 8/22,	 20	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	
пральна,	 НВЧ-піч)	 -	 4	 тис.грн.	 Тел.:	 (097)	
213-40-24.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.	«Прав-
ди»,19-А,	на	розі	вул.	Н.Ужвій,	14/15	кв.м,	
балкон	 6	 кв.м,	 пральна,	 НВЧ-піч,	 склопа-
кети,	2	с/в	по	6	кв.м,	телевізор,	охорона,	2	
ліфта,	власна,	бронедвері,	для	1-2	людей,	ін-
тернет,	під	ключ,	власна)	-	3,2	тис.грн.	Тел.:	
(093)	576-85-01.
·	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	 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	1-кімн.	Виноградар	(вул.	
Світлицького,	3/5,	16	кв.м,	для	дівчини	або	
жінки).	Подобово	-	10	у.о.	Тел.:	463-41-30.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Виноградар	
(пр.	 «Правди»,70,	 8/16,	 18/8	 кв.м,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 одна	 хазяйка,	 для	
дівчини	або	жінки)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(093)	
364-83-06.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Виноградар	(пр.	
«Правди»,70,	 8/16,	 18/8	 кв.м,	 меблі,	 холо-
дильник,	 телевізор,	 одна	 хазяйка,	 для	 дів-
чини)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Куренівка	 (вул.	
Петропавлівська,15,	 4/9,	 16	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	інтернет,	одна	хазяйка,	підселення	для	
дівчини)	-	1,4	тис.грн.	Тел.:	(093)	364-83-06.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Кімнати	в	3-кімн.	Біличі	(вул.	Генерала	На-
умова,	3/9,	16	кв.м,	балкон	заскл.,	під	ключ,	
необхідні	 меблі,	 бойлер,	 НВЧ-піч,	 мульти-
варка,	 для	 дівчини)	 -	 2,5	 тис.грн,	 для	 двох	
дівчат	-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
3/9,	 14	 кв.м,	 з	 балконом,	 необхідні	 меблі.	
побутова	 техніка,	 інтернет,	 швидкісний	
трамвай,	 для	 одного	 хлопця)	 -	 3	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	 (вул.	В.	Ку-
чера,	3/9,	16	кв.м,	кухня	17	кв.м,	меблі,	побу-
това	техніка,	НВЧ-піч,	пральна,	для	одного	
хлопця,	 після	 ремонту)	 -	 3,2	 тис.грн.	 Тел.:	
(050)	014-34-41.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	 (вул.	В.	Ку-
чера,	 5/9,	 14	 кв.м,	 побутова	 техніка,	 ін-
тернет,	гарний	транспортний	розв’язок)	-	3,5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Генерала	
Наумова,	3/9,	14/7	кв.м,	одна	хазяйка,	побутова	
техніка,	для	однієї	дівчини)	-	2,5	тис.грн	з	ко-
мунальними.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	15/7	кв.м,	євроремонт,	побутова	
техніка,	інтернет,	для	однієї	людини,	м.	«Свя-
тошин»)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	18/7	кв.м,	євроремонт,	одна	ха-
зяйка,	побутова	техніка,	інтернет,	для	однієї	
людини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Жмерин-
ська,	5/9,	12	кв,м,	для	будівельників).	Оплата	
-	ремонт	квартири.	Тел.:	(063)	072-11-89.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Зодчих,	
3/5,	16	кв.м,	побутова	техніка,	для	однієї	лю-
дини)	-	2,7	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Зодчих,	
6/9,	 12/7	 кв.м,	 все	 необхідне,	 для	 одного	
хлопця,	побутова	техніка)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	647-65-94.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	 (вул.	Сими-
ренка,	 3/9,	 16	 кв.м,	 для	 однієї	 людини,	 ха-
зяйка	живе	на	дачі)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	
589-17-73.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Сім’ї	
Сосніних,	 2/9,	 16	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
меблі,	для	одного	хлопця	або	дівчини)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	724-22-56.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	
Ю.Строкача,	 4/14,	 70/17/16	 кв.м,	 побутова	
техніка,	розвинута	інфраструктура,	новобу-
дова,	гарний	стан)	-	2,8	тис.грн	з	комуналь-
ними.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Новобіличі	 (вул.	 Гене-
рала	Наумова,	3/9,	14/7	кв.м,	одна	хазяйка,	
побутова	 техніка,	 20	 хв.	 до	 м.	 «Академ-
містечко»,	для	дівчини)	 -	2,5	 тис.грн.	Тел.:	
276-06-61.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Новобіличі	 (вул.	 Гене-
рала	 Наумова,	 6/9,	 9	 кв.м,	 для	 жінки,	 яка	
веде	 здоровий	 спосіб	 життя,	 один	 хазяїн)	
недорого.	Тел.:	(099)	421-60-95.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	18/7	кв.м,	балкон	заскл.,	побу-
това	 техніка,	 інтернет,	 для	 одного	 хлопця)	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	 (вул.	Жолу-
дєва,	 5/9	 цегл.,	 12	 кв.м,	 тел.,	 лінолеум,	 с/в	
окр.,	кахель,	меблі,	побутова	техніка)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Зодчих,	
3/9,	12	кв.м,	кухня	6	кв.м,	с/в	окр.,	меблі,	тех-
ніка,	житловий	стан,	без	хазяїв,	для	однієї	дів-
чини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(050)	537-93-89.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(вул.	Л.	Кур-
баса,	5/16,	18	кв.м,	балкон	заскл.,	побутова	
техніка,	 інтернет,	 євроремонт,	 для	 одного	
хлопця)	-	2,3	тис.грн.	Тел.:	276-06-61.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Сими-
ренка,	4/9,	12	кв.м,	все	окр.,	гарний	стан,	все	
необхідне,	 хазяйка,	 гарний	 транспортний	
розв’язок,	для	однієї	людини)	-	4	тис.грн,	для	
двох	людей	-	6	тис.грн.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(пр.	Л.	Кур-
баса,	 5/9,	 18	 кв.м,	 для	 двох	 хлопців,	 побу-
това	техніка,	інтернет,	швидкісний	трамвай,	
м.	«Академмістечко»,	«Святошин»)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	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.	 Новобіличі	 (вул.	 Клав-
діївська,	 2/5,	 15/7	 кв.м,	 без	 хазяйки,	 побу-
това	 техніка,	 бойлер,	 інтернет,	 для	 однієї	
людини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Святошин	 (вул.	 Клав-
діївська,	2/5,	15/7	кв.м,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	для	однієї	людини,	без	хазяїв)	-	3	тис.
грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	
435-44-87.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Святошин	(вул.	М.	Уша-
кова,	 9/16,	 16	 кв.м,	 з	 балконом,	 меблі,	 те-
левізор,	холодильник,	вбуд.	кухня,	пральна,	
тільки	для	сім’ї	без	дітей	та	тварин)	-	4	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	986-73-79.
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·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Академмістечко	 (вул.	
В.	Стуса,	1/16,	12	кв.м,	для	однієї	людини,	м.	
«Академмістечко»)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(097)	820-86-10.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Борщагівка	(вул.	
Зодчих,	 2/9,	 18/7	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
дуже	чиста	кв-ра,	для	дівчини)	-	1,5	тис.грн.	
Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Борщагівка	(вул.	
Зодчих,	 шпалерний	 ринок,	 2/9,	 19/7	 кв.м,	
підселення	 для	 дівчини,	 побутова	 техніка,	
інтернет,	 3	 зупинки	до	м.	 «Житомирська»)	
-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Біличі	 (вул.	
Синьоозерна,	 4/5,	 12,5	 кв.м,	 євроремонт,	
меблі,	 посуд,	 холодильник,	пральна,	підсе-
лення	тільки	для	однієї	жінки)	 -	2	тис.грн.	
Тел.:	(068)	272-45-22.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (б.	
Кольцова,	8/9,	16	кв.м,	для	дівчини,	без	ха-
зяїв,	меблі,	побутова	техніка)	-	1,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(098)	590-26-45.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	
Я.Коласа,	5/16,	15	кв.м,	побутова	техніка,	ін-
тернет,	одна	хазяйка)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(050)	
014-34-41.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Солом’янка	(вул.	Волин-
ська,	2/5,	14/7	кв.м,	для	одного	хлопця,	по-
бутова	техніка,	меблі,	гарний	транспортний	
розв’язок)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Солом’янка	 (вул.	 Соло-
м’янська,	4/5,	18	кв.м,	 з	балконом,	телевізор,	
холодильник,	пральна	МАЛЮТКА,	для	двох	
хлопців)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	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.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Солом’янка	(вул.	Західна,	
1/5,	 18/7	 кв.м,	 для	 1-2	 людей)	 -	 2	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Солом’янка	(вул.	Західна,	
1/5,	18	кв.м,	без	хазяїв,	для	однієї	людини)	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Соломянський	 Кімнату	 в	 3-кімн.	
Солом’янка	(вул.	Західна,	2/5,	14	кв.м,	побу-
това	техніка,	інтернет,	для	1-2	людей,	можна	
для	сім’ї)	-	3,5	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	одного	хлопця)	-	2	тис.грн.	Тел.:	
(066)	573-40-03.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Солом’янка	(вул.	
Солом’янська,	4/5,	18	кв.м,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	одного	
хлопця)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.. 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.	Нвики	(вул.	Блюхера,12,	
4/5,	 14/7	 кв.м,	 окрема,	меблі,	 балкон,	 один	
господар,	для	сім’ї)	 -	3	тис.грн.	Тел.:	 (099)	
319-23-34.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нивки	(вул.	Салютна,	3/5,	
16/7	кв.м,	для	двох	дівчат,	інтернет,	телевізор,	
меблі)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Стеценка,	
1/9	цегл.,	50/15/6	кв.м,	диван,	стінка,	холо-
дильник,	 телевізор,	 пральна-автомат,	 грати	
на	 вікнах,	 бронедвері,	 будинок	 у	 дворі,	
ринок,	ліс,	зупинки)	-	3	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(066)	297-95-26.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Сирець	 (вул.	 Ольжича,	
5/5,	 10	 кв.м,	 ліжко	 з	 ортопедичним	 ма-
трацем,	 шафа,	 стіл,	 комод,	 баз	 балкона,	
тільки	 для	 жінки)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
166-38-29.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Шулявка	(пр.	Перемоги,	
3/9,	 15/7	 кв.м,	 одна	 хазяйка,	 побутова	 тех-
ніка,	 інтернет,	м.	«Святошин»)	 -	3	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	927-88-67.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лук’янівка	 (вул.	 Дег-
тярівська,	1/5	цегл.,	15	кв.м,	с/в	окр.,	необ-
хідні	меблі,	побутова	техніка)	-	2,5	тис.грн.	
Тел.:	599-06-12.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нивки	(вул.	Академіка	Ту-
полєва,	3/5,	15	кв.м,	меблі,	інтернет,	телевізор,	
для	дівчини)	-	3,3	тис.грн.	Тел.:	400-75-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нивки	(вул.	Щербаківсь-
кого,	3/5,	12	кв.м,	для	однієї	людини)	 -	3,5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	Шулявка	 (вул.	
М.Руданського,	 15	 хв.	 пішки	 до	 м.	 «Бере-
стейська»,	20	хв.	пішки	до	м.	«Дорогожичі»,	
3/5,	17	кв.м,	бажано	для	студентів)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(096)	490-24-79.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.	Мар-
шала	Гречка,	4/9,	10	кв.м,	балкон	заскл.,	підсе-
лення	для	однієї	людини,	холодильник,	пральна,	
інтернет,	 меблі,	 паркет)	 -	 2	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	4	тис.грн.	Тел.:	(066)	903-79-44.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Нивки	 (вул.	
Маршала	Гречка,	5/9,	20	кв.м,	все	необхідне,	
пральна	 машина,	 меблі,	 паркет,	 килими,	 2	
спальних	місця)	-	1,5	тис.грн/людина.	Тел.:	
(050)	663-86-20.

здам в оренду - 
1 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Деміївка	 (вул.	 Деміївська,	 м.	 «Го-
лосіївська»,	готель	«Мир»,	4/9,	29/16/5	кв.м,	
все	 необхідне)	 -	 4,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Деміївка	 (вул.	Козацька,	3/5	цегл.,	28/16/5	
кв.м,	с/в	сум.,	необхідні	меблі,	холодильник,	
телевізор)	-	4,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(095)	032-99-89.
·	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.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Бортничі	(вул.	Леніна,	2/5,	37/19/9	кв.м,	с/в	
окр.,	телевізор,	тел.,	холодильник,	пральна,	
можна	для	сім’ї)	-	4,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Готельну.	 Харківський	 (Харківське	 шосе,	
2/9,	 33/18/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 холодильник,	
пральна,	 телевізор,	 ліжко,	 стіл,	 балкон	
заскл.,	 для	 сім’ї,	 можна	 з	 дитиною,	 після	
косметичного	 ремонту)	 -	 6	 тис.грн.	 Тел.:	
(050)	986-73-79.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,49,	 м.	
«Червоний	хутір»,	4/9,	37/19/9	кв.м,	ремонт,	
склопакети,	 кондиціонер,	 бойлер,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель,	
балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(095)	091-49-65.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,49,	 м.	
«Червоний	хутір»,	5/9,	34/18/8	кв.м,	склопа-
кети,	меблі,	телевізор,	холодильник,	бойлер,	
кондиціонер,	 пральна-автомат,	 кахель,	
балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6	тис.грн.	Тел.:	
(098)	805-98-37.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Бориспільська,	5/9,	15	
кв.м,	меблі,	 тел.,	холодильник,	телевізор)	 -	
4,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Вереснева,12,	 м.	
«Червоний	хутір»,	 1/5,	 32/18/7	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна,	
грати,	 бронедвері)	 -	 6	 тис.грн.	 Тел.:	 (063)	
242-11-55.

·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Вереснева,12,	 м.	
«Червоний	хутір»,	 1/5,	 32/18/7	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна,	
грати,	бронедвері)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	
242-11-55.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Вереснева,14/39,	 м.	
«Червоний	хутір»,	3/4,	32/18/7	кв.м,	ремонт,	
склопакети,	меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6	тис.
грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Вереснева,5,	м.	«Чер-
воний	 хутір»,	 7/9,	 37/19/7	 кв.м,	 ремонт,	
склопакети,	меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 балкон,	 бронедвері)	 -	 5,5	 тис.грн,	
торг.	Тел.:	587-83-83.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Вереснева,	 8/9,	 19/6	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
диван,	 стінка,	 гарнітурна	 кухня,	 косме-
тичний	 ремонт)	 -	 5,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
923-41-02.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Волго-Донська,75,	3/5,	
31/19/6	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
кахель,	пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	4,8	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-37-17.
·	Нова	Дарниця	 (вул.	Колекторна,3,	м.	«Бо-
риспільська»,	 3/5,	 30/17/7	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6	тис.грн.	
Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Колекторна,	 м.	 «Бо-
риспільська»,	 4/5,	 35/18/8	 кв.м,	 євровікна,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	бронедвері,	балкон	заскл.)	-	6	тис.
грн.	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Нова	Дарниця	 (вул.	Поліська,	 5/9,	 32/18/6	
кв.м,	 свіжий	 ремонт,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат,	 кахель,	 балкон	
незаскл.)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	362-84-43.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Поліська,	 9/9,	 14/6	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна-ав-
томат,	диван,	гарний	ремонт)	 -	4,5	тис.грн.	
Тел.:	(095)	285-43-64.
·	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.	Санаторна,5,	м.	«Чер-
воний	 хутір»,	 5/5,	 32/18/7	 кв.м,	 ремонт,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	ка-
хель,	балкон,	бронедвері)	 -	5	тис.грн.	Тел.:	
(063)	242-11-55.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Севастопольська,1,	
Дарницький	 вокзал,	 ринок,	 3/5,	 44/22/8	 кв.м,	
ремонт,	 євровікна,	 меблі,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Тростянецька,5,	 3/9,	
34/18/8	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6,5	тис.
грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Тростянецька,6,	 м.	
«Позняки»,	 5/9,	 34/18/8	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Нова	Дарниця	(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.	 Гришка,	 5/18,	 45	 кв.м,	 ре-
монт,	 побутова	 техніка)	 -	 11	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(067)	946-21-41.
·	Позняки	(вул.	Княжий	Затон,	10/24,	50/21/10	
кв.м,	новобудова,	євроремонт,	нов.	меблі,	по-
бутова	 техніка,	 супермаркет,	 м.	 «Осокорки»)	
-	14	тис.грн.	Тел.:	(068)	574-49-60.
·	Позняки	 (вул.	 О.Пчілки,	 8/24,	 53/22/12	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
диван,	 шафа-купе,	 вбуд.	 кухня,	 гарний	 ре-
монт)	-	10,5	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Позняки	 (вул.	С.Крушельницької,13,	 9/26,	
47/19/14	кв.м,	ремонт,	нов.	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна-автомат,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Позняки	 (вул.	 Урлівська,	 9/16,	 51	 кв.м,	
гарний	ремонт,	побутова	техніка,	гарнітурні	
меблі)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(067)	921-30-22.
·	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.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	 м.	 «Харківська»,	 8/16,	 35/18/8	 кв.м,	
євровікна,	меблі	 2010	р.,	 телевізор	плазма,	
кондиціонер,	НВЧ-піч,	пральна-автомат,	ка-
хель,	сучасна	кухня,	балкон	заскл.,	бронед-
вері)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	 м.	 «Харківська»,	 8/16,	 35/18/8	 кв.м,	
меблі	2000	р.,	телевізор,	кондиціонер,	НВЧ-
піч,	пральна-автомат,	бронедвері)	-	6,5	тис.
грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,36/2,	 м.	
«Харківська»,	 5/16,	 37/18/9	 кв.м,	 ремонт,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	6	тис.грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,36,	 6/10,	
39/18/9,5	кв.м,	склопакети,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	
995-26-38.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,	 18/24,	
65/24/13	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	диван,	шафа-купе,	вбуд.	кухня,	но-
вобудова)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,	 51,	 3/5,	
28/14/7	 кв.м,	 склопакети,	 ремонт,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 5,5	 тис.грн.	
Тел.:	(063)	242-11-55.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	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.
·	Лісовий	 (пр.	Лісовий,45,	 3/9	 пан.,	 35/18/7	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 меблі,	
пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	
-	5	тис.грн.	Тел.:	(050)	105-70-73.
·	Лісовий	 (пр.	 Лісовий,	 5/9,	 23/12/5	 кв.м,	
пральна,	гарний	стан)	-	6	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(097)	279-32-06.
·	Троєщина	 (б.	 Л.Бикова,	 5/9,	 18/8	 кв.м,	
меблі,	 холодильник,	 телевізор,	 пральна,	
бойлер)	-	7	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	
419-66-24.
·	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)	-	6	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(067)	446-66-32.
·	Троєщина	 (ву.Лісківська,	7/22,	 19/12	кв.м,	
новобудова,	 сучасні	 меблі,	 імп.	 кахель,	
балкон	 заскл.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 для	 сім’ї	 без	 дітей	 та	
тварин,	які	в	офіційному	шлюбі)	 -	6,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	306-72-54.
·	Троєщина	 (вул.	 Лісківська,	 7/16,	 43/19/12	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	інтернет,	євровікна,	кахель,	гарний	
стан)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	 (068)	
668-56-94.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,	 10/25,	
45/18/14	 кв.м,	 новобудова,	 сучасні	 меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет,	
балкон	заскл.,	утеплений)	-	7	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(050)	909-38-06.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,	 7/16,	
18/8	кв.м,	меблі	90	р.,	балкон	заскл.,	холо-
дильник,	 телевізор,	 пральна,	 інтернет)	 -	 5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	606-09-12.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,17,	 4/9,	
38/18/8	 кв.м,	 необхідні	 меблі,	 ремонт,	 те-
левізор,	інтернет,	пральна-автомат)	-	5,7	тис.
грн.	Тел.:	(067)	162-68-10.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Цвєтаєвої,5,	 9/22,	
39/18/10	 кв.м,	 склопакети,	 ламінат,	 кахель,	
порожня,	 без	 меблів	 та	 побутової	 техніки,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 4,5	 тис.грн.	
Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Троєщина	(вул.	Т.	Драйзера,	5/9,	18/8	кв.им,	
сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 металопластикові	 вікна,	
імп.	кахель,	балкон	заскл.,	гарний	стан)	-	6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Троєщина	 (вул.	 Т.	 Драйзера,	 6/10,	 18/7	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	кондиціонер,	пилосос,	євроремонт,	
балкон	 заскл.)	 -	 6,8	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(063)	362-64-11.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	 Маяковського,	 10/12,	
43/19/11	кв.м,	с/в	сум.,	балкон	заскл.,	все	не-
обхідне,	побутова	техніка,	меблі)	 -	4,5	тис.
грн.	Без	посередників.	Тел.:	(095)	658-04-79.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	Маяковського,	 5/9,	 18/9	
кв.м,	 сучасні	 меблі,	 хєолодильник,	 те-
левізор,	 пральна,	 інтернет,	 євровікна)	 -	 7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	362-64-11.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	 Маяковського,	 5/9,	
40/18/10	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 диван,	 шафи-купе,	 вбуд.	 кухня,	
гарний	ремонт)	-	7	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (вул.	 Березняківська,	 10	 хв.	
м.	 «Лівобережна»,	 9/9	 цегл.,	 27/17/5	 кв.м,	
балкон	 великий	 заскл.,	 склопакети,	 бро-
недвері,	 стінка,	 два	 дивани,	 вся	 побутова	
техніка,	бойлер,	для	сім’ї	без	дітей)	-	6	тис.
грн	+	комунальні.	Хазяїн.	Без	посередників.	
Тел.:	(068)	418-93-58.
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 3/5,	 16/7	 кв.м,	
сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 гарний	 стан,	 балкон	
заскл.,	євровікна)	-	7	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(099)	419-66-24.
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 3/5,	 16/7	 кв.м,	
сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет,	кахель,	євровікна,	балкон	
заскл.)	-	5,8	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	
026-63-55.
·	Воскресенка	 (б.	Перова,	 3/5,	 16/7	 кв.м,	 суя-
часні	меблі,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	балкон	заскл.,	євровікна)	-	7	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(068)	310-53-89.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	4/5,	30/15/6	кв.м,	
балкон	заскл.,	бронедвері,	кахель,	телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 гарнітурні	
меблі)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	
416-92-76.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	4/9,	16/7	кв.м,	су-
часні	меблі,	холодильник,	пральна	машина,	
інтернет,	 металопластикові	 вікна,	 балкон	
заскл.)	-	5,8	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	
598-55-43.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	5/5,	30/15/7	кв.м,	
ремонт)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Воскресенка	 (вул.	 Вільде,	 3/9,	 30/15/7	
кв.м,	 меблі	 90-х	 років,	 металопластикові	
вікна,	 балкон	 заскл.,	 кахель,	 телевізор,	 хо-
лодильник,	пральна,	інтернет)	-	6	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Воскресенка	 (вул.	 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.	 Кибальчича,	 1/5,	 15/7	
кв.м,	 холодильник,	 телевізор,	 пральна,	
меблі)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(095)	
632-04-22.
·	Воскресенка	(вул.	Кибальчича,	2/9,	30/15/7	
кв.м,	все	необхідне,	побутова	техніка)	-	5,5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Воскресенка	 (вул.	 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.	 П.Запорожця,	 3/5,	
26,5/15/5	 кв.м,	 все	 необхідне,	 пральна-ав-
томат,	гарний	житловий	стан)	 -	4,7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Комсомольський	 (вул.	 А.Малишка,27,	 3	 хв.	
до	м.	«Дарниця»,	5/5,	29/17/5	кв.м,	балкон,	ме-
талопластикові	вікна,	меблі,	побутова	техніка,	
парк)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	Комсомольський	 (вул.	 Братиславська,	 4/9,	
20/9	 кв.м,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	 пральна,	 кондиціонер,	 пилосос,	
балкон	 заскл.,	 євровікна,	 інтернет)	 -	 7	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(097)	990-24-33.
·	Комсомольський	 (вул.	 Генерала	 Жмаченка,	
5/16,	34/19/8	кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	
телевізор,	пральна,	кондиціонер,	інтернет,	єв-
роремонт,	5	хв.	до	м.	«Дарниця»)	-	8,5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(068)	310-24-43.
·	Микільська	 слобідка	 (вул.	 Микільсько-
Слобідська,	 7/9,	 34/18/7	 кв.м,	 дизайнер-
ський	 ремонт)	 -	 8,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Райдужний	(вул.	Райдужна,	4/9,	15/9	кв.м,	
гарнітурні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Соцмісто	 (вул.	 Краківська,	 5/5,	 30	 кв.м,	
балкон	 заскл.,	 після	 ремонту,	 необхідні	
меблі,	побутова	техніка,	власна,	2	хв.	пішки	
до	м.	«Дарниця»,	для	сім’ї	без	дітей	або	для	
однієї	жінці)	-	7,5	тис.грн.	Без	посередників.	
Тел.:	(098)	720-93-80.
·	Соцмісто	(вул.	Тампере,	м.	«Лівобережна»,	
1/5,	 53/20/15	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 кахель,	 пральна-автомат,	 балкон	
заскл.,	 грати,	бронедвері)	 -	5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	884-57-17.
·	Соцмісто	 (пр.	 Ю.	 Гагаріна,	 м.	 «Чер-
нігівська»,	 4/5,	 32/18/7	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	холодильник,	кахель,	балкон	заскл.,	
бронедвері)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	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.

·	Стара	Дарниця	 (вул.	Алма-атинська,	7/16,	
75/52/10	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	нов.	меблі,	вбуд.	кухня,	гарний	ре-
монт)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Мінський	 (вул.	 Полярна,	 1/9,	 18	 кв.м,	 без	
пральної	машини,	гарний	стан,	балкон,	побутова	
техніка)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Оболонь	 (вул.	 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,	 9/9,	 25	 кв.м,	
євроремонт,	нов.	меблі,	м.	«Героїв	Дніпра»)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	247-70-71.
·	Оболонь	(пр.	Оболонський,	метро,	9/9,	33	
кв.м,	 євроремонт,	 все	 необхідне,	 побутова	
техніка).	Тел.:	(093)	788-39-58.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(вул.	Ш.Руставелі,	5/10,	52	кв.м,	
всі	 меблі,	 поруч	 метро,	 від	 власника)	 -	 16	
тис.грн.	Тел.:	(093)	201-59-89.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (вул.	 Їжакевича,24,	 1/3	 цегл.,	
15/6	кв.м,	с/в	сум.,	без	балкона,	грати,	меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
косметичний	 ремонт,	 довгостроково)	 -	 4,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Виноградар	 (вул.	 Н.Ужвій,12,	 11/24,	 41	
кв.м,	 євроремонт,	 нов.	 побутова	 техніка,	
вбудована	 кухня,	 новобудова)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(095)	620-65-99.
·	Виноградар	 (вул.	 Світлицького,4,	 2/9,	
28/14/6	 кв.м,	 холодильник,	 пральна)	 -	 4,5	
тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Вітряні	 Гори	 (вул.	 Осиповського,	 5/9,	
33/18/6	 кв.м,	 холодильник,	 побутова	 тех-
ніка)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Куренівка	 (вул.	 Кирилівська,	 4/6,	 32/17/6	
кв.м).	Тел.:	(093)	975-18-92.
·	Куренівка	 (вул.	 Сирецька,40,	 8/9,	 18/5	 кв.м,	
с/в	сум.,	балкон	заскл.,	бронедвері,	меблі,	хо-
лодильник,	телевізор,	пральна,	інтернет,	після	
ремонту)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (б.	 Академіка	 Вернадсь-
кого,	м.	«Академмістечко»	-	3	хв.,	4/9,	43/20/9	
кв.м,	після	ремонту,	здається	вперше,	бойлер,	
пральна)	-	6,5	тис.грн	+	комунальні.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(096)	398-31-56.
·	Академмістечко	(вул.	Ірпінська,	8/10	цегл.,	
39/19/9	 кв.м,	 паркет,	 кахель,	 склопакети,	
лоджія	заскл.,	бронедвері,	меблі	нов.,	вбуд.	
кухня,	гарний	стан).	Тел.:	(050)	381-48-48.
·	Академмістечко	(вул.	Осіння,	м.	«Академ-
містечко»,	22/25	цегл.,	52	кв.м,	новобудова,	
студіо,	 паркет	 дубов.,	 вбуд.	 кухня,	 душова	
кабіна,	диван,	два	крісла,	шафа,	бронедвері)	
-	9	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Борщагівка	 (б.	 Р.Роллана,	 3/9,	 16/7	 кв.м,	
балкон	 заскл.,	 необхідні	 меблі,	 можна	 для	
сім’ї)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Борщагівка	 (б.	 Р.Роллана,	 3/9,	 16/7	 кв.м,	
необхідні	меблі,	побутова	техніка,	для	сім’ї)	
-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Борщагівка	 (б.	 Р.Роллана,	 5/9,	 16	 кв.м,	
балкон	 заскл.,	 металопластик,	 вагонка,	 по-
бутова	 техніка,	 кахель,	 для	 сім’ї,	 можна	 з	
диитною)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Борщагівка	 (вул.	 Литвиненко-Вольгемут,	
8/9,	26/13/2	кв.м,	ліжко,	холодильник,	с/в	сум.,	
піддон,	лоджія,	пральна	машина,	меблі)	 -	4,6	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	809-55-22.
·	Борщагівка	(вул.	Я.Коласа,	10/16	пан.,	35/16/8	
кв.м,	 тел.,	 паркет,	 с/в	 окр.,	 кахель,	 балкон	 з	
кухні	заскл.,	необхідні	меблі,	побутова	техніка)	
-	6	тис.грн.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	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.
·	Нивки	 (пр.	 Перемоги,	 13/16,	 40/18/12	 кв.м,	
новобудова,	 здається	вперше,	 гарний	ремонт,	
нов.	меблі,	побутова	техніка,	нов.	диван	з	орто-
педичним	матрацем,	вбуд.	кухня,	шафа-купе,	
телевізор,	пральна-автомат)	-	8	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(096)	910-10-53.
·	Новобіличі	(вул.	Академіка	Булаховського,	
10/14,	48	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	для	
сім’ї	без	дітей	та	тварин)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(095)	807-04-44.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	 (вул.	 Генерала	 Тупикова,14-В,	
8/16,	35/17/8	кв.м,	с/в	окр.,	балкон	з	кухні,	
гарний	стан,	гарнітурні	меблі,	розвинута	ін-
фраструктура,	5	хв.	до	м.	«Шулявська»)	-	7,9	
тис.грн,	торг.	Без	посередників.	Тел.:	 (067)	
402-34-54.
·	Олександрівська	 слобідка	 (вул.	 Червоно-
партизанська,	3/5	цегл.,	32/18/6,5	кв.м,	необ-
хідні	меблі,	побутова	техніка,	гарний	стан,	
кодовий	замок,	склопакети,	кахель,	бронед-
вері)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	635-47-53.
·	Чоколівка	 (б.	 Чоколівський,8,	 8/9	 цегл.,	
38/19/8	 кв.м,	 гарний	 стан,	 гарнітурні	 меблі,	
побутова	 техніка,	 склопакети,	 паркова	 зона,	
будинок	у	дворі,	довгостроково)	-	8,2	тис.грн,	
торг.	Без	посередників.	Тел.:	(050)	548-88-76.
·	Чоколівка	(вул.	Курська,13-Е,	19/25,	60/48/
студіо,	 термобудинок,	 свіжий	 ремонт,	 нов.	
меблі,	 побутова	 техніка,	 розвинута	 інфра-
структура,	 видова,	 м.	 «Вокзальна»	 -	 5	 хв.,	
будинок	у	дворі,	 вільна)	 -	14	тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(067)	985-49-24.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Нивки	 (вул.	 Академіка	 Туполєва,	 2/5,	
32/19/6	кв.м,	с/в	сум.,	гарний	стан,	після	ре-
монту,	необхідні	меблі,	техніка,	бронедвері)	
-	6,5	тис.грн	без	комунальних.	Без	посеред-
ників.	Тел.:	(066)	347-60-59.
·	Нивки	 (вул.	 Академіка	 Туполєва,27,	 на-
впроти	 ДАІ,	 м.	 «Нивки»,	 «Дорогожичі»,	
5/5,	35/17/7	кв.м,	охайна,	стінка,	 телевізор,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 4,5	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Центр	(вул.	Воровського,	3/6	цегл.,	38	кв.м,	
ліфт,	 висота	 3,6	 м,	 балкон,	 після	 ремонту,	
побутова	 техніка)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(067)	812-21-22.
·	Центр	 (вул.	 Златоустівська,	 4/9,	 43	 кв.м,	
гарний	 стан,	 меблі	 радянських	 часів,	 без	
пральної	 та	 ліжка)	 -	 7	 тис.грн.	 Тел.:	 (097)	
180-09-60.

здам в оренду - 
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·	Голосіїв	(вул.	Кустанайська,	6/5,	32/8	кв.м,	
10	хв.	до	м.	«Деміївська»,	сум.)	-	7	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	525-47-18.
·	Теремки	 (вул.	 Ю.Смолича,	 1/9,	 52/30/9	
кв.м,	 після	 косметичного	 ремонту,	 склопа-
кети,	кахель,	балкон	заскл.,	грати,	телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 меблі,	 ін-
тернет,	 домофон)	 -	 9	 тис.грн.	 Тел.:	 (095)	
388-82-33.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	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	(вул.	Російська,	1/5,	50/28/7	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
диван,	 стінка,	 кухон.	 гарнітур,	 кахель)	 -	 7	
тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.

·	Нова	Дарниця	(вул.	Санаторна,	3/5,	45/32/7	
кв.м,	 ремонт,	 склопакети,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 кондиціонер,	 НВЧ-піч,	
пральна-автомат,	кахель,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Ю.Пасхаліна,	окр.,	5/5,	
66/37/9	кв.м,	сталінка,	висота	3,2	м,	с/в	окр.,	
кахель,	металопластикові	вікна,	вбуд.	кухня,	
холодильник,	 стінка,	 2-спальне	 ліжко,	 те-
левізор,	 балкон	 заскл.)	 -	 7	 тис.грн	+	 кому-
нальні.	Тел.:	(050)	630-51-63.
·	Нова	Дарниця	(Харківське	шосе,61-А,	6/9,	
51/30/9	 кв.м,	 м.	 «Позняки»,	 ремонт,	 меблі,	
склопакети,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6,6	тис.
грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	Осокорки	(вул.	Олейника,	м.	«Харківська»,	
10/16,	53/32/9	кв.м,	ремонт,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	805-98-37.
·	Позняки	(вул.	А.Ахматової,	10/23,	80/41/15	
кв.м,	холодильник,	пральна-автомат,	ліжко,	
шафа-купе,	вбуд.	кухня,	2	с/в,	балкон	заскл.,	
лоджія,	 гарний	 ремонт)	 -	 11	 тис.грн.	 Тел.:	
572-61-23.
·	Позняки	 (вул.	 А.Ахматової,16-В,	 м.	 «По-
зняки»,	 5/16,	 51/30/9	 кв.м,	 ремонт	 косме-
тичний,	 меблі,	 телевізор,	 холодильник,	
кахель,	пральна-автомат,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Позняки	(вул.	А.Ахматової,30,	14/22,	57/27/15	
кв.м,	новобудова,	повний	фарш,	підігрів	під-
логи,	бойлер,	гарна	інфраструктура,	15	хв.	до	
м.	«Позняки»,	довгостроково,	фото	на	вайбер)	
-	12	тис.грн.	Тел.:	(097)	282-03-09.
·	Позняки	(вул.	Драгоманова,	12/18,	55/30/8	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 ка-
хель,	спальний	гарнітур,	диван,	стінка,	вбуд.	
кухня,	 гарний	 ремонт)	 -	 9	 тис.грн.	 Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Позняки	(вул.	Драгоманова,42-А,	7/9,	53/32/9	
кв.м,	 сучасний	 ремонт,	 нов.	 меблі,	 конди-
ціонер,	 НВЧ-піч,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	кахель,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	12	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Позняки	(вул.	Урлівська,	3/16,	55/32/9	кв.м,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 диван,	
стінка,	шафа-купе,	вбуд.	кухня,	ремонт)	-	10	
тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Позняки	 (вул.	 Урлівська,3,	 м.	 «Позняки»,	
14/16,	 66/36/10	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 те-
левізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель)	 -	 8	
тис.грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Харківський	 (вул.	 Декабристів,	 6/10,	
52/30/8	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 м’який	 куточок,	 стінка,	 вбуд.	
меблі,	 гарний	 ремонт)	 -	 8,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(095)	285-43-64.
·	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.	 Олійника,17,	 5/16,	
61/40/8	 кв.м,	 євровікна,	 меблі	 2000	 р.,	 те-
левізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	8	тис.грн.	
Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Харківський	(пр.	М.Бажана,	6/10,	20+14/9	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
диван,	стінка,	гарнітур,	вбуд.	кухня)	-	8	тис.
грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,	 3/16,	
55/32/8	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 диван,	 стінка,	 ліжко,	 шафа,	 вбуд.	
кухня)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (вул.	Маршала	Жукова,	 5/9,	 30/7	
кв.м,	 окр.,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	 пральна,	 інтернет,	 металопласти-
кові	 вікна,	 бронедвері)	 -	 5,8	 тис.грн.	 Тел.:	
(066)	740-08-60.
·	Троєщина	 (вул.	 Лісківська,	 5/22,	 34/10	
кв.м,	 новобудова,	 меблі,	 побутова	 техніка,	
бойлер,	 кондиціонер,	 пилосос,	 лоджія	 10	
кв.м	заскл.,	кахель,	ламінат)	-	8,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(068)	525-25-59.
·	Троєщина	 (вул.	 Лісківська,	 5/9,	 51/31/8	
кв.м,	косметичний	ремонт,	меблі,	євровікна,	
телевізор,	 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.	 Лісківська,	 7/22,	 66/36/12	
кв.м,	новобудова,	сучасні	гарнітурні	меблі,	
балкон,	лоджія	заскл.,	кахель,	холодильник,	
телевізор,	 пральна,	 інтернет)	 -	 7	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(063)	606-09-12.
·	Троєщина	(вул.	М.		Закревського,	4/9,	34/8	
кв.м,	 окр.,	 без	 меблів,	 холодильник,	 вбуд.	
кухня,	стіл,	стільці,	після	ремонту)	-	7	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	086-30-05.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,	 4/9,	 34/8	
кв.м,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 інтернет,	євровікна,	балкон	заскл.)	 -	
8,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	419-66-24.
·	Троєщина	(вул.	М.		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.	 О.Бальзака,	 5/9,	 55/30/8	
кв.м,	побутова	техніка,	кахель)	-	7,5	тис.грн.	
Тел.:	362-27-97.
·	Троєщина	 (вул.	 О.Бальзака,	 6/16,	 36/10	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 бойлер,	 інтернет,	 балкон-лоджія	
заскл.,	 кахель)	 -	 8,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(068)	306-72-54.
·	Троєщина	 (вул.	 Радунська,16,	 6/10,	 54/31/10	
кв.м,	окр.,	2	балкони	заскл.,	євроремонт,	меблі	
сучасні,	бойлер,	пральна-автомат)	-	7,5	тис.грн,	
торг.	Тел.:	(067)	162-68-10.
·	Троєщина	 (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,	 4/9,	 34/8	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	інтернет,	євровікна,	балкон	заскл.,	
кахель)	 -	 8,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(099)	419-66-24.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	 Маяковського,	 5/9,	
52/30/8	кв.м,	кахель,	пральна	машина,	меблі	
2000	 р.,	 для	 сім’ї,	 можна	 з	 дитиною)	 -	 7,5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	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,	 7/9,	 30/8	 кв.м,	
окр.,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(063)	606-09-12.
·	Воскресенка	 (вул.	 Курнатовського,	 3/5,	
30/7	кв.м,	сум.,	меблі	90	р.,	холодильник,	те-
левізор,	пральна,	інтернет)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(066)	740-08-60.
·	Воскресенка	 (вул.	 Миропольська,	 3/5,	 30/7	
кв.м,	ходи	окр.,	меблі	частково,	гарний	стан)	-	
7	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(095)	630-78-32.

·	Воскресенка	 (пр.	 А.Навої,	 1/5,	 30/7	 кв.м,	
сум.,	меблі	2000	р.,	металопластикові	вікна,	
грати,	холодильник,	телевізор,	пральна,	 ін-
тернет,	після	ремонту)	-	7,5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(063)	389-90-72.
·	Соцгород	 (вул.	 Чудновського,	 5/5,	 30/27/6	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 два	
дивани,	 стінка,	 кухон.	 гарнітур)	 -	 6,5	 тис.
грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Соцмісто	(вул.	Каунаська,	4/5,	39/25/7	кв.м,	
гарний	стан,	все	необхідне)	 -	6,8	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(067)	751-70-97.
·	Соцмісто	 (вул.	 Червоноткацька,	 м.	 «Дар-
ниця»,	 3/5,	 65/45/8	 кв.м,	 ремонт,	 висока	
стеля,	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 10,6	 тис.
грн.	Тел.:	592-47-86.
·	Соцмісто	 (вул.	Шліхтера,	3/5,	30/6,8	кв.м,	
меблі,	 холодильник)	 -	 6	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(068)	592-54-91.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Мінський	(пр.	Маршала	Рокоссовського,	2/9,	
38	кв.м,	студіо,	євроремонт,	авторський	дизайн	
«морський	стиль»).	Тел.:	(066)	098-34-90.
·	Оболонь	 (вул.	 А.Попова,	 2/9,	 15+10	 кв.м,	
3	спальних	місця,	2	шафи,	телевізор,	холо-
дильник,	 пральна)	 -	 7	 тис.грн.	 Тел.:	 (066)	
501-38-84.
·	Оболонь	 (вул.	 Іорданська,18,	 5/9,	 30/7,5	
кв.м,	окр.,	с/в	окр.,	2	балкони,	2-бічна,	меблі,	
холодильник,	довгостроково,	м.	«Оболонь»	
-	7	хв.,	середній	стан)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(063)	
752-17-99.
·	Оболонь	(вул.	Полярна,5,	5/9	пан.,	55/35/11	
кв.м,	 необхідні	 меблі,	 побутова	 техніка,	
косметичний	ремонт,	будинок	у	дворі,	роз-
винута	інфраструктура,	транспорт)	-	8,5	тис.
грн.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	Оболонь	(вул.	Прирічна,	1/9,	34/6,5	кв.м,	с/в	
окр.,	 комора,	 балкон-лоджія,	 меблі,	 побутова	
техніка)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(095)	658-04-79.
·	Оболонь	 (пр.	 Маршала	 Рокоссовського,	
3/9,	 55/35/9	 кв.м,	 меблі,	 техніка)	 -	 8,5	 тис.
грн.	Тел.:	(067)	594-37-13.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	 (вул.	 Звіринецька,	 м.	 «Печер-
ська»	 -	 10	 хв.,	 5/9,	 48/28/7,5	 кв.м,	 меблі,	
пральна)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-51-09.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	(пр.	Свободи,	1/9,	52/30/8	кв.м,	
побутова	 техніка)	 -	 9	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
166-38-29.
·	Виноградар	(пр.	Свободи,	1/9,	52/30/8	кв.м,	
пральна,	побутова	техніка)	-	8	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Виноградар	 (пр.	 Свободи,	 6/9,	 50/30/8	
кв.м,	окр.,	телевізор,	холодильник,	пральна,	
диван,	 стінка,	 ліжко,	 шафа,	 гарнітурна	
кухня,	 косметичний	 ремонт)	 -	 7	 тис.грн.	
Тел.:	(096)	858-42-53.. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	(б.	І.Лепсе,	2/5,	44/30/6	кв.м,	після	
ремонту,	все	необхідне,	побутова	техніка)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Солом’янка	(вул.	М.Василенка,	2/5,	48	кв.м)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(098)	437-70-89.
·	Солом’янка	 (пр.	 Космонавта	 Комарова,	
2/5,	46	кв.м,	з	10	вересня)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	561-88-48.
·	Чоколівка	 (вул.	 Авіаконструктора	 Ан-
тонова/Ушинського,16,	 5/9,	 45/30/8	 кв.м,	
балкон,	все	окр.,	свіжий	ремонт,	меблі,	по-
бутова	 техніка,	 душова	 кабіна,	 розвинута	
інфраструктура)	 -	 10	 тис.грн.	 Без	 посеред-
ників.	Тел.:	(067)	402-34-54.
·	Чоколівка	 (вул.	 Курська,	 17/25,	 60/20/
студіо,	 свіжий	 ремонт,	 нов.	 меблі,	 сантех-
ніка,	 побутова	 техніка,	 розвинута	 інфра-
структура,	 видова,	 м.	 «Вокзальна»	 -	 5	 хв.,	
будинок	 у	 дворі,	 вільна,	 здається	 вперше)	
-	14	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	402-34-54.
·	Чоколівка	 (вул.	 Смілянська,9,	 1/5	 цегл.,	
45/30/6,5	кв.м,	сум.,	гарний	стан,	меблі,	по-
бутова	 техніка,	 розвинута	 інфраструктура)	
-	8,2	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	985-49-24.
·	Шулявка	 (вул.	 Борщагівська,152-А,	 5/16,	
80	кв.м,	новобудова)	-	11	тис.грн.	Тел.:	(067)	
403-03-15.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Нивки	 (вул.	 Академіка	 Туполєва,	 2/5,	
32/19/6	кв.м,	с/в	сум.,	гарний	стан,	після	ре-
монту,	необхідні	меблі,	техніка)	-	6	тис.грн	
+	комунальні.	Без	посередників.	Тел.:	(066)	
347-60-59.
·	Сирець	(вул.	Тираспільська,60,	ЖК	«Місто	
квітів»,	м.	«Сирець»,	7/16	моноліт.,	63/40/10	
кв.м,	хол	9	кв.м,	євроремонт,	шафа-купе,	2	
с/в,	кахель,	душова	кабіна,	вбуд.	кухня,	хо-
лодильник,	 пральна,	 витяжка,	 лоджія	 4,6	
кв.м	заслк.,	меблі)	 -	14	тис.грн.	Тел.:	 (063)	
752-17-99.
·	Центр	(пл.Перемоги,	2/5,	45/30/6	кв.м,	с/в	
сум.,	 сум.,	 балкон	 незаскл.,	 без	 ремонту,	
меблі	частково,	без	спальних	місць)	-	6	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	576-59-00.
·	Центр	 (пр.	 Перемоги,	 м.	 «Політехнічний	
ін-т»,	 3/9,	 60	 кв.м,	 окр.,	 с/в	 окр.,	 паркет,	
плитка,	 натур.	 сучасна	 столярка,	 пральна,	
плазма,	 спальня,	 м’який	 куточок,	 конди-
ціонер,	вбуд.	кухня)	-	11	тис.грн.	Тел.:	(097)	
557-50-56.
·	Шулявка	 (вул.	 Старокиївська,9,	 9/10,	
52/31/8	 кв.м,	 євроремонт,	 вся	 побутова	
техніка,	меблі,	 2-спальне	 ліжко,	 диван,	 хо-
лодильник,	 пральна,	 кахель,	 м.	 «Політех-
нічний	ін-т»	-	5	хв.)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(098)	
322-55-02.
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·	Голосіїв	 (пр.	 Червонозоряний,	 4/5,	 130	
кв.м,	 кухня	10	 кв.м,	 2	 с/в,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	шафа-купе,	м’який	
куточок,	 стінка,	 ліжко,	 шафа,	 гарнітурна	
кухня,	 паркет,	 плитка,	 кахель,	 гарний	 ре-
монт)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	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,82-А,	 м.	
«Червоний	хутір»,	 5/9,	 63/42/8	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна,	 2	
балкони	заскл.,	бронедвері)	-	8	тис.грн.	Тел.:	
(098)	805-98-37.
·	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.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Тростянецька,	м.	«Чер-
воний	хутір»,	6/9,	63/44/9	кв.м,	склопакети,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	2	балкони	заскл.,	бронедвері)	-	7,5	
тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Позняки	(вул.	А.Ахматової,	7/9,	74/9	кв.м,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 меблі,	
вбуд.	кухня,	кахель,	кондиціонер)	 -	12	тис.
грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,19,	 «Мега	
Сіті»,	 1/25,	 76	 кв.м,	 вікна	 у	 двір,	 висота	 3	
м,	після	будівельників,	склопакети,	батареї,	
ходи	сум.,	будинок	заселений,	окремий	вхід,	
інститут	хімії).	Тел.:	(097)	544-35-95.. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (пр.	 Лісовий,	 6/10,	 65/45/8	 кв.м,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 диван,	
стінка,	2-спальне	ліжко,	шафа-купе,	гарний	
ремонт,	 склопакети,	 кахель)	 -	 12	 тис.грн.	
Тел.:	572-61-23.
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·	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	 (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.. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	(вул.	Серафимовича,	5/9,	64/41/7	
кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
диван,	стінка,	спальний	гарнітур,	гарнітурна	
кухня)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Воскресенка	(вул.	Миропільська,	м.	«Чер-
нігівська»,	8/9,	74/45/8	кв.м,	окр.,	меблі,	єв-
роремонт,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	балкон	заскл.)	-	9	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Соцмісто	 (вул.	 Червоноткацька,	 м.	 «Дар-
ниця»,	 3/5,	 65/45/8	 кв.м,	 ремонт,	 висока	
стеля,	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 10,6	 тис.
грн.	Тел.:	592-47-86.. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Оболонь	 (пр.	 Героїв	 Сталінграда,18-А,	
3/12,	 98/60/15	 кв.м,	 гарний	 ремонт,	 вбуд.	
кухня,	меблі,	м.	«Мінська»	 -	10	хв.	пішки)	
-	12,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-51-09.. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	(пров.	Лабораторний,	7/9,	80/60/9	
кв.м,	 окр.,	 сучасна,	 побутова	 техніка,	
балкон,	 лоджія	 12	 кв.м	 заскл.,	 м.	 «Палац	
«Україна»	-	5	хв.	пішки,	паркування,	тихий	
двір,	 дитячий	майданчик,	довгостроково)	 -	
за	домовленістю.	Тел.:	(067)	736-70-97.. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	(пр.	Свободи,	7/9,	70/42/9	кв.м,	ме-
блі,	пральна)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (вул.	 Чорнобильська,	 м.	
«Академмістечко»,	5/10,	65/42/10	кв.м,	тел.,	
паркет,	 кахель,	 3	 лоджії	 заскл.,	 нов.	 дерев.	
столярка,	кондиціонер,	все	окр.,	склопакети,	
бронедвері,	меблі,	гарний	стан)	-	12	тис.грн.	
Тел.:	(050)	381-48-48.
·	Борщагівка	(вул.	Г.Юри,2,	6/9	пан.,	67/42/8	
кв.м,	 тел.,	 дубов.	 паркет,	 кахель,	 ремонт,	
імп.	 меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 8	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Борщагівка	(вул.	Г.Юри,	5/9	пан.,	68/42/8	кв.м,	
сучасний	якісний	ремонт,	імп.	меблі,	побутова	
техніка)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	599-12-88.
·	Борщагівка	 (вул.	 Жмеринська,	 7/9	 пан.,	
60/40/7	 кв.м,	 лінолеум,	 с/в	 окр.,	 балкон	
великий	 за	 периметром,	 холодильник,	
пральна,	 гарний	 стан,	 для	 сім’ї	 або	 для	
дівчат)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	432-04-55.
·	Борщагівка	 (вул.	 Зодчих,6-А,	 4/5,	 65/44/8	
кв.м,	євроремонт,	с/в	сум.,	кахель,	нов.	сан-
техніка,	пральна,	холодильник,	вбуд.	кухня,	
шафи-купе,	 2-спальне	 ліжко,	 дивани)	 -	 10	
тис.грн.	Тел.:	(097)	490-31-40.
·	Нивки	 (вул.	 Академіка	 Туполєва,	 3/5,	
16+14+10/7	 кв.м,	 окр.,	 телевізори,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат,	 диван,	 стінка,	
гарнітур,	 вбуд.	 кухня,	 ремонт,	 склопакети)	
-	6	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.	 Златоустівська,	 район	 цирку,	
14/22,	125	кв.м,	новобудова,	2	спальні,	посу-
домийна,	вбуд.	кухня,	2	с/в,	аркет	дубов.,	два	
дивани,	м’який	куточок,	кондиціонер,	шафи-
купе)	-	25	тис.грн.	Тел.:	(073)	481-44-41.

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

·	Борщагівка	 (вул.	 Зодчих,	 8/9,	 74/62/8,5	
кв.м,	вбуд.	кухня,	бойлер,	два	дивани,	шафа-
купе,	євроремонт,	без	меблів)	-	5,5	тис.грн.	
Тел.:	(066)	673-40-03.

візьму в оренду 
кімнати 

·	Або	1-кімн.	(Воскресенка,	Дарниця,	Троє-
щина).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Або	1-кімн.	 (Куренівка,	Виноградар,	Обо-
лонь,	Сирець).	Тел.:	229-87-43.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 до	 6,5	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	326-01-50.
·	Або	1-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	(068)	310-
53-89.
·	Або	1-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	(068)	668-
55-04.
·	Або	1-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	362-27-97.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(063)	362-64-47.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(097)	990-24-33.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(098)	049-06-16.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(099)	419-64-73.
·	Або	 1-кімн.	 (Святошинський).	 Тел.:	 (095)	
357-64-39.
·	Або	1-кімн.	(Троєщина).	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Або	підселення	 (киянин).	Тел.:	 (093)	092-
38-90.
·	Автовокзал,	 Голосіївський,	 Печерський,	
Солом’янський	 (біля	 метро),	 у	 господаря.	
Тел.:	209-70-70.
·	Воскресенка,	Дарниця	(жінка	з	дитиною).	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Воскресенка	 (для	 сім’ї),	 до	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	604-10-73.
·	Голосіївський	(підселення	для	жінки).	Тел.:	
(050)	165-12-57.
·	Дніпровський,	Деснянський	(біля	метро),	у	
господаря.	Тел.:	(063)	233-69-66.
·	Кімнату	 або	 частини	 кімнати	 (вул.	
С.	 Стальського,	 б.Перова,	 район	 обслу-
говування	 ТЕЦ-5,	 гарне	 опалення,	 від	 25	
градусів	або	опалення	з	регулятором).	Тел.:	
516-67-34,	(097)	038-51-73	(після	13.00).
·	Кімнату	в	 гуртожитку	 (лівий	берег)	недо-
рого.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Кімнату	 в	 комунальній	 (Виноградар,	 Ку-
ренівка,	Нивки,	Сирець),	 у	 власника.	 Тел.:	
(094)	899-06-12.
·	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	 (район	 м.	 «Дарниця»,	 «Чер-
нігівська»,	можна	приват.	сектор,	для	себе,	
чоловік,	 віруючий).	 Порядність	 гарантую.	
Без	посередників.	Тел.:	(099)	002-17-89.
·	Лівий	берег	(дівчина	з	дитиною,	для	себе)	не-
дорого.	Без	посередників.	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Лівий	берег,	 у	 господаря.	Тел.:	 (063)	 362-
64-11.
·	м.	 «Берестейська»,	 «Дорогожичі»,	 «Шу-
лявка»,	у	власника.	Тел.:	599-06-12.
·	Оболонь	(меблі,	для	одного	чоловіка,	бажано	
інтернет,	балкон).	Тел.:	(099)	681-52-81.
·	Печерський	(жінка	з	дитиною	4-х	років),	до	
5	тис.грн.	Тел.:	(068)	668-56-94.
·	Правий	берег.	Тел.:	(098)	568-45-59.

·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(099)	773-
02-95.
·	Правий	берег,	Шевченківський,	Солом’ян-
ський,	 біля	метро,	 у	 господаря.	Тел.:	 (066)	
239-26-12.
·	Солом’янка	(для	одного	хлопця),	до	4	тис.
грн.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Солом’янський,	 Святошинський	 (для	
себе).	Тел.:	(066)	051-55-28.
·	Троєщина	 (для	 чоловіка).	Тел.:	 (099)	 355-
03-43.

візьму в оренду - 
1 кімнатні 

·	Або	 2-кімн.	 (Воскресенка,	 Райдужний).	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	(068)	592-
54-91.
·	Або	 2-кімн.	 (Дарницький,	 Дніпровський).	
Тел.:	(095)	012-62-91.
·	Або	2-кімн.	(Деснянський,	Дніпровський).	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Або	 2-кімн.	 (Дніпровський,	 сім’я,	 дитина	
шкільного	віку),	від	5	тис.грн	до	6	тис.грн,	
у	господаря.	Тел.:	(099)	419-66-24.
·	Або	2-кімн.	 (лівий	берег,	для	сім’ї)	до	6,5	
тис.грн.	Тел.:	(095)	632-04-22.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 до	 8	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Або	2-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	(067)	777-
36-56.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(095)	630-80-87.
·	Або	 2-кімн.	 (лывий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(068)	310-24-43.
·	Або	 2-кімн.	 (Оболонь,	 Троєщина,	 Рай-
дужний,	 Воскресенка,	 довгостроково),	 у	
господаря.	Тел.:	(095)	584-30-60.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег,	сімейна	пара	без	
дітей	та	тварин)	у	хазяїна.	Без	посередників.	
Тел.:	(095)	462-06-63.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(067)	790-
99-80.
·	Або	 2-кімн.	 (правий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Або	 2-кімн.	 (Святошин,	 Академмістечко,	
Нивки).	Тел.:	276-06-61.
·	Або	 2-кімн.	 (Святошинський,	 Солом’ян-
ський,	 Шевченківський,	 Голосіївський),	 у	
господаря.	Тел.:	(050)	331-97-28.
·	Або	 2-кімн.	 (Святошинський).	 Тел.:	 (073)	
031-87-57.
·	Або	 2-кімн.	 (Святошинський).	 Тел.:	 276-
50-45.
·	Або	готельну	(Березняки,	Голосіїв,	Дарни-
цький,	Дніпровський,	Печерський,	Шевчен-
ківський,	меблі,	побутова	техніка),	у	госпо-
даря.	Тел.:	227-53-26.
·	Або	 готельну	 (Виноградар,	 Мінський,	
Кренівка,	 Оболонь,	 Нивки),	 у	 власника.	
Тел.:	592-91-50.
·	Або	готельну	(Виноградар,	Мінський,	Ку-
ренівка,	Оболонь,	Нивки),	у	власника.	Тел.:	
(099)	101-45-49.
·	Академмістечко,	Автовокзал,	Голосіїв,	Де-
міївка,	 Борщагівка,	 Відрадний,	 Чоколівка,	
Шулявка,	 Оболонь	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(098)	048-25-12.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Відрадний,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Академмістечко,	Святошин,	Нивки,	у	влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Борщагівка,	 Нивки,	 Сирець,	 у	 власника.	
Тел.:	599-53-91.
·	Відрадний,	 Академмістечко,	 Автовокзал,	
Голосіїв,	 Деміївка,	 Борщагівка,	 Чоколівка,	
Шулявка,	 Оболонь	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(066)	572-90-50.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Виноградар,	 Оболонь,	 Мінський,	 Ку-
ренівка,	 Нивки,	 Сирець,	 Академмістечко,	
Біличі,	 Чоколівка,	 Шулявка,	 Солом’янка	
(будь-який	 поверх	 та	 стан),	 у	 господаря.	
Тел.:	(050)	220-11-22.
·	Воскресенка,	 Дарниця,	 Троєщина,	 Лісовий,	
Райдужний,	Позняки,	Осокорки,	Харківський	
(будь-який	поверх	 та	 стан,	 довгостроково),	 у	
господаря.	Тел.:	(098)	676-67-88.
·	Воскресенка,	 Троєщина.	 Тел.:	 (099)	 355-
03-43.
·	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.
·	Лівий	берег,	до	6	тис.грн.	Тел.:	 (066)	467-
71-97.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(063)	267-67-82.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Лівий	берег.	Тел.:	362-27-97.
·	Лісовий,	 Березняки,	 Воскресенка,	 Дар-
ниця,	ДВРЗ,	Троєщина,	Позняки,	Осокорки,	
Харківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	
Тел.:	(096)	688-96-88.
·	Лісовий,	Воскресенка,	Дарниця,	до	6,5	тис.
грн.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Метро	 «Арсенальна»,	 «Печерська»,	
«Кловська»,	центр,	у	господаря.	Тел.:	(067)	
231-41-69.
·	Мишоловка,	 Голосіївський.	 Терміново.	
Тел.:	(063)	877-86-18	(Алік).
·	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,	 Березняки,	 Воскресенка,	 Дар-
ниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Осокорки,	 Хар-
ківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	Тел.:	
(050)	8133188.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Дарниця,	 ДВРЗ,	
Позняки,	Осокорки,	Харківський	(будь-який	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(050)	400-44-11.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Комсомольський,	 Соцмісто,	 Ру-
санівка,	 Березняки,	 Позняки,	 Харківський,	
у	господаря.	Тел.:	(068)	379-93-73.
·	Чоколівка,	 Шулявка,	 Відрадний,	
Солом’янка,	Караваєві	Дачі,	Сирець,	Нивки,	
Лук’янівка,	 Виноградар	 (будь-який	 поверх	
та	 стан,	 гарне	 транспортне	 сполучення),	
у	 господаря.	 Без	 посередників.	 Тел.:	 (097)	
601-36-88.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

·	Або	 3-кімн.	 (Виноградар,	Нивки),	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	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,	 Куренівка,	 Нивки,	 Сирець,	 у	
власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Нивки,	
Печерський.	Тел.:	(099)	101-45-49.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(093)	230-01-21.
·	Дарницький,	Дніпровський,	Голосіївський,	
Печерський.	Тел.:	(063)	233-69-66.
·	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.
·	Позняки,	 Березняки,	 Воскресенка,	 Дар-
ниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Осокорки,	 Хар-
ківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	Тел.:	
(093)	870-60-27.
·	Троєщина,	 Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	 ДВРЗ,	 Позняки,	 Осокорки,	 Хар-
ківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	Тел.:	
(096)	411-28-60.
·	Шевченківський,	до	8,5	тис.грн.	Терміново.	
Тел.:	(093)	091-88-75.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

·	Або	4-кімн.	(лівий	берег).	Тел.:	360-59-70.
·	Голосіївський,	 Печерський,	 Шевчен-
ківський	 (біля	 метро),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(067)	231-41-69.
·	Лівий	берег	(бажано	до	3-го	поверху)	до	5	
тис.грн.	Тел.:	(068)	980-40-48.
·	Троєщина	 (ремонт),	 до	 7	 тис.грн.	 Тел.:	
(099)	222-99-10.

Київська область
куплю 

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

продам 
·	БОРИСПІЛЬ.	 2-кімн.	 (10/10,	 60	 кв.м,	 ве-
ликий	передпокій)	-	32	тис.	у.о.	Тел.:	 (063)	
772-55-26.
·	БОРОДЯНКА.	 2-кімн.	 (3/5	 цегл.,	 50	 кв.м,	
сум.,	 с/в	 окр.,	 балкон	 незаскл.,	 звичайний	
стан,	зупинка	маршруток)	-	16	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	279-74-05.
·	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.	 (вул.	 Радгоспна,	 8/9,	
39/20/9	 кв.м,	 новобудова,	 ОСББ,	 ремонт,	
балкон	 заскл.,	 с/в	 сум.,	 кахель,	 бойлер,	
поряд	школа,	 електричка,	 маршрутка)	 -	 25	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	БОЯРКА.	 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.
·	БОЯРКА.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
12	 км	 від	 Києва,	 вул.	 Незалежності,	 2/2,	
44/29/7	кв.м,	без	ремонту,	електроопалення,	
поряд	 школа,	 стадіон,	 електричка,	 маршр-
ктки)	-	17,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	704-00-76.
·	БОЯРКА.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
3/10	 цегл.,	 79/40/15	 кв.м,	 житловий	 стан,	
коридор	13	кв.м,	плитка,	ламінат,	автономне	
опалення,	кухня	БОШ,	2	лоджії	заскл.)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	975-20-46.
·	БОЯРКА.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	 Незалежності,	 2/2,	 44/30/7	 кв.м,	 про-
хідна,	без	ремонту,	документи	на	автономне	
опалення,	 можливе	 перепланування,	 с/в	
сум.,	школа,	електричка,	маршрутки)	-	17,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	 Б.Хмельницького,	 3/5,	 60/39/8	 кв.м,	
окр.,	гарний	стан,	паркет,	металопластикові	
вікна,	2	балкони,	нов.	столярка,	с/в	окр.,	ка-
хель,	школа,	маршрутки,	електричка)	-	30,5	
тис.	у.о.	Тел.:	232-53-56.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	Незалежності,10,	5/5,	68/44/7	кв.м,	ав-
тономне	 опалення,	 ламінат,	 металопласти-
кові	вікна,	балкон,	вбуд.	кухня,	шафи-купе,	
с/в	окр.,	кахель)	-	28	тис.	у.о.	або	обміняю	на	
1-кімн.	в	Києві.	Тел.:	(095)	380-47-62.
·	БРОВАРИ.	 1-кімн.	 (вул.	 Красовського,	 5/5,	
30/17/6	кв.м,	балкон,	без	ремонту,	без	опікун-
ської)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	725-67-99.
·	БУЗОВА.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	Центральна,	2/4	пан.,	33/17/8,5	кв.м,	но-
вобудова,	сучасний	ремонт,	меблі,	побутова	
техніка).	Тел.:	599-12-88.
·	БУЗОВА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	 Центральна,	 3/5	 цегл.,	 77/44/8,5	 кв.м,	
меблі,	 побутова	 техніка,	 гарний	 стан)	 -	 39	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	ВАСИЛЬКІВ.	2-кімн.	(30	км	від	Києва,	2-й	
пов.,	автономне	опалення)	-	13	тис.	у.о.	Тел.:	
(097)	157-01-94.
·	ВІЛЬХОВЕЦЬ.	 1-кімн.	 (Богуславський	
р-н,	80	км	від	Києва,	2/3	цегл.,	38/25/8	кв.м,	
газ,	 вода,	 опалення,	 батареї,	 лоджія	 заскл.,	
сарай,	гарний	транспортний	розв’язок)	-	3,7	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	ВИШГОРОД.	2-кімн.	(вул.	Дніпровська,4,	5/5	
цегл.,	 48/33/6	 кв.м,	 хрущовка,	 все	 окр.,	 ліно-
леум,	склопакети,	балкон	заскл.,	кондиціонер,	
бойлер,	гарний	стан,	чистий	продаж,	вільна)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(098)	695-39-38.
·	ВИШНЕВЕ.	1-кімн.	(вул.	Жовтнева,	5/9	цегл.,	
22/13/5	кв.м,	с/в	сум.,	ванна	норм.,	склопакети,	
бронедвері,	 будинок	 у	 дворі,	 вікна	 у	 двір,	
домофон,	 центр	 міста,	 поруд	 зупинки	 мар-
шруток,	 електричка,	 магазини,	 поліклініка)	 -	
16	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ВИШНЕВЕ.	 3-кімн.	 (євроремонт,	 меблі,	
килими,	побутова	техніка,	все	необхідне	для	
життя,	 «заходь	 та	 живи»,	 центр	 міста,	 всі	
вигоди)	 -	52	тис.	у.о.	Тел.:	280-35-02,	 (066)	
752-60-63.
·	ВИШНЕВЕ.	 3-кімн.	 (меблі,	 євроремонт,	
центр	міста)	 -	35	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	 (066)	
646-87-48.
·	ВОЛОДАРКА.	 2-кімн.	 (райцентр,	 1-пов.	
будинок,	 кухня,	 веранда,	 газ,	 с/в,	 вода,	 4	
сот.,	приват.,	центр)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	
620-05-99.
·	ГАТНЕ.	 1-кімн.	 (5	 хв.	 від	 м.	 «Теремки»,	
вул.	 Тополева,	 новобудова,	 43	 кв.м)	 -	 23,5	
тис.	у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	ГРЕБІНКА.	4-кімн.	 (1-й	пов.,	 78/47,4/10,9	
кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 автономне	
опалення,	ремонт,	с/в	окр.,	2	лоджії,	погріб)	
-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	380-06-59.
·	ГРЕБІНКИ.	 2-кімн.	 (3/5	 цегл.,	 56/31/7	 кв.м,	
ходи	окр.,	гарний	ремонт,	лоджія	заскл.,	вихід	
з	 кухні	 та	 спальні,	 транспортний	 розв’язок,	
дитсадок,	магазини).	Тел.:	276-50-45.
·	ГРЕБІНКИ.	 2-кімн.	 (Васильківський	 р-н,	
2/3,	 49,1/26,6/9,6	 кв.м,	 все	 розд.,	 метало-
пластикові	 вікна	 (крім	 одного),	 автономне	
опалення)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	334-76-79.
·	ГРЕБІНКИ.	 3-кімн.	 (Васильківський	 р-н,	
2/2,	 46/35/6	 кв.м,	 автономне	 опалення,	
2-контурний	імп.	котел,	підлога	дерев.,	шпа-
лери,	потребує	косметичного	ремонту,	гарні	
двері,	 погріб,	 сарай,	 грядка)	 -	 15	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	328-19-90.
·	ДЕМИДІВ.	 2-кімн.	 (Вишгородський	 р-н,	
25	км	від	Києва,	3/3	цегл.,	46/26/6	кв.м,	с/в	
сум.,	балкон	заскл.,	без	ремонту,	кап.	гараж,	
погріб)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	581-69-
54.

·	ДЕМИДІВ.	 2-кімн.	 (Вишгородський	 р-н,	
25	км	від	Києва,	3/3	цегл.,	46/26/6	кв.м,	с/в	
сум.,	балкон	заскл.,	кап.	гараж,	погріб)	-	18	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(63)	593-04-87.
·	ДИМЕР.	2-кімн.	(центр,	43	кв.м,	2-й	пов.)	
або	обміняю	на	1-кімн.	в	Києві.	Тел.:	(067)	
702-47-17.
·	ДИМЕР.	3-кімн.	(Вишгородський	р-н,	вул.	
Шевченка,25-А,	 1/5,	 64/53/9	 кв.м,	 с/в	 окр.,	
автономне	опалення,	склопакети,	ламінат)	-	
43	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 1-кімн.	 (4/5,	 35/19/8	
кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 нов.	 опа-
лення,	імп.	котел,	бойлер,	душова	кабіна)	-	
14	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	364-60-88.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 2-кімн.	 (Василь-
ківський	р-н,	1/5,	47,8/29,4/6,9	кв.м,	ремонт,	
автономне	опалення,	2-контурний	котел,	ме-
талопластикові	вікна,	все	окр.)	-	15	тис.	у.о.	
Тел.:	(050)	334-76-79.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 2-кімн.	 (Васильківський	
р-н,	4/5,	54/33/8	кв.м,	металопластикові	вікна	
та	балкон,	ремонт,	ковролін,	ламінат,	лінолеум,	
бойлер,	автономне	опалення,	кондиціонер)	-	20	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	225-77-15.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 3-кімн.	 (Василь-
ківський	 р-н,	 60	 км	 від	 Києва,	 1/3	 цегл.,	
42,5/29,6/6,1	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 потребує	 ре-
монту,	 вільна,	 центр,	 гарне	 транспортне	
сполучення	 до	 м.	 «Либідська»,	 Б.Церкви,	
школа,	 дитсадок,	 магазини,	 документи	 го-
тові,	 чистий	 продаж)	 -	 14	 тис.	 у.о.	 Хазяїн.	
Тел.:	(067)	456-34-15.
·	ЖИТНІ	 ГОРИ.	 2-кімн.	 (Рокитнянський	 р-н,	
1/2	цегл.,	пічне	опалення,	газ	по	вулиці,	кухня,	
коридор,	3	комори,	центр,	асфальт,	електричка)	
-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	974-38-62.
·	ЗАБІР’Я.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
4/4,	 45/24/8,5	 кв.м,	 норм.	 стан,	 власний	
котел,	 колонка,	 підвал,	 місце	 під	 город).	
Тел.:	(096)	945-65-28.
·	ІРПІНЬ.	1-кімн.	(вул.	Лісова,	1/5,	38/10/15	
кв.м,	 кухня-студіо,	 перепланування,	 меблі,	
побутова	техніка,	2	шафи-купе,	душова	ка-
біна)	 -	 30	 тис.	 у.о.	 Без	 посередників.	 Тел.:	
(068)	423-50-40.
·	ІРПІНЬ.	 1-кімн.	 (вул.	 Соборна,	 2/5,	
34,2/19,8/5,6	 кв.м,	 бойлер,	 склопакети,	
балкон	 заскл.,	 плитка,	 ремонт,	 магазини,	
зупинка	 поряд)	 -	 22,5	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ.	2-кімн.	(2/9,	50/31/7,8	кв.м,	гарний	
стан,	меблі,	побутова	техніка,	супермаркет,	
школа,	дитсадок,	зупинка)	-	25	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	356-72-96.
·	ІРПІНЬ.	 2-кімн.	 (вул.	 Грибоєдова,	 3/14,	
50/32,8/8,5	кв.м,	с/в	окр.,	комора,	ходи	окр.,	
ринок).	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	ІРПІНЬ.	 3-кімн.	 (вул.	 Гагаріна,	 2/2	 цегл.,	
54,4/36/6,6	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 балкон,	 гарний	
стан,	сарай,	погріб)	-	28,9	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
351-78-68.
·	КАГАРЛИК.	1-кімн.	(2/9,	44,8/19,5/15,5	кв.м,	
хол	5	кв.м,	с/в	4	кв.м,	балкон	заскл.,	новобу-
дова,	 ліфт,	 сигналізація,	 ремонт,	 магазини	
«Фора»,	ринок,	лікарня,	центр	міста,	паркова	
зона,	школи,	ліцеї)	-	19	тис.	у.о.,	торг.	Можлива	
розстрочка.	Тел.:	(067)	854-41-47.
·	КАГАРЛИК.	4-кімн.	(автономне	опалення,	
холодна,	гаряча	вода,	80/46,5/9	кв.м,	балкон,	
лоджія,	 склопакети,	 дерев.	 столярка,	 по-
требує	 косметичного	 ремонту)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	664-29-20.
·	КАЛИНІВКА.	 3-кімн.	 (Васильківський	
р-н,	25	км	від	Києва,	1/2,	43	кв.м,	автономне	
опалення,	 сарай,	 погріб,	 5	 хв.	 до	 елек-
трички,	можна	під	офіс)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(098)	224-23-79.
·	КАЛИНІВКА.	 3-кімн.	 (Васильківський	
р-н,	25	км	від	Києва,	1/2,	43	кв.м,	автономне	
опалення,	 сарай,	 погріб,	 5	 хв.	 до	 елек-
трички,	можна	під	офіс)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(098)	224-23-79.
·	КАЛИТА.	 2-кімн.	 (Броварський	 р-н,	
38/28/7	кв.м,	автономне	опалення,	свердло-
вина,	 прибудова,	 кімнати	 окр.)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	362-37-22.
·	НЕМІШАЄВЕ.	1-кімн.	(Бородянський	р-н,	
22	км	від	Києва,	28/15/7	кв.м,	 с/в	сум.,	ка-
хель,	підігрів	підлоги,	автономне	опалення,	
лоджія	заскл.)	-	13	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	
032-99-89.
·	НОВООЛЕКСАНДРІВКА.	 1-кімн.	 (Ба-
ришівський	 р-н,	 біля	 Березані,	 65	 км	 від	
Києва,	1-й	пов.,	43/23/8	кв.м,	ремонт)	-	9	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	537-93-89.
·	НОВООЛЕКСАНДРІВКА.	 1-кімн.	
(Згурівський	 р-н,	 1/3	 цегл.,	 42/23/8,4	 кв.м,	
автономне	опалення,	електробойлер,	балкон	
незаскл.)	 -	 6,75	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (099)	
161-48-96.
·	ОБУХІВ.	 2-кімн.	 (центр,	 вантажний	 ліфт,	
дуже	 затишна,	 гарний	 ремонт,	 гарна	 ін-
фраструктура,	 панорамний	 вид,	 кільцевий	
балкон,	 хазяйка)	 -	 32	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (050)	
208-44-66.
·	ОЗЕРНЕ.	3-кімн.	(Білоцерківський	р-н,	1/1,	
80/56	 кв.м,	 газ,	 вода,	 с/в,	 бойлер,	 власний	
двір,	 сад,	 центр,	 магазин,	 сільрада,	 мар-
шрутки	на	Київ	 кожну	 година)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	454-91-86.
·	ПІСКІВКА.	 2-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	
3/5	цегл.,	50/29/7	кв.м,	все	окр.,	норм.	стан,	
2-стороння,	 озеро,	 ліс)	 -	 15	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(050)	157-74-45.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.	1-кімн.	(центр,	всі	ви-
годи,	ділянка,	сад)	-	9	тис.	у.о.,	торг	або	обміняю	
на	кімнату	в	Києві.	Тел.:	(098)	369-73-31.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.	 2-кімн.	 (без	 зруч-
ностей,	 комунікації	 поряд)	 -	 3,5	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(063)	513-90-46.
·	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.
·	РОКИТНЕ.	2-кімн.	(2/2,	49/8	кв.м,	металопла-
стик,	автономне	опалення,	с/в	окр.,	магазини,	
кафе,	школа,	маршрутка	до	вокзалу,	річка,	ліс)	
-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	СВЯТО-ПЕТРІВСЬКЕ.	 1-кімн.	 (К.-
Святошинський	 р-н,	 ЖК	 «Петрівський	
квартал»,	м.	«Академмістечко»	-	12	км,	вул.	
Л.Українки,	35/15/10	кв.м,	новобудова,	охо-
рона)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	СТАЙКИ.	 2-кімн.	 (Кагарлицький	 р-н,	 2/4	
цегл.,	 50/30/10	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 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.
·	ТАРАСІВКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	вул.	Шевченка,	1/9,	109/53/14	кв.м,	окр.,	
великий	хол,	автономне	опалення,	чудовий	
стан,	 окр.	 вхід,	 2	 балкони,	 паркування,	 ін-
фраструктура,	електричка,	маршрутки)	-	45	
тис.	у.о.	Тел.:	228-96-11.
·	ТАРАЩА.	 3-кімн.	 (район	 Глибичок,	 3-й	
пов.,	 автономне	 опалення,	 2	 балкони,	 ре-
монт,	можна	з	меблями)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(067)	999-86-81.
·	ТЕЛЕШІВКА.	3-кімн.	(Рокитнянський	р-н,	
2/2	цегл.,	74/45/11	кв.м,	опалення,	газкотел,	
місце	 під	 с/в,	 потребує	 підведення	 води,	
каналізації,	 50	 кв.м	 ділянка	 біля	 будинку,	
город	 35	 сот.,	 центр,	 маршрутка,	 вокзал	
поряд)	-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	983-72-58.

·	ТЕРЕРІВ.	 3-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	 80	
км	від	Києва,	1,5	години	електричкою,	мар-
шрутка	-	1	година,	3/5	цегл.,	69	кв.м,	кухня	
9	кв.м,	балкон	заскл.,	лоджія,	всі	вигоди,	чу-
дова	природа,	річка,	озеро,	луг,	ліс)	-	22	тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	570-93-93.
·	УЗИН.	 3-кімн.	 (Білоцерківський	 р-н,	 1/3,	
70,5/49/8	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	
автономне	 опалення,	 бронедвері,	 с/в	 окр.,	
кахель,	бойлер,	кімнати	окр.)	-	550	тис.грн.	
Тел.:	(050)	380-06-59.
·	ФАСТІВ.	 1-кімн.	 (3/9,	 23/13/4	 кв.м,	 нов.	
сантехніка,	 балкон	 заскл.,	 ремонт,	 біля	 во-
кзалу)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	444-25-07.
·	ФАСТІВ.	 1-кімн.	 (вул.	 Соборна,	 2/3,	
27,3/16,5/7	 кв.м,	 центр,	 висока	 стеля,	 ме-
талопластикові	 вікна,	 с/в	 сум.,	 електроо-
палення,	бойлер)	-	10,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	699-74-19.
·	ФАСТІВ.	 2-кімн.	 (вул.	 Соборна,	 3/5,	
43/26/6	кв.м,	автономне	опалення)	-	19	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ФАСТІВ.	3-кімн.	(4/5,	54	кв.м,	кухня	9	кв.м,	
металопластикові	вікна,	с/в	окр.,	кахель,	ав-
тономне	опалення)	-	15,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	051-07-51.
·	ФАСТІВ.	 3-кімн.	 (Завокзалля,	 вул.	 Го-
лосєєва,	3/3	цегл.,	56/38/7	кв.м,	гарний	стан,	
сум.-окр.,	 автономне	 опалення,	металопла-
стикові	 вікна,	 сарай,	 погріб,	 гараж)	 -	 17,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	ФАСТІВ.	 Готельну	 (2/9	 цегл.,	 24	 кв.м,	 з	
балконом,	центр	міста,	поряд	ринок,	вокзал)	
недорого.	Тел.:	(093)	691-24-00.
·	ФАСТІВ.	Готельну	(вул.	Строкова,	5/5	цегл.,	
21/12/5	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 2-кон-
турний	 котел,	 с/в	 сум.,	 балкон-корзинка,	
гарний	ремонт,	меблі,	побутова	техніка)	-	10,7	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	699-74-19.
·	ЦЕНТРАЛЬНЕ.	 1-кімн.	 (Миронівський	
р-н,	1/5,	36/19/8,5	кв.м,	гарний	стан,	меблі,	
бойлер,	 лічильники,	 котел,	 гаряча	 вода,	
метал.	двері,	нов.	труби,	гараж	цегл.,	10	сот.)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	228-40-57.
·	ШИБЕНЕ.	1-кімн.	(Бородянський	р-н,	1	го-
дина	від	м.	«Святошин»,	1/2	цегл.,	кімната	
15	 кв.м,	 кухня,	 коридор,	 душова	 кабіна,	
меблі,	 балкон	3	 кв.м,	 дерев.	 підлога,	 холо-
дильник,	пральна).	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	ШИБЕНЕ.	 1-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	 2/2	
цегл.,	30/17,5/5	кв.м,	балкон	заскл.,	с/в	сум.,	
дерев.	 підлога,	 гарний	 стан,	 бронедвері,	
меблі,	холодильник,	пральна,	витяжка)	-	16	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	ЯГОТИН.	2-кімн.	(2/2	цегл.,	43,4	кв.м,	ав-
тономне	опалення,	госпбудівлі,	ремонт,	жит-
ловий	стан,	нов.	ванна,	туалет)	-	200	тис.грн.	
Тел.:	(093)	916-14-64.

обміняю 
·	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.
·	ІРПІНЬ	 на	 КИЇВ.	 2-кімн.	 (2/5,	 42	 кв.м,	
паркет,	газколонка,	балкон	заскл.,	тел.,	мар-
шрутки	до	м.	«Академмістечко»)	на	рівно-
цінну	 з	 моєю	 доплатою	 або	 продам.	 Тел.:	
(050)	414-05-65.
·	КИЇВ	 на	 ІРПІНЬ,	 БУЧУ,	 ГОСТОМЕЛЬ.	
2-кімн.	(б.	Перова,	3/9,	47/30/8	кв.м)	на	бу-
динок.	Тел.:	(097)	088-12-19.
·	П.БОРЩАГОВКУ	 на	 КИЇВ.	 Дві	 1-кімн.	
(новобудови,	 євроремонту,	 33	 та	 38	 кв.м)	 на	
2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(099)	226-61-05.

здам в оренду 
·	БАРИШІВКА.	 3-кімн.	 -	 5	 тис.грн.	 Тел.:	
(098)	561-62-52.
·	БАРИШІВКА.	 3-кімн.	 Тел.:	 (067)	 893-
88-47	(Тетяна	Анатоліївна).
·	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.
·	БЕРЕЗАНЬ.	 1-кімн.	 (Баришівський	 р-н,	
центр,	31/19/6	кв.м,	с/в	сум.,	балкон	заскл.,	
необхідні	меблі,	побутова	техніка)	-	1,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	БРОВАРИ.	1-кімн.	(25/9	кв.м,	с/в	окр.,	ко-
мора,	 євроремонт,	 2-спальне	 ліжко,	 шафа-
купе,	 телевізор,	 пральна,	 холодальник,	
НВЧ-піч,	бронедвері,	 кахель)	 -	 5,5	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	464-60-11.
·	БРОВАРИ.	 2-кімн.	 (вул.	 Олімпійська,8-
Б,	 окр.,	 євроремонт,	 кухня-студіо,	 нов.	
пральна,	холодильник,	бронедвері)	-	4,7	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(073)	445-90-24.
·	БРОВАРИ.	3-кімн.	(92	кв.м,	меблі,	ремонт).	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	БРОВАРИ.	3-кімн.	(вул.	Шевченка,	новобу-
дова,	1/16,	95	кв.м,	ремонт,	меблі	за	домов-
леністю,	 можна	 за	 рахунок	 оренди).	 Тел.:	
(068)	592-54-91.
·	БРОВАРИ.	 Кімнату	 в	 2-кімн.	 (для	 жінки,	
можна	 з	 дитиною)	 -	 за	 домовленістю.	 Без	
посередників.	Хазяїн.	Тел.:	(099)	934-94-50.
·	БУЧА.	2-кімн.	(К.-Святошинський	р-н,	58	
кв.м,	окр.,	меблі,	побутова	техніка,	інтернет)	
-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	БУЧА.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
новобудова,	60	кв.м,	кімнати	окр.,	меблі,	по-
бутова	техніка,	інтернет)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	
(063)	593-04-87.
·	ВИШГОРОД.	 1-кімн.	 (вул.	 Кургузова,	
4/18,	 43/20/10	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 бойлер,	 лічильник	опалення,	 диван,	
шафа,	 кухон.	 гарнітур,	 новобудова,	 після	 ре-
монту)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	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.
·	ВИШНЕВЕ.	 1-кімн.	 (вул.	 Жовтнева,	 5/9,	
24/13/5	кв.м,	необхідні	меблі,	побутова	тех-
ніка)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	ВИШНЕВЕ.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	 вул.	 Південна,	 4/9,	 38/18/8,5	 кв.м,	
балкон,	бронедвері,	після	ремонту,	побутова	
техніка,	меблі,	свіжий	капремонт)	-	5,5	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	ВИШНЕВЕ.	 Готельну	 (вул.	 Європейська,	
5/9	 цегл.,	 24/13,5/5	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 склопа-
кети,	 необхідні	 меблі,	 бронедвері,	 центр	
міста,	7	хв.	до	електрички,	маршрутки,	роз-
винута	інфраструктура,	вікна	у	двір)	-	4	тис.
грн.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	1-кімн.	(К.-Святошинський	
р-н,	 3/5,	 32/17/6	 кв.м,	меблі,	 побутова	 тех-
ніка,	 інтернет)	 -	 3	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(098)	279-74-05.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	Кімнату	 в	 2-кімн.	 (К.-Свя-
тошинський	 р-н,	 побутова	 техніка,	 меблі,	
інтернет,	затишна,	для	однієї	людини)	-	1,7	
тис.грн.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	ІРПІНЬ.	1-кімн	 (35	кв.м).	Тел.:	 (093)	235-
15-84.
·	ІРПІНЬ.	1-кімн.	(ремонт,	меблі,	автономне	
опалення,	 побутова	 техніка,	 інтернет,	
школа,	 садок,	магазини	поряд,	 зупинка	 -	 5	
хв.)	 -	 3,7	 тис.грн	+	 комунальні.	Тел.:	 (093)	
916-95-52.
·	ІРПІНЬ.	 Дві	 кімнати	 в	 3-кімн.	 (вул.	 Со-
борна,	центр,	всі	вигоди)	-	5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(050)	356-72-96.

·	ІРПІНЬ.	 Кімнату	 в	 3-кімн.	
(пральна-автомат,	 холодильник,	
лоджія	заскл.,	тільки	для	дівчини	
без	шкідливих	звичок).	Тел.:	(093)	
873-67-05.

·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	 1-кімн.	 (44/21/9	 кв.м,	
плитка,	бойлер,	після	ремонту,	пральна-ав-
томат)	-	6,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	
347-60-59.
·	П.БОРЩАГІВКА.	 1-кімн.	 (ЖК	 «Львівсь-
кий»,	новобудова,	 євроремонт)	 -	 7	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	226-61-05.

Інші регіони
продам 

·	БОЛГАРІЯ.	1-кімн.	 (на	березі	моря).	Тел.:	
(095)	709-58-21.
·	БРІВКИ.	 2-кімн.	 (Житомирська	 обл.,	 окр.,	
туалет,	ванна,	газ,	госпбудівлі,	підвал,	біля	во-
кзалу)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(068)	925-69-10.
·	БЯЛА.	 Кв-ру	 (Болгарія,	 екологічно	 чисте	
місце).	Тел.:	458-51-90.
·	ВІКТОРІЯ.	 1-кімн.	 (Полтавська	 обл.,	 Пи-
рятинський	 р-н,	 39/14,6/16,5	 кв.м,	 коридор	 8	
кв.м,	автономне	газове	опалення,	вода,	туалет	
на	 вулиці,	 гарний	ремонт,	 сарай,	погріб)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(093)	548-50-30.
·	ВІННИЦЯ.	2-кімн.	у	м.Вінниця	(р-н	цент-
рального	ринку).	Тел.:	(098)	491-69-19.
·	ГАДЯЧ.	1-кімн.	(Полтавська	обл.,	5/5	цегл.,	
36	 кв.м,	 теплий	 будинок)	 недорого.	 Тел.:	
(095)	812-43-84.
·	КРИЖОПОЛЬ.	 4-кімн.	 (Вінницька	 обл.,	
2/4,	балкон,	лоджія,	паркет,	ходли	окр.)	-	35	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	504-36-17.
·	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.
·	ПОПІЛЬНЯ.	 1-кімн.	 (Житомирська	 обл.,	
2/2	 цегл.,	 30/16/5	 кв.м,	 центр	 міста,	 ав-
тономне	 опалення,	 котел,	 балкон	 заскл.,	
ринок,	магазини,	школа,	аптеки,	банки,	во-
кзал	-	5	хв.,	райцентр,	головна	з/д	станція)	
-	 14	 тис.	 у.о.	 або	 обміняю	 на	 будинок	 (з/д	
станція).	Тел.:	(050)	782-00-31.
·	ФЕОДОСІЯ.	 3-кімн.	 (Крим,	 вул.	 Будьон-
ного,	 8/9	 пан.,	 72/45/11	 кв.м,	 будинку	 25	
років,	2	лоджії	заскл.,	с/в	окр.,	вікна	на	море,	
3	км	до	моря,	євроремонт)	-	75	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	482-28-50.

обміняю 
·	ВІННИЦЮ	на	ВІННИЦЮ	або	ВІННИЦЮ	
на	КИЇВ.	2-кімн.	(р-н	центрального	ринку)	+	
1-кімн.	(у	р-ні	Свердловський	масив)	на	бу-
динок	(на	два	входи).	Тел.:	(098)	491-69-19.
·	ГРЕБІНКИ	 на	 КИЇВ,	 ВАСИЛЬКІВ,	 ГЛЕ-
ВАХУ,	Б.ЦЕРКВА.	4-кімн.	(Васильківський	
р-н,	90	кв.м,	центр,	гаряча,	холодна	вода,	всі	
комунікації)	на	2-кімн.	Тел.:	(04571)	7-25-92.
·	КОРОСТЕНЬ	 на	 КИЇВ,	 ПЕРЕДМІСТЯ.	
2-кімн.	 (Житомирська	 обл.,	 7/9,	 58	 кв.м,	
кухня	8	кв.м,	окр.,	лоджія	12	кв.м,	домофон)	
на	житло	з	можливою	доплатою.	Тел.:	(095)	
526-40-28.
·	КОРОСТЕНЬ	 на	 КИЇВ,	 ПЕРЕДМІСТЯ.	
3-кімн.	(Житомирська	обл.,	3-й	пов.,	63	кв.м,	
кухня	8	кв.м,	окр.,	лоджія,	балкон,	домофон,	
колонка,	тел.)	+	2-кімн.	(58	кв.м,	7/9,	кухня	
8	 кв.м,	 окр.,	 лоджія	 12	 кв.м,	 домофон)	 на	
кв-ру	або	будинок.	Тел.:	(050)	582-77-14.
·	НІЖИН	 на	 КИЇВ,	 передмістя.	 3-кімн.	 на	
будинок.	Тел.:	(093)	578-34-08.
·	УКРАЇНУ	 на	 АВСТРАЛІЮ.	 Кв-ру	 на	
житло.	Тел.:	560-18-91.
·	ФЕОДОСІЮ	 на	 КИЇВ.	 1-кімн.	 (Орд-
жонікідзе,	Крим,	 2/5,	 37/18/7	 кв.м,	 ремонт,	
меблі,	 побутова	 техніка)	 на	 кв-ру	 або	
продам	-	55	тис.	у.о.	Тел.:	+7	(978)	003-16-58.

1.3. Будинки, котеджі
Київ

продам 
·	Дарницький	 (Осокорки,	 11	 км	 від	 м.	 «Сла-
вутич»,	котедж,	на	березі	 затоки	Дніпра,	720	
кв.м,	 кухня-студіо	 43	 кв.м,	 басейн	 58	 кв.м,	
сауна,	елінг,	усі	комунікації,	меблі,	ділянка	20	
сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	500-64-30.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 вул.	 Вечірня,	
2-пов.,	 сауна,	 басейн,	 газ,	 вода,	 після	 ре-
монту,	7	сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	
034-42-23.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 м.	 «Славутич»,	
вул.	 Лугова,	 2-пов.,	 котедж,	 300	 кв.м,	 су-
часні	меблі,	газ,	вигоди	в	будинку,	джакузі,	
2	с/в,	біде,	8	сот.,	басейн,	гараж,	будинок	для	
гостей)	-	175	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Святошинський	 (вул.	 21-а	 Садова,	 нов.,	
2-рівневий,	120/85/25	кв.м,	під	чистове	оз-
доблення,	5	кімнат,	3	сот.,	м.	«Нивки»)	-	85	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Солом’янський	 (пров.	Мостовий,	 частина	
будинку,	25	кв.м,	потребує	ремонту,	всі	ко-
мунікації,	1,5	сот.)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(097)	596-33-35.
·	Шевченківський	 (м.	 «Дорогожичі»,	 бу-
динок,	80	кв.м,	всі	вигоди,	6	сот.)	-	за	домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(096)	375-01-51.

здам 
·	Голосіївський	 (15	 хв.	 від	 м.	 «Теремки»,	
кімната).	Тел.:	(097)	563-75-92.
·	Голосіївський	 (вул.	 Майкопська,	 м.	 «Де-
міївська»,	14	кв.м,	 телевізор,	холодильник,	
пральна,	 вигоди	 в	 будинку,	 меблі,	 для	 дів-
чини)	-	2,3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Голосіївський	(пр.	Науки,	16	кв.м,	телевізор,	
холодильник,	пральна,	с/в	в	будинку,	для	сім’ї)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Дарницький	 (вул.	 Ташкентська,	 півбу-
динку,	 28	 кв.м,	 студіо,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	меблі)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	
(066)	673-40-03.
·	Дарницький	(Осокорки,	м.	«Славутич»,	бу-
динок).	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	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,	2	кімнати,	кухня,	28	
кв.м,	кухня	7	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	2-спальне	ліжко,	стінка,	гарнітур)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Деснянський	 (Биківня,	 вул.	 Ушинського,	
2	 кімнати,	 окр.,	 сучасний	 ремонт,	 сучасні	
меблі,	інтернет,	пральна-автомат,	всі	вигоди	
в	будинку,	м.	«Лісова»	-	10	хв.	автобусом)	-	
7,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Дніпровський	 (вул.	 Азербайджанська,	 бу-
динок,	 меблі,	 17	 кв.м,	 кухня	 7	 кв.м,	 холо-
дильник,	телевізор,	пральна,	душова	кабіна,	
туалет	в	будинку)	-	5,3	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(066)	740-08-60.
·	Дніпровський	 (кімната,	 всі	 вигоди,	 для	
жінки	 за	 допомогу	 по	 господарству).	 Тел.:	
(067)	777-36-56.
·	Печерський	(вул.	І.Менделєєва,	10	хв.	до	м.	
«Либідська»,	«Дружби	народів»,	частина	бу-
динку,	підселення)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	912-51-81.
·	Подільський	 (вул.	 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.	 Канівська,	 півбудинку,	
47	кв.м,	2	кімнати	по	15	кв.м,	кухня	10	кв.м,	
вода	 холодна	 та	 гаряча,	 туалет,	 пічне	 опа-
лення)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	
501-38-84.
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·	Святошинський	(вул.	Маршака,	кімната	28	
кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	телевізор,	га-
ряча	та	холодна	вода,	для	однієї	людини,	м.	
«Академмістечко»	пішки)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(066)	927-88-67.
·	Святошинський	 (приват.	 сектор,	 одна	
окрема	 кімната,	 поряд	 метро,	 всі	 вигоди).	
Хазяїн.	Тел.:	(067)	835-69-21.

зніму 
·	Деснянський	(Троєщина,	Биківня),	у	госпо-
даря.	Тел.:	(098)	721-48-90.

Київська область
куплю 

·	БЕРЕЗАНЬ	або	в	с.Лехінвка	(будинок	цегл.,	
для	себе)	до	6	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	427-13-33.
·	БРОВАРИ	 (для	 себе),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(063)	267-67-82.
·	Будинок,	 дачу,	 земельну	 ділянку	 (Пуща-
Водиця,	 Горенка,	 Каданське	 містечко,	 для	
себе),	у	власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	БУЧА,	ВОРЗЕЛЬ,	ІРПІНЬ	(будинок	або	дачу,	
для	себе),	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	ДО	 20	 КМ	ВІД	КИЄВА	 (будинок),	 до	 20	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	936-96-89.
·	ДО	40	КМ	ВІД	КИЄВА	(для	себе,	поряд	елек-
тричка),	до	5	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	ДО	60	КМ	ВІД	КИЄВА	(вздовж	залізниці,	всі	
вигоди)	до	5	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	454-57-19.
·	ЗАЗИМ’Я	(будинок	до	70	кв.м),	до	30	тис.	у.о.	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	ОБУХІВСЬКИЙ,	МАКАРІВСЬКИЙ	Р-Н	(бу-
динок),	до	15	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	656-13-41.
·	ПОГРЕБИ,	 ЗАЗИМ’Я	 (будинок	 або	 дачу,	
для	себе)	недорого.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Хату	біля	електрички	(для	себе).	Тел.:	(066)	
630-04-19.

продам 
·	АНДРІЇВКА	(Бориспільський	р-н,	12	км	від	
Борисполя,	38	км	від	Києва,	12	сот.,	частина	
недобудованого	 будинку	 з	 оциліндрованого	
брусу,	 кімната	 24	 кв.м,	 кухня	 6	 кв.м,	 с/в	 6	
кв.м,	тераса	15	кв.м,	сарай-лазня	15	кв.м,	не-
обхідно	поставити	4	вікна,	4	дверей,	пости-
лити	підлогу,	підведено	електроенергія,	вода,	
каналізація,	 поряд	 ліс,	 ділянка	 огороджена)	
-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	454-57-19.
·	БАРАХТИ	 (Васильківський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	будинок,	70	сот.,	сарай,	погріб,	коло-
дязь)	-	13	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	157-01-94.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 12	 сот.,	
дачний	 кооп.,	 житловий	 вагончик,	 2	 кім-
нати,	3х6	м,	меблі,	електроенергія,	бетоно-
ваний	погріб,	літ.	душ,	туалет,	сад,	огорожа	
метал.	сіткою)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	
203-00-91.

·	БЕРЕЗАНЬ	 (власний	 будинок,	
88,5	 кв.м,	 мансарда,	 всі	 ко-
мунікації,	зручності,	побудований	
з	каменю,	ракушняку,	обкладений	
керамічною	 цеглою,	 0,10	 га,	 мо-
лодий	 садок,	 госпбудівлі,	 заліз-
ниця,	 автотраса	 Київ-Харків,	 в	
центрі)	 або	 обміняю	 на	 житло	
в	 Києві	 або	 в	 інших	 містах	 не	
нижче	 району.	 Ціна	 договірна.	
Терміново.	 Тел.:	 (063)	 254-14-35	
(на	SMS	не	відповім).

·	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.
·	БОБРОВИЦЯ	(будинок,	сарай,	гараж,	сарай,	
всі	вигоди,	5	кімнат,	асфальтований	двір)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(068)	237-03-10.
·	БОГДАНІВКА	 (Броварський	 р-н,	 15	 км	 від	
Броварів,	 невеликий	 цегл.	 будинок,	 кап.,	 по-
гріб,	 7,5	 сот.,	 свердловина,	 огорожа).	 Тел.:	
(096)	804-89-74.
·	БОГУСЛАВ	(будинок,	1-пов.,	цегл.,	120	кв.м,	
2006	р.	забудови,	5	кімнат,	міські	комунікації,	
повне	 оздоблення,	меблі,	 10	 сот.,	 сад,	 гараж,	
р.Рось	поряд,	розвинута	інфраструктура)	-	35,7	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	402-34-54.
·	БОГУСЛАВ	 (вул.	 Корсунська,60,	 27	 сот.,	
два	 будинки,	 великий	 83	 кв.м,	 два	 гаражі,	
два	сараї)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	375-
02-28	(Світлана).
·	БОГУСЛАВ	 (вул.	 Корсунська,60,	 27	 сот.,	
два	 будинки,	 великий	 83	 кв.м,	 два	 гаражі,	
два	сараї).	Тел.:	(097)	375-02-28.
·	БОРИСПІЛЬ	 (вул.	 І.Котляревського,	
3-пов.,	цегл.,	10	кімнат,	гараж,	сауна,	10	сот.,	
вільний,	документи	готові,	хазяйка)	-	58	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	463-82-60.
·	БОРОВА	 (Фастівський	 р-н,	 цегл.,	 80/56/8	
кв.м,	 4	 кімнати,	 кухня,	 газкотел,	 колодязь,	
сарай,	підвал,	гараж,	6	сот.,	ст.Мотовилівка)	
-	 17	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Терміново.	 Тел.:	 (063)	
917-13-22.
·	БОЯРКА	 (вул.	 Високовольтна,	 дачний	
дерев.	будинок,	електроенергія,	центр.	вода,	
газ	підведений,	6	сот.,	сад,	маршрутки)	-	26	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	БОЯРКА	 (центр,	 автономне	 опалення,	 62	
кв.м,	цегл.)	-	27,5	тис.	у.о.,	торг	або	обміняю	
на	житло	в	м.Б.Церкві.	Тел.:	(097)	397-30-05.
·	БРОВАРИ	 (будинок,	 2-пов.,	 нов.,	 176/105	
кв.м,	2	кухні,	2	с/в,	6	кімнат,	гараж	на	2	авто,	
3	 сот.,	школа,	магазин,	 дитсадок)	 -	 60	 тис.	
у.о.	Тел.:	(094)	927-07-22.
·	БРОВАРИ	 (будинок,	 меблі,	 супутникова	
антена,	тел.,	висота	3	м,	104/94	кв.м,	4	кім-
нати	 9,8,	 10,	 14,	 24,	 передпокій	 15,6	 кв.м,	
кухня	9,5	кв.м,	ванна	4,5	м,	підвал,	веранда	
цегл.,	велика,	світла,	будівлі	1988	р.,	2-пов.,	
цегл.,	 мансарда,	 лазня,	 житлова	 кімната,	
комора	з	підвалом,	цегл.	туалет,	2	сараї,	14	
сот.,	 свердловина,	 огорожа	 метал.	 з	 воро-
тами,	поліклініка,	зупинка,	школа,	дитсадок,	
ринок,	зупинка	«Пекарня»	на	Київ,	10	хв.	до	
м.	«Лісова»,	рівне	місце,	під’їзд	в	будь-яку	
погоду).	Хазяїн.	Тел.:	(066)	275-08-79.
·	БРУСИЛІВ	 (Житомирська	обл.,	 60	 км	від	
Києва,	 1-пов.,	 цегл.,	 120	 кв.м,	 4	 кімнати,	
кухня,	 веранда,	 автономне	 опалення,	 газ,	
вода	гаряча	та	холодна,	всі	вигоди	в	будинку,	
20	сот.,	свердловина)	-	30	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	
300-94-63.
·	БУРТИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 55	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 4	 кімнати,	 газ,	 парове	 опа-
лення,	 пічка,	 меблі,	 житловий	 стан,	 гарні	
госпбудівлі,	 35	 сот.,	 приват.,	 озеро,	 центр,	
гарний	транспортний	розв’язок,	сучасне	се-
лище)	-	5,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	БУРТИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 4	 кімнати,	 газ,	 парове	 опа-
лення,	меблі,	житловий,	цегл.	сарай,	погріб,	
35	сот.,	приват.,	5	хв.	до	озер,	7	хв.	до	центру,	
7	км	до	Кагарлика)	 -	5	тис.	у.о.	Тел.:	 (098)	
012-40-55.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 недобудо-
ваний	невеличкий	будиночок,	8	сот.,	поряд	
пляжне	 озеро,	 електричка)	 -	 за	 домов-
леністю.	 Власник.	 Тел.:	 (096)	 362-15-38,	
(050)	565-03-19.
·	ВАСИЛИХА	(Ставищенський	р-н,	120	км	
від	Києва,	хата,	від	автостанції	«Південна»	
автобус,	 обкладена	 цеглою,	 3	 кімнати,	 25	
сот.,	газ,	вода,	сад,	ліс,	чисте	місце,	гарні	су-
сіди,	чудове	селище,	документи	готові)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	706-80-55.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (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.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (півбудинку,	 60	 кв.м,	 газ,	
електроенергія,	потребує	косметичного	ре-
монту)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	157-01-94.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (садове	 товариство	 «Кри-
стал»,	 сад	 8	 сот.,	 фундамент	 під	 будинок	
залитий,	зверху	є	блоки,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(073)	213-37-01.
·	ВЕЛИКА	 МОТОВИЛІВКА	 (Фастівський	
р-н,	40	км	від	Києва,	будинок,	85	кв.м,	вода,	
с/в	в	будинку,	сад,	колодязь,	50	м	до	озера)	-	
25	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	169-17-54.
·	ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ	 (Сквирський	
р-н,	 цегл.,	 80	 кв.м,	 4	 кімнати,	 газ,	 водяне	
опалення,	 водопровід,	 каналізація,	 метало-
пластикові	вікна,	сарай,	погріб,	колодязь,	37	
сот.,	приват.,	центр,	автобус,	магазини)	-	350	
тис.грн.	Тел.:	(096)	974-38-62.
·	ВЕСЕЛИНІВКА	(Баришівський	р-н,	стара	
хата,	 пічка,	 є	 будивля	 з	 другим	 поверхом,	
можна	під	житло,	місце	для	с/в,	кухні,	3	кім-
нати,	45	сот.,	електроенергія,	газ,	колодязь,	
туалет,	 міцний	 фундамент,	 підвал,	 сад,	 2	
в’їзди)	-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	448-45-63.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	(Рокитнянський	р-н,	елек-
тричка,	 всі	 вигоди,	 обкладений	цеглою,	 65	
кв.м,	 зала,	 2	 спальні,	 газове	 та	 пічне	 опа-
лення,	вода,	бойлер,	ванна,	унітаз,	пральна,	
сигналізація,	40	сот.,	сад	60	дерев)	-	10	тис.	
у.о.	Тел.:	(066)	085-26-28.
·	ВІННИЦЬКІ	 СТАВИ	 (Васильківський	 р-н,	
58	 км	 від	 Києва,	 Одеська	 траса,	 будинок	 з	
усім	майном,	58	сот.,	дерев.,	11х6	м,	на	фун-
даменті,	обкладений	білою	цеглою,	3	великі	
кімнати,	веранда,	 газ,	опалення,	водопровід,	
бойлер,	душова	кабіна,	погріб,	сарай,	великий	
фруктовий	 сад,	 центр	 села,	школа,	магазин,	
лікарня,	 поряд	 ставки,	 риболовля,	 асфаль-
тована	дорога,	гарні	сусіди)	або	обміняю	на	
житло	в	Києві.	Тел.:	(067)	782-17-62.
·	ВІТА-ПОШТОВА	(К.-Святошинський	р-н,	
92	кв.м,	всі	комунікації	в	будинку,	під	чис-
тове	 оздоблення)	 -	 62	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(063)	715-89-44.
·	ВИШЕНЬКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 17	 км	
від	 Києва,	 78	 кв.м,	 електроенергія,	 вода,	
пічне	опалення,	 газ	по	вулиці,	 госпбудівлі,	
свердловина,	 60	 сот.,	 2	 держакти,	 луг,	
Дніпро,	маршрутки	до	м.	«Бориспільська»)	
-	55,5	тис.	у.о.	Тел.:	228-96-11.
·	ВИШНЯКИ	(Фастівський	р-н,	новобудова,	
3	 рівні,	 160	 кв.м,	 4	 спальні,	 2	 с/в,	 кухня-
їдальня,	 гараж	 на	 2	 авто,	 лазня,	 25,5	 сот.,	
ландшафтний	 дизайн)	 -	 70	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	(063)	917-13-22.
·	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.
·	ВОЛОСИНЬ	 (Макарівський	 р-н,	 будинок,	
55	 сот.,	 великий	 сад,	 газ,	 вода	 в	 цегл.	 бу-
динку)	-	13	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	ВОРЗЕЛЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 нов.,	
2-пов.,	 150	 кв.м,	 кухня,	 їдальня,	 роб.	 ка-
бінет,	3	спальні,	під	чистове	оздоблення,	7,5	
сот.,	лісова	зона,	асфальтована	дорога)	-	105	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	574-49-60.
·	ГЛЕВАХА	(Васильківський	р-н,	100	кв.м,	
вигоди,	 колодязь,	 пічне	 опалення,	 6	 сот.,	
приват.)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	973-80-75.

·	ГЛЕВАХА	 (Васильківський	 р-н,	
будинок	 240	 кв.м,	 ділянка	 18	 сот.,	
380	 W,	 газ,	 вода,	 світло,	 окремо	
стоїть,	 гараж	 на	 2	 авто,	 бетонний	
паркан,	 автоматичні	 ворота,	 14	 км	
до	Одеської	пл.,	100	%	готовність)	
-	 200	 тис.	 у.о.,	 торг.	 http://dom.ria.
com/ru/realty_prodaja_dom_kiev_
vasilkovskiy_glevaha-9488859.html.	
Тел.:	(067)	275-05-32.
·	ГОГОЛІВ	 (Броварський	 р-н,	 25	 км	 до	 м.	
«Лісова»,	цегл.,	108	кв.м,	1980	р.	забудови,	
парове	 опалення,	 газ,	 с/в	 в	 будинку,	 госп-
будівлі,	 гараж,	 погріб,	 сарай,	 колодязь,	 53	
сот.	 або	 28	 +	 25	 сот.	 окремо,	ОСГ	 13	 сот.,	
власний)	або	обміняю	на	житло	з	доплатою.	
Тел.:	(098)	320-58-89.
·	ГОЛОВУРІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 центр.	
вулиця,	півбудинку,	житлова	29	кв.м,	кімнати	
18+12	 кв.м,	 веранда,	 сарай,	 погріб,	 свердло-
вина	75	м,	огорожа	2	м,	сад,	є	все,	12,5	сот.)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(099)	917-07-52.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	
2-рівневий,	 нов.,	 126	 кв.м,	 вітальня,	 3	
спальні,	кухня,	2	с/в,	12	сот.,	асфальтована	
дорога,	лісова	зона)	-	115	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	
410-84-30.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 60	 сот.,	
приват.,	 під	 забудову,	 на	 ділянці	 старий	
дерев.	 будинок,	 в	 будинку	 електроенергія,	
газ,	колодязь,	погріб,	огорожа)	-	264	тис.грн.	
Тел.:	(095)	649-73-71.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	р-н,	будинок,	
міцний,	глинобитний,	товсті	стіни,	під	ши-
фером,	51/37	кв.м,	3	кімнати,	газ,	опалення,	
сарай,	погріб,	садок,	15	сот.,	приват.,	асфаль-
тована	 дорога,	 ставки)	 -	 6,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(04571)	9-20-93.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	р-н,	будинок,	
цегл.,	2-пов.,	141/87,5	кв.м,	7	кімнат,	2	с/в,	
веранда,	 якісний	 ремонт,	 30	 сот.,	 приват.,	
погріб,	літ.	кухня,	колодязь,	лазня,	літ.	душ)	
-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	547-89-91.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 71/48	 кв.м,	 4	 кімнати,	
передпокій,	кухня	на	веранді,	газ,	погріб,	36	
сот.,	ділянка	приват.,	асфальтований	заїзд)	-	
12	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	352-69-54.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	 92	
кв.м,	 4	 кімнати,	 с/в,	 нов.	 опалення,	 2-кон-
турний	 котел,	 ремонт,	 металопластикові	
вікна,	утеплений,	сарай,	гараж,	погріб,	60	сот.,	
приват.)	-	33	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	334-76-79.
·	ДЕМІВЩИНА	(Кагарлицький	р-н,	17	сот.,	
електроенергія,	ліс,	озеро	-	500	м,	будинок	
під	 заселення,	 поряд	 Кагарлик,	 джерельна	
вода	власна)	-	220	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	
779-24-92.
·	ДЕМІВЩИНА	 (Кагарлицький	 р-н,	 хата,	
2	кімнати,	кухня,	веранда,	комора,	під	ши-
фером,	 газ	 природний	 в	 будинку,	 два	 кон-
вектори,	 груба,	 лінолеум,	 колодязь,	 погріб,	
сарай,	45	+	30	сот.,	супутникова	антена)	-	4	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	336-08-10.
·	ДЕМІЇВЩИНА	 (Кагарлицький	 р-н,	 бу-
динок	40	кв.м,	пічка,	камін,	18	сот.,	ділянка	
під	 забудову,	 поряд	 нова	 будівля	 22	 кв.м,	
озеро,	 ліс,	 асфальт	 до	 будинку,	 джерельна	
вода,	 сад,	 город)	 -	 10	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(067)	854-41-47.
·	ДМИТРЕНКИ	(Богуславський	р-н,	110	км	
від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 ви-
сокий,	3	кімнати,	госпбудівлі,	літ.	кухня,	по-
гріб,	сарай,	колодязь,	50	сот.,	приват.,	озеро,	
ліс,	красиве	місце)	-	3,8	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	
880-27-11.

·	ЄМЧИХА	 (Миронівський	 р-н,	 110	 км	
від	 Києва,	 4	 кімнати,	 дерев.,	 обкладений	
плиткою,	 склопакети,	 гаряча	 вода,	 бойлер,	
кухня,	ванна,	душова,	с/в,	газ,	висота	3,1	м,	
52	 сот.,	 приват.,	 сарай,	 альтанка,	 свердло-
вина,	 ліс,	 озеро,	меблі)	 -	 6,5	 тис.	 у.о.	Тел.:	
(097)	688-45-70.
·	ЖЕРДОВА	(20	км	від	Броварів,	3	км	від	елек-
трички,	 невеликий	цегл.	 будинок,	 погріб,	 7,5	
сот.,	 свердловина,	 город	 чистий)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	533-70-78,	(096)	804-89-74.
·	ЖИТНІ	 ГОРИ	 (Рокитнянський	 р-н,	 цегл.,	
60	кв.м,	кухня	9	кв.м,	3	кімнати,	 газове	 та	
пічне	опалення,	колодязь,	25	сот.,	город	до	
річки,	 огорожа,	 електрчика,	 маршрутка)	 -	
6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	ІВАНІВКА	 (Білоцерківський	 р-н,	 дві	 бу-
дівлі,	60	сот.,	поряд	озеро).	Тел.:	(050)	312-
58-76,	(096)	456-88-77.
·	ІВАНІВКА	 (Ставищенський	 р-н,	 100	 км	
від	Києва	по	Одеській	трасі,	обкладений	це-
глою,	4	кімнати,	93	кв.м,	2	комори,	веранда,	
газифікований,	водяне	опалення,	дві	груби,	
піч,	 колодязь,	 гараж,	 погріб,	 літ.	 кухня	 з	
газом,	 госпбудівлі,	 сад,	 65	 сот.,	 дитсадок,	
школа).	Тел.:	(096)	247-29-92.
·	ІВАНКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 1-пов.,	 4	
кімнати,	 кухня,	 веранда,	 комора,	 газ,	 вода,	
бойлер,	 бронедвері,	 сарай	 цегл.,	 літ.	 кухня	
цегл.,	свердловина,	насосна	станція,	25	сот.)	
-	26	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	ІВАНКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 1-пов.,	 4	
кімнати,	 кухня,	 коридор,	 комора,	 транс-
порт,	 газове	 опалення,	 вода,	 бойлер,	 літ.	
кухня,	сарай,	свердловина,	насосна	станція,	
ділянка	30х120	м)	 -	 20	 тис.	у.о.	Тел.:	 (067)	
446-66-32.
·	ІВАНКІВ	 (райцентр,	 будинок,	 61,4	 кв.м,	
погріб,	 літ.	 кухня,	 10	 сот.,	 центр	 селища,	
річка	Тетерів	-	100	м,	потребує	ремонту)	не-
дорого.	Тел.:	(067)	317-46-73.
·	ІСАЙКИ	 (Богуславський	 р-н,	 110	 км	 від	
Києва,	7	км	від	Богуслава,	цегл.,	добротний,	
3	кімнати,	висота	2,9	м,	с/в,	гаряча	вода,	ду-
шова	 кабіна,	 парове	 опалення,	 сад,	 меблі,	
госпбудівлі,	 40	 сот.,	 ліс,	 озеро,	 красиве	
місце)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	880-27-11.
·	КАГАРЛИК	(центр,	77	кв.м,	всі	вигоди,	4	
кімнати,	кухня,	с/в,	газ,	колонка,	душова	ка-
біна,	 туалет,	 каналізація,	 металопластикові	
вікна,	огорожа,	10	сот.,	меблі,	техніка,	вода	
холодна,	 гаряча,	 веранда,	 підвал,	 комора,	
колодязь)	 або	 обміняю	на	 будинок	меншої	
площі	(з	усіма	вигодами,	бажано	біля	води).	
Тел.:	(093)	799-67-83.
·	КАРАПИШІ	 (Миронівський	 р-н,	 дерев.,	
обкладений	цеглою,	 3	 кімнати,	 газ,	 парове	
опалення,	вода,	меблі,	гарний	стан,	добротні	
госпбудівлі,	 30	 сот.,	 поряд	 озеро,	 елек-
тричка)	-	9	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	012-40-55.
·	КАТЮЖАНКА	 (Вишгородський	 р-н,	 40	
км	від	Києва,	будинок,	17	сот.,	гарне	транс-
портне	сполучення,	маршрутки	кожні	30	хв.,	
центр	села,	поряд	церква,	магазини,	школа,	
сільрада,	 р.Здвиж,	 гриби,	 ягоди,	 газифіко-
ване	селище)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(068)	
972-19-57.
·	КНЯЖИЧІ	 (Броварський	р-н,	вул.	Мирна,	
102	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 газ,	 вода,	 електрое-
нергія	в	будинку,	25	сот.,	приват.)	 -	50	тис.	
у.о.	Тел.:	362-37-22.
·	КНЯЖИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 бу-
динок,	цегл.,	100	кв.м,	гарний	стан,	метало-
пластикові	вікна,	всі	комунікації	в	будинку,	
госпбудівлі,	лазня,	літ.	кухня	з	газом,	гараж,	
15	 сот.,	 сад,	 річка,	 маршрутки)	 -	 45,5	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	КОПИЛІВ	 (Макарівський	 р-н,	 30	 км	 від	
Києва,	95	кв.м,	сарай	цегл.,	літ.	кухня	цегл.,	
гараж	цегл.,	колодязь,	город,	27	сот.)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(063)	594-72-70.
·	КОРНИН	(Макарівський	р-н,	1-пов.,	цегл.,	
95	 кв.м,	 всі	 комунікації,	 сарай,	 гараж,	 15	
сот.,	сад)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	534-04-36.
·	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.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
півбудинку,	 дерев.,	 45	 кв.м,	 вигоди	 на	 ву-
лиці,	 2	 кімнати,	 кухня,	парове	опалення,	 4	
сот.)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	209-20-19.
·	ЛАЗЕРЦІ	(Черкаська	обл.,	Канівський	р-н,	
95	км	від	Києва,	дерев.,	обкладений	цеглою,	
3	кімнати,	погріб,	сарай,	25	сот.,	3	хв.	пішки	
до	озера,	заповідна	зона,	мальовниче	місце,	
гарний	 транспортний	 розв’язок)	 -	 50	 тис.
грн.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	ЛЕОНІВКА	(Макарівський	р-н,	старий	бу-
динок,	сад,	25	сот.,	поряд	озеро,	ліс,	зупинка	
автобуса)	 -	 за	 домовленістю.	 Терміново.	
Тел.:	(067)	856-23-89.
·	ЛІСОВА	 БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
котедж,	в	сосновому	бору,	185	кв.м,	13	сот.,	
ландшафтний	дизайн,	 зручне	сполучення	з	
Києвом)	-	185	тис.	у.о.	Тел.:	229-70-91.
·	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.
·	ЛУБ’ЯНКА	(Рокитнянський	р-н,	76	км	від	
Києва,	 добротний,	 цегл.,	 3	 кімнати,	 кухня,	
комора,	висота	3,2	м,	газ,	конвектор,	меблі,	
заходь	 та	 живи,	 70	 сот.,	 добротні	 госпбу-
дівлі,	 електричка)	 -	 6	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (066)	
297-95-26.
·	ЛУБ’ЯНКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 76	 км	
від	 Києва,	 добротний,	 цегл.,	 висота	 3	 м,	
газ,	 конвектор,	 пічка,	 житловий,	 добротні	
госпбудівлі,	70	сот.,	сад,	поряд	електричка,	
мальовниче	 місце)	 -	 5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (067)	
594-37-13.
·	ЛУКАШІ	 (50	 км	 від	 Києва,	 3	 кімнати,	
меблі,	газ,	електроенергія,	холодильник,	ту-
алет,	вода	у	дворі,	пляж,	озеро,	20	сот.)	-	15	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	576-59-00.
·	ЛУК’ЯНІВКА	 (Баришівський	 р-н,	 20	 сот.,	
сад,	 фундамент,	 огорожа,	 будинок	 під	 зне-
сення)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(099)	384-70-00.
·	ЛЮБЧА	(Ставищеннський	р-н,	3	кімнати,	
кухня,	 80	 кв.м,	 комора,	 веранда,	 цегл.,	
гарний	 стан,	 газ,	 2	 гаражі,	 літ.	 кухня,	 ве-
ликий	 двір,	 колодязь,	 парове	 опалення,	
котел,	 дві	 груби	 під	 газ	 та	 дрова,	 45	 сот.,	
приват.,	сарай,	під	короїд)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	294-80-22	(Віталій).
·	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.
·	МАСЛІВКА	(Миронівський	р-н,	140	км	від	
Києва,	дерев.,	обкладений	плиткою,	ділянка	40	
сот.,	 газове	 опалення,	 свердловина,	 колодязь,	
погріб,	 гараж,	молодий	 сад,	 все	приват.)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	610-69-87.
·	МИГАЛКИ	 (Бородянський	 р-н,	 дерев.,	
8х10	 м,	 обкладений	 червоною	 цеглою,	
2003	 р.	 забудови,	 металочерепиця,	 скло-
пакети,	 свердловина,	 водопровід,	 бойлер,	
ванна,	камін,	гараж,	мансарда	з	балконом,	2	
спальні,	17	сот.,	держакт,	сад	великий)	-	15	
тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	(050)	077-67-33.

·	МИРОНІВКА	(70	кв.м,	підвал,	горище,	во-
дяне	опалення,	колодязь,	водопровід,	8	сот.,	
фруктові	 дерева,	 малина,	 виноград,	 вокзал	
поряд,	автовокзал,	ринок)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	
(068)	918-40-79.
·	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.
·	МОТОВИЛІВСЬКА	 СЛОБІДКА	 (Фастів-
ський	 р-н,	 цегл.,	 45/20/13	 кв.м,	 мансарда,	
с/в,	опалення,	кондиціонер,	дерев.	будинок-
сруб	 зі	 смереки,	 сарай,	 підвал,	 колодязь,	
гараж,	25	сот.)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	
917-13-22.
·	НЕМЕШАЄВЕ	 (Бородянський	р-н,	центр,	
всі	комунікації,	газ	по	вулиці,	12	сот.,	жит-
лова	вулиця	під	забудову)	-	21	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	908-78-10,	(066)	591-27-07.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
на	 початку	 села,	 ділянка	 4	 сот.,	 поряд	 бе-
тонна	 дорога,	 електроенергія,	 газ)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(067)	975-88-59.
·	НОВІ	ПЕТРІВЦІ	(Вишгородський	р-н,	бу-
динок,	всі	вигоди,	25	сот.,	гарний	сад)	недо-
рого.	Тел.:	(073)	042-10-72.
·	ОЗЕРНА	(Білоцерківський	р-н,	дерев.,	під	ши-
фером,	40	кв.м,	3	кімнати,	газ	по	вулиці,	садок,	
40	сот.,	річка,	мальовниче	місце,	можлива	про-
писка)	-	1,8	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	053-81-78.
·	ОЗЕРНА	 (Білоцерківський	 р-н,	 хата-ма-
занка,	 дерев.,	 під	 шифером,	 дві	 кімнати,	
40	 кв.м,	 газ	 по	 вулиці,	 ділянка	 40	 сот.,	 в	
кінці	 городу	 маленька	 річка,	 мальовничий	
краєвид,	старий	сад,	можлива	прописка)	-	75	
тис.грн.	Тел.:	(096)	434-84-74.
·	ОЗЕРНЕ	 (Білоцерківський	 р-н,	 1-пов.,	
80/56	 кв.м,	 газ,	 вода,	 с/в,	 бойлер,	 власний	
двір,	 сад,	 центр,	 магазин,	 сільрада,	 мар-
шрутки	на	Київ	кожну	годину)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	(096)	167-15-42.
·	ОЗЕРНЕ	(Білоцерківський	р-н,	80/56	кв.м,	
висота	 2,8	 м,	 металопластикові	 вікна,	 газ,	
вода,	с/в,	бойлер,	власний	двір,	сад,	центр,	
сільрада,	 садок,	 магазини,	 до	 Б.Церкви	 15	
км,	 маршрутки	 кожну	 годину)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(068)	127-84-31.
·	ОЛЕКСАНДРІВКА	 (Миронівський	 р-н,	
70	км	від	Києва,	дерев.,	 утеплений,	обкла-
дений	черепицею,	газ,	опалення,	4	кімнати,	
добротні	 госпбудівлі,	 35	 сот.,	 електричка,	
озера,	мальовниче	місце)	 -	6	 тис.	у.о.	Тел.:	
(066)	297-95-26.
·	ОЛЕКСАНДРІВКА	(Миронівський	р-н,	бу-
динок,	всі	вигоди,	газкотел,	котел	на	дровах,	
супутникова	антена,	30	сот.,	2	сараї,	меблі)	
-	12	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	620-53-20.
·	ОПАНАСІВ	 (Броварський	р-н,	50	км	від	м.	
«Лісова»,	хата,	30	сот.,	поруч	ліс,	мальовниче	
місце,	потребує	ремонту	дах,	пічне	опалення,	
газ	по	вулиці,	сарай,	погріб)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	
(066)	740-59-14,	(098)	407-34-60.
·	ПАСЬКІВЩИНА	 (Згурівський	 р-н,	 110	
км	від	Києва,	3	кімнати,	цегл.,	газ,	65	кв.м,	
заходь	 та	 живи,	 кухня,	 коридор.	 веранда,	
погріб,	 сарай,	 15	 сот.,	 ставок,	 гарне	 транс-
портне	сполучення)	-	300	тис.грн,	торг.	Тел.:	
406-00-77.
·	ПАШКІВКА	(Макарівський	р-н,	45	км	від	
Києва,	 фінський	 будинок,	 обкладений	 це-
глою,	62,2	кв.м,	газ,	вода,	0,43	га,	асфальто-
вана	вулиця)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	
900-13-64.
·	ПЕРЕВІЗ	 (Васильківський	 р-н,	 25	 сот.,	
приват.,	план	забудови,	поруч	ліс,	р.Ірпінь,	
електроенергія,	газ	 -	50	м)	або	обміняю	на	
1-кімн.	в	Києві,	передмісті	або	дачу	(до	30	
км	від	Києва).	Тел.:	(067)	700-73-00.
·	ПЕРЕМОЖЕЦЬ	 (Броварський	 р-н,	 2-пов.,	
2	 входи,	 гараж,	 сарай,	 вода	 в	 будинку,	 ка-
налізація,	 6	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(098)	488-60-32.
·	ПЕТРОПАВЛІВСЬКЕ	 (Бориспільський	 р-н,	
3	рівні,	310	кв.м,	під	чистове	оздоблення,	всі	
комунікації,	15	сот.,	асфальтована	дорога)	-	120	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.
·	ПІВНІ	 (Фастівський	 р-н,	 цегл.,	 70	%	 готов-
ність,	приват.,	6	сот.,	електроенергія,	колодязь,	
гараж,	газ	по	вулиці,	5	хв.	до	електрички)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	253-53-50.
·	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.,	піч-
не	опалення)	-	1	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	112-97-04.
·	ПОЛЬОВЕ	 (Миронівський	 р-н,	 75	 км	 від	
Києва,	дерев.,	обкладений	цеглою,	2	входи,	
2	веранди,	3	кімнати,	кухня,	газ,	конвектор,	
грубка,	лежанка,	меблі,	житловий	стан,	цегл.	
госпбудівлі,	25	сот.,	сад,	електричка,	школа,	
траса,	 дитсадок,	 озеро)	 -	 4	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(068)	918-90-38.
·	ПОТАШНЯ	 (Богуславський	 р-н,	 5	 км	 від	
Богуслава,	 дерев.,	 добротний,	 на	 фунда-
менті,	 3	 кімнати,	 виоста	 2,7	 м,	 житловий	
стан,	сарай,	колодязь,	погріб,	поряд	газ,	ліс,	
зупинки,	мальовниче	місце,	р.Рось)	-	42	тис.
грн.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ПОТІЇВКА	(Білоцерківський	р-н,	дерев.,	об-
кладений	цеглою,	55	кв.м,	2	кімнати,	40	сот.,	
приват.,	сарай,	погріб,	колодязь,	сад,	300	м	до	
ставка)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	620-05-99.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	 (вул.	 Новокиївське	
шосе,	 будинок	 98	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 ко-
мунікації,	 10	 сот.)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(073)	442-65-84.
·	РЖИЩІВ	 (102	 кв.м,	 2	 спальні,	 вітальня,	
кухня,	с/в,	веранда,	сад,	госпбудівлі,	меблі)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(099)	051-54-70.
·	РОЗВАЖІВ	 (Іванківський	 р-н,	 хата	 з	 де-
ревини	на	пні	для	проживання	під	Києвом,	
на	місці	старої,	структуроване	селище)	для	
того,	який	бажає	недорого	мати	гарну	хату,	
запрошую	до	розмови.	Тел.:	(097)	743-67-38.
·	РОЗУМНИЦЯ	(Ставищенський	р-н,	2-пов.,	
160	 кв.м,	 1	 пов.	 -	 гараж,	 с/в,	 літ.	 кухня,	
пральня,	 ІІ	 пов.	 -	 зал,	 2	 спальні,	 кухня-
їдальня,	ІІІ	пов	-	мансарда	з	балконом,	газ,	
вода,	 металопластикові	 вікна,	 ламінат,	 ас-
фальт,	сад,	теплиця,	0,33	га,	господар)	-	15,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	496-21-29.
·	РОКИТНЕ	(ділянка	20	сот.,	газ	до	ділянки,	
фундамент	9х10	м).	Тел.:	(097)	617-47-55.
·	РОКИТНЕ	 (центр,	 цегл.,	 80	 кв.м,	 4	 кім-
нати,	кухня,	вода,	ванна,	каналізація,	сарай,	
гараж,	26	сот.,	огорожа)	 -	22	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	983-72-58.
·	РОМАШКИ	(Рокитнянський,	9х11	м,	цегл.,	
альтанка	10х4	м	цегл.,	літ.	кухня,	цегл.	3х6	
м,	 газ,	 парове	 опалення,	 вода	 в	 будинку,	
два	котли,	газовий	та	вугільний,	ставки,	ри-
боловля,	60	сот.,	 великий	двір)	 -	 за	домов-
леністю.	Тел.:	(099)	533-01-20.
·	РОМАШКИ	 (Рокитнянський	 р-н,	 цегл.,	 70	
кв.м,	3	кімнати,	веранда,	кухня,	газове	та	пічне	
опалення,	вода	в	будинку,	с/в,	каналізація,	ко-
лодязь,	гараж,	сарай,	40	сот.,	приват.)	-	9	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	РУДЕ	(Володарський	р-н,	130	км	від	Києва,	
2-пов.,	цегл.,	180	кв.м,	20	сот.,	вода,	каналі-
зація,	гарний	стан,	металопластикові	вікна,	
сад)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	224-78-91.
·	РУДНИЦЬКЕ	 (Баришівський	 р-н,	 цегл.,	 72	
кв.м,	4	кімнати,	веранда,	14	сот.,	город,	газовий	
балон,	вигоди	на	вулиці,	потребує	ремонту)	-	6	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	РУДНЯ	(Броварський	р-н,	вул.	Київська,	40	
км	від	Києва,	45	кв.м,	гарний	ремонт,	2	кім-
нати,	кухня,	всі	комунікації	в	будинку,	госп-
будівлі,	40	сот.,	сад,	ліс,	ставки,	маршрутка	
до	 м.	 «Лісова»)	 -	 25,5	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(095)	380-47-62.

·	САЛИВОНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 15	
сот.,	під	забудову,	поруч	ставки,	гарне	місце	
для	відпочинку,	газ	та	електроенергія	поряд)	
-	2	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	429-80-23.
·	САЛИВОНКИ	(Васильківський	р-н,	дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 41,4	 кв.м,	 2	 кімнати,	
с/в,	 водопровід,	 кухня-веранда,	 газ,	 опа-
лення,	госпбудівлі,	гараж,	погріб,	колодязь,	
36	сот.)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	050-59-36.
·	САЛИВОНКИ	(Васильківський	р-н,	цегл.,	
обшитий	 пластиком,	 утеплений,	 51,4	 кв.м,	
3	кімнати,	кухня,	стеля	рівна,	шпалери,	ла-
мінат,	 лінолеум,	 15	 сот.,	 погріб,	 колодязь,	
сад,	город)	-	15	тис.	у.о.	Тел.:	223-06-27.
·	СЕВЕРИНІВКА	(Таращанський	р-н,	цегл.,	
67,5/37,9	 кв.м,	 3	 кімнати,	 кухня,	 веранда,	
пічне	опалення,	метал.	дах,	електроенергія,	
колодязь,	48	сот.,	огорожа,	ставок,	ліс,	рибо-
ловля,	мальовниче	місце)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	053-81-78.
·	СЕМИГОРИ	(Богуславський	р-н,	90	км	від	
Києва,	 дерев.,	 доглянутий,	 на	 фундаменті,	
4	 кімнати,	цегл.	 гараж,	 сарай,	 колодязь,	 25	
сот.,	 приват.,	 сад,	 чисте	місце,	 річка,	 бере-
зовий	 гай,	 траса)	 -	 3,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (097)	
688-45-70.
·	СЕМИПОЛКИ	(Броварський	р-н,	садиба)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(098)	459-29-96.
·	СИДОРИ	 (50	 км	 від	 Києва,	 будинок,	 60	
кв.м,	ділянка	38	кв.м,	вихід	до	річки)	недо-
рого.	Тел.:	(067)	733-44-85.
·	СИНЯК	 (Вишгородський	 р-н,	 будинок	
цегл.,	 3	 кімнати,	 кухня,	 12	 сот.,	 підведено	
газ,	вода,	сад,	22	км	від	Києва)	-	20	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	876-12-57.
·	СОБОЛІВКА	(Броварський	р-н,	26	км	від	
Києва,	 60	 кв.м,	 брус	 обкладений	 цеглою,	
1960	р.	забудови,	2	кімнати,	кухня,	кімната	
для	 с/в	 та	 ванни,	шифер,	 свердловина,	 газ	
по	вулиці,	2	грубки,	погріб,	14	сот.)	-	18	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	540-40-57.
·	СОШНИКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 під	 за-
будову	 будинку,	 садиби,	 є	 всі	 комунікації:	
вода,	газ,	електроенергія,	поряд	ліс,	за	лісом	
Дніпро,	екологічно	чиста	зона,	50	сот.	-	дві	
ділянки	 по	 25	 сот.	 поряд).	 Хазяйка.	 Тел.:	
(050)	750-11-12.
·	СТАВИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 70	 км	 від	
Києва,	 дерев’яний,	 на	 2	 входи,	 4	 кімнати,	
комора,	дах	-	шифер,	господарські	споруди,	
сад,	город,	ділянка	44	сот.,	приват.,	мальов-
нича	 місцевість,	 поряд	 річка,	 гарне	 місце	
розташування)	 недорого.	 Терміново.	 Тел.:	
(095)	037-41-58.
·	СТАРЕ	 (Бориспільський	 р-н,	 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)	 -	 16	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	985-73-34.
·	СУЛИМІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	 Києва,	 центр,	 село	 газиф.,	 водопровід,	
25	сот.	приват.,	 глиняна	хата	під	червоною	
черепицею,	погріб-льох,	колодязь,	фруктові	
дерева,	загорожа,	школа,	дит.	садочок,	прод.	
та	госп.	магазини,	водойми)	недорого.	Тер-
міново.	Тел.:	(097)	524-70-97.
·	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.
·	ТАРАСІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	 Шевченка,	 півбудинку,	 80	 кв.м,	 всі	
комунікації	 в	 будинку,	 2-контурний	 котел,	
госпбудівлі,	 свердловина,	 нов.	 огорожа,	 16	
сот.,	маршрутки	до	метро)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	252-98-76.
·	ТАРАЩА	 (дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 54	
кв.м,	17	сот.,	всі	вигоди,	сад,	гараж,	госпбу-
дівлі,	центр,	затишна	вулиця)	-	21	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(067)	223-49-70.
·	ТЕТЕРІВСЬКЕ	 (Іванківський	 р-н,	 90	 км	
від	 Києва,	 дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 під	
шифером,	52	кв.м,	пічне	опалення,	15	сот.,	
приват.,	 колодязь,	 погріб,	 сарай,	 гараж,	
госпбудівлі,	 літ.	 кухня	 20	 кв.м,	 поряд	 ліс,	
ставок,	р.Тетерів)	-	за	домовленістю.	Термі-
ново.	Тел.:	(097)	571-41-42.
·	ТЕТЕРІВСЬКЕ	(Іванківський	р-н,	будинок,	
54	 кв.м,	 4	 кімнати,	 поряд	 річка,	 ліс,	 пічне	
опалення,	 колодязь,	 гарний	 транспортний	
розв’язок)	-	договірна.	Тел.:	(097)	579-16-13.
·	ТОРЧИЦЯ	 (Ставищенський	 р-н,	 Одеська	
траса,	 26,5	 сот.,	 приват.,	 будинок,	 сарай,	
біля	 водойми,	 навколо	 зелені	 пагорби,	 100	
м	 до	 лісу,	 асфальтована	 дорога,	 по	 вулиці	
лікарня,	 садок,	 пошта,	 магазин,	 гарні	 су-
сіди,	незвичайно	красиві	пейзажи)	 -	 за	до-
мовленістю.	Тел.:	(050)	161-86-87.
·	ТРЕБУХІВ	 (Броварський	 р-н,	 ділянка	 під	
забудову,	12	сот.).	Тел.:	(099)	934-72-11.
·	УСТИМІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	
загальна	60	кв.м,	3	кімнати,	газ,	водяне	опа-
лення,	 сарай,	 погріб,	 літня	 кухня,	 ділянка	
41	сот.,	приват.,	електричка	та	ліс)	-	931	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(068)	364-60-88.
·	ФАСТІВ	(2-пов.,	180	кв.м,	3	спальні,	кухня,	
с/в,	вбуд.	меблі,	10	сот.)	-	67	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(095)	699-74-19.
·	ФАСТІВ	(47	кв.м,	3	кімнати,	газ,	водяне	опа-
лення,	 кухня,	 столярка	 дубов.,	 всі	 вигоди	 в	
будинку,	 нов.	 імп.	 сантехніка,	 частково	 євро-
вікна,	супутникова	антена,	госпбудівлі,	6	сот.,	
8	сот.	городу,	600	м	до	електрички)	 -	18	тис.	
у.о.,	торг	або	обміняю.	Тел.:	(067)	149-97-50.
·	ФАСТІВ	 (півбудинку,	 євровікна,	 душова	
кабіна,	вода,	газ,	лічильники	на	все,	с/в,	сад,	
приват.,	гараж,	погріб,	сарай	2-пов.,	6	сот.)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(096)	414-41-24.
·	ФАСТІВ	 (хата,	 15	 сот.	 городу,	 молодий	
плодоносний	сад,	всі	вигоди	в	будинку,	газ,	
опалення,	гаряча	вода,	огорожа).	Тел.:	(099)	
555-87-82.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 30	 км	 від	
Києва,	 під	 забудову,	 15	 сот.,	 цегл.	 будинок	
20	 кв.м,	 веранда	 10	 кв.м,	 погріб,	 фруктові	
дерева)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	582-03-38.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 30	 км	 від	
Києва,	 під	 забудову,	 15	 сот.,	 цегл.	 будинок	
20	 кв.м,	 веранда	 10	 кв.м,	 погріб,	 фруктові	
дерева)	-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	402-45-93.
·	ХОДОСІЇВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
котеджне	 містечко	 «Нова	 Конча-Заспа»,	
район	Мануфактура,	15,25	сот.,	молодий	ве-
ликий	сад,	недобудований	дерев.	котедж,	ко-
мунікації:	 електро,	 водопровід,	 газопровід,	
телефон,	проїздна	дорога	-	2	м	від	ділянки).	
Хазяїн.	Тел.:	424-52-67.
·	ЧАЙКИ	(Богуславський	р-н,	7	км	від	Богу-
слава,	2-пов.,	цегл.,	3	кімнати,	вода,	каналі-
зація,	 конвектор,	 газ,	 балкон,	меблі,	 6	 сот.,	
сад,	3	хв.	до	р.Рось,	пляж,	5	хв.	до	лісу)	-	8	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	259-70-91.
·	ЧАЙКИ	 (Богуславський	 р-н,	 90	 км	 від	
Києва,	2-пов.,	65	кв.м,	1-й	пов.:	3	кімнати,	
газ,	 конвектор,	 підвал,	 2-й	 пов.	 кімната	 25	
кв.м,	балкон,	3	хв.	пішки	до	лісу,	річка,	25	
сот.,	красиве	місце)	 -	8	тис.	у.о.	Тел.:	 (098)	
012-40-55.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИІЛВКА	(Фастівський	
р-н,	кооп.	«Каштан»,	6	сот.,	вагончик,	елек-
троенергія,	 свердловина,	 огорожа,	 газ	 по	
вулиці,	10	хв.	до	електрички,	ст.Півні,	мар-
шрутки)	-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	будинок,	всі	вигоди,	100	кв.м,	25	сот.,	2	
сараї,	2	гаражі,	літ.	кухня,	15	хв.	до	ст.Півні)	
-	47	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	вул.	Чехова,	22	сот.,	під	забудову,	елек-
троенергія,	 газ	 по	 вулиці,	 поряд	 озера,	 ду-
бовий	газ,	електричка,	ст.Півні)	-	8	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	876-65-17.

·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	 кооп.	 «Каштан»,	 6	 сот.,	 по	 вулиці	 газ,	
електроенергія,	 збудовані	 сусіди,	 10	хв.	 до	
електрички,	ст.Півні,	маршрутки)	-	2,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(095)	380-47-62.

ё	 ЧЕРВОНЕ	 (Яготинский	 р-н,	 дом,	
62/46/15	 кв.м,	 жилое	 состояние,	 газ,	
свет,	скважина,	котел,	огород	60	сот.)	-	
20	тыс.у.е.,	торг.	Тел.:	(093)	749-88-38.
·	ЧОРНОГОРОДКА	 (Макарівський	 р-н,	
дерев.,	металопластикові	вікна,	колодязь,	38	
сот.)	-	23	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	839-26-51.
·	ШИБЕНЕ	(Бородянський	р-н,	40	км	від	КП,	
будинок,	дерев.,	зруб,	свердловина,	62	кв.м,	2	
кімнати,	передпокій,	комора,	веранда,	огорожа	
металопрофіль,	 бойлер,	 погріб,	 сад,	 молоді	
дерева,	31	сот.,	інструмент,	нов.	мотоблок)	-	25	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	490-24-79.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 одна	 кім-
ната,	 на	 другому	 поверсі	 цегл.	 2-пов.	 бу-
динку,	 1	 година	 від	 м.	 «Святошин»,	 побу-
това	 техніка,	 душова	 кабінка,	 свердловина	
17	 м,	 пральна-автомат)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(098)	598-66-61.
·	ШУБІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 60	 кв.м,	
ділянка	30	сот.).	Тел.:	(098)	664-30-42.
·	ЯГОТИН	 (будинок,	 15	 хв.	 пішки	 від	 во-
кзалу,	 60	 кв.м,	 веранда,	 кухня,	 3	 кімнати,	
газове	опалення,	тел.,	електроенергія,	6	сот.,	
колодязь,	погріб,	гараж,	літ.	душ,	туалет)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	458-55-54.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Макарівський	 р-н,	 30	
км	 від	 Києва,	 кінець,	 ділянка	 6	 сот.,	 сад,	
сарайчик,	побутовка	-	2	кімнати	та	коридор,	
огорожа,	 поряд	 ліс)	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
740-97-73.

обміняю 
·	БОГУСЛАВ	 (будинок)	 +	 будинок	 в	Мир-
городе	 (передмістя)	на	кв-ру	в	Києві.	Тел.:	
(066)	357-44-36.
·	ВЕЛИКІ	 СОРОЧЕНЦІ	 (Полтавська	 обл.,	
Миргородський	 р-н,	 60	 кв.м,	 3	 кімнати,	
газифікований,	25	сот.,	приват.	літ.	 кухня	 з	
газом,	гараж,	госпбудівлі,	річка,	ліс)	на	кім-
нату	в	Києві,	можлива	доплата.	Розгляну	всі	
пропозиції.	Тел.:	(050)	877-49-52.
·	ВИШНЕВЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 пів-
будинку,	 1960	 р.	 забудови,	 газ,	 цегл.,	 с/в	 у	
дворі,	 4	 сот.)	 на	 житло	 вздовж	 залізниці	 з	
вашою	 доплатою,	 або	 продам.	 Тел.:	 (097)	
341-08-18.
·	МАКАРІВ	(40	км	від	Києва,	25	сот.,	фунда-
мент,	біля	річки)	на	автомобіль.	Розгляну	інші	
пропозиції	або	продам.	Тел.:	(097)	341-08-18.
·	ПЕРЕМОЖЕЦЬ	 (Броварський	 р-н,	 2-пов.,	
2	 входи,	 гараж,	 сарай,	 вода	 в	 будинку,	 ка-
налізація,	6	сот.)	на	житло	(по	ходу	Ніжин-
ської	 або	 Яготинської	 електрички).	 Тел.:	
(050)	531-67-70.

здам 
·	БІЛОГОРОДКА	 (частина	 будинку,	 одна	
кімната).	Тел.:	(098)	560-75-95.
·	БОРОДЯНКА	 (60	 кв.м,	 всі	 вигоди,	меблі,	
побутова	 техніка,	 інтернет,	 власний	 двір,	
огорожа)	 -	 2,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(095)	032-99-89.
·	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.
·	БУЗОВА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 2	 кім-
нати,	77	кв.м,	с/в	окр.,	2	лоджії,	меблі,	побу-
това	техніка,	для	1-2	людей)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(097)	557-50-56.
·	БУЧА	(К.-Святошинський	р-н,	кімната,	всі	
вигоди,	меблі,	побутова	техніка,	інтернет)	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	ГЛЕВАХА	(10	км	від	Києва,	півбудинку,	всі	
вигоди,	 окремо	 душова,	 кухня,	 кімната	 12	
кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	422-52-54.
·	ГЛЕВАХА	 (Васильківський	 р-н,	 півбу-
динку,	пічне	опалення,	 всі	 вигоди)	 -	 2	 тис.
грн.	Тел.:	(068)	859-20-55.
·	ГНІДИН	(Бориспільський	р-н,	20	хв.	від	м.	
«Харківська»,	4	кімнати,	2-пов.,	нов.,	цегл.,	
кухня	15	кв.м,	76	кв.м,	2	с/в,	ванна,	душова	
кабіна,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
вбуд.	кухня,	меблі	нов.,	спальний	гарнітур)	
-	10	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	ГОРЕНКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	частина	будинку,	30/15/7	кв.м,	окр.	
вхід,	 бронедвері,	 склопакети,	 меблі,	 холо-
дильник,	 опалення,	 вигоди	 в	 будинку,	 ре-
монт,	для	однієї	людини)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	
(099)	319-23-34.
·	ГОРЕНКА	(К.-Святошинський	р-н,	Пуща-
Водиця,	 міський	 транспорт,	 частина	 бу-
динку,	55/25	кв.м,	2	кімнати,	кухня	10	кв.м,	
всі	 комунікації,	 на	 другому	 поверсі/2	 пов.	
будинку,	окр.	вхід)	-	4	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	592-25-72.
·	ІРПІНЬ	 (вул.	Пушкінська,	 125/60/студіо,	 всі	
комунікації,	 паркування,	 велика	 тераса)	 -	 12	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ	(кімната,	всі	вигоди,	поряд	автобус	
на	 Київ,	 паркування)	 -	 2,6	 тис.грн,	 можна	
подобово.	Тел.:	(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 півбу-
динку,	55	кв.м,	всі	вигоди,	окр.	вхід,	власний	
двір,	поряд	вокзал,	маршрутки)	-	4,5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	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.
·	КАТЕРИНІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
«Пролісок»,	 20	 хв.	 пішки	 від	 м.	 «Академ-
містечко»,	100	кв.м,	3	кімнати,	гаряча,	холодна	
вода,	свердловина,	3	спальні,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	місце	для	авто,	окр.	двір)	-	
10	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	МИКУЛИЧІ	(Бородянський	р-н,	26	км	від	
Києва,	 півбудинку,	 окр.	 вхід,	 всі	 вигоди,	
40	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна-автомат,	інтернет)	-	2	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	НЕМІШАЄВЕ	 (Бородянський	 р-н,	 15	 сот.,	
під	забудову,	ширина	42	м,	нова	забудована	ву-
лиця)	-	10	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	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.
·	ТАРАСІВКА	 (дві	 кімнати,	 одна	 сусідка,	
другий	поверх).	Тел.:	(093)	117-87-50.
·	ТАЦЕНКИ	 (Обухівський	 р-н,	 маршрутка	
до	 м.	 «Видубичі»,	 1-кімнатний,	 цегл.,	
приват.,	18/6	кв.м,	вигоди	у	дворі,	4	місця)	
по	900	грн/людина.	Тел.:	(066)	706-06-25.
·	ФАСТІВ	(город	15	сот.,	гарний	садок).	Тел.:	
(099)	555-87-82.
·	ХОТІВ	(К.-Святошинський	р-н,	одна	кімната)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	779-23-70.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 39	 км	 від	
Києва,	будинок,	дерев.	зруб,	погріб,	огорожа	
металопрофіль,	 сітка,	 31	 сот.,	 сад,	 річка	 -	
300	 м,	 ліс,	 маршрутка	 від	 м.	 «Святошин»,	
електричка,	автобус)	-	4	тис.грн	або	продам	
-	25	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	877-22-71.
·	ШИБЕНЕ	(Бородянський	р-н,	40	км	від	КП,	
будинок,	дерев.,	зруб,	свердловина,	62	кв.м,	2	
кімнати,	передпокій,	комора,	веранда,	огорожа	
металопрофіль,	бойлер,	погріб,	сад,	молоді	де-
рева,	31	сот.,	інструмент,	нов.	мотоблок)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(096)	490-24-79.
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·	ДО	 70-80	 КМ	 ВІД	 КИЄВА	 (тільки	 в	 се-
лищі,	 пряме	 сполучення	 електричкою,	 ліс,	
озеро,	 річка,	 неприват.	 риболовля).	 Тел.:	
(099)	227-36-31.

Інші регіони
продам 

·	БЕРЕСТОВЕЦЬ	 (Чернігівська	 обл.,	 бу-
динок,	 пічне	 опалення,	 2	 кімнати,	 сарай,	
погріб,	колодязь,	56	сот.)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	992-60-72.
·	БОБРИЦЯ	(Черкаська	обл.,	800	м	від	Канівсь-
кого	водосховища,	дерев.,	обкладений	цеглою,	
госпбудівлі,	 літ.	 кухня,	 погріб,	 колодязь,	 17	
сот.,	приват.,	в	кінці	ділянки	Дніпро,	красиве	
місце,	3	км	до	м.Канів,	ліс)	-	170	тис.грн.	Тел.:	
(097)	688-45-70.
·	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.
·	БОБРОВИЦЯ	 (Чернігівська	 обл.,	 100	
кв.м,	 гарний	 ремонт,	 всі	 вигоди,	 7	 сот.,	
р.Бистриця,	 електричка	Київ-Ніжин,	 65	 км	
від	Києва)	-	16	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	454-20-15.
·	БОРЗНА	(Чернігівська	обл.,	будинок,	цегл.,	
ділянка,	ліс,	річка)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	310-49-44.
·	БРІВКИ	(Житомирська	обл.,	10	хв.	до	елек-
трички	Київ	-	Козятин,	хата	саманна,	хлів,	по-
гріб,	криниця,	30	сот.,	чорнозем,	газ	у	хаті)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	383-60-74.
·	БРУСИЛІВ	(Житомирська	обл.,	2010	р.	за-
будови,	ділянка	60	сот.,	всі	вигоди)	-	15	тис.	
у.о.	або	здам	в	оренду.	Тел.:	(068)	937-83-47.
·	БРУСИЛІВ	(Житомирська	обл.,	2010	р.	за-
будови,	ділянка	60	сот.,	всі	вигоди)	-	15	тис.	
у.о.	або	здам	в	оренду.	Тел.:	(068)	937-83-47.
·	БУЛАХІВ	(Чернігівська	обл.,	Козелецький	
р-н,	55	км	від	м.	«Лісова»,	будинок	60	кв.м,	
дерев.,	 обкладений	цеглою,	 2	житлові	 кім-
нати,	 веранда,	 передпокій,	 комора,	 пічне	
опалення,	 госпбудівлі,	 2	 сараї,	 погріб,	 25	
сот.,	колодязь,	фруктовий	сад,	все	приват.).	
Тел.:	(066)	178-15-25.
·	ВЕЛИКЕ	 (Козятинський	 р-н,	 будинок,	 всі	
вигоди,	гараж,	майстерня,	сарай,	погріб,	50	
сот.,	 залізнична	 станція,	 ставок,	 молодий	
сад,	 виноградник)	 -	 15	 тис.	 у.о.,	 торг.	Тел.:	
(095)	471-00-52.
·	ВЕЛИКИЙ	 ХУТІР	 (Черкаська	 обл.,	 цегл.,	 2	
кімнати,	веранда,	меблі,	газ,	58	сот.)	або	обміняю	
на	кімнату	в	Києві.	Тел.:	(050)	067-49-01.
·	ВИПОВЗІВ	 (Чернігівська	 обл.,	 Козе-
лецький	 р-н,	 біля	 смт	 Десна,	 від	 селища	
до	пл.Шевченка	їхати	1	годину,	21	сот.,	під	
забудову,	 старий	 дерев.	 будинок,	 потребує	
ремонту,	електроенергія,	вода,	фруктові	де-
рева,	грибний	ліс,	річка)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	419-54-02.
·	ВОРОНЬКИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	 р-н,	 дерев.,	 сарай,	 погріб,	 колодязь,	
город	 70	 сот.,	 приват.,	 чорнозем,	 сад,	 тихе	
місце,	вздовж	дороги	газ)	-	3	тис.	у.о.	Тел.:	
(096)	337-31-30.
·	ГОРОДИЩЕ	 (Полтавська	 обл.,	 Чорнухін-
ський	 р-н,	 садиба,	 житловий	 будинок	 64	
кв.м,	 погріб	 вхідний,	 2	 сараї,	 саж,	 курник,	
колодязь,	приват.,	34	сот.,	автобусне	сполу-
чення	 з	 м.Лубни)	 або	 здам	 в	 оренду.	 Тел.:	
(050)	009-60-63.
·	ГРЕБІНКА	 (Полтавська	 обл.,	 будинок,	
6	 сот.,	 вода,	 газ)	 або	 обміняю	на	 1-кімн.	 в	
Києві,	області.	Тел.:	(096)	710-62-40.
·	ГРЕБІНКА	(Полтавська	обл.,	будинок,	ко-
лодязь,	гараж,	сарай,	літ.	кухня,	6	сот.).	Тел.:	
(063)	534-96-61.
·	ГРЕБІНКА	 (Полтавська	 обл.,	 всі	 вигоди,	
нов.	госпбудівлі,	15	сот.,	все	приват.)	недо-
рого.	Хазяїн.	Тел.:	(095)	087-67-24.
·	ГРЕБІНКА	(Полтавська	обл.,	хата,	приват.,	
50	кв.м,	25	сот.,	госпбудівлі,	погріб,	свердло-
вина,	 металопластикові	 вікна)	 -	 6	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(097)	270-34-88.
·	ДРАБІВКА	(Черкаська	обл.,	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.
·	ЖАШКІВ	(Черкаська	обл.,	хата,	40	сот.,	2	
кімнати,	сарай,	газ,	вода,	туалет,	озеро)	-	3,1	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	384-82-11.
·	ЗАСУЛЛЯ	 (Полтавська	 обл.,	 Лубенський	
р-н,	12	сот.,	цегл.	будівля,	літ.	кухня,	гараж,	
погріб,	 сад,	 город,	 поряд	 річка,	 луг).	 Тел.:	
(050)	013-15-54	(Світлана).
·	ІРШАВЕЦЬ	(Чернігівська	обл.,	Носівський	
р-н,	 вул.	 Зарічна,36,	 дерев.,	 12,26х8,8	 м,	
обкладений	білою	цеглою,	4	кімнати,	2	ве-
ранди,	комора,	електроенергія,	сарай,	цегл.	
погріб,	літ.	кухня,	колодязь,	28	сот.,	красива	
природа,	 приват.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
403-34-74.
·	КАРАЦЮБИНЕ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ко-
ропський	р-н,	200	км	від	Києва,	дерев.,	обкл.	
цеглою,	 3	 кімнати,	 кухня,	 висока	 стеля,	
пічне	 опал.,	 велика	 веранда,	 літ.	 кухня,	
гараж,	цегл.	погріб,	великі	сараї,	58	сот.,	ліс,	
по	Московській	трасі)	-	25	тис.грн	або	здам	
в	оренду.	Тел.:	(067)	646-87-68.
·	КОБИЖЧА	 (Чернігівська	 обл.,	 80	 км	 від	
Києва,	будинок,	сарай,	свердловина,	25	сот.,	
в	 р-ні	 вокзалу,	 електричка)	 -	 200	 тис.грн,	
можливо	в	розстрочку.	Тел.:	(096)	825-50-13.
·	КОБИЖЧА	 (Чернігівська	 обл.,	 80	 км	 від	
Києва,	будинок,	сарай,	свердловина,	25	сот.,	
в	р-ні	вокзалу,	Ніжинський	напрямок,	елек-
тричка)	-	150	тис.грн.	Тел.:	(068)	686-29-80.
·	КОРІНЬКА	 (Полтавська	 обл.,	 Чорнухін-
ський	 р-н,	 150	 км	 від	Києва,	 будинок	 біля	
річки,	 потребує	 ремонту,	 для	 полювання,	
риболовлі)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(098)	020-41-23.
·	КОРІНЬКА	 (Полтавська	 обл.,	 Чорнухін-
ський	 р-н,	 цегл.,	 56	 кв.м,	 гараж	 цегл.,	 літ.	
кухня,	погріб,	сарай,	газ,	вода	поряд,	50	сот.,	
150	км	від	Києва,	поряд	Пирятин,	поряд	ліс,	
річка,	полювання,	пляж,	магазини,	асфальт,	
чиста	зона)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	560-38-39,	
(098)	020-41-23.
·	КОРНИН	 (Житомирська	 обл.,	 92	 кв.м,	
цегл.,	електроенергія,	газ,	дерев.	підлога,	15	
сот.)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	269-18-30.
·	КОРНИН	 (Житомирська	 обл.,	 Попільнян-
ський	р-н,	30	сот.,	старий	будинок,	фруктові	
дерева).	Тел.:	(096)	341-34-81.
·	КОРОСТИШІВ	 (Житомирська	 обл.,	 бу-
динок,	цегл.,	100/65/15	кв.м,	всі	комунікації	
в	будинку,	гарний	стан,	поряд	кафе-магазин,	
документи	 готові,	 30	 сот.,	 фасадний)	 -	 56	
тис.	у.о.	Тел.:	(066)	280-32-53.

·	ПЕРШИЙ	ЛИМАН	 (Полтавська	 обл.,	 Ре-
шетилівський	р-н,	хата,	4	кімнати,	87	кв.м,	
літ.	кухня,	газ,	бойлер,	погріб,	котел,	євро-
ремонт,	 гараж,	 плитка	 у	 дворі,	 госпдвір,	
сінник,	город	40	сот.,	огорожа)	-	350	тис.грн.	
Тел.:	(099)	635-69-72.
·	ПЕТРОПАВЛІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	 р-н,	 будинок	 цегл.,	 гарний,	 жит-
ловий,	 госпбудівлі,	45	сот.,	 вода,	 електрое-
нергія,	газ	біля	огорожі,	чорнозем)	дешево.	
Тел.:	(050)	931-23-60.
·	ПРИЛУКИ	 (76	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 дерев.-
цегл.,	 теплий,	 ліс,	 гриби,	 ділянка	 землі).	
Тел.:	(066)	562-05-95.
·	ПРИЛУКИ	 (76	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 дерев.-
цегл.,	 теплий,	 ліс,	 гриби)	 на	 житло	 в	 Бо-
родянці,	 Клавдієве,	 Боярці,	 Фастові.	 Тел.:	
(066)	027-54-68.
·	ПРИЛУКИ	 (Чернігівська	 обл.,	 дерев.,	
новобудова,	 недобудований,	 10	 сот.).	 Тел.:	
(050)	256-79-70.
·	ПРИШИБ	 (Полтавська	 обл.,	 Шишацький	
р-н,	газифікований,	госпбудівлі,	ставок,	сад,	
18	маршруток)	-	55	тис.грн,	торг.	Тел.:	(066)	
630-04-19.
·	РОЗКОПАНЕ	 (Вінницька	 обл.,	 Погреби-
щинський	 р-н,	 цегл.	 будинок,	 госпбудівлі	
цегл.,	 колодязь,	 1	 га	 чорнозему	 до	 берега,	
залізниця	до	Києва)	-	1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
705-32-07.
·	СОТКІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Уманський	
р-н,	будинок,	78	кв.м,	4	кімнати,	с/в,	ванна,	
газ,	 парове	 опалення,	 25	 сот.,	 сад,	 траса	
Київ-Одеса,	ринок	поряд)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	
(063)	404-75-13.

·	СТАВИЩЕ	(Житомирська	обл.,	бу-
динок	в	гарному	стані	з	ремонтом,	із	
зручностями,	117	кв.м,	землі	56	сот.,	
сад,	 два	 гаражі,	 погріб,	 поруч	 ж/д	
станція	Кожанка)	-	14	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(067)	590-54-00.

·	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.,	
виноградник,	великий	сад,	колодязь	у	дворі,	
газове	 опалення,	 літ.	 кухня,	 ванна,	 заліз-
ниця,	автобус)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	
384-76-63.
·	ТАГАНЧА	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	110	км	від	Києва,	цегл.,	на	фундаменті,	
висота	2,9	м,	5	кімнат,	85	кв.м,	сарай,	2	ве-
ранди,	можна	на	2	господаря,	40	сот.,	озеро,	
електричка,	красиве	місце,	сучасне	селище)	
-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ХВИЛІВКА	 (Прилуцька	 траса,	 2	 км	 від	 Ні-
жина,	54,3	кв.м,	вода	підведена,	електробойлер,	
ванна,	ліс	сосновий	навколо,	25	сот.,	приват.)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	082-88-64.
·	ЧЕРНИШІ	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	будинок,	дерев.,	під	шифером,	високий	
фундамент,	 веранда	 цегл.	 26	 кв.м,	 бетон.	
підвал,	 4	 кімнати,	 парове	 опалення,	 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.
·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 2-пов.,	
дерев.,	 8	 сот.,	 1	 пов.:	 3	 кімнати,	 кухня,	 2	
пов.	-	великий	зал,	насосна	станція,	кухон.	
гарнітур,	гараж,	високий	фундамент)	-	9	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	139-74-58.

обміняю 
·	БРЯНСЬК	 (Росія,	 дерев.,	житловий,	 госп-
будівлі,	всі	комунікації,	15	сот.)	на	житло	в	
Україні.	Тел.:	(066)	061-12-10.
·	ВЕЛИКІ	 СОРОЧЕНЦІ	 (Полтавська	 обл.,	
Миргородський	 р-н,	 60	 кв.м,	 3	 кімнати,	
газифікований,	25	сот.,	приват.	літ.	 кухня	 з	
газом,	гараж,	госпбудівлі,	річка,	ліс)	на	кім-
нату	в	Києві,	можлива	доплата.	Розгляну	всі	
пропозиції.	Тел.:	(050)	877-49-52.
·	ЖИТОМИР	 (7	 км	 від	 міста,	 будинок,	 90	
кв.м,	 всі	 вигоди,	 гараж,	 10	 сот.,	 гарний	
транспортний	розв’язок,	будинку	20	років)	
на	житло	 в	Києві,	 Вишгороді	 без	 доплати.	
Тел.:	(095)	443-24-02.
·	КРАСНОСІЛКА	 (Вінницька	 обл.,	 Берш-
адський	р-н,	 2000	 тис.	 чоловік,	 вокзал,	 ав-
тобусна	 зупинка,	 гарний	транспорт,	 ринок,	
лікарня,	р.Південний	Буг,	270	км	від	Києва,	
90	кв.м,	теплий,	газ,	вода,	великий	двір,	сад,	
город)	 на	 кв-ру	 в	 Києві	 з	 доплатою.	 Тел.:	
(096)	635-33-05.
·	ПРИЛУКИ	 (76	 кв.м,	 всі	 вигоди,	 дерев.-
цегл.,	 теплий,	 ліс,	 гриби)	 на	 житло	 в	 Бо-
родянці,	 Клавдієве,	 Боярці,	 Фастові.	 Тел.:	
(066)	027-54-68.
·	ПРИЛУКИ	 (будинок,	 76	 кв.м)	 на	 менше	
житло	зі	зручностями	в	Фастові,	Бородянці,	
Клавдієве,	Бучі	(все	приват.,	ванна	та	туалет	
в	будинку).	Тел.:	(096)	117-72-19.
·	СКАДОВСЬК	 (будинок	 саманний,	 обкла-
дений	силікатною	цеглою,	60	кв.м,	госпбу-
дівлі,	10	хв.	від	моря,	4,5	сот.,	приват.,	3	хв.	
до	ринку)	на	будинок	або	дачу	під	Києвом	
або	 продам	 -	 10	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (066)	
983-70-43.
·	ШРАМКІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	р-н,	1-пов.,	дві	кімнати,	літ.	кухня,	
дерев.,	 обкладений	 цеглою,	 гараж	 цегл.,	
ділянка	 15	 сот.,	 колодязь)	 на	 ділянку	 під	
Києвом.	Тел.:	(067)	911-29-90.

здам 
·	ГРЕБІНКА	 (Полтавська	 обл.,	 без	 вигод,	
півбудинку,	17	сот.,	придатний	для	життя	ці-
лорічно,	господар)	безкоштовно.	Тел.:	(050)	
241-43-01.
·	КОЗАРИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Носівський	
р-н,	 3	 кімнати,	 56/45	 кв.м,	 дерев.,	 обкла-
дений	цеглою,	1-пов.,	кухня,	веранда,	елек-
троенергія,	газ,	вода	в	будинку,	туалет	на	ву-
лиці,	50	сот.)	-	700	грн.	Тел.:	(099)	012-09-81.
·	ЛУБНИ	(Полтавська	обл.,	будинок,	3	кім-
нати)	 -	 3	 тис.грн	+	 комунальні.	Тел.:	 (063)	
802-00-58.
·	МАР’ЯНІВКА	 (Полтавська	 обл.,	 Гребін-
ківський	р-н,	Новодар,	60	кв.м,	цегл.,	євроре-
монт,	сад,	виноградник,	80	сот.,	озеро,	дерев.	
огорожа,	електричка).	Тел.:	(050)	826-36-42.

·	НОВОДАР	 (Полтавська	 обл.,	 Гребін-
ківський	 р-н,	 ст.Мар’янівка,	 вул.	 Жовт-
нева,111,	 цегл.,	 60	 кв.м,	 4	 кімнати,	 свер-
дловина,	 євроремонт,	 погріб,	 душ.	 кабіна,	
руська	 пічка,	 80	 сот.,	 приват.,	 дерев.	 ого-
рожа,	сад,	виноградник,	озеро,	є	шафи,	ди-
вани).	Тел.:	(050)	826-36-42.

1.4. Земельні ділянки
Київ

продам 
·	Голосіївський	 (Байкова	 гора,	 вул.	 Богун-
ська,	 3,8	 сот.,	 старий	 будинок).	 Тел.:	 (050)	
939-25-25.
·	Голосіївський	 (острів	 Водників,	 початок,	
10	 сот.,	 можливе	 збільшення	 площі,	 на	
березі	Дніпра,	 свій	 пляж,	 під	 забудову,	 ко-
мунікації	поруч)	-	20	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	
(097)	314-58-06.
·	Голосіївський	 (Пирогово,	 вул.	 Фести-
вальна,	 10	 сот.,	 під	 забудову	 житлового	
будинку,	 можлива	 зміна	 цільового	 призна-
чення,	 фасад	 на	 вулицю	 Фестивальну	 та	
Столичне	шосе,	комунікації	поряд)	-	50	тис.	
у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(063)	509-94-70.
·	Дарницький	(Осокорки,	Вишеньки,	18	сот.,	
рівна,	 приват.,	 кадастровий	 номер).	 Тел.:	
(093)	209-82-24.
·	Деснянський	 (Троєщина,	 вул.	 Мило-
славська,	на	розі	вул.	Радунська,	2	ділянки	
по	 10	 сот.,	 держакт,	 під	 забудову,	 експлу-
атацію	 та	 обслуговування	 житлового	 бу-
динку,	госпбудівель	та	споруд)	-	4,5	тис.	у.о./
сот.	Тел.:	(098)	692-20-56.
·	Деснянський	 (Троєщина,	 вул.	 Ста-
росільська,	 10	 сот.,	 можливе	 збільшення,	
під	 будівництво	 житлового	 будинку,	 1-3	
лінія	від	Десенки,	рівна,	комунікації	поряд,	
зелена	зона)	-	8	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(050)	
331-95-20.
·	Деснянський	(Троєщина,	пров.Луговий,	10	
сот.,	 рівна,	 під	 забудову,	 своя,	 комунікації	
поряд)	-	7	тис.	у.о./сот.	Тел.:	(050)	357-93-99.
·	Дніпровський	(Воскресенські	сади,	9	сот.)	
-	3	тис.	у.о./сот.	Тел.:	(098)	407-06-32.
·	Подільський	 (вул.	 Білицька,	 8,1	 сот.,	 під	
забудову,	 нефасадна,	 держакт,	 прямокутна,	
рівна,	 всі	 комунікації,	 будинок	 під	 зне-
сення)	-	149	тис.	у.о.,	гарний	торг.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(066)	115-65-67.
·	Подільський	(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.

Київська область
куплю 

·	ДО	200	КМ	ВІД	КИЄВА	(для	себе)	недо-
рого.	Тел.:	(067)	866-92-42.
·	ЖЕРДОВА,	ТРАВНЕВА	(6	сот.,	для	себе).	
Тел.:	(068)	687-72-47.
·	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	 (Рокитнянський,	 Таращан-
ський	р-н),	10	тис.грн/га.	Тел.:	(068)	685-45-71.

продам 
·	АБРАМІВКА	(Вишгородський	р-н,	1	га)	 -	
200	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(093)	193-50-09.
·	АБРАМІВКА	(Вишгородський	р-н,	під	за-
будову,	100	сот.).	Тел.:	(096)	480-99-29.
·	АНТОНОВА	(Сквирський	р-н,	будиночок,	60	
сот.,	ліс,	річка)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	907-69-98.
·	АРТЕМІВКА	(Бориспільський	р-н,	15	сот.,	
поряд	ст.Травнева)	-	500	у.о./сот.	Тел.:	(098)	
274-94-15.
·	БАБИНЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	 дві	 суміжні	 ділянки	 по	 15	 сот.,	
приват.,	комунікації	по	вулиці,	електрички,	
маршрутки)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (096)	
713-32-45.
·	БЕРЕЗАНЩИНА	(Васильківський	р-н,	9	сот.,	
під	 забудову,	 поряд	 школа,	 лікарня,	 асфальт,	
торговий	центр).	Тел.:	(096)	870-59-67.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 12	 сот.,	
дачний	 кооп.,	 житловий	 вагончик,	 2	 кім-
нати,	3х6	м,	меблі,	електроенергія,	бетоно-
ваний	погріб,	літ.	душ,	туалет,	сад,	огорожа	
метал.	сіткою)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	
203-00-91.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 12	 сот.,	
озеро,	нова	збудована	вулиця,	газ,	електро-
енергія	 поряд)	 -	 1,6	 тис.	 у.о./ділянка.	 Тел.:	
(050)	581-69-54.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (під	 забудову,	 10	 сот.).	 Тел.:	
(066)	297-70-14.
·	БЕРЕЗОВЕ	 (Обухівський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
забудову,	фруктові	дерева,	гарне	озеро,	ліс,	
біля	с.Старі	Безрадичі,	маршрутка)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	525-25-71.
·	БІЛА	ЦЕРКВА	(район	з-ду	«Білфарма»,	8,5	
сот.,	 вода,	 електроенергія,	 заїзд)	 -	 3,7	 тис.	
у.о.	або	обміняю	на	автомобіль.	Терміново.	
Тел.:	(068)	887-18-96.
·	БІЛОГОРОДКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
22	 сот.,	 гараж	 100	 кв.м,	 колодязь,	 газ	 біля	
огорожі)	недорого.	Тел.:	(097)	742-18-37.
·	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.
·	Блок-кімнату	 (с.Бобрик,	 Броварський	 р-н,	
3х3	м,	 самовивезення,	 для	 дачі,	 під	 сарай)	
-	5,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(095)	620-75-01.
·	БОБРИК	 (Броварський	 р-н,	 2,5	 га)	 або	 об-
міняю	на	кв-ру	в	Києві.	Тел.:	(067)	938-74-34.
·	БУЧА	(К.-Святошинський	р-н,	12	сот.)	-	27	
тис.	у.о.	Тел.:	400-58-28.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 8	 сот.,	 під	
забудову,	 від	 власника)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(096)	362-15-38.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 8	 сот.,	 під	
забудову,	 від	 власника)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(096)	362-15-38,	(050)	565-03-19.
·	БУЧА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 9,2	 сот.,	
поруч	комунікації,	парк,	озеро)	-	21	тис.	у.о.	
Тел.:	599-06-12.
·	БУЧА	(К.-Святошинський	р-н,	вул.	Глушка,	
8,	під	забудову,	9,19	сот.,	поруч	парк,	озеро)	-	
25	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	444-70-41.

·	БУШЕВЕ	 (Рокитнянський	 р-н,	 12	 сот.,	
центр,	 цегл.	 коробка	 під	 дахом,	 40	 кв.м,	
старий	сад,	асфальтована	дорога,	р.Рось,	ліс,	
Голубе	озеро,	електричка	-	3	км,	маршрутка)	
-	1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	БУШЕВЕ	 (Рокитнянський	 р-н,	 24	 сот.,	
приват.,	 під	 забудову,	фасад	50	м,	 копанка,	
Блакитне	озеро,	р.Рось	-	5	хв.	пішки,	ліс)	-	
2,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	БУШЕВЕ	 (Рокитнянський	 р-н,	 24	 сот.,	
приват.,	 під	 забудову,	 фасад	 50	 м,	 копанка,	
Голубе	озеро	та	р.Рось	-	5	хв.	пішки,	ліс	через	
дорогу)	-	2,5	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	085-26-28.
·	ВЕЛИКА	 ВІЛЬШАНКА	 (Васильківський	
р-н,	вул.	Поліська,	28	сот.,	під	забудову,	пря-
мокутна,	 всі	 комунікації	 поряд)	 -	 200	 у.о./
сот.	Тел.:	(067)	505-18-83.
·	ВЕЛИКА	 МОТОВИЛІВКА	 (Фастівський	
р-н,	40	км	від	Києва,	38	сот.,	сад,	колодязь,	
50	м	до	озера)	-	13	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	
169-17-54.
·	ВЕЛИКІ	ПРИЦЬКІ	(Кагарлицький	р-н,	80	
км	 від	 Києва,	 47	 сот.,	 газ,	 електроенергія	
поряд,	Дніпро	-	5	км,	Кагарлик	-	10	км)	-	6,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	540-40-57.
·	ВЕРЕМ’Я	(Обухівський	р-н,	15+15	сот.,	під	
забудову)	-	1	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	841-91-84.
·	ВЕСЕЛИНІВКА	(Баришівський	р-н,	стара	
хата,	 пічка,	 є	 будивля	 з	 другим	 поверхом,	
можна	під	житло,	місце	для	с/в,	кухні,	3	кім-
нати,	45	сот.,	електроенергія,	газ,	колодязь,	
туалет,	 міцний	 фундамент,	 підвал,	 сад,	 2	
в’їзди)	-	5,5	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	448-45-63.
·	ВІННИЦЬКІ	СТАВИ	(Васильківський	р-н,	
12	 сот.,	 рівна,	 асфальтована	 дорога,	 газ,	
електроенергія	по	вулиці)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	328-23-40.
·	ВИШГОРОД	 (10	 сот.,	 можливе	 збіль-
шення,	перша	лінія	від	Київського	моря.	під	
житлову	забудову,	комунікації	поруч,	пляж)	
-	11	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(097)	468-42-06.
·	ВИШЕНЬКИ	(Бориспільський	р-н,	10	сот.,	
приват.,	рівна,	поряд	комунікації,	озеро)	-	15	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ВИШНЕВЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 16	
сот.,	під	забудову)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(098)	083-54-35.
·	ВОРОНЬКІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.)	-	50	тис.грн.	Тел.:	(067)	708-34-09.
·	ГАВРИЛІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.)	-	60	тис.грн,	торг.	Тел.:	(066)	348-46-14.
·	ГАВРОНЩИНА	(Макарівський	р-н,	40	км	
від	м.	«Житомирська»,	1,5	га,	ОСГ)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(098)	356-16-01.
·	ГАЛИНКА	 (Бородянський	 р-н,	 дачна,	 бу-
дівлі,	6	сот.).	Тел.:	(068)	100-88-18.
·	ГАЛИНКА	(Бородянський	р-н,	ст.Загальці,	
дачний	 кооп.,	 8	 сот.,	 приват.,	 старий	 бу-
динок)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	ГОРЕНИЧІ	(К.-Святошинський	р-н,	10	сот.)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(066)	168-11-98.
·	ГОРЕНИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 10	
сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	242-78-87.
·	ГОРЕНКА	(К.-Святошинський	р-н,	12	сот.,	
під	 забудову,	 поряд	 газ,	 електроенергія,	
озеро,	10	сот.,	поряд	ліс,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(096)	431-89-89.
·	ГОРОДИЩЕ	(10	км	від	Борисполя,	5	сот.,	
можливо	збільшити	площу)	недорого.	Тел.:	
434-38-89.
·	ГОРОДИЩЕ	 (Бориспільський	 р-н,	 4	 сот.,	
під	забудову).	Тел.:	(063)	657-42-32.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(Канадське	селище,	12	сот.)	-	3	
тис.	у.о./сот.	Власник.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 12	
сот.,	під	забудову,	канадське	селище,	хазяїн)	
-	3	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(099)	777-68-48.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(К.-Святошинський	р-н,	ка-
данське	селище,	12	сот.,	під	забудову).	Тел.:	
(098)	032-10-66.
·	ДЕМИДІВ	 (Вишгородський	 р-н,	 25	 сот.,	
під	 забудову,	 під’їзд	 з	 двох	 вулиці,	 мож-
ливий	поділ	по	12,5	сот.)	-	300	у.о./сот.	Тел.:	
(063)	593-04-87.
·	ДМИТРІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову,	поряд	всі	комунікації)	-	8	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	ЖОВТНЕВЕ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 під	
забудову,	10	сот.).	Тел.:	(096)	304-44-30.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 6	 сот.,	 кон-
тейнер	5	т,	електроенергія,	охорона,	асфаль-
тований	під’їзд,	ліс,	озеро,	луг)	-	3,3	тис.	у.о.	
Тел.:	(068)	236-54-81.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
забудову)	-	300	у.о./сот.	Тел.:	(050)	445-17-26.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	3	ділянки	по	
12	сот.,	станція	електрички,	озеро,	ліс)	або	об-
міняю.	Власник.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	дві	ділянки	
по	12	со.)	або	обміняю	на	автомобіль	або	зе-
мельну	ділянку.	Тел.:	(096)	038-12-17.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	дві	ділянки	по	
12	сот.)	або	обміняю.	Тел.:	(098)	601-91-17.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	три	ділянки	
по	12	сот.,	власні)	або	обміняю.	Тел.:	(095)	
603-08-15.
·	ЗАЗИМ’Я	(Броварський	р-н,	0,73	га,	під	за-
будову,	10	км	від	Києва,	гарний	під’їзд,	тихе	
мальовниче	місце,	озеро,	комунікації	поряд,	
будиночок	 для	 тимчасового	 проживання)	 -	
за	домовленістю.	Тел.:	(04598)	5-27-58.
·	ЗАЗІМ’Я	 (Броварський	 р-н,	 10	 км	 від	
Києва,	ОСГ,	60	сот.,	власник,	в	межах	села,	
фасад,	асфальт,	електроенергія).	Тел.:	(067)	
446-54-99.
·	ЗАПРУДДЯ	(Рокитнянський	р-н,	54	сот.,	дер-
жакт,	річка)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ЗДВИЖІВКА	 (Бородянський	 р-н,	 35	 км	
від	Києва,	 10	 сот.,	 під	 забудову,	 держакт,	 ка-
дастровий	 номер,	 поряд	 газ,	 електроенергія,	
ліс,	гриби)	-	70	тис.грн.	Тел.:	(097)	283-75-76.
·	ІВАНКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 вул.	
Л.Українки,	 20	 сот.,	 під	 забудову,	 всі	 ко-
мунікації	 поряд)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(067)	505-18-83.
·	ІРПІНЬ	 (вул.	 Гагаріна,	 16,280	 сот.,	 кутова,	
44х38	 м,	 всі	 комунікації	 центр.,	 старий	 бу-
динок	107,9	кв.м,	бажано	ділянка	під	забудову)	
-	145	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 3	 сот.).	
Тел.:	(068)	958-74-01.
·	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.
·	КОРЖІ	(Баришівський	р-н,	15	сот.,	приват.,	
електроенергія,	ліс,	річка,	електричка)	-	5,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	261-30-14.

·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
півбудинку,	4,2	сот.,	газ,	опалення	газове	та	
пічне,	с/в	у	дворі,	окремий	двір)	-	18	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	202-43-19.
·	ЛЕБЕДІВКА	(Вишгородський	р-н,	10	сот.,	
можливе	 збільшення	 до	 70	 сот.,	 межує	 з	
лісом,	електроенергія	 -	100	м,	газ	 -	1,3	км,	
власник)	 -	 4	 тис.грн/сот.,	 торг.	 Тел.:	 (096)	
010-28-50.
·	ЛІСНИКИ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 під	
забудову,	від	6	до	20	сот.,	є	будинки).	Тел.:	
(050)	819-66-56.
·	ЛЮДВИНІВКА	(Макарівський	р-н,	51	км	від	
Києва	по	Житомирській	трасі,	2,7	га,	ОСГ)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(067)	316-37-83.
·	МИГАЛКИ	(Бородянський	р-н,	дерев.,	3	кім-
нати,	веранда,	комора,	кухня,	гараж	з	прибудо-
вами,	сарай,	лазня,	25	сот.,	газ	є,	свердловина,	
до	ст.Тетерів	4	км,	автобусне	сполучення	Те-
терів-Мигалки,	Тетерів-Радомишль,	100	м	до	
зупинки).	Тел.:	(093)	469-96-97.
·	МИКУЛИЧІ	 (Бородянський	 р-н,	 10	 сот.,	
можливе	 збільшення	 площі,	 під	 житлову	
забудову,	 асфальтована	 дорога,	 електрое-
нергія,	газ,	ліс	-	200	м)	-	500	у.о./сот.,	торг.	
Тел.:	(067)	525-18-85.
·	МИРІВКА	(Кагарлицький	р-н,	20	сот.,	під	
забудову,	літ.	будиночок,	сад,	озеро,	ліс,	пів-
дведена	 електроенергія)	 -	 3	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(068)	837-10-60.
·	МИХАЙЛІВКА	 (Володарський	 р-н,	 25	
сот.,	 сад,	 будівельні	матеріали).	Тел.:	 (066)	
702-21-78.
·	МОСТИЩЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	
12	 сот.,	 під	 забудову,	 канадське	 селище,	
власна).	Тел.:	(095)	603-08-15.
·	МОСТИЩЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 Ка-
надське	селище,	12	сот.,	власна).	Тел.:	(050)	
445-17-26.
·	МОСТИЩЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 ка-
надське	 селище,	 12	 сот.,	 під	 забудову)	 -	 3	
тис.	у.о./сот.	або	обміняю.	Хазяїн.	Тел.:	(099)	
757-68-48.
·	МУЗИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Дачна,	асфальт	до	ділянки,	газ	поряд,	висо-
ковольтна	лінія,	20	км	від	Києва,	15	сот.)	 -	
500	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(093)	289-01-95.
·	НЕГРАШІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 25	 км	
від	 Києва,	 дві	 ділянка	 15	 сот.	 та	 20	 сот.,	
приват.,	газ,	електроенергія,	вода,	ліс,	озера)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	083-54-35.
·	НЕГРАШІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 25	 км	
від	 Києва,	 дві	 ділянка	 15	 сот.	 та	 20	 сот.,	
приват.,	газ,	електроенергія,	вода,	ліс,	озера)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	290-12-40.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
10	сот.,	можливе	збільшення	до	70	сот.,	під	
садівництво,	будівництво	дозволено,	межує	
з	лісом,	електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	
власник)	 -	 4	 тис.грн/сот.,	 торг.	 Тел.:	 (068)	
304-92-75.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
10	сот.,	можливе	збільшення	до	70	сот.,	під	
садівництво,	будівництво	дозволено,	межує	
з	лісом,	електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	
власник)	 -	 4	 тис.грн/сот.,	 торг.	 Тел.:	 (050)	
353-04-26.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
10	сот.,	можливе	збільшення	до	70	сот.,	під	
садівництво,	будівництво	дозволено,	межує	
з	лісом,	електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	
власник)	 -	 4	 тис.грн/сот.,	 торг.	 Тел.:	 (050)	
331-95-20.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	 (Вишгородський	 р-н,	
на	 початку	 села,	 ділянка	 4	 сот.,	 поряд	 бе-
тонна	 дорога,	 електроенергія,	 газ)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(067)	975-88-59.
·	НОВЕ	 ЗАЛІССЯ	 (Бородянський	 р-н,	 11	
сот.,	 можливе	 збільшення,	 перша	 лінія	 від	
озера	та	лісу,	асфальтована	дорога,	електро-
егергія,	 газ,	 ліс	 поруч)	 -	 700	 у.о./сот.,	 торг.	
Тел.:	(068)	725-52-75.
·	ОЗЕРНЕ	(Обухівський	р-н,	9,76	сот.,	рівна,	
чорнозем,	 дозвол	 прописки,	 електричка,	
ст.Озерний)	 -	 152	 тис.грн,	 торг.	Тел.:	 (068)	
130-22-16	(з	20.00	до	6.00).
·	ПАЛЯНИЧЕНЦІ	(Фастівський	р-н,	94	сот.,	
під	забудову)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	
329-17-15.
·	П.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	р-н,	
15	сот.,	старий	будинок,	гараж,	госпбудівлі,	
1	км	від	Києва,	можливе	збільшення	площі,	
документи	 готові)	 -	 47	 тис.	 у.о.	Тел.:	 (095)	
735-04-91.
·	ПЕТРІВСЬКЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 15	
сот.).	Тел.:	(098)	083-54-35.
·	ПІДГІРЦІ	 (Обухівський	 р-н,	 берег	 Голу-
бого	 озера,	 6	 сот.,	 під	 забудову,	 електрое-
нергія,	газ,	ліс,	дорога,	сад,	вода)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(066)	216-73-96.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	 (Васильківський	 р-н,	 38	 км	
від	 Києва,	 приват.,	 під	 забудову,	 21,5	 сот.,	
стара	хата,	право	прописки,	великий	фрук-
товий	 сад,	 по	 вулиці	 всі	 комунікації,	 елек-
троенергія,	газ,	тел.,	інтернет,	маршрутка	на	
Київ	№	791,	інтервали	руху	через	кожні	20	
хв.).	Тел.:	(063)	391-47-70.
·	ПОГРЕБИ	(Броварський	р-н,	14	сот.,	під	за-
будову,	поряд	газ,	електроенергія,	озеро,	ого-
рожа)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	ПОГРЕБИ	(Броварський	р-н,	14	сот.,	поряд	
всі	 комунікації,	 озеро)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(050)	444-18-94.
·	ПОГРЕБИ	(Броварський	р-н,	14	ст.,	поряд	
озеро,	 всі	 комунікації)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(067)	758-98-98.
·	ПОГРЕБИ	(Броварський	р-н,	1	га,	1	км	від	Ки-
єва)	-	1	тис.	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	ПОГРЕБИ	 (Броварський	 р-н,	 с.Троєщина,	
12	 сот.,	 електроенергія)	 -	 25	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(099)	355-03-43.
·	ПОГРЕБИ	(Броварський	р-н,	ТОВ	«Радар»,	
9,5	 сот.,	 будинок	 42	 кв.м,	 під	 оздоблення,	
2-пов.,	гараж,	вода,	сарай,	сад,	озеро	-	25	хв.	
пішки,	ліс,	чисте	повітря,	40	км	від	Києва)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(099)	263-39-14.
·	ПОДІЛЛЯ	 (Баришівський	 р-н,	 80	 км	 від	
Києва,	40	сот.).	Тел.:	(097)	527-07-56.
·	ПРИШИВАЛЬНЯ	(Фастівський	р-н,	центр,	
25	 сот.,	 під	 забудову)	 -	 150	 у.о./сот.	 Тел.:	
(095)	451-93-33.
·	ПРОЦІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 12	 сот.,	
комунікації)	 -	 за	 домовленістю.	Тел.:	 (050)	
772-46-76.
·	ПРОЦІВ	(Бориспільський	р-н,	32	сот.)	-	40	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	206-41-77.
·	РАКІВКА	(Вишгородський	р-н,	6	сот.,	будка	
від	дощу,	газ,	електроенергія,	сусіди	збудовані)	
-	1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 45	 км	 від	
Києва,	12	сот.,	вільна,	без	будівель,	5	хв.	до	
каналу,	ліс)	-	1	тис.	у.о./сот.	Терміново.	Тел.:	
(066)	602-49-46.

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

·	КРАСНОСЕЛІВКА	 (Крим,	 Білогірський	
р-н,	дачна,	12	сот.,	будинок,	другий	поверх	
потребує	ремонту,	красиве	місце,	ліс,	гори,	
12	 км	 до	 моря,	 держакт).	 Тел.:	 234-05-94	
(В’ячеслав).
·	КРУТИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ніжинський	
р-н,	 вул.	 Космонавтів,1,	 асфальтована	 до-
рога,	 два	 будинки,	 один	 43,7/23,8	 кв.м,	
другий	 32/15	 кв.м,	 газифіковані,	 асфальт	 у	
дворі,	2	сараї,	погріб,	колодязь,	21	сот.)	-	100	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	416-24-81.
·	ЛАЗЕРЦІ	(Черкаська	обл.,	Канівський	р-н,	
95	км	від	Києва,	дерев.,	обкладений	цеглою,	
2	 кімнати,	 грубка,	 погріб,	 сарай,	 25	 сот.,	 3	
хв.	 пішки	до	озера,	 ліс,	мальовниче	місце,	
гарний	 транспортний	 розв’язок)	 -	 50	 тис.
грн.	Тел.:	(098)	012-40-55.
·	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.

ё	 ЛИСОВИЧІ	 (поруч	 курорт	
Моршин,	 житловий	 повністю	 об-
лаштований,	 з	 усіма	 вигодами	 бу-
динок,	заг.	пл.	180	кв.м,	гараж,	літня	
кухня,	 сарай,	 0,40	 га).	 Тел.:	 (073)	
145-25-87-viber,	(063)	616-75-89.

·	ЛУКАШІ	 (50	 км	 від	 Києва,	 3	 кімнати,	
меблі,	газ,	електроенергія,	холодильник,	ту-
алет,	вода	у	дворі,	пляж,	озеро,	20	сот.)	-	16	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	576-59-00.
·	МАКАРІВКА	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	 р-н,	 будинок	 8х10	 м,	 потребує	 ре-
монту,	0,47	га,	гарний	погріб,	130	км	від	Києва,	
Житомирська	 траса,	маршрутки,	 електричка)	
-	75	тис.грн.	Тел.:	(067)	239-01-49.
·	МАЛА	 ЧЕРНЯВКА	 (Житомирська	 обл.,	
Ружинський	 р-н,	 цегл.,	 3	 кімнати,	 новобу-
дова,	 1	 га,	 приват.,	 колодязь,	 цегл.	 сарай,	
погріб,	плодовий	сад,	електричка)	-	7,5	тис.	
у.о.,	 торг	або	обміняю	на	автомобіль.	Тел.:	
(095)	776-79-74.
·	МАРКІВЦІ	 (Чернігівська	 обл.,	 Бобро-
вицький	 р-н,	 дача,	 ніжинський	 напр.,	
ст.Ярославка,	 6	 сот.,	 будинок,	 веранда,	
кухня,	 погріб,	 свердловина,	 душова,	 госп-
будівлі,	 сад,	 кущі,	 доглянутий	 город)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	274-62-19.
·	МАРКІВЦІ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	р-н,	Ніжинський	напр.,	ст.Ярославка,	
6	сот.,	будинок,	веранда,	кухня,	погріб,	свер-
дловина,	душова,	підігрів	води,	бак	2	куб.м,	
госпбудівлі,	сад,	кущі,	огород,	полуниця)	-	5	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	178-21-98.
·	МЕЛАШИНКОВЕ	 (Полтавська	 обл.,	 пе-
редмістя	 Миргорода,	 цегл.,	 50	 кв.м,	 газ,	
вода,	 каналізація,	 погріб,	 ділянка	 70	 сот.,	
залізничний	 вокзал	 200	 м)	 -	 за	 домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(098)	444-59-94.
·	МОГИЛЬНЕ	(Кіровоградська	обл.,	Гайво-
ронський	 р-н,	 Одеська	 траса,	 вул.	 Леніна,	
під	шифером,	 2	 кімнати	 окр.,	 кухня,	 коло-
дязь,	огорожа	метал.,	38	сот.,	гараж,	сарай,	
приват.,	сад,	поряд	школа,	садок,	магазини)	
-	1,3	тис.	у.о.	Власник.	Тел.:	(098)	002-96-55.
·	МОНАСТИРИЩЕ	 (Чернігівська	 обл.,	 Іч-
нянський	 р-н,	 хата,	 під	 дачу,	 0,32	 га)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(068)	722-30-29.
·	МОРОЗІВКА	 (Житомирська	 обл.,	 Бру-
силівський	 р-н,	 70	 км	 від	 Києва,	 по	 трасі	
Київ	-	Попільня,	ділянка	54	сот.,	дерев.	бу-
динок,	сад,	погріб,	сарай,	колодязь,	приват.,	
хазяїн)	-	100	тис.грн.	Тел.:	(066)	649-80-91.
·	НЕСТЕРІВКА	(Черкаська	обл.,	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.
·	НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ	 (Житомир-
ська	 обл.,	 вул.	 Гетьмана	Сагайдачного,243,	
2-пов.,	112	кв.м,	поряд	старий	будинок,	28	
сот.,	 приват.,	 врем’янка	 8х5	 м,	 житлова,	
зупинка	 поряд,	 траса,	 асфальт,	 церква,	
магазин,	 кафе)	 або	 обміняю	 на	 житло	 в	
Київської	 обл.	 Тел.:	 (067)	 226-36-81,	 (063)	
141-45-37.
·	НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ	 (Житомир-
ська	обл.,	вул.	Штепіна,80,	10х10	м,	всі	ви-
годи,	 вода,	 опалення,	мансарда,	 гараж,	 літ.	
кухня,	 10	 сот.,	 магазин,	 асфальт,	 зупинка)	
або	обміняю	на	житло	в	Київської	обл.	Тел.:	
(067)	226-36-81,	(063)	141-45-37.
·	ОХИНЬКИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Прилу-
цький	р-н,	будинок,	35	сот.,	сад,	приват.,	два	
погреби,	2	сараї,	2	гаражі,	літ.	кухня,	поряд	
два	пруди,	ліс,	колодязь	у	дворі,	газ	-	5	м	від	
будинку).	Тел.:	(093)	914-19-02.
·	ОХТИРКА	 (Сумська	 обл.,	 цегл.,	 70	 кв.м,	
1973	 р.	 забудови,	 3	 кімнати,	 літня	 кухня,	
газ,	 тел.,	 погріб,	 гараж,	 10	 сот.,	 чорнозем,	
приват.,	 маршрутки	 поряд)	 -	 17	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(068)	660-90-63.
·	ПАВОЛОЧ	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	р-н,	100	км	від	Києва,	дерев.,	під	
шифером,	 газ,	 парове	 опалення,	 літ.	 кухня	
під	 шифером,	 65	 сот.,	 новий	 кадастровий	
номер,	сад,	все	приват.,	8	км	від	м.Попільня)	
-	4,5	тис.євро.	Тел.:	(050)	782-00-31.
·	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.,	
Решетилівський	 р-н,	 будинок,	 металопла-
стикові	вікна,	батареї,	літ.	кухня,	газ,	вода,	
ванна,	 бойлер,	 гараж,	 плитка,	 великий	 го-
спдвір,	 сараї,	 город	 40	 сот.)	 -	 350	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	635-69-72.
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·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 9,1	 сот.,	 бе-
тонна	огорожа,	метал.	ворота,	хвіртка).	Тел.:	
(095)	585-53-70.
·	РОГОЗІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 16	 сот.,	
асфальтований	 під’їзд,	 електроенергія,	
свердловина)	-	за	домовленістю.	Терміново.	
Тел.:	(067)	505-91-68.
·	РОЖНИ	 (Броварський	 р-н,	 під	 садів-
ництво,	затока,	ліс	поряд,	12	сот.)	-	168	тис.
грн.	Тел.:	362-37-22.
·	РОЖНИ	(Броварський	р-н,	фундамент,	20	
сот.).	Тел.:	278-59-78.
·	РОМАНКІВ	(Обухівський	р-н,	ст.»Дачна»,	
біля	Голубих	озер,	0,51	га,	на	березі	каналу,	
з	перспективою	облаштуванню	власної	во-
дойми,	16	км	від	Києва)	-	5	тис.	у.о./сот.	Тел.:	
(098)	888-00-17.
·	РУДЕ	СЕЛО	 (16	 сот.,	 під	 забудову).	 Тел.:	
360-93-52.
·	СИНЯК	 (Вишгородський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
садівництво,	кутова,	чиста,	без	дерев,	поряд	
ліс,	 дорога,	 грунт)	 -	 3	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (098)	
308-60-90.
·	СИНЯК	 (Вишгородський	 р-н,	 17	 сот.,	 під	
забудову,	поряд	ліс,	озеро)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	
(097)	876-12-57.
·	СОШНИКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 три	
ділянки	по	25	сот.,	під	забудову	заміського	
будинку,	 садиби,	 поряд	 комунікації	 вода,	
газ,	 електроенергія,	 поряд	 ліс,	Дніпро,	 два	
озера,	 р.Карань,	 чиста	 зона,	 ліспромгосп,	
лісництво)	-	договірна.	Хазяйка.	Тел.:	(050)	
750-11-12	(Галина).
·	СТРИТІВКА	(Кагарлицький	р-н,	50	км	від	
Києва,	10	сот.,	понад	ставками,	чарівний	ку-
точок	для	відпочинку	та	розведення	риби)	-	
20	тис.грн.	Тел.:	(098)	470-12-35.
·	ТАРАСІВЩИНА	 (Вишгородський	 р-н,	 32	
сот.,	під	забудову,	можна	половину,	ліс,	газ,	
красиве	місце,	тихо,	35	км	від	Києва)	-	500	
у.о./сот.	Тел.:	(067)	286-86-95.
·	ФАСТІВ	(Снігурівка,	12	сот.,	дачна)	-	2	тис.	
у.о.	Терміново.	Тел.:	(097)	092-33-27.
·	ХЛЕПЧА	(Васильківський	р-н,	будинок	20	
кв.м,	ділянка	15	сот.,	веранда	10	кв.м,	погріб	
у	веранді,	колодязь,	фруктові	дерева,	туалет)	
-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	582-03-38.
·	ХОДОСІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 35	
сот.,	під	 забудову,	район	гіпермаркету,	Ману-
фактури)	-	320	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	22	сот.,	під	забудову,	електроенергія,	газ	
по	вулиці,	сусіди	збудовані,	поряд	березовий	
гай,	 школа,	 садок,	 10	 хв.	 до	 електрички,	
ст.Півні,	маршрутки	до	метро)	-	6	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	252-98-76.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	вул.	Чехова,	22	сот.,	під	забудову,	елек-
троенергія,	 газ	 по	 вулиці,	 поряд	 озера,	 ду-
бовий	газ,	електричка,	ст.Півні)	-	8	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	876-65-17.
·	ЧЕРВОНА	МОТОВИЛІВКА	(Фастівський	
р-н,	 кооп.	 «Каштан»,	 6	 сот.,	 по	 вулиці	 газ,	
електроенергія,	 збудовані	 сусіди,	 10	хв.	 до	
електрички,	ст.Півні,	маршрутки)	-	2,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(095)	380-47-62.
·	ЧЕРВОНІ	ПАРТИЗАНИ	(Ніжинський	напр.,	
електрички,	маршрутки,	44	сот.,	річка)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(066)	630-04-19.
·	ЧЕРВОНІ	ПАРТИЗАНИ	(Ніжинський	напр.,	
електрички,	маршрутки,	44	сот.,	річка)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(066)	630-04-19.
·	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.
·	ОБУХІВСЬКИЙ	Р-Н	(25	сот.,	під	забудову,	
Голубе	озеро)	на	автомобіль	або	продам	-	8	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	298-55-26.
·	ПУТРІВКА	(Васильківський	р-н,	20	км	від	
Києва,	 всі	 комунікації,	 12	 сот.)	 на	 кв-ру	 в	
Києві.	Тел.:	(093)	975-18-92.

здам 
·	БОБРИЦЯ	(дачна	ділянка	5	сот.,	вагончик).	
Тел.:	(099)	226-61-05.
·	БУЧА	(К.-Святошинський	р-н,	кімната,	всі	
вигоди,	меблі,	побутова	техніка,	інтернет)	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(050)	581-69-54.

Інші регіони
продам 

·	БУКОВЕЦЬ	(Івано-Франківська	обл.,	2	га,	
маленький	будиночок,	нова	дорога)	-	50	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	356-72-96.
·	ВЕРЛОК	 (Житомирська	 обл.,	 Радоми-
шльський	 р-н,	 73	 сот.,	 приват.,	 три	 дер-
жакти,	 старий	 будинок,	 сарай,	 садок)	 -	 30	
у.о./сот.	Тел.:	(097)	976-54-24.
·	КОШАНИ	(Чернігівська	обл.,	Козелецький	
р-н,	старий	добротний	будинок	у	подарунок,	
25	сот.).	Тел.:	(067)	969-85-45.
·	КУЙБИШЕВЕ	 (Полтавська	 обл.,	 Шиша-
цький	р-н,	30	сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(095)	574-03-37.
·	МІСТЕЧКО	 (Житомирська	 обл.,	 Бру-
силівський	 р-н,	 64	 сот.,	 підсобні	 при-
міщення,	 погріб,	 дуже	 гарне	 місце,	 газ	 у	
селі).	Тел.:	(050)	109-27-83.
·	ОСТЕР	(Чернігівська	обл.,	88	км	від	Києва,	
12	 сот.,	 хата,	 мальовниче	 місце,	 берег	
Десни)	або	здам	в	оренду	на	літо.	Тел.:	(099)	
798-31-94.
·	ПРОХОРІВКА	(Черкаська	обл.,	Канівський	
р-н,	8	сот.,	під	дачу,	5	хв.	від	колишньої	са-
диби	 професора	 Максимовича,	 історичне	
місце,	мальовнича	природа,	чудове	повітря,	
ліс,	газ,	електроенергія	по	вулиці,	під	Лисою	
Горою,	поряд	центр,	асфальтована	дорога).	
Тел.:	(096)	122-63-03.
·	ТОПИЛЬНЕ	 (Черкаська	 обл.,	 3	 га).	 Тел.:	
(067)	969-85-45.
·	ЧЕРВОНИЙ	 ПАРТИЗАН	 (Ніжинський	
напр.,	60	км	від	Києва,	44	сот.,	в	кінці	городу	
річка,	газ	у	дворі,	електроенергія,	тел.	лінія,	
магазини,	школа,	лікарня,	сарай,	підвал)	не-
дорого	 або	 обміняю.	 Варіанти.	 Тел.:	 (068)	
572-12-16.

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

1.5. Дачі
Київ

куплю 
·	Дніпровський	 (Русанівські	 сади,	 3-6	 сот.,	
для	себе).	Тел.:	(063)	263-22-17.
·	Контейнер,	вагончик	(для	дачі,	себе).	Тел.:	
(098)	250-76-50.
·	Святошинський,	 Подільський,	 Шевчен-
ківський	 (біля	 вул.	 Академіка	 Туполєва,	
Маршала	 Гречка,	 Стеценка,	 для	 себе),	 у	
власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.

продам 
·	Будинок	 (7,5х3,5	 м,	 метал.,	 утеплений,	
власний)	або	обміняю.	Тел.:	(050)	445-17-26.
·	Будинок	метал.	(7,5х3,5	м,	метал.)	на	виве-
зення.	Тел.:	(098)	601-91-17.
·	Будиночок	 (метал.,	7,5х3,5	м,	утеплений,	на	
вивезення)	або	обміняю.	Тел.:	(098)	032-10-66.

·	Дарницький	 (Осокорки,	 2-пов.,	 цегл.,	 60	
кв.м,	мансарда,	гараж,	сад,	6	сот.)	-	28	тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	432-04-55.
·	Дніпровський	 (Русанівські	 сади,	 початок,	
2-пов.,	дачний	будинок,	сад,	город,	6	сот.,	3	
хв.	до	Дніпра)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	
751-70-97.

Київська область
продам 

·	АРТЕМІВКА	 (Бориспільський	 р-н,	 кооп.	
«Агро»,	6	сот.).	Тел.:	516-59-81.
·	БАКУМІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 дача,	
дерев.,	 передпокій,	 кухня,	 3	 кімнати,	 хол,	
сарай,	 туалет,	 25	 сот.)	 -	 1,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(068)	640-72-89.
·	БЕРВИЦЯ	 (Броварський	 р-н,	 дача,	 6	 сот.,	
побутовка	 блокова	 8,5	 кв.м,	 свердловина,	
ліс,	електричка	-	15	хв.	пішки)	-	2,1	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	521-15-66.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (6	 сот.,	 приват.,	 свердловина,	
огорожа,	 електроенергія,	 молодий	 сад,	
метал.	 будиночок,	 4х3	 м,	 поряд	 вокзал,	
озера,	ліс,	електричка	Київ-Яготин)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(095)	620-75-01.
·	БЕРЕЗАНЬ	(дача	цегл.,,	6	сот.,	будиночок,	
чорнозем,	електричка,	колодязь,	погріб,	сад,	
тихе	місце,.	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	БЕРЕЗОВИЙ	 ГАЙ	 (Баришівський	 р-н,	 55	
км	 від	 Києва,	 Ніжинський	 напр.,	 дача,	 8	
сот.,	 СК	 «Березовий	 гай»,	 2-пов.	 будинок,	
2	балкони,	5	кімнат,	2	виходи	у	сад,	2012	р.	
забудови,	навколо	ліс,	охорона)	-	20	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	667-38-72.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА	 (передмістя,	 дача,	 кооп.	
«Дружба»,	2-пов.,	житлова,	кап.,	всі	вигоди,	
9	сот.,	колодязь,	сад)	-	23	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	
129-45-37.
·	БОГДАНІВКА	 (Броварський	 р-н,	 неве-
ликий	цегл.	будинок,	погріб,	7,5	сот.,	свер-
дловина,	огорожа)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
533-70-78.
·	БОЯРКА	 (вул.	 Високовольтна,	 дачний	
дерев.	будинок,	електроенергія,	центр.	вода,	
газ	підведений,	6	сот.,	сад,	маршрутки)	-	26	
тис.	у.о.	Тел.:	(063)	232-53-56.
·	Будинок	 (дачний,	 метал.,	 утеплений,	
7,5х3,5	м,	5	вікон	дубов.,	грати,	метал	3	мм)	
на	 вивезення	 або	 обміняю	 на	 автомобіль.	
Власник.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	ВЕЛИКА	 МОТОВИЛІВКА	 (ст.Сорочий	
Брід,	цегл.,	2	кімнати,	кухня,	газ,	вода,	коло-
дязь,	7	сот.,	15	хв.	до	вокзалу)	-	13	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(098)	071-47-96.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	
електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(098)	219-73-83.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	
електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(066)	649-80-91.
·	ВИШЕНЬКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 17	 км	
від	Києва,	 70	 кв.м,	 вода,	 газ	 по	 вулиці,	 60	
сот.,	 луг,	 Дніпро,	 маршрутки	 до	 м.	 «Бори-
спільська»)	-	55,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	
403-01-14.
·	ГАЙОВЕ	 (Броварський	 р-н,	 кооп.	 «Ді-
брова»,	 цегл.,	 2-пов.,	 64	 кв.м,	 3	 кімнати,	 6	
сот.,	сад,	колонка,	літ.	кухня,	власне	озеро	з	
рибою,	20	хв.	до	електрички,	ст.Семиполки)	
-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	044-98-90.
·	ГЛЕВАХА-3	 (Васильківський	 р-н,	 5	 сот.,	
дерев.	будинок,	неприват.)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	421-64-76.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(12	сот.,	канадське	селище)	-	
3,5	тис.	у.о./сот.	Тел.:	(050)	445-17-26.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	дача,	6	сот.,	
будинок	2-пов.,	 цегл.,	 під	шифером,	 2	 кім-
нати,	кухня,	веранда,	пічне	опалення,	свер-
дловина,	 сарай,	 погреб,	 теплиця,	 огорожа,	
газ	по	вулиці,	 гарний	сад,	під	город	4	сот.,	
охорона,	10	хв.	до	електрички)	-	9	тис.	у.о.	
Тел.:	(066)	216-60-41.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	садовий	бу-
динок	 12,5	 кв.м,	 житлова,	 електроенергія,	
літ.	душ,	туалет,	сарай,	6	сот.,	сад,	огорожа	
-	25	%,	електричка,	автобус)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	666-45-68.
·	ЗАГАЛЬЦІ-1	 (Бородянський	 р-н,	 дача,	
цегл.,	6	сот.,	приват.,	плодовий	сад,	колодязь,	
світло,	 газ	по	вулиці,	до	електрчики	15	хв.	
пішки,	поряд	озеро,	сосновий	ліс)	-	5,2	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	473-35-34.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 3	 ділянки	
по	12	сот.)	-	350	у.о./сот.	або	обміняю.	Тел.:	
(099)	777-68-48.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	3	ділянки	по	
12	сот.)	або	обміняю.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	3	ділянки	по	
12	сот.,	станція	електрички,	озеро,	ліс)	або	об-
міняю.	Власник.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	три	ділянки	
по	12	сот.).	Хазяїн.	Тел.:	(063)	986-62-82.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 чотирі	
ділянки	по	12	сот.,	дачні,	кооп.	«Троянда»)	
або	обміняю.	Тел.:	(099)	757-68-48.
·	ЗОРЯ	(Броварський	р-н,	74/38/15	кв.м,	кім-
ната	 під	 с/в,	 без	 внутр.	 оздоблення,	 новий	
2-скатний	 дах,	 220/380	В,	 48	 сот.,	 приват.)	
-	16	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	398-25-49.
·	КАЛИНІВКА	 (Макарівський	 р-н,	 вул.	
Київська,	42	км	від	Києва,	хата	під	дачу,	газ,	
колодязь,	 сад,	 погріб,	 сарай,	 30	 сот.,	 мож-
ливість	 поділу	 на	 дві	 ділянки)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	390-52-45.
·	КАЛИТА	 (Броварський	 р-н,	 45	 км	 від	 м.	
«Лісова»,	під	забудову,	20	сот.,	приват.,	дер-
жакт,	 газ,	 вода,	 електроенергія,	 озеро,	 ліс,	
чарівний	куточок,	 приват.,	 два	 держакти)	 -	
130	тис.грн.	Тел.:	(098)	470-12-35.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
1-пов.,	 цегл.,	 поряд	 всі	 комунікації,	 6	 сот.,	
сад)	-	28	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	599-12-88.
·	ЛУК’ЯНІВКА	 (Баришівський	 р-н,	 55	 км	
від	 Києва,	 35	 сот.,	 чорнозем,	 газ,	 електро-
енергія,	 приват.,	 побутовка	 для	 літ.	 житла,	
маршрутка	від	м.	«Лісова»	кожні	півгодини,	
автостанція	«Дарниця»)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(097)	243-11-32.
·	ЛЮБЧА	 (Білоцерківський	 р-н,	 3	 кімнати,	
госпбудівлі,	газ	-	50	м	від	будинку,	25	сот.)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	496-63-16.
·	МАСЛІВКА	 (Миронівський	 р-н,	 140	 км	
від	 Києва,	 хата	 дерев.,	 обкладена	 плиткою,	
ділянка	40	сот.,	газове	опалення,	свердловина,	
колодязь,	погріб,	гараж,	садок,	все	приват.)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	610-69-87.
·	МИГАЛКИ	(Бородянський	р-н,	дерев.,	3	кім-
нати,	веранда,	комора,	кухня,	гараж	з	прибудо-
вами,	сарай,	лазня,	25	сот.,	газ	є,	свердловина,	
до	ст.Тетерів	4	км,	автобусне	сполучення	Те-
терів-Мигалки,	Тетерів-Радомишль,	100	м	до	
зупинки).	Тел.:	(093)	469-96-97.
·	НОВОТРОЯНДА	 (Яготинський	 напр.,	
цегл.,	100	кв.м,	доглянутий	сад,	6	сот.)	-	12	
тис.	у.о.	Тел.:	242-09-50.
·	ПІВНІ	 (Фастівський	 р-н,	 кооп.	 «Рассвет»,	
6	сот.,	контейнер,	електроенергія,	колодязь,	
газ	 по	 вулиці,	 сусіди	 збудовані,	 10	 хв.	 до	
електрички,	 маршрутка)	 -	 3	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	232-53-56.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	(Васильківський	р-н,	11	сот.,	
поблизу	 всі	 комунікації	 -	 електроенергія,	
газ;	 житлові	 будинки,	 мальовнича	 міс-
цевість,	 неподалік	 ліс,	 поряд	 дорога	 -	 300	
м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	030-79-29.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 9,1	 сот.,	 бе-
тонна	огорожа,	метал.	ворота,	хвіртка).	Тел.:	
(095)	350-79-60.

·	РУДИКИ	(Обухівський	р-н,	садове	товари-
ство,	6	сот.,	ліс,	озеро)	-	6	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(067)	209-20-19.
·	СИНЯВА	(Рокитнянський	р-н,	будинок,	73	
кв.м,	 3	 кімнати,	 вигоди	 в	 будинку,	 30	 сот.,	
госпбудівлі)	 -	 12	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (067)	
210-97-19.
·	СОРОЧИЙ	БРІД	(Фастівський	р-н,	3-пов.,	
цегл.,	 електроенергія,	 колодязь,	 газ	 по	 ву-
лиці,	сад,	металопластикові	вікна,	лінолеум,	
6	 сот.,	 15	 хв.	 до	 електрички)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(093)	209-82-24.
·	СТАВИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 25	 сот.,	 хата	
11х7	м,	під	метал.	дахом,	сад,	город,	70	км	
від	Києва)	-	250	тис.грн	або	здам	в	оренду	
на	літо	безкоштовно.	Тел.:	(098)	966-31-59.
·	СУЛИМІВКА	(Броварський	р-н,	кооп.	«Су-
лимівський-2»,	 цегл.	 будинок,	 6	 сот.,	 газ,	
погріб,	 свердловина,	 колодязь)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	754-34-87.
·	СУЛИМІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	 Києва,	 центр,	 село	 газиф.,	 водопровід,	
25	сот.	приват.,	 глиняна	хата	під	червоною	
черепицею,	погріб-льох,	колодязь,	фруктові	
дерева,	загорожа,	школа,	дит.	садочок,	прод.	
та	госп.	магазини,	водойми)	недорого.	Тер-
міново.	Тел.:	(097)	524-70-97.
·	ТЕЛЕШІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 бу-
динок,	 обкладений	 плиткою,	 76	 кв.м,	 ве-
ранда	10	кв.м,	кухня	18	кв.м,	камін,	2	кім-
нати	18	+	25	кв.м,	вода	в	будинку,	тераса	20	
кв.м,	 будівлі,	 25	 сот.,	 огорожа,	 річка)	 -	 5,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	ХОТЯНІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
дача,	6	сот.,	2-пов.,	газ	природний,	житлова,	
всі	 комунікації,	 вода,	 світло)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(096)	364-81-16.

обміняю 
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	 хата,	 88,5	 кв.м,	 2-пов.,	 погріб,	 10	
сот.,	мансарда,	всі	комунікації,	газ,	вода,	ка-
налізація)	на	житло	у	Винниці	 або	області	
але	у	Київській	області.	Працюю	з	посеред-
никами.	Тел.:	(07540)	6-17-60	(Березань).
·	ОЛЕНІВКА	 (Фастівський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	 будинок,	 94	 кв.м,	 5	 кімнат,	 кухня,	
електроенергія,	 газ,	 пічне	 опалення)	 на	
кв-ру	в	Києві,	Харкові.	Тел.:	(099)	733-11-56.

здам 
·	БЕРЕЗАНЬ	(Баришівський	р-н,	6	+	6	+	15	
сот.,	свердловина,	сад,	вокзал)	з	правом	ви-
купу.	Тел.:	(095)	620-75-01.

зніму 
·	ДО	40-50	КМ	ВЫД	КИЭВА	(облаштована	
дача,	у	води).	Тел.:	(098)	774-93-95.

Інші регіони
продам 

·	БЕРЕЗАНКА	(Чернігівська	обл.,	15	км	від	
Чернігова,	садове	товариство,	2-пов.,	4х5	м,	
2	 пов.:	 кімната	 15	 кв.м,	 1	 пов.:	 кімната	 15	
кв.м,	кухня,	погріб,	грубка,	веранда,	виног-
радник,	7	сот.,	дерева,	кущі,	хвойний	ліс)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(063)	464-37-91.
·	ВІННИЦЯ	 (ділянка	 5	 сот.,	 метал.	 вагончик	
3х10	м,	електроенергія,	молодий	садок,	поряд	
ліс,	р.Південний	Буг,	15	хв.	від	маршрутки)	-	
3,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	742-13-24.
·	ВИПОВЗІВ	 (Чернігівська	 обл.,	 Козе-
лецький	 р-н,	 біля	 смт	 Десна,	 від	 селища	
до	 пл.Шевченка	 їхати	 1	 годину,	 22	 сот.,	
приват.,	старий	дерев.	будинок,	потребує	ре-
монту,	світло,	вода,	фруктові	дерева,	поряд	
грибний	ліс,	річка).	Тел.:	(063)	765-84-54.
·	В’ЯЗІВОК	 (Полтавська	 обл.,	 Лубенський	
р-н,	дача,	33	сот.,	приват.,	газ,	світло,	коло-
дязь,	госпбудівлі,	поряд	ліс,	ставок)	-	61	тис.
грн.	Тел.:	(066)	649-47-62.
·	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.
·	СОТНИКИ	(Корсунь-Шевченківський	р-н,	
120	км	від	Києва,	60	кв.м,	10	+	10	сот.,	жит-
лова,	меблі,	 заходь	та	живи)	 -	5,5	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	765-84-77.
·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 80	 км	
від	Києва,	дача,	електричка,	6	сот.,	веранда,	
кухня,	 погріб,	 свердловина,	 літ.	 душ	 з	
підігрівом,	 госпбудівлі,	 метал.	 бак	 для	 по-
ливу,	сад,	город,	кущі)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	
178-21-98.
·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	 Боб-
ровицький	 р-н,	 7,5	 сот.,	 2-пов.,	 цегл.,	 всі	
комунікації,	 металопластикові	 вікна,	 госп-
будівлі,	 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

продам 
·	Нивки.	 Метро.	 5	 сот.	 (1/2	 зе-
мельної	 ділянки)	 не	 виділена	 в	
натурі.	 Держакт	 зареєстровано.	
WC	+	душ,	10	м	 -	басейн,	 сауна,	
кімната	 відпочинку,	 тепла	 під-
лога,	каналізація,	газ,	вентиляція,	
гараж	 2	 паркомісця,	 альтанка,	
літній	WC.	Бонус	50	%	під	 забу-
дову.	Без	посередників.	Тел.:	(093)	
741-10-28	(Сергій).

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

2 Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоб-
лювальні матеріали

куплю 
·	Драбину	розсувну	(б/к,	для	себе)	недорого.	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Драбину-стрем’янку	алюмінієву	(на	3	сту-
пені,	для	себе).	Тел.:	(097)	555-49-99.
·	Кахель	(2	кв.м,	під	мармур,	салатовий	з	бі-
лими	плямками,	 15х15	 см,	 для	 себе).	Тел.:	
(066)	178-00-12.
·	Ліси	 будівельні,	 автопідіймачі,	 міні-есто-
каду.	Тел.:	(066)	599-08-46.
·	Піноблок,	 цеглу	 б/к,	 залізобетонні	 блоки,	
арматуру	(залишки),	електроди	зварювальні	
(діаметр	2,	2,5,	3	мм).	Тел.:	(068)	340-56-42.

продам 
·	Ангар	метал.	Тел.:	(095)	764-93-09.
·	Арки	(15	шт.,	ширина	9	м),	бетонозмішувач	
(ручний).	Тел.:	(098)	814-67-61.
·	Брус	 (4000х150х50	 см,	 сухий,	 сосновий),	
дошку	 (шальовка,	 6	 м,	 2,5х30	 см,	 суха),	
сітку-рабицю	(1	рулон)	недорого.	Тел.:	(097)	
454-25-10.
·	Брус	 неструганий	 (110х50	 мм,	 довжина	
4,5	м,	2	шт.,	100х70	мм,	довжина	3	м,	3	шт.).	
Тел.:	(097)	591-85-31.
·	Будинок	(розсувний,	2-пов.,	120	кв.м,	тов-
щина	стін	35	см,	знаходиться	в	Борисполі)	
-	5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Вапно	(60	кг,	негашене,	заводська	упаковка	
по	15	кг).	Тел.:	(098)	407-06-32.

·	Грати	віконні	ковані	з	елементами	плазмо-
вого	різання,	перила	ковані,	гвинтові	сходи	з	
елементами	плазмової	різки,	ворота	ковані	з	
елементами	плазмового	різання.	Тел.:	(067)	
492-93-02.
·	Драбину	(довжина	3	м).	Тел.:	(050)	067-49-01.
·	Драбину-люк,	 коліно,	 два	 трійника	 (діа-
метр	100	мм),	батареї	чавунні	(нов.,	по	2	та	3	
секцій,	12	шт.).	Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Дуб	сухий	(№	40,	довжина	4	м,	2,5	куб.м).	
Тел.:	(067)	929-72-55.
·	Лист	метал.	(2	мм).	Тел.:	(050)	661-38-71.
·	Ломи	(2	шт.),	стійку	для	підіймання	гаража.	
Тел.:	(066)	293-78-40.
·	Люк	 чавунний	 з	 пришкою	 (на	 4	 замка).	
Тел.:	484-80-93.
·	Мембрану	 під	металочерепицю	 (75	 кв.м).	
Тел.:	(050)	534-43-83.

ё Официальный дилер турецкой 
Компании «Kalde» в Украине OOO 
«Kalde-Vostok» реализует мелким 
и крупным оптом продукцию ту-
рецкой фирмы: трубы полипро-
пиленовые, фитинги, вентили, 
краны. Полный ассортимент про-
дукции, новинки. Доставка по всей 
Украине. Тел.: (068) 258-90-18, (063) 
680-98-89, (066) 109-11-59 (Елена).
·	Паркет	 (10	кв.м),	 лінолеум	кольоровий	 та	
утеплений.	Тел.:	546-96-87.
·	Паркет	ФОРТ	СЕЛЕКТ	(дубов.,	200х40,	9	
кв.м)	-	600	грн.	Тел.:	(050)	688-33-42.
·	Підвіконня	метал.	(200х30	см).	Тел.:	(098)	
769-52-04.
·	Плитку	 лицювальну	 (14,52	 кв.м),	 клей	 для	
плитки	(6	мішків	по	25	кг).	Тел.:	(093)	850-31-35.
·	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	для	сайдинга	дешево.	Тел.:	 (096)	
968-25-45.
·	Рами	(2	шт.,	зі	склом,	1х1,1	м).	Тел.:	(067)	
439-84-77.
·	Труби	 метал.	 (6	 шт.,	 по	 8-10	 м,	 водопро-
водні).	Тел.:	(093)	198-39-39.

·	Труби	метал.	Тел.:	(063)	254-14-35.
·	Трубку	нерж.	 (діаметр	15	мм).	Тел.:	 (063)	
865-62-86.
·	Цеглу	 одинарну,	 полуторну,	 подвійну	 (по	
50	шт.).	Тел.:	(067)	757-42-32.
·	Швелер	 метал.	 (ширина	 20	 см,	 довжина	
2	м,	 товщина	металу	10	мм,	 6	шт.)	 по	 230	
грн,	торг,	швелер	(3	шт.,	метал.,	довжина	2	
м,	ширина	16	см,	товщина	металу	8	мм)	по	
200	грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Шпалери	 паперові	 (7	 рулонів,	 4	 рулони,	
довжина	 8,5	 м,	 2	 види),	 кахель	 настінний	
(білий,	 блакитний,	 15х15	 см),	 кахель	 для	
підлоги	(20х20	см).	Тел.:	278-32-27.

2.2 Вікна, двері, жалюзі, 
перегородки

продам 
·	Блок	 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.
·	Блок	дверний	 (1930х1150	мм).	Тел.:	 (050)	
221-42-05.
·	Бродедвері.	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	Бронедвері	 (б/к),	 двері	 міжкімнатні	
(200х80	см).	Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Бронедвері	(висота	коробки	201	см,	ширина	
коробки	91	см,	висота	полотна	196	см,	ширина	
полотна	89	см).	Тел.:	(096)	316-70-76.
·	Вікна	металопластикові	(гарна	якість,	профіль	
WINBAY),	фарби,	лаки.	Тел.:	(050)	558-60-95.
·	Двері	 (2-стулкові,	 білі,	 б/к),	 двері	 (ДВП,	
2х0,9	м).	Тел.:	592-25-72.
·	Двері	вхідні	(180х80	см,	дерев.,	нов.).	Тел.:	
(067)	599-07-79.
·	Двері	 вхідні	 (2	 шт.,	 з	 коробкою,	 ДСП,	
гарний	стан).	Тел.:	(066)	274-61-83.
·	Двері	дерев.	(зі	склом,	масивні)	-	650	грн.	
Тел.:	(050)	609-60-46.
·	Двері	міжкімнатні	(200х80	см,	під	візерун-
часте	 скло,	 шпоновані	 дубом).	 Тел.:	 (067)	
712-26-27.
·	Двері	міжкімнатні	(200х80	см,	шпонована	
дубом,	 під	 візерунчасте	 скло).	 Тел.:	 (067)	
758-98-98.
·	Двері	міжкімнатні	(гарний	стан,	самовиве-
зення).	Тел.:	(067)	289-16-13.
·	Жалюзі	(метал.,	горизонтальні,	1,5	м).	Тел.:	
419-34-05.
·	Полотно	 дверне	 (соснове,	 фільончасте,	
80х195	см)	недорого.	Тел.:	(066)	249-97-19.
·	Рами	балконні	(б/к,	157х74	см).	Тел.:	(067)	
580-62-95.
·	Рами	балконні	(б/к	2	роки,	металопластик,	
3033х136	см).	Тел.:	(096)	337-31-30.

2.3. Решітки, огорожі, 
ворота

продам 
·	Ворота	гаражні	(товщина	листа	4	мм,	уте-
плені).	Тел.:	(066)	273-76-40.

2.4. Будівельн хімія
продам 

·	Клей	столярний	(200	г,	залишки).	Тел.:	463-
19-56.
·	Клей	шпалерний,	шпалери	різні.	Тел.:	424-
04-21.

2.5. Сантехніка
куплю 

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

продам 
·	Бак	розширювальний	для	систем	опалення	
та	кондиціонування	модель	РЕФЛЕКС	(140	
л,	робочий	стан).	Тел.:	(097)	992-54-38.
·	Біде,	 унітаз	 (білі),	 раковину	 (кавовий	
колір).	Тел.:	(067)	909-56-02.
·	Ванну	(б/к,	150х70	см).	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Ванну	(метал.,	нов.,	70х120	см,	біла)	-	1,2	
тис.грн.	Тел.:	362-36-55.
·	Ванну.	Тел.:	(067)	779-24-92.
·	Ванну	чавунну	(б/к,	1,5	м).	Тел.:	(097)	403-
17-22.
·	Ванну	 чавунну	 (довжина	 1,5	 м,	 гарний	
стан,	 радянських	 часів)	 -	 2,5	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(066)	752-60-63.
·	Ванну	чавунну	(метал.).	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Кришку	для	бачка	унітаза	(старого	зразка,	
б/к,	гарний	стан).	Тел.:	250-43-40.
·	Кришку	для	бачка	унітаза	(старого	зразка,	б/к,	
гарний	стан).	Тел.:	250-43-40,	(097)	297-56-00.
·	Мийку	кухон.	(б/к).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Мийку	 (нерж.,	накладна).	Тел.:	 (096)	470-
60-80.
·	Мийку	 нерж.	 (нов.,	 50х50	 см,	 накладна).	
Тел.:	(068)	928-11-43.
·	Мийку-тумбу	(нерж.,	нов.),	ємкість	(200	л,	
нов.).	Тел.:	(098)	206-60-80.

·	Набір	для	ванни	 (керамічний).	Тел.:	 (095)	
758-18-13.
·	Полотно	нетканне	 (прокламін,	ширина	 1	м,	
рулон	800	м)	-	договірна.	Тел.:	(067)	141-51-12.
·	Раковину	керамічну,	дзеркало	з	полицями,	
тумбу	 під	 раковину	 (дубова,	 з	 полицями).	
Тел.:	(067)	180-63-71.
·	Умивальник	JUKA	(Чехія,	62х43	см)	-	250	
грн.	Тел.:	(050)	609-60-46.
·	Умивальник	 на	 ніжці	 (б/к),	 мийку	 нерж.	
(кухон.,	50х50	см,	нов.),	фільтр	+	6	м	оцин-
кованої	труби	для	свердловини.	Тел.:	 (093)	
665-17-62.
·	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.
·	Фільтр	ТІЕММ	для	опалення	тонкого	очи-
щення	(Італія,	латунь,	3/4,	нов.,	для	гарячої	
води,	самопромивний)	-	1	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(096)	331-19-03.

2.6. Засоби опалення та 
газопостачання

куплю 
·	Газкотел	 АОГВ-110,	 газколонку	 ВПГ-24	
(для	себе)	недорого.	Тел.:	525-96-94.
·	Радіатори	чавунні	(б/к).	Тел.:	(050)	558-60-95.

продам 
·	Балон	газовий	(на	50	л,	б/к)	недорого.	Тел.:	
(067)	904-55-81.
·	Батареї	 опалененя	 (8	 та	 10	 секцій).	 Тел.:	
(050)	444-18-94.
·	Батареї	 опалення	 (8,	 10-секційні).	 Тел.:	
(067)	758-98-98.
·	Батареї	чавунні	(нов.,	7	секцій,	3	шт.,	само-
вимвезення).	Тел.:	412-67-98.
·	Батареї	чавунні.	Тел.:	(067)	547-70-94.
·	Батарею	чавунну	(7-секційна,	гарний	стан,	
робоча).	Тел.:	484-80-93.
·	Батарею	 чавунну	 (7-секційна).	 Тел.:	 (066)	
249-97-19.
·	Водонагрівач	(швидкісний,	від	електрики)	
-	640	грн.	Тел.:	(063)	071-61-87.
·	Газколонку	(б/к)	недорого.	Тел.:	(098)	296-
05-50.
·	Газкотел	(б/к).	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Електронагрівачі	 (3	 шт.).	 Тел.:	 (063)	 261-
11-21.
·	Електрорадіатор	 КАХОВКА-1	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(097)	353-33-74.
·	Калорифери	 (2	 шт.),	 самовар.	 Тел.:	 (097)	
844-92-76.
·	Колонку	 газову	 (виробник	 -	 Італія,	 б/к,	
гарний	стан).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Котел	 АОГВ	 газовий	 (24	 кВт,	 б/к,	 від-
мінний	стан).	Тел.:	592-25-72.
·	Котел	 твердопаливний	 (є	 газ,	 нов.).	 Тел.:	
(066)	208-33-55.
·	Обігрівач	(2	кВт,	9	секцій).	Тел.:	443-81-33.
·	Обігрівач	електричний.	Тел.:	285-72-67.
·	Обігрівачі	 водяні	 (3	 кВт,	 2	шт.),	 обігрівач	
(рідке	 паливо,	 для	 приміщень,	 підклю-
чається	 до	 системи	 водяного	 опалення).	
Тел.:	(095)	525-41-84.
·	Обігрівач	оливний.	Тел.:	565-85-77.
·	Обігрівач	(термостат,	програми)	-	350	грн.	
Тел.:	(050)	076-91-61.
·	Піч-буржуйку	 (варочна	 поверхня,	 Ма-
карівський	 р-н)	 -	 1,2	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	
(096)	331-19-03.
·	Пічку-буржуйку	(чавунна,	1939	р.вип.,	Ні-
меччина).	Тел.:	484-80-93.
·	Пічку	метал.	(виготовлена	за	індивідуальним	
замовленням	 та	 проектом	 на	 заводі,	 метал	
сталь	товщина	10	мм).	Тел.:	(066)	752-60-63.
·	Пічку	метал.	(виготовлена	за	індивідуальним	
замовленням	 та	 проектом	 на	 заводі,	 метал	
сталь	товщина	10	мм).	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	Радіатор	 масляний	 (10	 ребер,	 на	 4	
коліщатках).	Тел.:	(095)	709-58-21.

2.7. Ремонтно-будівельні, 
оздоблювальні роботи

пропоную 
· Аккуратная женщина мастер 
выполнит ремонтные работы: 
штукатурка, беспесчанка стен 
и потолка, обои. Откосы. Элек-
трик. Тел.: (099) 530-07-89, (063) 
601-37-56.
·	Выполняем	все	виды	строительных	работ.	
Штукатурка,	 шпаклевка,	 плитка,	 гипсо-
картон.	 Качество	 гарантируем.	 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.	
Садовые	 работы.	 Обрезка,	 побелка,	 обка-
пывание.	Михаил	(50	лет,	опыт).	Тел.:	(067)	
847-71-17.

·	Комплексный	и	частичный	ремонт	
квартир,	 комнат,	 дач.	Кладка,	шту-
катурка,	гипсокартон,	перегородки,	
малярка,	 плитка,	 обои,	 ламинат	 и	
др.	 работы.	 Быстро,	 качественно,	
недорого!	 Семейная	 пара.	 Тел.:	
(096)	273-47-48.
·	Малярка,	обои,	откосы,	беспесчанка.	Тел.:	
(050)	681-83-41.
·	Малярка,	обои,	откосы,	беспесчанка.	Тел.:	
(067)	724-82-49.

· Паркет. Акуратна робота бара-
банною та плоскошліфувальною 
машинами. Дрібні ремонти. Ла-
кування. Гель. Кріплення плін-
тусу. Консультації. Шпаклю-
вання щілин. Тел.: 360-92-60.
·	Плиточні	роботи.	Тел.:	(066)	021-86-60.
·	Ремонт	 і	 оздоблення.	 Дизайн	
інтер’єру.	 Будівельні,	 монтажні,	
малярні	 роботи.	 Тел.:	 (063)	 367-
38-71	(Максим).

·	Срочно	 выполняем	 все	 виды	 строительных	
и	сварочных	работ.	Установка	дверей,	плитка,	
малярно-штукатурные	 работы.	 Качество	 га-
рантируем.	Ковака,	окна.	Все	виды	сложности.	
Тел.:	(063)	855-72-77,	(098)	326-97-99.
·	Срочно	выполняем	все	виды	строительных	
работ.	 Металлоконструкции	 любой	 слож-
ности,	 бронедвери,	 решетки,	 ворота,	 ко-
зырьки,	навесы.	Ремонт	квартир	и	офисов.	
Тел.:	(098)	326-97-99,	(063)	855-72-77.
·	Срочно	выполняем	все	виды	строительных	
работ,	 также	 металлоконструкции	 любой	
сложности.	 Бронедвери,	 решетки,	 ворота,	
козырьки,	навесы.	Ремонт	квартир	и	офисов.	
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.

·	Шпалери,	малярка,	безпіщанка.	Тел.:	(063)	
876-49-79.

3 Транспорт 3

3.1. Автомобілі легкові
куплю 

·	Авто	 (єврономери,	 для	 себе),	 до	 500	 у.о.	
Тел.:	(098)	287-33-61.
·	Автомобіль	(для	себе).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Автомобіль	з	невеликим	пробігом	(для	себе).	
Розгляну	варіанти.	Тел.:	(050)	927-54-17.
·	ВАЗ,	МОСКВИЧ	(норм.	 стан).	Тел.:	 (097)	
501-97-87	(Вадим).
·	ТАВРІЯ	ПІКАП	(газова	установка,	можна	
тільки	 кузов	 з	 документами).	 Тел.:	 (067)	
265-00-62.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 В-3,	 ЛАНСІЯ	
ТЕМА	-	до	12	тис.грн.	Тел.:	(097)	803-04-58.

продам 
·	JMS	 СІЄРРА	 (2014	 р.вип.,	 80	 тис.км,	 5,3	
л,	КПП-автомат,	пікап,	із	США).	Тел.:	(067)	
755-00-36.
·	АУДІ-80	 (94	 р.вип.,	 2,0	 л,	 інжектор,	 колір	
білий,	розбите	лобове	скло	та	скло	водія,	норм.	
стан)	-	3,2	тис.	у.о.	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	АУДІ	Q-7	(2008	р.вип.,	чорний,	пробіг	190	
км,	обслуговування	-	станція,	4,2	л,	турбоди-
зель).	Тел.:	(050)	310-56-15.
·	АУДІ	А-6	(2002	р.вип.,	сріблястий,	250	тис.
км,	3,0	л,	КПП-автомат,	газ-бензин,	клімат-
контроль,	шкіра)	 -	 180	 тис.грн.	 Тел.:	 (063)	
293-84-82.
·	ВАЗ-21053	 (86	 р.вип.,	 1,5	 л,	 газ-бензин,	
вишневий,	 нов.	 крила,	 пороги)	 -	 900	 у.о.	
Тел.:	(097)	490-02-47.
·	ВАЗ-21063	 (86	 р.вип.,	 пробіг	 70,5	 тис.км,	
біл.,	5-ступ.КПП,	рідна	фарба)	-	1,5	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(063)	255-68-92.
·	ВАЗ-2106	 (91	 р.вип.,	 48	 тис.км,	 беж.,	
гарний	стан,	на	ходу,	оригінал,	причіп	в	гар-
ному	 стані	 -	 оригінал,	 магнітола	 ПІОНЕР,	
7,8	л/100	км)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	
453-13-87	(Віктор	Федорович).
·	ВАЗ-2106	 (91	 р.вип.)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(098)	570-37-89.
·	ВАЗ-21099	 (2004	 р.вип.,	 інжектор,	 рідна	
фарба,	норм.	стан,	потребує	заміни	порогів)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(063)	628-34-12.
·	ВОЛЬВО-940	 (93	 р.вип.,	 2,3	 л,	 турбо,	
пробіг	18	тис.км,	відмінний	стан)	-	95	тис.
грн.	Тел.:	332-04-13.
·	ВОЛЬВО-940	(93	р.вип.,	седан,	2,3	л,	мех.	
КПП,	 гарний	 стан)	 -	 4	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (067)	
280-97-50.
·	ВОЛЬВО-960	(93	р.вип.,	2,5	л,	24	клапани,	
гарний	стан,	КПП-автомат,	диски	R16)	-	3,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	059-94-80.
·	ГАЗ-2410	(88	р.вип.,	на	ходу)	-	500	у.о.	Тел.:	
258-24-35.
·	ГАЗ-3102	ВОЛГА	(85	р.вип.,	можна	на	за-
пчастини).	Тел.:	(068)	358-24-44.
·	ГАЗ-3110	(2004	р.вип.,	зелений,	газ-бензин,	
5-ступ.КПП,	 потребує	 заміни	 дверей)	 -	 1,1	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	477-34-86.
·	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	 (2008	 р.вип.,	 червоний,	 0,8	
л,	мех.КПП)	-	за	домовленістю.	Тел.:	 (068)	
414-66-71.
·	ДЕУ	НЕКСІЯ	(2006	р.вип.,	гарний	стан)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(063)	766-89-98.
·	ДЕУ	СЕНС	(2012	р.вип.,	повний	фарш,	68	
тис.км,	 без	 газової	 установки,	 буде	 зніма-
тися	з	обліку,	небитий,	рідна	фарба,	тріщина	
на	 склі,	 потертості	 бампера)	 -	 107	 тис.грн.	
Без	посередників.	Тел.:	(050)	387-30-34	(Ва-
лентин).
·	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.

·	Машина	 в	 отличном	 состоянии,	
покупалась	 в	 салоне	 Кременчуга,	
ездила	сама,	очень	аккуратно	и	ща-
дяще,	 есть	 2	 комплекта	 резины	 на	
дисках	зима/лето,	машина	идеальна	
для	 молодежи,	 в	 эксплуатации	 с	
2008	г.	Как	хозяйка	могу	поделиться	
своими	впечатлениями:	машина	для	
тех	кто	любит	скорость,	легкость	и	
маневренность,	 настоящее	 вопло-
щение	бунтарского	духа	испанской	
марки,	 прекрасно	 сбалансиро-
ванный	 для	 своего	 класса	 автомо-
биль.	Это	не	просто	хорошая	город-
ская	машина,	 это	 праздник	жизни,	
который	 может	 быть	 вашим.	 Тел.:	
(096)	287-69-89.
·	МЕРСЕДЕС	 С-202	 (98	 р.вип.,	 німецька	
реєстрація,	дизель)	-	50	тис.грн.	Тел.:	(095)	
623-60-69.
·	МІЦУБІСІ	ГРАНДІС	(2007	р.вип.,	2,4	л,	мех.
КПП,	чорний,	169	тис.км,	газ-бензин,	7	місць,	
клімат-контроль,	титанові	диски,	тонований)	-	
230	тис.грн.	Тел.:	(050)	811-91-99.
·	МІЦУБІСІ	ЛАНЦЕР	(87	р.вип.,	вишневий,	
1,5	л,	5-ступ.КПП,	270	тис.км,	гарний	стан)	
-	1,7	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	935-19-90.
·	МОСКВИЧ-2141	(90	р.вип.,	після	капремонту)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(066)	208-33-55.
·	ОПЕЛЬ	 КОМБО	 (95	 р.вип.,	 потребує	 ре-
монту)	-	2	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	765-84-77.
·	ОПЕЛЬ	ОМЕГА	В	(98	р.вип.,	2,0	л,	16	кла-
панів,	 універсал)	 -	 3,8	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (099)	
158-20-91.
·	ПЕЖО-206	 (2009	 р.вип.,	 седан,	 1,4	 л,	
бензин,	 43	 тис.км,	 гаражне	 зберігання,	
гарний	 стан,	 комплект	 нов.	 гуми)	 -	 6	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	ПЕЖО-207	(2009	р.вип.,	112	тис.км,	синій)	
-	7,2	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	516-46-24.

·	РЕНО	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.
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·	СЕАТ	 ИБИЦА	 (2008	 г.вып.,	 хет-
чбек,	 5	 дверей,	 пробег	 70	 тыс.км,	
двигатель	2	л,	бензин,	КПП	ручная,	
механика,	 привод	 передний.	 Се-
ребристый	 металлик,	 SEAT	 IBIZA	
SPORT	2.0/MT	в	отл.	сост.,	куплен	в	
автосалоне	 у	 официального	 дилера.	
Автомобиль	эксплуатировался	очень	
бережно,	 идеальный	 во	 всех	 отно-
шениях,	 по	 кузову	 не	 крашен,	 без	
вмятин	и	царапин,	салон	чистый	без	
погрешностей,	полностью	обслужен,	
масла,	 фильтры	 только	 поменяны,	
ходовая	 отличная,	 дополнительно	
установили:	 автомагнитола	ALPINE	
CD/MP3,	сигнализацию	с	ДУ,	защиту	
двигателя.	 Отличный	 автомобиль,	
который	 оставляет	 массу	 приятных	
впечатлений.	 Состояние:	 гаражное	
хранение,	 сервисная	 книжка,	 не	
бит,	не	крашен,	безопасность	-	цен-
тральный	 замок,	 подушка	 безопас-
ности	 (airbag),	 ABS,	 галогенные	
фары,	 усилитель	 руля,	 электросте-
клоподъемники,	 климат-контроль,	
подогрев	 зеркал).	 Цена	 9	 тыс.у.е.	
Тел.:	(096)	287-69-89,	(067)	254-66-80	
(Богдан,	Раиса).
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ГОЛЬФ	 (2011	 р.вип.,	
білий,	54	тис.км,	гарний	стан)	-	12,5	тис.	у.о.	
Тел.:	(095)	703-97-43.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	ПАССАТ	(92	р.вип.,	виш-
невий,	газ-бензин,	5-дверний,	гарний	стан).	
Тел.:	(096)	776-00-55.

·	ФОЛЬКСВАГЕН	ПАССАТ	В-5	 (98	р.вип.,	
1,8,	турбо,	повний	фарш,	колір	пляшка)	-	5,3	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	776-88-53.
·	ФОРД	ЕКСПЛОРЕР	(2014	р.вип.,	2,0	л,	45	
тис.км,	7	місць,	білий,	з	США).	Тел.:	(067)	
917-09-47.
·	ФОРД	ЕКСПЛОРЕР	(2014	р.вип.,	2,0	л,	55	
тис.км,	повна	комплектація,	7	місць,	білий,	
із	США).	Тел.:	(04631)	4-42-23.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	(86	р.вип.).	Тел.:	(097)	109-
72-46.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	(97	р.вип.,	1,3	л,	бензин).	
Тел.:	(099)	705-52-33.
·	ФОРД	 СІЄРРА	 (87	 р.вип.,	 темно-синій,	
5-ступ.КПП,	 газ-бензин,	 газ	 вписаний	 в	
техпаспорт,	диски,	норм.	стан)	-	1,6	тис.	у.о.	
Тел.:	(096)	686-48-12.
·	ФОРД	СКОРПІО	(98	р.вип.,	норм.	стан)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	339-39-35.
·	ШЕВРОЛЄ	АВЕО	(2006	р.вип.,	седан,	1,5	
л,	сірий,	повний	комфорт,	центр.	замок,	ком-
плект	зим.	гуми	з	дисками,	105	тис.км)	-	6	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	492-33-83.
·	ШЕВРОЛЄ	АВЕО	(2006	р.вип.).	Тел.:	(096)	
628-76-89.
·	ШЕВРОЛЄ	 АВЕО	 (2010	 р.вип.,	 хетчбек,	
сірий,	газова	установка,	4	літ.	колеса)	-	135	
тис.грн.	Тел.:	(067)	741-28-29.
·	ШЕВРОЛЄ	КРУЗ	(2013	р.вип.,	чорний)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(063)	953-77-30.
·	ШКОДА	ОКТАВІЯ	 (2009	 р.вип.,	 197	 тис.
км,	 чеська	 реєстрація,	 нерозмитнений).	
Тел.:	(067)	500-66-38.

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.
·	КРАЗ-6510	(93	р.вип.,	самоскид,	12	т)	-	7,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	МАЗ-543203	(2006	р.вип.,	седловий	тягач,	
172	тис.км,	гарний	стан,	на	ходу,	гарна	гума,	
білий	 колір,	 двигун	 11,150)	 -	 165	 тис.грн.	
Терміново.	Тел.:	(067)	837-51-70.
·	МАЗ-54329	(94	р.вип.,	14	л,	дизель,	20	т)	-	
90	тис.грн.	Тел.:	(093)	660-28-90.

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

3.3. Автобуси, 
мікроавтобуси

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

продам 
·	ГАЗЕЛЬ	 (2006	 р.вип.,	 газ-бензин,	 ванта-
жопасажирський)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(068)	530-13-77.
·	ГАЗЕЛЬ	(92	р.вип.,	газ-бензин).	Тел.:	(066)	
599-08-46.
·	РЕНО	ТРАФІК	(89	р.вип.,	дизель,	довжина	
4,5	 м)	 -	 32	 тис.грн.	 Терміново.	 Тел.:	 (098)	
042-00-29.
·	ФОРД	 ТРАНЗИТ	 (89	 р.вип.,	 середній,	
короткий,	 бензин,	 2,0	 л,	 потребує	 зварю-
вальних	робіт)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	
067-38-58	(Миргород).
·	ФОРД	ТРАНЗИТ	(95	р.вип.,	2,5	л,	дизель)	-	
50	тис.грн.	Тел.:	(066)	570-92-17.

3.4. Мото-, вело
куплю 

·	Велосипед	 (для	 себе).	 Тел.:	 (098)	 227-72-
04.
·	Велосипед	 (для	 себе).	 Тел.:	 (098)	 436-12-
04.
·	Велосипед	(можна	розсувний).	Тел.:	 (093)	
701-31-51.

продам 
·	Веломобіль	 КАРТ-1506	 (2-місний,	 пе-
дальний,	 3-колесний)	 -	 4,8	 тис.грн.	 Тел.:	
(066)	820-39-48.
·	Велосипед	 гірський	 (колір	 чорно-нео-
новий)	-	100	у.о.	Тел.:	294-05-94.
·	Велосипед	 гірський	 (посилені	 ободи,	 ди-
скові	гальма,	гарний	стан,	на	ходу)	або	об-
міняю.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Велосипед	 доріжній	 (б/к,	 на	 ходу).	 Тел.:	
(095)	133-93-74.
·	Велосипед	дорожній	(б/к,	гарний	стан)	не-
дорого.	Тел.:	(095)	525-41-84.
·	Велосипед	 ЕКСКЛЮЗИВ	 спорт.	 (б/к,	 Ні-
меччина)	-	1,7	тис.грн.	Тел.:	(099)	384-70-00.
·	Велосипед	 (жін.,	 рожевий,	 Італія).	 Тел.:	
428-36-66.
·	Велосипеди:	 КОЛЬНАГО,	 ДЖАНТ,	
МЕРІДА	по	запчастинах.	Тел.:	(094)	925-26-
44.

·	Велосипед	 (нов.,	 вітч.,	 діаметр	 колеса	 60	
см).	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Велосипед	 розсувний	 (нов.).	 Тел.:	 (095)	
280-43-75.
·	Велосипед	 росувний,	 електровелосипед	
(1500	Вт,	48	В,	27	швидкостей)	-	1,535	у.о.	
Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Велосипед	 спорт.	 (з	 Німеччини,	 гарний	
стан,	на	ходу)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	103-
48-89.
·	Мопед	 СУЗУКІ	 ЛЕТЦ-2	 (Японія).	 Тел.:	
418-07-97,	(050)	150-65-08.
·	Мотоколяску	 СЗД:	 двигун,	 редуктор,	 ко-
леса,	 осі,	 ланцюги	 (комплект).	 Тел.:	 (067)	
894-90-11.
·	Моторолер	МУРАВЕЙ.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Скутер	ДАФА	(80	куб.см,	4-тактний)	-	3,5	
тис.грн.	Терміново.	Тел.:	(050)	943-24-12.

3.5. Спецтехніка
куплю 

·	Автопричіп	легковий.	Тел.:	592-26-71.
·	Напівпричіп	 вантажний	 (для	 себе,	 тент,	
штора,	на	дисках,	на	інтраксах).	Тел.:	(096)	
398-00-39.

продам 
·	Екскаватор	ЖІСІБІ-3Х	(2004	р.вип.,	норм.	
стан,	на	ходу)	-	28	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-
02-47.
·	Ківш	від	бетономішалки	для	міні-екскава-
тора.	Тел.:	(067)	294-74-17.
·	Напівпричіп	ШМІДТ	(2000	р.вип.,	Німеч-
чина,	13,5	м,	алюмінієві	борти)	-	3	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	876-12-57.
·	Пвтопричіп	 (2008	 р.вип.,	 120х160	 см,	
реєстрація)	-	9,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	749-52-30.
·	Тельфер	ручний	(1,5	т).	Тел.:	(067)	591-28-87.
·	Трактор	МТЗ-892	(2018	р.вип.,	нов.,	гарний	
стан)	-	490	тис.грн.	Тел.:	(095)	477-34-86.

послуги 
ё	 Услуги	 аренды	 трала,	 негаба-
ритные	перевозки	по	Украине,	пере-
возим	различную	спецтехнику,	экс-
каваторы,	 бульдозеры,	 комбайны,	
емкости,	прочее	оборудование	до	60	
тонн.	Тел.:	(068)	241-35-18	(Мария).

3.6. Автодеталі
куплю 

·	ГАЗ-31105:	двері,	бампер	задній	(для	себе)	
недорого.	Тел.:	(067)	953-44-85.
·	ЗАЗ	СЛАВУТА:	капот	б/к	(для	себе).	Тел.:	
(096)	064-11-80.

продам 
·	БМВ-520І	 (82-87	 р.вип.)	 на	 запчастини.	
Тел.:	(063)	588-87-73.
·	ВАЗ-21011:	 двигун	 без	 головки;	 ТАВРІЯ:	
двигун	без	головки;	ВАЗ-2108:	головку	дви-
гуна.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	ВАЗ	 2101-2107:	 диски	 колесні.	 МОС-
КВИЧ-402:	запчастини.	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	ВАЗ-2101:	запчастини.	Тел.:	(096)	951-72-19.
·	ВАЗ-2102:	двері	 (3	шт.),	 вал	розподільчий	
з	 кулачаами,	 глушник,	 крило	 праве	 (нов.),	
капот,	 редцуктор	 заднього	 мосту.	 МОС-
КВИЧ-2141:	крила	передні.	Тел.:	524-25-68.
·	ВАЗ-2106,	 2107:	 комплект	 задніх	 сидінь.	
Тел.:	(063)	146-29-26.
·	ВАЗ-2108:	 блок	 циліндрів	 (в	 зборі,	 ма-
ховик,	колінвал,	поршні)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	242-26-36.
·	ВАЗ-2108:	скло	заднє	(б/к)	-	400	грн.	Тел.:	
(067)	242-26-36.
·	ВАЗ:	скло	заднього	виду	із	ущільнювальною	
гумою	-	200	грн,	генератор;	МОСКВИЧ-2140:	
генератор	-	350	грн.	Тел.:	484-80-93.
·	ВОЛЬВО-850	по	запчастинах.	Тел.:	332-04-13.
·	ГАЗ-2401:	запчастини	б/к.	Тел.:	(098)	083-
54-35.
·	ГАЗ-2401	 по	 запчастинах,	 ГАЗ-2410:	
двигун.	Тел.:	258-24-35.
·	ГАЗ-2401	по	запчастинах.	Тел.:	 (097)	290-
12-40.
·	ГАЗ-24,	ГАЗ-2410	всього	75	різних	деталей	
віпуску	 СРСР.	 Ціна	 договірна.	 Тел.:	 (067)	
102-31-91.
·	ГАЗ-24:	 кермовий	 механізм,	 передню	 па-
нель	з	боковинами,	блок	циліндрів,	головку	
блока,	 двері,	 крила,	 бампер,	 КПП,	 щиток	
приладів,	ресори,	поршневу,	шатуни,	кожух	
зчеплення.	Тел.:	(066)	270-86-17.
·	ГАЗЕЛЬ:	запчастини	нов.	та	б/к.	Тел.:	(068)	
120-67-77.
·	ДЕУ	ЛАНОС	(2009	р.вип.),	ДЕУ	НЕКСІЯ	
(2008	 р.вип.),	 ШВОДА	 ОКТАВІЯ	 (2010	
р.вип.,	 литовська	 реєстрація)	 по	 запча-
стинах.	Тел.:	(063)	240-33-13.
·	ДЕУ	ЛАНОС	(литовська	реєстрація)	на	за-
пчастини.	Тел.:	(067)	500-66-38.
·	ЗІЛ-130	 (81	 р.вип.,	 двигун	 М-54,	 само-
скид,	«колгоспник»)	по	запчастинах	+	ГБО	
(метан).	Тел.:	(097)	617-47-55.
·	КРАЗ,	МАЗ:	компресор	(гарний	стан).	Тел.:	
(097)	137-95-87.
·	МЕРСЕДЕС-124,	 140:	 запчастини.	 Тел.:	
(066)	677-93-87.
·	МЕРСЕДЕС-124	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-124	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-140	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-140	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-202	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-210	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-210	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС	ВІТО,	ВІАНО,	ML,	GL:	запча-
стини.	Тел.:	(063)	058-60-34.
·	МЕРСЕДЕС	МL	163-164,	GL:	запчастини.	
Тел.:	(066)	701-99-14.
·	МЕРСЕДЕС:	тільки	двері,	задні	праві	і	ліві.	
Тел.:	(067)	141-51-12.
·	МІЦУБІСІ	 ГАЛАНТ:	 запчастини.	 Тел.:	
(093)	032-96-16.
·	МІЦУБІСІ:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	
(067)	744-42-71.
·	МІЦУБІСІ	ЛАНЦЕР-9	(2006	р.вип.):	фари	
б/к	(оригінал).	Тел.:	(093)	413-60-16.
·	МІЦУБІСІ	 ПАДЖЕРО	 ВАГОН-4	 (2010	
р.вип.):	фари	(б/к,	оригінал).	Тел.:	(097)	266-
11-52.
·	МІЦУБІСІ	ПАДЖЕРО	СПОРТ	(2007	р.вип.):	
фари	б/к	(оригінал).	Тел.:	(095)	591-05-25.
·	МОСКВИЧ-2141:	двигун	(2,0	л)	по	запча-
стинах.	Тел.:	(066)	754-84-62.
·	МОСКВИЧ-408,	412	двері	водія	по	500	грн,	
МОСКВИЧ-408:	крило	ліве	заднє	-	400	грн.	
Тел.:	(097)	620-21-72.
·	МОСКВИЧ-408:	капот,	кришку	багажника,	
крила	 задні	 (б/к),	 МОСКВИЧ-2140:	 капот,	
двері,	 вакуум,	 супорт,	 КПП,	 стікло.	 Тел.:	
(067)	141-51-12.
·	МОСКВИЧ-412,	 2140:	 запчастини.	 Тел.:	
(068)	975-70-28.
·	МОСКВИЧ:	 диск	 (нов.)	 -	 150	 грн.	 Тел.:	
(067)	217-74-60.

·	НІССАН:	 головку	 блока,	 колінвал,	 блок,	
шестірні.	Тел.:	(095)	561-36-09.
·	НІССАН	 САННІ	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	534-43-83.
·	ОПЕЛЬ	 ОМЕГА	 (2000	 р.вип.)	 по	 запча-
стинах.	Тел.:	(066)	122-39-75.
·	ОПЕЛЬ	 ОМЕГА	 (90	 р.вип.)	 по	 запча-
стинах.	Тел.:	(098)	269-29-72.
·	ПЕЖО-406	КУПЕ	ПІНІН	ФАРІНА	 по	 за-
пчастинах.	Тел.:	332-65-66.
·	РЕНДЖ	 РОВЕР	 (2010	 р.вип.,	 після	 ДТП,	
з	документами)	по	запчастинах.	Тел.:	(067)	
500-66-38.
·	РЕНО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (050)	
511-25-98.
·	РЕНО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (066)	
256-61-25.
·	РЕНО	ПРЕМІУМ:	 запчастини	 з	 докумен-
тами	(рама).	Тел.:	(067)	720-46-42.
·	РОВЕР-213,	 820:	 запчастини.	 Тел.:	 (067)	
452-81-62.
·	СУБАРУ:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(068)	
321-42-44.
·	УАЗ:	запчастини.	Тел.:	(050)	193-78-17.
·	УАЗ:	 напіввісі	 (гранати),	 ступиці,	 бортові	
шестерні	-	до	військових	мостів.	Тел.:	(067)	
141-51-12.
·	ФІАТ	ДУКАТО:	 решітку	 радіатора	 (80-90	
р.вип.,	 широка)	 -	 50	 у.о.,	 кільця	 двигуна,	
підшипник	передньої	ступиці	(нов.)	-	30	у.о.	
Тел.:	(066)	155-25-44.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ГОЛЬФ:	 передню	 ча-
стину,	два	радіатори,	рамку	передню	радіа-
тора,	 нижня	поперечна	 бампер.	Тел.:	 (067)	
997-29-27.

· ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ 3, 
ТРАНСПОРТЕР Т-4, Т-5. СТО. 
Автовикуп. Доставка запчастин 
по Україні. Петропавлівська Бор-
щагівка, вул. Медова,15а (Корот-
ченко 15а). http://volkswagensto.
kiev.ua; e-mail: avtohelp2065@
gmail.com; e-mail: avtohelp2010@i.
ua. Тел.: (97) 100-33-77, 360-11-20.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ:	 запчастини.	
Тел.:	(098)	135-31-53.
·	ФОРД	LDV	КОНВОЙ	(2004	р.вип.,	дизель)	
по	запчастинах.	Тел.:	(067)	319-14-50.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(066)	
410-27-93.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(066)	
702-76-46.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(093)	
058-72-75.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(094)	
823-62-13.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(097)	
109-72-46.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	592-
34-39.
·	ФОРД	СКОРПІО:	головку	блока,	колінвал.	
Тел.:	(066)	594-57-64.
·	ФОРД	СКОРПІО:	головку	блока,	колінвал.	
Тел.:	(066)	647-02-88.
·	ФОРД	 СКОРПІО	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	739-28-82.
·	ХОНДА:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(093)	
002-08-07.
·	ХОНДА	 СИВІК:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	
Тел.:	(099)	905-77-41.
·	ХОНДА	СИВІК,	ХОНДА	КОНЦЕРТО:	за-
пчастини.	Тел.:	(067)	452-81-62.
·	ХОНДА	СИВІК,	ХОНДА	КОНЦЕРТО:	за-
пчастини.	Тел.:	513-69-83.
·	ЧЕРІ	АМУЛЕТ	по	запчастинах.	Тел.:	(068)	
530-35-97.
·	ШКОДА	 ОКТАВІЯ	 (на	 єврономерах,	
польська	 реєстрація,	 після	ДТП)	 -	 400	 у.о.	
Тел.:	(063)	898-62-25.

3.7. Аксесуари, авто хімія, 
ПММ

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

ё	 Кислородные	 баллоны,	 емкости	
азотные.	Куплю.	Тел.:	(050)	514-21-44.
·	Підшипники	автомобільні	(для	себе).	Тел.:	
(068)	376-21-21.

продам 
·	Автомагнітолу	 (нов.),	 систему	 акустичну	
ДЕКСТ	для	автомобіля.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Автопокришки	(літ.,	2	колеса,	185х55	R-15)	
по	 300	 грн/колесо,	 зим.	 РОСАВА	 (175х70	
R13,	5	колес,	нов.),	R15	(зим.,	195х65	R15,	
4	шт.).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	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.
·	Акумулятор	для	легкового	авто	(74	А	х	800)	
-	600	грн.	Тел.:	(067)	844-63-19.
·	Акумулятор	 на	 вантажний	 авто	 (190	 А,	
нов.)	-	2,28	тис.грн.	Тел.:	(096)	349-93-51.
·	Багажник	 на	 авто	 радянського	 виготов-
лення	 (нов.,	 не	 користувалися,	 в	 упаковці,	
самовивезення	 -	 Оболонь)	 -	 300	 грн.	 Тел.:	
(066)	388-58-29.
·	Балон	газ.	(50	л,	ГБО).	Тел.:	(066)	291-57-97.
ё	Газобаллонное	оборудование.	Га-
рантия.	 www.gaz.zp.ua.	 Тел.:	 (099)	
526-01-12, (097) 283-80-30, (093) 
797-85-50.
·	Генератор	 автобусний	 (нов.,	 95	 А,	 14	 В).	
Тел.:	(093)	802-53-53.
·	Динаміки	автомобільні.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Каністру	 алюмінієву	 (б/к,	 плоска,	 30	 л,	
вітч.)	-	400	грн.	Тел.:	(098)	121-56-55.
·	Пристрій	 зарядний	 для	 автоакумуляторів	
(220	В).	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Пристрій	зарядний	для	акумулятора,	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.
·	Ремні	 зтяжні	 для	 кріплення	 вантажу	 ван-
тажного	автомобіля	(довжина	9	м,	міцність	
4	 т,	 нов.),	 пристрій	 буксирувальний	 (нов.)	
ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 недорого.	 Тел.:	
(096)	314-15-64.
·	Установку	газову	(нов.,	Італія)	-	3,5	тис.грн.	
Тел.:	(063)	538-15-91.

·	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.	Тел.:	(067)	242-26-36.
·	Автопокришки	GOOD	YEAR	 185х65	R15	
(зим.).	Тел.:	(050)	385-81-82.
·	Автопокришки	 R13,	 14,	 15,	 16	 (все	 б/к).	
Тел.:	332-04-13.
·	Автопокришки	 ГЕСЛАВЕТ	 (зим.,	 195/60	
R15).	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Автопокришки	(літ.,	2	колеса,	185х55	R-15)	
по	 300	 грн/колесо,	 зим.	 РОСАВА	 (175х70	
R13,	5	колес,	нов.),	R15	(зим.,	195х65	R15,	
4	шт.).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Автопокришки	НОКІАН-225/65	R17	(зим.,	
4	колеса,	б/к,	гарний	стан)	-	договірна.	Тел.:	
(067)	591-19-54.
·	Автошини	165х70	R16	(б/к,	5	шт.)	-	500	грн/
шт.	Тел.:	(063)	158-90-39.

3.10. Гаражі
куплю 

·	Гараж	або	паркомісце	в	Києві.	Тел.:	 (093)	
701-31-51.
·	Гараж	(вул.	Маршала	Гречка,	Саратовська,	
Тираспільська,	 Академіка	 Туполєва,	 для	
себе),	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Гараж	(метал.,	метал.,	для	себе).	Тел.:	(098)	
250-76-50.
·	Гараж	(метал.,	можна	з	місцем).	Тел.:	(098)	
042-00-29.
·	Гараж	(метал.,	на	вивезення).	Тел.:	592-26-71.
·	Гараж	(Нивки,	для	себе),	у	власника.	Тел.:	
599-06-12.
·	Гараж	(Нивки,	для	себе),	у	господаря.	Тел.:	
(097)	815-68-40.

продам 
·	Ворота	гаражні	розпашні.	Тел.:	(050)	720-
37-43.
·	Гараж-бокс	 (Подільський,	 вул.	 Соляна,	
27	кв.м,	 окремий	 заїзд,	 охорона,	 опалення,	
електроенергія,	 вода,	 каналізація)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,33,	
залізний)	на	гараж	(Подільський,	Куренівка,	
пташиний	базар).	Тел.:	(093)	861-56-16.
·	Гараж	(Дарницький,	м.	«Видубичі»,	ГБК	«На-
ука»)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	664-30-42.
·	Гараж	 (Дарницький,	Позняки,	 р-н	Дарни-
цького	 кладовища,	 кооп.	 «Енергетик-2»).	
Тел.:	(066)	601-90-92.
·	Гараж	 (Деснянський,	 Троєщина,	 вул.	 Пу-
хівська,	кооп.)	недорого.	Тел.:	(097)	483-81-65.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Березня-
ківська,11,	 кооп.	 «Ветеран»).	 Тел.:	 (066)	
293-78-40.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Курнатовсь-
кого,	кооп.,	ринок	«Десна»,	3,6х5,5	м,	цегл.,	
1-пов.,	охорона,	електроенергія,	автомийка,	
документи	 готові,	 приват.,	 транспортний	
розв’язок	-	автобус,	трамвай,	автомийка)	-	5	
тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (098)	 845-20-90,	 (063)	
496-37-76.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Райдужна,	
власний).	Тел.:	(098)	176-79-79.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Райдужна,	
метал.).	Тел.:	(093)	578-34-08.
·	Гараж	(металевий,	без	місця,	розібраний,	від-
мінний	стан)	-	6,9	тис.грн.	ел.:	(067)	923-36-93.
·	Гараж	 (металевий,	 без	 місця,	 розібраний,	
відмінний	 стан)	 -	 6,9	 тис.грн.	 Тел.:	 (067)	
923-36-93.
·	Гараж	 (метал.)	 на	 вивезення.	 Тел.:	 (063)	
772-55-26.
·	Гараж	(Оболонський,	вул.	Маршала	Мали-
новського,36,	 м.	 «Оболонь»,	 метал.).	 Тел.:	
(095)	876-53-44.
·	Гараж	(Печерський,	м.	«Видубичі»,	метал.,	
20	 кв.м,	підвал,	після	капремонту)	 -	 2	 тис.	
у.о.	Тел.:	(098)	247-55-17.
·	Гараж	(Печерський,	поряд	м.	«Либідська»,	
кооп.	«Либідь»,	22	кв.м,	утеплений,	сухий)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(068)	358-24-44.
·	Гараж	 (Подільський,	 кооп.	 «Виноградар»,	
пр.В.Порика,8,	цегл.,	3х6	м,	висота	2,2	м)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(099)	438-15-88.
·	Гараж	(Подільський,	пров.Квитневий,	ГБК	
«Барвинок»,	цегл.,	7х4	м,	підвакл	за	периме-
тром,	держакт	на	землю,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(067)	700-73-00.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Сім’ї	 Сосніних,	 метал.)	 недорого.	 Термі-
ново.	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Сім’ї	Сосніних)	недорого.	Терміново.	Тел.:	
(097)	483-81-65.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Я.Коласа,	 кооп.	 «Олімпієць»,	 на	 2	 авто,	
цегл.,	погріб).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Гараж	(Святошинський,	Борщагівка,	кооп.,	
метал.).	Тел.:	(096)	353-94-54.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 вул.	 Народного	
ополчення,23,	 аеропорт	 Жуляни,	 ГБК	
«Центр»,	цегл.,	5,7х3,3	м,	підвал	за	периме-
тром,	 електроенергія,	 охорона	 цілодобово,	
приват.).	Тел.:	(098)	605-03-65.
·	Гараж	(Солом’янський,	пр.Лобановського,	
поряд	 вул.	 М.Кривоноса,	 кооп.	 «Севасто-
польський»,	18	кв.м,	чистий,	вільний).	Тел.:	
(067)	183-44-34.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 біля	 м.	 «Лук’я-
нівська»,	на	2	авто).	Тел.:	483-08-58.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 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.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 Сирець,	 вул.	 Ба-
кинська,	метал.,	охорона,	кооп.,	погріб,	бе-
тонна	 підлога,	 охорона)	 -	 85	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	911-29-90.

здам в оренду 
·	Гараж-бокс	 (Шевченківський,	 Лук’янівка,	
вул.	Соляна,	30	кв.м).	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Гараж	 в	 Гостомелі	 (100	 кв.м,	 поряд	 Вар-
шавська	 траса)	 -	 3	 тис.грн/міс.	 Тел.:	 (095)	
603-08-15.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 вул.	 О.Кошевого,	
бетонний,	 8	 кв.м,	 без	 ями,	 електроенергія)	
-	800	грн/міс.	Тел.:	(093)	409-40-52.
·	Гараж	(Голосіївський,	пр.Науки,20,	цегл.).	
Тел.:	(050)	330-40-52.
·	Гараж	 (Дарницький,	 район	 радіозаводу)	 -	
1,1	тис.грн.	Тел.:	(066)	973-50-16.
·	Гараж	(Деснянський,	вул.	М.		Закревського,	
кооп.	 «Омега»,	 поряд	 «Метро»,	 «Сільпо»,	
біля	траси,	цегл.,	7х3,5	м,	2	кімнати,	висота	
2,7	м,	ворота	2,3	м,	штукатурка,	стелажі,	уте-
плений	дах,	асфальтований	заїзд)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(097)	705-98-67.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 біля	 м.	 «Лівобе-
режна»,	метал.,	погріб,	електроенергія,	охо-
рона)	-	700	грн.	Тел.:	(067)	379-88-28.

·	Гараж	(Оболонський,	вул.	Озерна,	м.	«Героїв	
Дніпра»,	метал.,	кооп.,	яма,	погріб,	електрое-
нергія,	охорона).	Тел.:	(067)	754-34-87.
·	Гараж	 (Оболонський,	 м.	 «Оболонь»,	 вул.	
Маршала	 Малиновського,36)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	Гараж-підвал	 в	 с.Мостище	 (К.-Святошин-
ський	р-н,	100	кв.м,	100	м	від	Варшавської	
траси)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	445-17-26.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	
метал.)	або	продам.	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Гараж	(Святошинський,	ГБК	«Олімпієць»,	
вул.	 Побєди,15-А,	 м.	 «Житомирська,	 Кіль-
цева	 дорога,	 кап.).	 Тел.:	 (097)	 936-20-74	
(Ірина).
·	Гараж	(Солом’янський,	пр.Лобановського,	
поряд	 вул.	 М.Кривоноса,	 кооп.	 «Севасто-
польський»,	18	кв.м,	чистий,	вільний).	Тел.:	
(067)	183-44-34.
·	Гараж	 у	 с.Мостище	 (К.-Святошинський	
р-н,	100	кв.м).	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	Гараж	(Шевченківський,	Нивки,	вул.	Щер-
бакова,	бокс	на	2	авто,	охорона,	паркування).	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 пр.Перемоги,20,	
метал.).	Тел.:	(050)	722-60-11.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 пр.Перемоги,20)	
недорого.	Тел.:	(098)	420-69-22.
·	Гараж	 (Шевченківський	 р-н).	 Тел.:	 (098)	
823-93-66.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 центр,	 пр.	Пере-
моги,20).	Тел.:	236-19-30.

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

4 Устаткування 4

4.1. Устаткування, 
прилади, сировина

куплю 
·	Акумулятори,	 холодильники	 старі,	 мета-
лобрухт,	кондиціонери	(для	себе)	недорого.	
Тел.:	(066)	133-43-06.
·	Апарат,	 інвертор	 зварювальний,	 електро-
лобзик,	 вібратор	 глибинний,	 контейнер	
залізничний	(3-10	т),	перфоратор,	електроди	
для	зварювання	(діам.2-3	мм),	побутовку,	за-
лишки	піноблока	або	пінобетону.	Тел.:	(050)	
207-31-30.
·	Баласт	чавунний,	чавун	у	шматках	дорого.	
Тел.:	(066)	772-36-08.
·	Балон	ацетиленовий	(для	себе,	можна	б/к)	
недорого.	Тел.:	(066)	112-39-75.
·	Балон	газовий	дачний.	Тел.:	(067)	899-17-65.
·	Балон	кисневий	(для	себе)	недорого.	Тел.:	
(096)	961-78-78.
·	Балон	углекислотний	(для	себе)	недорого.	
Тел.:	228-91-72.
·	Бензогенератор	(для	себе).	Тел.:	(099)	757-
68-48.
·	Бензоелектростанцію.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	Бензопилу	ЛІДЕР	(повна	прочистка	карбю-
ратора,	нов.	повітряний	фільтр,	відточений	
ланцюг,	потребує	уваги	проводка)	-	850	грн.	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Ваги	електронні	(до	100	г).	Тел.:	(050)	558-
60-95.
·	Верстат	 токарний,	 фрезерувальний,	 свер-
длувальний.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Генератор	бензиновий.	Тел.:	(067)	131-93-12.
·	Генератор	електричний.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	Дозиметри	 БЕЛЛА,	 ПРИП’ЯТЬ	 (побу-
товий)	та	ін.	Тел.:	332-03-61.
·	Електрогенератор	 (для	 себе)	 недорого.	
Тел.:	(099)	486-74-70.
·	Перфоратор.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Приладдя	для	зим.	та	літ.	риболовлі.	Тел.:	
525-68-13.
·	Пристрій	 зарядний	 для	 акумулятора	
(можна	 несправний),	 верстат	 свердлу-
вальний.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Пристрій	 зарядний	 на	 20	 Вольт	 до	 шурупо-
верта	(блок	живлення,	для	себе).	Тел.:	463-19-56.
·	Фільтр	 для	 протигаза	 (можна	 з	 проти-
газом).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Фризер	для	морозива.	Тел.:	(066)	339-36-34.
·	Частотомір,	 радіолампи,	 осцилограф,	 гене-
ратор	(можна	неробочий).	Тел.:	(068)	097-48-99.

продам 
·	Автотрансформатор	 регулювальний	 РН-
250,	 блок	 живлення	 ЕЛЕКТРОНІКА	 МС-
9011.	Тел.:	419-34-05.
·	Апарат	 ДЖОБІ	 зварювальний	 (Чехія,	 елек-
троди	2	мм)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Апарат	 електрозварювальний	 (220	 В),	
електродвигун	 саморобний	 (5	 кВт/1400	
об.),	 таль	 ланцюгову	 ТС-2М	 (СРСР),	 вали	
для	фугування	та	розпилювання.	Тел.:	(067)	
141-51-12.
·	Апарат	 електрозварювальний	 (220	 В,	 пе-
рееносний,	обмотка	мідна,	 електроди	№	4,	
зроблений	 на	 замовлення,	 на	 заводі).	 Тел.:	
453-79-63.
·	Апарат	електрозварювальний	(380	В).	Тел.:	
(093)	975-18-92.
·	Апарат	 ЕНЕРГІЯ	 зварювальний	 (інвертор-
ного	 типу,	 160	 В/А),	 бензонасос	 ВОДОЛІЙ,	
лобзик	лазерний,	ліхтар.	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Апарат	 КЕНТАВР	 СВ-200СА	 зварю-
вальний	інверторного	типу	(вага	4	кг,	доку-
менти,	гарантія).	Тел.:	(095)	476-77-95.
·	Апарат	 ПАТОН	 ТДС-150	 зварювальний	
(б/к,	робочий	стан)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	
687-24-90.
·	Апарат	 ТЕЛВІН	 ТЕХНІКА-164	 зварю-
вальний	 інверторного	 типу	 (вага	 3,4	 кг,	
Італія)	-	2,65	тис.грн.	Тел.:	(093)	540-60-55.
·	Апарат	 точкового	 зварювання.	 Тел.:	 (067)	
294-74-17.
·	Балон	 газовий	 (50	 л,	 редуктор),	 лещата	
(ширина	губок	75	мм).	Тел.:	(099)	178-21-98.
·	Балоні	газові	(великі,	50	л).	Тел.:	(067)	436-
19-47.
·	Бензопилу	(Китай,	гарний	стан).	Тел.:	(067)	
439-84-77.
·	Бензопилу	ЛІДЕР	(повна	прочистка	карбю-
ратора,	нов.	повітряний	фільтр,	відточений	
ланцюг,	потребує	уваги	проводка)	-	850	грн.	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Бензопилу	 ШТИЛЬ	 МС-440.	 Тел.:	 (068)	
928-11-43.
·	Болгарку,	 бетонозмішувач,	 електропилу,	
апарат	 зварювальний	 ІОН-200	 (вітч.,	 1-фаз-
ний),	дриль	БОШ	та	ін.	Тел.:	(067)	403-03-15.
·	Болгарку	 ВІМ-115	 НАМ	 (Німеччина,	 нов.,	
220	В,	900	Вт)	-	650	грн.	Тел.:	(066)	388-58-29.
·	Ваги	 електронні	 від	 0,1	 г	 до	 1	 кг	 (нов.).	
Тел.:	(066)	304-10-75.
·	Верстат	 деревообробний,	 піч-буржуйку,	
плиту	для	дачі.	Тел.:	(097)	591-28-87.
·	Верстат	 деревообробний	 (циркулярка,	
діаметр	 пили	 315	 мм,	 вбудование	 точило),	
дриль	 (36	 В),	 трансформатор	 (220/36	 В),	
каністри	дюралеві	(10	л,	2	шт.).	Тел.:	 (098)	
431-71-91.
·	Верстат	 С-350	 деревообротний	 (з-д	
ім.Лепсе).	Тел.:	(066)	053-83-17.

·	Випрямитель	 ВСБ-1603	 зварювальний	
(побутовий,з-д	 «НПО	 Автопромзварю-
вання»,	м.Запоріжжя,	інструкція	з	експлуа-
тації).	Тел.:	(067)	157-07-82.
·	Вогнегасники,	 лещата	 -	 900	 грн,	 двигун	
асінхронний	 2ДМШ	 (0,55	 кВт,	 940	 об./хв.,	
3-фазний)	-	600	грн.	Тел.:	(097)	353-33-74.
·	Джерело	 безперебійного	 живлення	 з	 аку-
муляторної	батареї	(нов.,	на	гарантії).	Тел.:	
(098)	468-96-02,	(068)	901-53-42.
·	Димогенератори.	Тел.:	(063)	387-62-43.
·	Дозиметр-радіометр	 ДП-5А	 (військового	
зразка,	оригінальна	упаковка,	 валіза).	Тел.:	
(067)	916-86-20.
·	Електрогенератор	 (600	 Вт,	 бензиновий),	
джерело	 безперебійного	 живлення	 з	 аку-
муляторної	батареї	(нов.,	на	гарантії).	Тел.:	
(098)	468-96-02,	(068)	901-53-42.
·	Електродвигуни	 (від	 6	 до	 350	Вт),	 венти-
лятор	СІЛЬВЕР.	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Електродриль	БОШ.	Тел.:	(096)	007-07-01.
·	Електролобзик.	Тел.:	(093)	554-46-01.
·	Золотник	3-позиційний	ГА-86/2.	Тел.:	(099)	
344-37-94.
·	Інструмент	для	роботи	різний.	Тел.:	 (093)	
506-52-83.
·	Кабель	мідний	(2-жильний)	-	15	грн/пог.м.	
Тел.:	(066)	883-22-97.

ё	 Котлы	 твердотопливные,	 пиро-
лизные,	 шахтные.	 Теплоаккумуля-
торы.	 От	 производителя.	 Доставка	
по	 Украине.	 Лучшая	 цена	 без	 по-
средников.	 http://termico.com.ua.	
Тел.:	(050)	329-22-11,	(067)	329-22-
11,	(093)	329-22-11.
·	Лампи	прожукторні.	Тел.:	(063)	114-97-06.
·	Лампу	паяльну	(1	л)	-	100	грн.	Тел.:	484-80-93.
·	Лещата	великі	-	1500	грн.	Тел.:	(066)	646-
87-48.
·	Лічильник	САМГАЗ	газовий	(нов.)	дешево.	
Тел.:	434-03-03.
·	Лічильник	 СО-2	 (електричний,	 1-фазний,	
б/к).	Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Лічильник	 СОИ-446-10-40А	 (1-фазний,	
електричний).	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	Мікроскоп.	Тел.:	(099)	551-30-41.
·	Насос	 К-45/30	 відцентровий,	 візок-май-
данчик	 (3-колісний,	 побутовий),	 мотор-ле-
бідку	(220	В,	1,3	кВт,	Німеччина).	Тел.:	(067)	
757-42-32.
·	Нівелір	Н-3	(б/к)	-	150	грн.	Тел.:	(067)	735-
14-72.
·	Нівелір	НА-1	(високоточний).	Тел.:	528-25-26.
·	Ножиці	покрівельні	великі	-	150	грн.	Тел.:	
484-80-93.

ё	 Парогенераторы,	 столы	 гла-
дильные,	 пресса	 дублирующие,	
утюги,	 тефлоновые	 подошвы,	
электроклапаны,	 запчасти.	 Ре-
монт	 парогенераторов,	 термо-
прессов.	Манекены	портновские	и	
раздвижные,	стул	для	швеи.	www.
soliy.com.ua.	Тел.:	(050)	830-03-59,	
(097)	119-79-94,	(063)	686-18-27.

·	Перфоратор	(нов.,	Німеччина)	-	1,5	тис.грн,	
болгарку	(нов.).	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Перфоратор.	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Пили	циркулярні,	котел	газовий.	Тел.:	(068)	
685-45-71.
·	Пилу	дискову	(350	мм).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	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.

ё	 Производим,	 реализуем.	 Ото-
пление	 для	 цехов,	 производств,	 су-
шильных	камер,	теплиц,	птичников,	
складов,	 магазинов,	 ангаров,	 авто-
моек,	СТО.	Монтаж	под	ключ.	Тре-
буются	дилеры,	представители.	Тел.:	
(066)	600-87-84,	(068)	045-07-64.
·	Радіолампи.	Тел.:	(050)	742-38-66.
·	Станцію	для	подачі	води	(нов.)	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(096)	470-60-80.

·	Стабилизаторы	 напряжения	 семи-
сторные.	Украинского	производства.	
Профессиональная	 комплексная	
защита	 техники	 от	 проблем	 в	 элек-
тросети.	Гарантия	до	15	лет.	Лучшее	
соотношение	 цена-качество!	 Бес-
платная	доставка.	Большой	выбор	на	
сайте:	 stabilizators.dp.ua.	 Тел.:	 (067)	
492-83-71, (050) 101-11-84
·	Стерилізатор	 сухоповітряний.	 Тел.:	 (098)	
966-31-59.
·	Теодоліт.	Тел.:	(098)	042-00-29.
ё	 Тороидальные	 трансформаторы	
от	 10	Вт	 до	 40	 кВт	 под	 заказ.	До-
ставка.	 tor-trans.com.ua.	 Тел.:	 (057)	
759-50-06, (099) 902-94-85, (098) 
025-19-19.
·	Точило	(2-бічне,	діаметр	200	мм),	редуктор	
вуглекислотний.	Тел.:	(066)	747-56-43.
·	Трансформатор	ЛАТР.	Тел.:	331-27-29.
·	Трансформатор-ЛАТР.	Тел.:	540-30-19.
·	Установку	для	шліфування	бетонних	і	мо-
заїчних	підлог	(380	Вольт)	-	договірна.	Тел.:	
(067)	338-97-88.
·	Фільтр	+	трубу	оцинковану	(нов.,	для	колонки),	
плуг	ручний	(нов.).	Тел.:	(066)	205-57-33.
·	Шланг	для	свердловини	(30	м),	насос	для	
води,	гідроформ.	Тел.:	(068)	717-95-89.

5 Сільське 
господарство 5

5.1. Сільгосптехніка, 
запчастини

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

продам 
·	Запчастини	до	сівалки	СЗС-2,1.	Тел.:	(050)	
140-14-83.
·	Картоплекопач	 («трясучка»,	 для	 мото-
блока),	 адаптер	 до	 мотоблока,	 причіпи	 до	
мотоблока,	візки	для	пересування	вантажів,.	
Тел.:	(067)	500-19-01.
·	Сепаратор	 зерновий	 (для	 очищення	 та	
калібрування,	 вентиляторний,	 саморобний	
та	креслення	для	виготовлення),	віялку	зер-
нову	(саморобна,	б/к).	Тел.:	(067)	931-97-56.
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·	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.
·	Телефони	МОТОРОЛА	С-350	моб.	(2	шт.,	
пристрій	живлення,	робочі)	-	180	грн/2	шт.	
Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Телефони	НОКІА	(нов.,	моб.)	або	обміняю	на	
неробочі	моб.	телефони.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Телефони	 САМСУНГ	 моб.	 (нов.)	 або	 об-
міняю	 на	 неробочий	 моб.	 телефони.	 Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Телефони	СОНІ	ЕРИКСОН	моб.	(нов.)	або	
обміняю	на	неробочий	моб.	телефони.	Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Телефони	 СОНІ	 ЕРИКСОН	 Т-290І	 (моб.,	
Малайзія,	2	шт.,	без	акумулятора	та	зарядки)	
-	165	грн	або	обміняю	на	гітару	або	шахи.	
Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Телефон	 ЛЕНОВО	 (6,98»,	 4-ядровий,	
оперативна	пам’ять	16	Гб,	карта	64	Гб,	ба-
тарея	4,25	тис.	мА/година,	4G,	2	сім-картки,	
камера	 13	 мпікселів,	 фронтальна	 камера,	
гарний	стан,	оригінальна	зарядка,	коробка,	
чохол-книжка	ручної	роботи)	 -	3,5	тис.грн.	
Тел.:	(096)	490-24-79	(Володимир).
·	Телефон	НОКІА-541І	моб.,	смартфон	ХУ-
АВЕЙ.	Тел.:	(067)	916-86-20.
·	Телефон	НОКІА-6233	моб.	(гарний	стан)	-	
350	грн.	Тел.:	(096)	307-71-30.
·	Телефон	НОКІА	(гарний	стан,	одна	картка).	
Тел.:	(098)	326-97-99,	(063)	855-72-77.
·	Телефон	НОКІА	моб.	недорого.	Тел.:	(067)	
403-03-15.
·	Телефон	САМСУНГ	моб.	(на	2	карти,	б/к)	
-	430	грн.	Тел.:	(063)	071-61-87.
·	Телефон-факс	ПАНАСОНИК	КХ-F	74RU.	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Факс	 ПАНАСОНИК	 КХ-F130,	 принтер	
КАНОН	 С-200,	 монітор	 САМСУНГ.	 Тел.:	
(097)	940-11-02.

7.3. Інша оргтехніка, 
канцтовари

продам 
·	Авторучку	 (часів	 СРСР,	 «золоте	 перо»,	
чорнильна),	 годинники	ВОСТОК	 та	швей-
царські	 (неробочі,	 на	 запчастини).	 Тел.:	
(067)	454-60-46.
·	Браслети	 на	 годинники	 (метал.,	 нов.)	 по	
100	грн.	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Викрутки	для	ремонту	годинників	(набір,	6	
шт.,	часів	СРСР).	Тел.:	(095)	175-58-11.
·	Годинники	 наручні	 ГЕНЕРАЛЬСЬКІ	 та	
КОМАНДИРСЬКІ	 по	 210	 грн.	 Тел.:	 (073)	
437-91-31.

·	Годинник	 (нов.,	 Японія,	 наручний).	 Тел.:	
(066)	766-00-52.
·	Друкарську	 ЛІЛЕЯ	 (портативна,	 елек-
тронна,	нова).	Тел.:	276-16-84.
·	Друкарську	МОСКВА	 (портативна)	 -	 150	
грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Друкарську	ЯТРАНЬ.	Тел.:	(098)	991-12-21.
·	Кульман,	дошку	для	креслення,	сумки	для	
ноутбуків	(2	шт.).	Тел.:	(067)	155-75-82.
·	Лінзу	для	ситання	(підвішується	на	шию)	-	
100	грн.	Тел.:	(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Монокуляр	МСП-5х25	(СРСР).	Тел.:	(073)	
437-91-31.
·	Папір	 (рулон,	ширина	 1,4	 м,	 30	 кг).	 Тел.:	
(097)	409-34-96.
·	Тубус	 для	 креслення	 (нов.)	 -	 100	 грн,	 го-
динник	 настільний,	 будильник	 СЛАВА.	
Тел.:	(063)	977-46-80.

7.4. Ремонт та 
обслуговування

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

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

8 Все для дому 8

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

куплю 
·	Магнітолу	ШАРП,	 СОНІ,	 ПАНАСОНИК,	
приймачі,	 магнітофони,	 підсилювач,	 те-
левізор,	 тюнер	 Т-2	 (для	 себе).	 Тел.:	 (097)	
327-27-82.
·	Магнітофон	 (кас.,	 переносний,	 робочий,	
для	 себе),	 радіоприймач	 кас.	 (переносний,	
сучасний,	 робочий,	 невеликого	 розміру).	
Тел.:	(095)	850-28-16.
·	Магнітофон,	приймачі,	підсилювач,	тюнер	
Т-2.	Тел.:	(063)	924-65-26.
·	Програвач	для	дисків	(для	себе).	Тел.:	(068)	
199-25-07.
·	Радіоприймачі	лампові,	фотоапарати	старі.	
Тел.:	(050)	193-78-17.
·	Радіоприймач	 (Японія,	 можна	 б/к).	 Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	Телевізор	LG	(24»	або	22»,	LED)	або	САМ-
СУНГ	(для	себе),	флешку	USB	(від	2	до	16	
Гб),	антену	кімнатну,	відеоплеєр	з	раз’ємом	
USB,	 тюнер	 телевізійний	 Т-2.	 Тел.:	 (098)	
227-72-04.
·	Телевізор	(б/к,	самовивіз).	Тел.:	237-33-67.
·	Телевізор	САМСУНГ	(б/к,	для	себе)	недо-
рого.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Телевізор,	 центр	 муз.	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Тюнер	 телевізійний	 (нов.,	 з	 доставкою).	
Тел.:	(097)	301-50-09	(Ігор).
·	Фотоапарат	 цифровий	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(068)	115-17-97.

продам 
·	Акумулятор	(6	В,	1,2	А,	20	А/год.,	для	аку-
стики).	Тел.:	(099)	798-31-94.
·	Аудіомагнітофон	 СМІТ	 портативний	 (кас.,	
Корея),	сумку	для	фото	або	відеокамери,	дискет-
ницю	(дерев.,	навісна).	Тел.:	(093)	201-59-89.

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.

5.2. Реманент
куплю 

·	Газонокосарку	 (б/к,	 на	 коліщатках,	 для	
себе)	недорого.	Тел.:	(067)	931-97-56.
·	Косу	ручну	(для	себе).	Тел.:	(096)	470-60-80.

продам 
·	Арки	 для	 теплиці	 (15	 шт.,	 ширина	 9	 м).	
Тел.:	(093)	011-63-39.
·	Віз	на	одного	коня,	з	новим	упряжом.	Віз	у	
гарному	стані,	користувались	мало,	легкий,	
усилений.	Тел.:	(068)	332-18-38.
·	Газонокосарку	 (бензин,	 Німеччина).	 Тел.:	
(066)	293-78-40.
·	Колеса	до	садового	візка	(2	шт.,	діаметр	30	
см).	Тел.:	(099)	798-31-94.
·	Косу	 ручну	 (60	 см,	 з	 ручкою).	Тел.:	 (095)	
280-43-75.
·	Мотоблок	(7	к.с.,	2	надувні	колеса,	2	фрези,	
в	комплекті,	вага	60	кг,	нов.)	-	400	у.о.	Тел.:	
(096)	490-24-79.
·	Плуг	кінний,	кінний	культиватор,	борони.	
Тел.:	(068)	222-69-69.
·	Пристрій	для	чищення	кукурудзи	із	захисним	
екраном	-	300	грн.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	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 
·	Баранів,	 племенних	 козликів.	 Тел.:	 (093)	
896-01-36.
·	Кіз	 лохвицької	 породи	 або	 безрогих,	 ко-
зенят,	козликів.	Тел.:	(067)	898-85-40,	(097)	
346-97-77.
·	Кіз	 лохвицької	 породи	 або	 безрогих,	 ко-
зенят.	Тел.:	(067)	898-85-40,	(097)	346-97-77.
·	Козенят	 заоненських	 та	 звичайних.	 Тел.:	
(067)	903-18-45.
·	Рамку	для	пчіл.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Свиню	домашню,	індики,	кури,	кролі,	гуси	
(розведення,	утримання,	догляд	в	домашніх	
умовах)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	380-
59-06.

5.4. Садівництво, 
городництво

куплю 
·	Вулики	 (б/к,	 у	 Вишгородському	 р-ні),	
бджолосім’ї	(для	себе).	Тел.:	(099)	798-31-94.
·	Вулики	 системи	 ДАДАН	 (б/к,	 в	 р-ні	
с.Катюжанка,	Димер)	недорого.	Тел.:	 (099)	
519-04-48.
·	Драбину-стрем’янку	(для	себе).	Тел.:	(097)	
555-49-99.
·	Куплю	світлий,	грецький	(волоський)	горіх	
на	 постійній	 основі.	 Ціна	 договірна.	 Тел.:	
(068)	332-18-38.

продам 
·	Бджолорамку.	Тел.:	(063)	865-62-86.
·	Бджолосім’ї.	Тел.:	(063)	594-72-70.
·	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.
·	Саджанці	 багаторічних	 рослин,	 бур	 са-
довий.	Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Саджанці	ківі	(морозостійкі,	плодоносні)	-	
200	грн/шт.;	саджанці	граната,	інжира,	фун-
дука.	Тел.:	(099)	798-29-88.
·	Саженцы	яблони,	малины,	смородины,	ки-
зила,	ореха.	Тел.:	592-25-72.
·	Тестер	кишеньковий	рівня	кислотності	РН	
(нов.,	в	упаковці)	недорого.	Тел.:	(050)	951-
03-07.
·	Троянди	плетисті.	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Цибулини	сортових	тюльпанів	(від	50	шт.)	
-	2,5	грн/шт.	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Цибулини	 сортових	 тюльпанів	 (понад	 30	
сортів)	до	3	грн/1	шт.,	троянди	плетисті	до	
60	грн/шт.	Тел.:	(067)	431-73-98.

6 Послуги 6

6.1. Інвестиції, кредити, 
страхування 

пропоную 
·	Акції	річкового	порту.	Тел.:	(097)	243-11-32.
·	Консультация	по	ликвидации	не-
выплаченных	валютных	кредитов	
с	 сохранением	 недвижимости.	
Медицинское	 право.	 Тел.:	 (063)	
966-55-10	 (Пацев	 Сергей	 Анато-
льевич).

ё	Преумножу	ваши	средства.	Торгую	
акциями	на	бирже.	Моя	зарплата	-	50	
процентов	от	прибыли.	От	100	дол-
ларов.	Тел.:	(099)	731-73-34.

потребую 
·	Ищу	 честного	 адвоката.	 Тел.:	 516-67-34,	
(097)	038-51-73.

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	осу-
часнених	пенсій.	Автор	6-ти	юридичних	книг	
написаних	разом	з	Верховним	Судом	України.	
Тел.:	(098)	302-85-91.
·	Адвокат	 з	 досвідом	 роботи	 в	 судах	 надає	
юридичні	 послуги	 з	 підготування	 та	 роз-
гляду	 адміністративних,	 кримінальних	 та	
справ,	 пов’язаних	 з	 ДТП	 в	 судах	 України.	
Автор	 юридичної	 літератури.	 Тел.:	 (067)	
261-01-00.

·	Юридична	консультація	безкош-
товна!	Заяви.	Скарги.	Запити.	До-
говори.	Тел.:	(096)	688-22-35.

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.

6.3. Поліграфічні, рекламні
потребую 

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

6.4. Освіта та навчання
пропоную 

·	Досвічений	 сертифікований	 викладач	 до-
поможе	 з	 вивчення	 англ.	мови	 за	 скайпом.	
Тел.:	(066)	962-76-06.
·	Художник-график	 может	 обучить	 ребенка	
рисованию.	Диплом	 полиграфического	 ин-
ститута,	 в	 р-не	 м.	 «Левобережная».	 Тел.:	
(097)	038-51-73.

6.6. Астрологія, ворожіння
пропоную 

ё	Верну	успех	и	удачу	в	жизни.	Кон-
сультации	 и	 помощь	 в	 проблемах:	
личной	 жизни,	 бизнеса,	 карьеры,	
людских	 завистях.	 Избавление	 от	
одиночества,	соперников,	верну	лю-
бимого,	сохраню	семейный	очаг.	По-
мощь	на	расстоянии.	Тел.:	(068)	370-
61-05,	(073)	223-29-83	(Людмила).

6.9. Хатні роботи
пропоную 

·	Могу	 ухаживать	 за	 человеком,	 временно	
лишенным	 трудоспособности,	 выполнять	
домашнюю	работу	(без	проживания),	р-н	м.	
«Левобережная».	Тел.:	(097)	038-51-73.
·	Прибирання	 квартир,	 офісів.	 Тел.:	 (067)	
975-88-59.

7 Оргтехніка, все 
для офісу 7

7.1. Комп’ютери, 
комплектуючі

куплю 
·	Монітор	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-
17-97.
·	Планшет	 (для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	 (099)	
486-74-70.

продам 
·	Блок	живлення	ПЕНТІУМ-3	дешево.	Тел.:	
(098)	995-00-87.
·	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	-	2	тис.грн.	Тел.:	(096)	366-78-31.
·	Комп’ютер.	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	Монітор	 LG,	 блок	 системний	 недорого.	
Тел.:	(066)	216-60-41.
·	Монітор	 LG	ФЛАТРОН	 (17»).	 Тел.:	 (068)	
928-11-43.
·	Монітор	 ПРЕСТІЖИО	 R-171.	 Тел.:	 (093)	
465-90-51.
·	Монітор	 ПРЕСТІЖІО	 Р-1710	
комп’ютерний	(рідкокристаличний,	19»,	ро-
бочий)	-	450	грн.	Тел.:	(096)	462-38-45.
·	Монітор	 САМВУНГ-757NF	 (17»,	 нов.).	
Тел.:	(096)	440-78-47.
·	Нетбук	АСЕР	(нов.,	робочий)	-	3,4	тис.грн.	
Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Ноутбук	 АСЕР-552	 (нов.,	 колір	 світло-
сірий)	-	4,999	тис.грн.	Тел.:	(095)	037-41-58.
·	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.
·	Ноутбук	САМСУНГ	(гарний	стан),	нетбук	
САМСУНГ	(екран	7»,	2	Гб	ОЗУ,	512	відео-
карта,	 гарний	 стан,	 мало	 працював).	 Тел.:	
(067)	916-86-20.
·	Ноутбук	 ТОШИБА	 (13»)	 дешево.	 Тел.:	
(067)	580-62-95.
·	Ноутбук	 ТОШИБА	 (б/к)	 дешево.	 Тел.:	
(050)	283-82-31.
·	Ноутбук	ТОШИБА	(монітор	14»)	-	750	грн,	
торг.	Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Плати	 материнські	 від	 комп’ютерів	 (1986	
р.вип.).	 Комп’ютери	 (1-,	 2-ядрові,	 Віндовс	
ХР).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Принтер	 САМСУНГ	 SLP-300	 (лазерний,	
кольоровий).	Тел.:	(093)	465-90-51.
·	Пристрій	багатофункціональний	(принтер,	
сканер,	копір)	недорого.	Тел.:	518-95-95.
·	Пристрій	 копіювальний	 (3	 в	 1,	 принтер,	
сканер,	копір).	Тел.:	(097)	327-27-82.
·	Роутер	-	350	грн.	Тел.:	(093)	110-10-34.
·	Флешки,	 батареї	 портативні,	 навушники,	
адаптери,	 кабелі	 та	 блютуз	 (нов.)	 дешево.	
Тел.:	(050)	951-03-07.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю 

·	Телефони	моб.	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	
115-17-97.

продам 
·	Антену	 для	 посилення	 сотового	 зв’язку.	
Тел.:	(096)	673-77-77.
·	Апарати	 телефонні	 старого	 зразка.	 Тел.:	
(050)	442-33-76.
·	Апарат	 телефонний	 (радянських	 часів	 та	
в-во	Китай,	з	автовідповідачем).	Тел.:	(068)	
352-19-43.
·	Апарат	 телефонний	 (стаціонарний,	 чер-
воний,	переносний).	Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Подовжувач	 міського	 номера	 телефона.	
Тел.:	(050)	884-47-54.
·	Приставку	 АОН	 ПІТОН-6	 (нов.).	 Тел.:	
(097)	223-27-69.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 KX-TF1405	
(900	мГц),	радіотелефон	ПАНАСОНИК	КХ-
TJ-8207	DECT.	Тел.:	(093)	665-17-62.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 (б/к).	 Тел.:	
519-58-01.
·	Радіотелефон	ПАНАСОНИК	 (з	АВН,	 б/к,	
гарний	стан)	-	200	грн.	Тел.:	400-75-64.
·	Смартфони	б/к,	модем.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Смартфони	та	моб.	телефони	(нов.	та	б/к).	
Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Смартфон	 ЛЕНОВО	 А-6000	 (б/к	 2	 міс.,	
ідеальний	стан,	камера	8	мегапікселів,	про-
цесор	4-ядровий,	екран	5»,	в	ремонті	не	був,	
захисна	плівка,	чохол,	карта	пам’яті	2	Гб)	-	
2,2	тис.грн.	Тел.:	(096)	374-81-73.
·	Смартфон	(нов.,	8	Гб,	в	упаковці),	телефон	
кнопковий	 (на	 2	 сім-картки),	 DVD-диски	
(нов.).	Тел.:	(093)	578-34-08.
·	Смартфон	НОКІА	N-73	 (Німеччина,	нов.)	
або	 обміняю	 на	 неробочі	 моб.	 телефони.	
Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Смартфон	 САМСУНГ	 КОРЕ	 ПРАЙМ	
(гарний	стан,	повний	комплект,	б/к	1	рік)	-	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	404-45-82.

·	Бінокль,	диски	DVD	(нов.).	Тел.:	(093)	578-
34-08.
·	Відеокамеру	 JVC	 EVEREO	 (цифрова,	
запис	 на	 картку	 пам’яті,	 чохол,	 зум	 35,	
монітор	2,7»,	ідеальний	стан)	-	1,5	тис.грн.	
Тел.:	(050)	609-60-46.
·	Відеокасети	(дуже	гарні	фільми,	історичні,	
художні,	 драми)	 недорого.	 Тел.:	 (050)	 147-
02-62,	(097)	412-30-01.
·	Відеокасети,	касети	для	магнітофона.	Тел.:	
403-16-68.
·	Відеокасети.	Тел.:	(097)	247-33-62.
·	Відеомагнітофони	LG,	 ТОШИБА	 (б/к)	 по	
100	 грн,	 відеомагнітофон	 ПАНАСОНИК	 -	
200	грн.	Тел.:	(096)	360-99-94.
·	Відеомагнітофони	 ПАНАСОНИК,	 СОНІ,	
САМСУНГ,	 приймач	 ОКЕАН-209,	 приймач	
АЛЬТАЇР-305	(3-програмний,	неробочий),	пла-
тівки,	бобини	недорого.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	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.
·	Відеоприставку	 Х-96	МІНІ	 S-905W.	 Тел.:	
(097)	327-27-82.
·	Голки	для	патефона.	Тел.:	528-25-26.
·	Диски	DVD	 (560	шт.),	 програвачі	 (2	шт.),	
відеомагнітофони	LG,	ДЕУ	(2	шт.,	відеока-
сети)	по	150	грн,	відеокасети	(400	шт.).	Тел.:	
(063)	261-11-21.
·	Диски	 DVD,	 компакт-диски	 (б/к).	 Тел.:	
(066)	766-00-52.
·	Електропрогравач	 ВЕГА-106	 СТЕРЕО,	
підсилювач	ВЕФ-101	СТЕРЕО	(з	колонками	
6-АС-416,	2	шт.).	Тел.:	(050)	771-33-34.
·	Касети	 магнітофонні	 (Поплавський)	 -	 10	
грн,	касету	(«Ласковый	май»)	-	20	грн.	Тел.:	
(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Кінопроектор	для	слайдів	(мультфільми,	з	
екраном).	Тел.:	275-15-02.
·	Кінопроектор	РУСЬ	(1980	р.вип.),	кінокамеру	
АВРОРА-215	(1980	р.вип.),	програвач	КАРА-
ВЕЛА	(1976	р.вип.).	Тел.:	(098)	991-12-21.
·	Колонки	СОНІ	(2	шт.).	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Колонки.	Тел.:	(063)	530-46-45.
·	Магнітолу	ПАНАСОНИК	ТВС	(кас.).	Тел.:	
(067)	599-07-79.
·	Магнітофон	 РОСТОВ-НА-ДОНУ-102,	 те-
левізор	ВИТЯЗЬ	-	1	тис.грн.	Тел.:	530-33-58.
·	Магнітофон	 ЮПІТЕР	 (стерео,	 бобини),	
програвач	 МЕЛОДІЯ-103	 (стерео)	 РАДІО-
ТЕХНІКА.	Тел.:	(099)	124-69-22.
·	Мікросхеми	серія	164	LE-5,	ТМ2,	134РУ-6.	
Тел.:	(063)	376-44-69.
·	Підсилювачі:	 АМФІТОН	 А-1-01,	 -002,	
ОДІСЕЙ-010,	 еквалайзер	 ЛОРТА-005С	 та	
ін.	Тел.:	(067)	479-96-67.
·	Підсилювачі	 (ви-ва	 СРСР),	 касетні,	 бо-
бинні	 магнітофони,	 акустичні	 системи	 та	
ін.,	 інвертор	КЕНТАВР	СА-200АТ	(200	А),	
батареї	сонячні.	Тел.:	(067)	700-98-34.
·	Плеєр	DVD	-	400	грн.	Тел.:	(050)	198-45-87.
·	Плеєр	 САМСУНГ	 DVD	 (б/к),	 телевізор	
АМСТЕР	(ч.-б.).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Приймач	 ВЕФ-202	 (б/к,	 робочий),	 про-
гравач	 ЮНІСТЬ	 (б/к,	 гарні	 платівки,	
В.Висоцький)	недорого.	Тел.:	434-03-03.
·	Приймач	проводного	радіо.	Тел.:	(066)	662-
50-63.
·	Програвач	 ВЕГА-106	 (стерео,	 платівки,	
казки)	 -	 1,5	 тис.грн,	 підсилювач	 ВЕФ-101	
(стерео)	 -	 1,5	 тис.грн,	 колонки	 6МАС-4	 (2	
шт.).	Тел.:	(099)	917-07-52.
·	Радіолу	 УРАЛ-49	 (1949	 р.вип.,	 оригінал,	
робоча)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(067)	928-41-54.
·	Радіоприймачі,	 навушники,	 фотоапарати.	
Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Радіоприймач	 ЛЕНІНГРАД-002	 (робочий,	
б/к,	станції	FM),	радіоприймач	ОКЕАН-209	
(б/к,	робочий),	приймач	ІШІМ-003	(вищого	
класу,	робочий),	приймач	ОКЕАН-209	(б/к,	
робочий),	 приймач	DX-440	недорого.	Тел.:	
(067)	672-58-58.
·	Телевізор	JVC.	Тел.:	(095)	350-79-60.
·	Телевізор	JVC	(Японія).	Тел.:	565-85-77.
·	Телевізор	 АМСТЕР	 (переносний,	 ч.-б.,	
б/к).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН-67ТЦ451Д	 -	 400	
грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН-67ТЦ451Д	 -	 400	
грн.	Тел.:	432-24-40,	(063)	977-46-80.
·	Телевізори	(2	шт.,	 імп.)	на	запчастини,	кі-
нескопи.	Тел.:	362-36-55.
·	Телевізори:	АКАЙ,	ПАНАСОНИК,	радіолу	
АНКАРА.	Тел.:	(095)	738-16-91.
·	Телевізори	 (кінескопні)	 на	 запчастини.	
Тел.:	(098)	475-68-10.
·	Телевізори	 ПАНАСОНИК,	 ЕЛЕКТРОН.	
Тел.:	560-18-91.
·	Телевізори	САМСУНГ,	СОНІ	дешево.	Тел.:	
(099)	344-37-94.
·	Телевізори:	 ТОМСОН,	 КВН-49,	 ЛЕНІН-
ГРАД	Т-2.	Тел.:	(050)	193-78-17.
·	Телевізор	МУСТЕР	ЕЛЕКТРОНІС	 (на	 за-
пчастини,	розбита	матриця)	-	300	грн.	Тел.:	
(096)	360-99-94.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 (80	 см,	 чорний	
колір),	 відеомагнітофон,	 програвач	 DVD.	
Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Телевізор	ПАНАСОНИК,	програвач	з	платів-
ками,	 магнітофон	 ТОШИБА,	 відеокамеру	
СОНІ,	бінокль	Б-8-30.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 ТС-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	 САМСУНГ	 (14»).	 Тел.:	 (050)	
817-84-32.
·	Телевізор	САМСУНГ	(34»,	робочий)	-	800	
грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Телевізор	САМСУНГ	(52	см).	Тел.:	245-63-83.
·	Телевізор	 САМСУНГ	 (54»,	 відм.	 стан).	
Тел.:	(099)	537-34-87.
·	Телевізор	САМСУНГ	(65	см,	плазмовий,	б/к,	
потребує	ремонту).	Тел.:	(066)	715-39-25.
·	Телевізор	САМСУНГ	-	800	грн.	Тел.:	592-
77-04.
·	Телевізор	САМСУНГ	ПЛАНО.	Тел.:	(063)	
197-90-16.
·	Телевізор	САМСУНГ.	Тел.:	(063)	269-14-51.
·	Телевізор	САМСУНГ.	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Телевізор	СЛАВУТИЧ	на	запчастини.	Тел.:	
(098)	792-02-81.
·	Телевізор	СОНІ	-	1	тис.грн.	Тел.:	(097)	506-
66-25.
·	Телевізор	СОНІ	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	166-
76-01.
·	Телевізор	 СОНІ,	 АЙВА	 (Японія)	 -	 1	 тис.
грн.	Тел.:	(066)	443-88-03.
·	Телевізор	 СОНІ	 (Троєщина)	 -	 1	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	443-88-03.
·	Телевізор	 СУПРА	 (29»,	 сріблястий,	 до-
ставка)	-	650	грн.	Тел.:	(067)	423-98-35.
·	Телевізор	ТОМСОН	(51	см,	гарний	стан)	-	
500	грн.	Тел.:	(093)	054-19-03.
·	Телевізор	ТОШИБА.	Тел.:	(063)	924-65-26.
·	Телевізор	ТОШИБА.	Тел.:	(097)	327-27-82.
·	Телевізор	 ФОТОН,	 платівки.	 Тел.:	 (098)	
296-05-50.

·	Телевізор	 ФОТОН	 (СРСР,	 1990	 р.вип.).	
Тел.:	(050)	632-38-39.
·	Телевізор	(Японія).	Тел.:	(098)	789-14-73.
·	Фотоапарати:	 СОНІ	 САЙБЕР	 ШОТ	
DSC-W5	 (в	 упаковці),	 КАНОН	 А-530,	
КАНОН	А-3000	(б/к)	-	210	грн,	радіолу	БІ-
ЛОРУСЬ	 (лампова),	 приймач	 ОКЕАН-209	
(транзисторний).	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Фотоапарати:	 ФЕД-5,	 УФО,	 РОДМЕР	
(плівкові).	Тел.:	464-74-19.
·	Фотоапарат	 ПОЛАРОЇД.	 Тел.:	 (096)	 470-
60-80.
·	Фотоапарат	 СМЕНА-СИМВОЛ,	 кінока-
меру	 КВАРЦ	 2-8С-3,	 кінопроектор	 РАЙ-
ДУГА-2.	Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Фотоапарат	 ФЕД-2,	 все	 для	 фото.	 Тел.:	
(093)	802-53-53	(Ірпінь).
·	Фотозбільшувачі:	НЕВА-2М	(1964	р.вип.),	
ЛЕНІНГРАД-4И	 (81	 р.вип.,	 об’єктив	
И-50У),	 фотогланцювач	 ЕФГ-3	 (1980	
р.вип.),	 діапроектор	СВІТЯЗЬ-АВТО.	 Тел.:	
486-27-34.
·	Центр	муз.	АЙВА	або	обміняю.	Тел.:	(068)	
115-17-97.
·	Центр	муз.	МС-901	(б/к,	стерео).	Тел.:	463-
92-21.
·	Центр	муз.	САМСУНГ	(2	великі	колонки,	
чорний,	радіо,	диски,	касети)	-	600	грн,	торг.	
Тел.:	(093)	701-61-91.

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.

8.2. Побутова техніка
куплю 

·	Кавомолку	(для	себе)	недорого.	Тел.:	(068)	
356-17-00.
·	Кавомолку	(можна	б/к,	для	себе)	недорого.	
Тел.:	410-93-98.
·	Комбайн	 кухон.	 (будь-який	 стан).	 Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Пилосос	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-
17-97.
·	Пилосос.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Плиту	 газ.	 (гарний	 стан).	Тел.:	 (067)	 936-
69-40.
·	Плиту	ел.	(індукційна)	або	вбуд.	поверхню	
(для	себе)	недорого.	Тел.:	(066)	752-20-20.
·	Холодильник	(б/к,	для	себе)	недорого.	Тел.:	
(098)	477-92-14.
·	Холодильник	 б/к,	 морозильник,	 плиту	
газову,	електричну,	пральну	(можна	які	по-
требують	 ремонту,	 самовивезення).	 Тел.:	
237-33-67.
·	Холодильник,	 комбайн	 кухон.	 (будь-який	
стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Швейну	(настільна,	електропривод,	валіза,	
будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.

продам 
·	Блендер	МУЛІНЕКС	LM-3001	(повна	ком-
плектація,	 гарний	 стан,	 2	 швидкості,	 все	
справне)	-	400	грн.	Тел.:	(068)	352-69-53.
·	Вентилятор	на	ніжці	(на	запчастини).	Тел.:	
403-16-68.
·	Вентилятор	на	підлогу	(з	дистанційним	ке-
руванням).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Витяжку	кухон.	Тел.:	419-01-65.
·	В’язальну	ВЕРИТАС-360	(б/к,	робоча)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(066)	755-44-99.
·	В’язальну	 СИЛЬВЕР	 (Японія,	 напівав-
томат)	-	договірна.	Тел.:	(096)	353-94-54.
·	Електровафельницю,	електроміксер	(вітч.).	
Тел.:	565-85-77.
·	Електродуховку	-	1,5	тис.грн,	швейну	ЗІНГЕР	
(б/к)	-	2,6	тис.грн.	Тел.:	(068)	418-18-57.
·	Електроплитку,	 електросоковижималку,	
електрочайник,	НВЧ-піч	LG	(б/к,	на	запча-
стини).	Тел.:	546-63-44.
·	Запчастини	 до	 пральної	 ВІРПУЛ.	 Тел.:	
(067)	672-58-58.
·	Кавоварку	(ел.,	гейзерна).	Тел.:	 (067)	425-
17-49.
·	Кавоварку	ел.	Тел.:	(067)	298-55-26.
·	Кавоварку	колбову	(нов.).	Тел.:	 (093)	665-
17-62.
·	Кавоварку	 КРУПС,	 кавоварку	 гейзерну,	
обігрівачі,	 холодильник	 МІНСЬК.	 Тел.:	
(068)	717-95-89.
·	Кавоварку	 (нов.,	 в	 упаковці)	 -	 400	 грн;	
підігрівач	дитячого	харчування	(нов.,	в	упа-
ковці)	-	200	грн;	фен	РУСАЛКА	(нов.,	в	упа-
ковці)	 -	 150	 грн;	 плойку	 (нов.,	 в	 упаковці)	
-	120	грн,	форму	алюмінієву	ЧУДО	для	ви-
пікання	тортів	(гарний	стан)	-	150	грн.	Тел.:	
(063)	977-46-80.
·	Кавоварку	 (нов.,	 в	 упаковці)	 -	 400	 грн;	
підігрівач	дитячого	харчування	(нов.,	в	упа-
ковці)	-	200	грн;	фен	РУСАЛКА	(нов.,	в	упа-
ковці)	 -	 150	 грн;	 плойку	 (нов.,	 в	 упаковці)	
-	120	грн,	форму	алюмінієву	ЧУДО	для	ви-
пікання	тортів	(гарний	стан)	-	150	грн.	Тел.:	
432-24-40,	(063)	977-46-80.
·	Камеру	 морозильну	 АРДО	 (гарний	 стан).	
Тел.:	(067)	259-90-37.
·	Клапан	 вхідний	 для	 води	 для	 пральної	
АРИСТОН	 або	 ІНДЕЗИТ.	 Тел.:	 (097)	 279-
32-06.
·	Комбайн	 кухон.	ФІЛІПС.	 Тел.:	 (099)	 297-
92-58.
·	Компресор	 для	 холодильника	 (Білорусь),	
морозильник.	Тел.:	525-69-66.
·	Компресор	 до	 холодильника.	 Тел.:	 (050)	
661-38-71.
·	Кондиціонер	 КОМФОРТ	 ПЛЮС	 (на	
коліщатках)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Кондиціонер	КОМФОРТ	ПЛЮС	пересувний	
(на	 коліщатках,	 охолодження,	 зволоження)	 -	
2,5	тис.грн,	плиту	індукційну	(нов.,	керамічна	
поверхня)	-	1,4	тис.грн,	міксер	ручний	(нов.)	-	
600	грн.	Тел.:	(097)	459-58-49.
·	Кондиціонер.	Тел.:	(093)	264-83-70.
·	Матрац-електрогрілку	 (нов.)	 недорого.	
Тел.:	(068)	129-65-03.
·	Матрац-електрогрілку,	 підлогу	 теплу	 (ки-
лимок)	недорого.	Тел.:	360-56-44.
·	М’ясорубку	 РОСЬ,	 електромороженицю,	
вентилятор	 СН-2В,	 кавоварку	 (ел.).	 Тел.:	
408-55-10.
·	НВЧ-печі	(2	шт.,	повний	комплект,	гарний	
стан)	 по	 950	 грн,	 компресор	 від	 холодиль-
ника	 (універсальний)	 -	700	грн.	Тел.:	 (063)	
261-11-21.
·	Оверлок	(3-нитковий,	51	кл.,	головка)	-	1,2	
тис.грн.	Тел.:	(095)	370-51-13.
·	Оверлок.	Тел.:	(095)	370-53-11.
·	Пароварку	ОРИОН.	Тел.:	 (098)	468-96-02,	
(068)	901-53-42.
·	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	САТУРН	(неробочий).	Тел.:	(050)	
161-86-87.
·	Пилосос	 ШТОРМ	 -	 400	 грн.	 Тел.:	 (063)	
924-65-26.
·	Плиту	 (газ.,	 3-конф.),	 пральну	 ПЧОЛКА	
дешево.	Тел.:	401-93-39.

·	Плиту	газ.	(4-конф.,	темно-корич.,	нов.,	за-
водська	упаковка)	 -	4,5	тис.грн.	Тел.:	 (067)	
102-31-91.
·	Плиту	 (газ.,	 б/к,	 робочий	 стан,	 світла,	
4-конф.)	-	700	грн.	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Плиту	 ГРЕТА	 (ел.,	 4-конф.,	 гарний	 стан,	
робоча)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	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	 (ел.,	 з	 духовкою,	 настільна,	 нов.).	
Тел.:	(095)	525-41-84.
·	Плиту	КАЛОРІК	(газ.,	Німеччина,	4-конф.)	
-	800	грн.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Плиту	НОРД	(газ.,	4-конф.,	електророзжиг,	
біла),	плиту	 (4-конф.,	без	електророзжига).	
Тел.:	237-33-67.
·	Плиту,	 швейні	 ПОДІЛЬСЬКА,	 ЧАЙКА.	
Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Плойку.	Тел.:	(099)	038-81-98.
·	Пральну	 АРДО-400	 (гарний	 стан)	 недо-
рого.	Тел.:	(067)	390-52-45.
·	Пральну	 АРДО	 (Італія,	 на	 запчастини).	
Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Пральну	 АРДО	 (на	 3	 кг),	 пилосос	 САМ-
СУНГ.	Тел.:	245-63-83.
·	Пральну	АРИСТОН	AL-109X	EB	(неробоча,	
гарний	стан,	потребує	заміни	плати	керування)	
-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(066)	155-25-44.
·	Пральну	 АРИСТОН,	 плиту	 газову.	 Тел.:	
(093)	580-25-60.
·	Пральну	 ЕВРИКА	 (центрифуга).	 Тел.:	
(067)	889-14-10.
·	Пральну	ІНДЕЗИТ	(напівавтомат),	пральну	
(кругла),	 пилосос	ВИХОР	 (б/к),	 соковижи-
малку.	Тел.:	(050)	064-26-41.
·	Пральну	 ЛИБІДЬ	 (нов.),	 пральну	 ВОЛГА	
(нов.),	 швейну	 ЧЕПЕЛЬ	 (Угорщина).	 Тел.:	
458-51-90.
·	Пральну	МАЛЮТКА	(б/к)	-	150	грн.	Тел.:	
(067)	137-42-32.
·	Пральну	РИГА.	Тел.:	(098)	946-51-32.
·	Пральну	УРАЛ	(робоча).	Тел.:	525-46-02.
·	Пральну	 ФЛАМІНГО	 (нов.)	 -	 1	 тис.грн,	
пральну	РИГА-17,	фен	ВЕСНА	(нов.),	елек-
тросамовар	 (Дніпропетровськ).	 Тел.:	 (096)	
470-60-80.
·	Праску	(нов.,	ел.,	Росія)	-	100	грн,	електро-
самовар	(3	л,	для	дачі).	Тел.:	(099)	195-45-52.
·	Праску	(нов.,	Німеччина).	Тел.:	(066)	392-
17-14.
·	Праску	СКАРЛЕТТ	(гарний	стан,	1800	Вт)	
-	250	грн,	дошку	прасувальну	-	50	грн.	Тел.:	
(095)	331-53-90.
·	Прилад	УЛЬТРАТОН	для	прання	(ультраз-
вуковий).	Тел.:	(050)	191-20-76.
·	Примус	РЕКОРД-1	гасовий	-	400	грн.	Тел.:	
(097)	353-33-74.
·	Прядку	 (ел.),	швейну	ЧАЙКА.	Тел.:	 (097)	
529-72-17.
·	Самовар	(ел.,	Тула,	3	л,	гарний	стан),	паро-
варку	(ел.,	б/к),	машину	для	натирання	під-
логи	(220	В,	вага	5	кг,	робоча,	гарний	стан).	
Тел.:	453-79-63.
·	Слайсер	RGV	(0,14	кВт,	220	В,	нарізка	0,15	
мм,	діаметр	ножа	220	мм,	вага	14	кг).	Тел.:	
(067)	157-07-82.
·	Соковижималку	 (малогабаритна,	 Росія)	 -	
100	грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Соковижималку.	 Тел.:	 (067)	 135-09-56,	
(099)	270-73-09.
·	Сушарку	для	взуття.	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Сушарку	для	рушників	(нерж.).	Тел.:	(066)	
353-93-89.
·	Хлібопічку	 (нов.)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	 (099)	
754-20-26.
·	Холодильник	АРДО	 (1-камерний)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	(067)	714-60-63.
·	Холодильник	 АТЛАНТ-МХМ-1716-02	
(б/к).	Тел.:	(095)	102-11-79.
·	Холодильник	 ВІРПУЛ	 (2-камерний,	 два	
компресори,	 висота	 190	 см)	 -	 4,5	 тис.грн.	
Тел.:	362-36-55.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (б/к,	 робочий).	
Тел.:	(066)	247-74-20.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (б/к,	 робочий).	
Тел.:	(066)	652-36-38.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (робить,	 але	 не	
морозить,	самовивезення).	Тел.:	412-67-98.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (робочий,	 б/к).	
Тел.:	(096)	406-05-00.
·	Холодильник	ДНІПРО	(60х60х115	см,	б/к,	
робочий	 стан)	 -	 1	 тис.грн,	 НВЧ-піч	 САМ-
СУНГ	(гриль,	20	л,	білий	корпус,	сенсорна)	
-	900	грн.	Тел.:	(098)	690-54-06.
·	Холодильник	ДНІПРО	(робочий)	-	500	грн.	
Тел.:	(093)	054-19-03.
·	Холодильник	 ДОНБАС	 (б/к,	 робочий,	
гарний	стан).	Тел.:	(068)	251-86-07.
·	Холодильник	 ДОНБАС	 (гарний	 стан,	 ро-
бочий)	-	1,4	тис.грн.	Тел.:	(095)	837-75-01.
·	Холодильники	(1,5	м,	під	ковбасні	виробі,	
б/к,	 гарний	 стан),	 холодильник	 під	 конди-
терські	 вироби	 (3-ярусний,	 майже	 нов.).	
Тел.:	(096)	870-59-67.
·	Холодильник	ЛІБХЕР	(висота	160	см,	об’єм	
250	куб.см,	неробочий).	Тел.:	412-06-20.
·	Холодильник	ЛІБХЕР	 (Німеччина,	 висота	
190	см,	б/к).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Холодильник-морозильник	 (2009	 р.вип.,	
робочий)	 недорого.	 Тел.:	 407-00-20	 (Воло-
димир	Петрович).
·	Холодильник	 ОКА-3	 (робочий)	 недорого.	
Тел.:	(066)	772-36-08.
·	Холодильник	 побутовий.	 Тел.:	 (099)	 713-
02-76.
·	Чайник	(Німеччина,	ел.),	масажер	(ел.,	для	
спини),	 пральну	 АЕГ	 (Німеччина,	 сушка,	
гарний	стан).	Тел.:	(067)	916-86-20.
·	Швейні:	26	кл.,	31	кл.,	41	кл.	(нов.),	оверлок	№	
208	кл.	(робочий	стан).	Тел.:	(066)	208-33-55.
·	Швейну	ЗІНГЕР	(б/к).	Тел.:	(095)	610-69-87.
·	Швейну	 (ножна,	 Німеччина)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(093)	344-32-84.
·	Швейну	 ПМЗ	 (старого	 зразка)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(099)	222-84-88.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	(б/к)	дешево.	Тел.:	
(066)	365-55-14.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	(б/к)	дешево.	Тел.:	
(066)	365-55-14.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	на	запчастини	-	300	
грн.	Тел.:	(098)	561-62-52.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА	 (чавунна	 станіна,	
всі	операції,	робоча)	-	1,1	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(097)	620-21-72.
·	Швейну	 ТУЛА	 (електрична).	 Тел.:	 (050)	
629-62-08.
·	Швейну	ТУЛА	(електропривод).	Тел.:	(063)	
120-96-76.
·	Швейну	ТУЛА	(електропривод).	Тел.:	(066)	
717-93-52.
·	Швейну	ТУЛА	(електропривод).	Тел.:	(093)	
948-86-49.
·	Швейну	 ЧАЙКА-142М	 (ножна,	 доатково	
електропривод),	витяжку	кухон.	(б/к).	Тел.:	
(095)	927-47-99.
·	Швейну	ЧАЙКА	(ножна).	Тел.:	(067)	106-
89-13.
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·	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 

·	Вазу	 (кришталь,	 кольорове	 скло,	 порце-
ляна),	графин,	чарки	(кришталь),	мельхіор,	
статуетки	 та	 ін.	 (гарний	 стан)	 недорого.	
Тел.:	451-70-32.
·	(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	 пластма-
совий	 або	 металевий,	 купорос	 мідний,	 ку-
порос	залізний,	лещата,	свердла.	Тел.:	(098)	
227-72-04.
·	Графин,	 вази,	 келихи,	 чарки	 кришталеві,	
кольорове	 скло,	 сервізи	 із	 позолотою,	 ко-
бальтові	(Німеччина,	Чехія),	мельхіор,	ста-
туетки	 та	 ін.	 (гарний	 стан)	 недорого.	Тел.:	
(093)	054-19-03.

продам 
·	Бак-каструлю	 (емальована,	 корич.,	 радян-
ських	 часів,	 30	 л,	 40	 л,	 50	 л),	 баки	 нерж.	
(40,	50	л),	банку	скляну	(10	л,	для	соління),	
бутель	 скляний	 для	 вина	 (30-40	 л),	 сервіз	
столовий	(Швейцарія),	супницю	фарфорову.	
Тел.:	234-05-94.
·	Банки	 (3,	 2,	 1	 л,	 по	 10	шт.),	 сервізи:	 сто-
ловий,	 чайний,	 кавовий	 (на	 6	 персон),	 ка-
струлі	емальовані	(3	та	5	л),	термос,	тарілки	
та	ін.	посуд.	Тел.:	570-26-17.
·	Банки	(3	л,	10	шт.)	недорого.	Тел.:	518-95-95.
·	Банки	(3	л)	дешево.	Тел.:	567-05-90.
·	Банки	(3	та	1	л),	бутелі	(2	шт.,	по	10	л,	лоза),	
верейки.	Тел.:	(097)	132-20-56.
·	Бочки,	баки	(700,	1000	л,	поліетилен).	Тел.:	
(066)	930-77-44.
·	Бочки	дубов.	(3	шт.,	оцинкований	обруч,	по	
15	 л,	 нов.)	 -	 450	 грн/шт.,	 дверцята	 чавунні	
для	 топки	 (28,5х28,5	 см,	 квадратні)	 -	 450	
грн,	торг.	Ємкості	нерж.	(2	шт.,	для	харчових	
продуктів,	 глибокі,	 прямокутні,	 60х50	 см,	
висота	120	см)	по	450	грн,	торг.	Тел.:	(096)	
331-19-03.
·	Бочку	(пластмасову,	220	л).	Тел.:	(066)	293-
78-40.
·	Бочку	 пластмасову	 (80-100	 л).	 Тел.:	 (068)	
352-19-43.
·	Бутелі	 скляні	 (20	 л,	 пластмасова	 об-
решітка).	Тел.:	(096)	492-19-51.
·	Ваги	електронні	медичні	(до	150	кг).	Тел.:	
(067)	442-24-72.
·	Вату	мінеральну	(1	рулон).	Тел.:	530-33-58.
·	Виварку	 (емальована),	 банки	 (скляні,	 1,	 3	
л),	посуд	нов.	та	б/к.	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Відро	 (емальоване,	 нов.,	 20	 л),	 каструлю	
(емальована,	 нов.,	 30	 л),	 казан	 (чавунний,	
нов.,	4,5	л),	казан	(глиняний,	нов.,	5	л).	Тел.:	
(067)	526-38-85.
·	Візки	господарські	(2	шт.,	б/к).	Тел.:	(067)	
439-84-77.
·	Візки	господарські	(2	шт.).	Тел.:	(099)	138-
11-72.
·	Візок	господарський	(гарний	стан)	-	2	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(093)	749-52-30.
·	Візок	господарський.	Тел.:	(066)	842-14-40.
·	Візок	господарський.	Тел.:	484-80-93.
·	Гусятницю	 чавунну	 (велика),	 бідон	 (мо-
лочний,	40	л),	бочку	капронову	(100	л).	Тел.:	
(067)	439-84-77.
·	Дошку	для	прасування.	Тел.:	464-16-24.
·	Дошку	 прасувальну	 (б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(067)	126-74-31.
·	Дошку	прасувальну.	Тел.:	(067)	598-63-71.
·	Емкість	(пластикова,	200	л,	нов.),	дзеркала	
(полотно,	нов.,	4	шт.).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Каністру	для	води	(алюмінієва,	35	л).	Тел.:	
408-13-06.
·	Капусторізку.	Тел.:	(063)	289-39-13.
·	Каструлі	(нерж.,	30	л,	40	л,	2	шт.).	Тел.:	433-
12-63.
·	Каструлі	(нерж.,	30	л,	40	л,	2	шт.).	Тел.:	433-
12-63.
·	Каструлі	 (нерж.,	 30	 л,	 60	 л,	 з	 кришками,	
нов.),	бочки	(пластмосові,	імп.,	з	кришкою,	
метал.	обруч-замок,	60	л,	б/к,	для	харчових	
продуктів).	Тел.:	(067)	137-42-32.
·	Каструлі	 (нерж.,	 30	 л,	 80	 л,	 з	 кришками,	
нов.).	Тел.:	(096)	492-19-51.
·	Каструлю	нерж.	(з	кришкою,	50	л,	вага	20	
кг)	-	600	грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Каструлю	 скляну	 (1,5	 л),	 посуд	 столовий,	
сервізи	 нов.,	 термоси,	 набір	 для	 дитячого	
харчування	 КОЛОБОК	 (нов.),	 сервіз	 ка-
вовий.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Комплект	фарфору	столового	 (Німеччина,	
кав’ярник,	 маслениця,	 сливочник,	 цукер-
ницю,	 гарний	 стан)	 -	 400	 грн	 за	 все.	 Тел.:	
(068)	352-69-53.
·	Кришталь	 (1975-1985	 р.)	 дорого.	 Тел.:	
(098)	480-95-81.
·	Кришталь.	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Кришталь	(Чехія):	набори	фужерів,	чарок,	
бокалів,	вази,	таці	та	графини	(нов.,	в	упа-
ковці),	сервізи:	чайні,	кавові,	столові	(на	4,	
6	та	12	персон,	нов.,	в	упаковці).	Тел.:	(067)	
408-53-97.
·	Мангал.	Тел.:	(095)	764-93-09.
·	Машинку	 для	 чищення	 грецького	 горіха	
(міцність	180	кг/година)	 -	50	тис.грн.	Тел.:	
(050)	558-60-95.
·	Набір	кавовий	 (на	12	персон,	нов.,	 в	упа-
ковці).	Тел.:	516-59-81.
·	Набір	 кухон.	 приладдя	 (навісний).	 Тел.:	
(050)	150-65-08.
·	Набір	фужерів	 для	шампанського	 (нов.,	 в	
упаковці)	недорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Підстаканники	(6	шт.).	Тел.:	458-30-62.
·	Плечики	для	одягу	(з	дроту)	по	5	грн,	пле-
чики	(дерев.)	по	10	грн.	Тел.:	(066)	465-66-
34,	526-39-33.
·	Посуд	 для	 дачі	 (чашки,	 стакани,	 рюмки).	
Тел.:	(097)	391-11-34.
·	Посуд	метал.	з	єврейської	символикою	(для	
родини).	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Посуд	різний	(нов.	та	б/к).	Тел.:	458-51-90.
·	Посуд	 ТАПЕРВЕР,	 посуд	 для	 дачі	 (б/к).	
Тел.:	(063)	186-58-22.
·	Прес	 універсальний	 ЛАКОМКА	 (нов.,	 в	
упаковці,	кулінарний)	-	150	грн.	Тел.:	(063)	
977-46-80.
·	Прес	 універсальний	 ЛАКОМКА	 (нов.,	 в	
упаковці,	 кулінарний)	 -	 150	 грн.	Тел.:	 432-
24-40,	(063)	977-46-80.
·	Примус	 РЕКОРД-1	 (гасовий)	 -	 400	 грн.	
Тел.:	(097)	353-33-74.
·	Примус	ШМЕЛЬ.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Салатник	кришталевий,	ладью,	міксер	з	на-
садками,	візок	господарський,	кришталь	 (по-
пільничка,	фужери).	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Сервіз	 кавовий	 -	 150	 грн,	 сервіз	 чайний	
(нов.)	-	200	грн.	Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Сервіз	столовий	(нов.,	28	предметів,	Росія),	
сервіз	 кавовий	 (нов.,	 Україна),	 сервізи	
чайні	(2	шт.,	Україна),	сервіз	чайний	(на	12	
персон,	 Німеччина),	 рюмки-вази	 (круглі,	
для	крюшона,	Чехія).	Тел.:	453-79-63.
·	Сервіз	 чайний	 (Румунія,	 нов.).	 Тел.:	 418-
07-97,	(050)	150-65-08.

·	Сифони	для	газводи	(СРСР,	скляні,	гарний	
стан)	по	100	грн.	Тел.:	(050)	445-76-70.
·	Статуетку	 САДКО	 (1970	 р.).	 Тел.:	 (067)	
230-04-94.
·	Сушарку	для	посуду.	Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Сушарку	для	фруктів	та	овочів.	Тел.:	(066)	
103-60-97.
·	Таз	 емальований	 (діаметр	 50	 см).	 Тел.:	
(066)	392-17-14.
·	Таз	 емальований,	 форму	 алюмінієву	 для	
виготовлення	 каремелі	 -	 150	 грн,	 форму	
для	печива	(асорті,	нов.)	-	200	грн,	виварку	
оцинковану	 -	 50	 грн,	 корито	 оцинковане,	
банки	(3	л,	10	шт.)	-	100	грн,	банки	(1	л,	10	
шт.)	-	70	грн,	візок	господарський	-	150	грн.	
Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Тази	 емальовані	 (нов.,	 діаметр,	 50	 та	 44	
см),	лампу	настільну	(нов.)	-	100	грн.	Тел.:	
(099)	520-78-85.
·	Термокружки	БЕРГОФ	(нов.,	метал.,	в	упа-
ковці)	недорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Термос	 (2	л,	 імп.,	нов.),	каструлі	 (емальо-
вані,	нов.,	5	та	4	л),	гусятницю	чавунну,	па-
тельню	чавунну.	Тел.:	(096)	635-12-51.
·	Форму	 для	 виготовлення	 «льодяників»	 -	
200	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Чарки	 (6	 шт.,	 символіка	 «Олімпіада-80»).	
Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Чарки,	 вази,	 вазочки	 (кришталь),	 виварки	
(великі,	з	кришками,	нерж.,	емальована)	не-
дорого.	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Ящики	дерев.	(великі).	Тел.:	(098)	296-05-50.

8.4. Меблі
куплю 

·	Диван-книжку	 (гарний	 стан).	 Тел.:	 (095)	
927-47-99.
·	Крісло-ліжко	 (розсувне,	 б/к,	 гарний	 стан,	
для	себе).	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Крісло-ліжко,	стіл	журнальний	(для	себе).	
Тел.:	(067)	131-93-12.
·	Крісло	 офісне	 (шкіряне	 або	 з	 тканини,	
будь-який	стан).	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Ліжко	 (2-спальне,	 ортопедичний	 матрац,	
б/к	до	2	років).	Тел.:	(067)	404-45-82.
·	Матрац	ортопедичний.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Стінку	(Румунія,	для	себе).	Тел.:	(066)	752-
20-20.

продам 
·	Гарнітур	 спальний	 (два	 ліжка,	 дві	 тумби,	
шафа,	 трюмо,	 перламутрове	 полірування,	
можна	окремо	предмети),	стіл	письм.	Тел.:	
(095)	065-88-75.
·	Дзеркало	 (3-стулкове,	 від	 шафи-трельяж,	
гарний	стан).	Тел.:	453-79-63.
·	Диван	(2-місний,	гарний	стан).	Тел.:	(068)	
123-04-16.
·	Диван	(2-спальний,	розсувний,	б/к,	темно-
зелений	 велюр)	 -	 1,2	 тис.грн.	 Терміново.	
Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Диван	(2х1	м,	бежевий,	штучна	шкіра,	роз-
сувний).	Тел.:	(098)	589-63-21.
·	Диван	 («американка»,	 гарний	стан,	170х190	
см)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	222-53-06.
·	Диван	(б/к,	розсувний)	-	300	грн.	Тел.:	483-
70-41,	(067)	628-04-53.
·	Диван	 ДЕЛЬФІН	 (розсувний,	 145х130	 см	
спальне	 місце,	 накладки	 дерев.,	 декора-
тивні,	 венге,	 тканина	 золото	 амфора,	 нов.)	
-	 3	 тис.грн,	 диван	 (нов.,	 висувний,	 знімна	
спинка,	 2-спальний,	 боковини	 натур.	 де-
рево,	обивка	-	абстракція)	-	3	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Дивани	 (2	 шт.,	 нов.,	 система	 ДЕЛЬФІН,	
100х192	см,	спальне	місце	145х130	см,	нов.,	
обивка	«золото	 амфора»)	 -	 3,2	 тис.грн,	 ку-
товий	(нов.,	190х250	см,	розсувний,	система	
ДЕЛЬФІН,	 ніша	 для	 білизни,	 пружинний	
блок,	обивка	«золото	амфора»)	-	5,3	тис.грн,	
торг.	Оптом	знижка.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Диван-книжку	дешево.	Тел.:	(066)	980-67-10.
·	Диван-книжку.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Диван,	крісла	(2	шт.).	Тел.:	(050)	067-49-01.
·	Диван	кутовий	 (б/к,	 гарний	 стан,	 спальне	
місце	 2х1,3	м,	 Троєщина).	 Тел.:	 (063)	 967-
55-00.
·	Диван-ліжко	 (кутовий,	 220х160	 см	 -	 ку-
товий,	розсувний,	дуже	міцний).	Тел.:	(050)	
945-50-29.
·	Диван,	матрац	ДОРМЕО	(170х210	см),	ки-
лими	(2х3	м,	1,4х2	м).	Тел.:	(096)	642-11-70.
·	Диван	 (обивка	 штучна	 шкіра,	 дуже	 кра-
сивий).	Тел.:	(098)	589-62-31.
·	Диван	 (розсувний	 наперед,	 гарний	 стан).	
Тел.:	362-36-55.
·	Диван	 (розсувний).	 Тел.:	 (098)	 789-14-73	
(Світлана).
·	Диван-софу	 (розсувний,	 з	 подушками)	 -	
500	грн.	Тел.:	(066)	755-44-99.
·	Крісла	 (великі,	 2	 шт.,	 нерозсувні).	 Тел.:	
(099)	124-69-22.
·	Крісла	дешево.	Тел.:	566-32-73.
·	Крісла	офісні	(б/к,	гарний	стан)	недорого.	
Тел.:	(066)	215-66-18.
·	Крісло	м’яке.	Тел.:	(095)	175-58-11.
·	Крісло	 (нов.,	 нерозсувне)	 недорого.	 Тел.:	
(066)	178-00-12.
·	Крісло	 офісне	 (б/к,	 ідеальний	 стан).	 Тел.:	
(093)	665-17-62.
·	Крісло	офісне.	Тел.:	408-13-06.
·	Куточок	 кухон.	 (колір	 бордовий,	 сидіння	
кутом	126х123	см,	глибина	49	см,	висота	75	
см,	висота	сидіння	40	см,	сидіння	відкрива-
ються,	б/к,	гарний	стан).	Тел.:	(050)	147-02-
62,	(097)	412-30-01.
·	Куточок	кухон.	(нов.,	стіл,	два	стільця)	-	2,6	
тис.грн.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Куточок	м’який	(кутовий,	2,75х1,75	м,	б/к,	
гарний	стан).	Тел.:	(063)	982-26-50.
·	Куточок	м’який	 кухон.	 (без	 столу,	 гарний	
стан)	недорого.	Тел.:	(066)	274-61-83.
·	Куточок	 шкіряний	 (два	 крісла	 та	 диван,	
у	 вітальню,	 б/к)	 дешево,	 пенал	 для	 ванної	
(б/к,	гарний	стан).	Тел.:	(097)	223-27-69.
·	Ліжка	(2	шт.,	Румунія,	1-спальні,	195х75	см,	
б/к,	матраци)	по	600	грн.	Тел.:	(067)	421-64-76.
·	Ліжко	(195х75х40	см,	нов.).	Тел.:	(050)	283-
82-31.
·	Ліжко	(1-спальне,	б/к).	Тел.:	(063)	197-90-16.
·	Ліжко	(1-спальне).	Тел.:	405-32-81.
·	Ліжко	 (65х125	 см,	 дитяче,	 б/к),	 дзеркало	
(140х75	см).	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Ліжко	(дерев.,	1-спальне,	б/к,	гарний	стан).	
Тел.:	546-44-28.
·	Ліжко	(дерев.,	на	замовлення,	нов.)	дешево.	
Тел.:	(067)	901-58-03.
·	Ліжко	 дитяче,	 стіл	 письм.,	 антресолі,	
диван,	шафу	для	білизни.	Тел.:	519-56-68.
·	Ліжко	(полуторне,	дерев.,	гарний	стан,	орто-
педичний	матрац)	-	1	тис.грн.	Тел.:	433-14-13.
·	Матрац	 (190х140	 см,	 б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(066)	293-78-40.
·	Матрац	 (200х85	 см,	 ортопедичний).	 Тел.:	
(098)	769-52-04.

·	Мебель	под	заказ	корпусная	+	Со-
здание	в	3D	Моделирование.	Кухни,	
шкафы,	 и	 другое.	 Тел.:	 (098)	 422-
11-05	(Александр,	пн.-пт.	с	9.00	до	
20.00).
·	Меблі	б/к,	дзеркало,	килим	(1,5х2	м,	б/к).	
Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Меблі	кухон.	 (тумби,	тумби	навісні),	стіл,	
крісла	 (2	шт.),	розкладачку	 (метал.,	 гарний	
стан).	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	Передпокій,	крісло	нерозсувне.	Тел.:	(067)	
377-93-41.
·	Полиці	книжкові	(імп.,	3	шт.).	Тел.:	284-76-68.
·	Поролон	 (товщина	10	 см,	розмір	2х1	м)	 -	
600	грн.	Тел.:	(096)	223-11-60.
·	Розкладачку	(б/к)	недорого.	Тел.:	(066)	316-
27-25.
·	Розкладачку	(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	
529-04-84.
·	Розкладачку	 (нов.)	 -	 400	 грн.	 Тел.:	 (063)	
977-46-80.
·	Сервант	 для	 посуду,	 шафу	 книжкову,	 бар	
(2,8х1,9х0,4	 м),	 карниз	 алюмінієвий	 (3	 м),	
тумбу	 під	 телевізор	 або	 для	 білизни.	 Тел.:	
(097)	189-21-45.
·	Сервант	 для	 посуду,	 шафу	 книжкову,	 бар	
(2,8х1,9х0,4	м).	Тел.:	497-37-09.
·	Сервант	 ХЕЛЬГА,	 полиці	 книжкові.	 Тел.:	
(068)	128-91-03.
·	Сервант	(Чехія),	шафу	в	передпокій.	Тел.:	
(067)	936-69-40.
·	Стіл	 (100х60	 см,	 б/к,	 гарний	 стан).	 Тел.:	
530-33-58.
·	Стіл	(132х86	см,	стільці)	-	1	тис.грн.	Тел.:	
(063)	769-65-99.
·	Стіл	великий	(поліров.,	для	вітальні,	розсу-
вний).	Тел.:	(097)	483-74-18.
·	Стіл	(дерев.,	120х75	см,	нов.),	стільці	м’які	
(нов.,	4	шт.).	Тел.:	(095)	338-14-49.
·	Стіл	 журнальний	 (квадратний,	 низький).	
Тел.:	544-63-32.
·	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	(великий,	гарний	стан)	
-	500	грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Стіл	 конторський	 (1-тумбовий,	 з	 висув-
ними	 ящиками,	 поліров.,	 темно-вишневий,	
б/к).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Стіл	кухон.	(доставка)	-	250	грн.	Тел.:	(050)	
609-60-46.
·	Стіл	 обід.	 (поліров.,	 нов.,	 Чехія,	 з	 інкру-
стацією),	сервант,	тумбу,	вішалку	(Румунія),	
полиці	 книжкові	 (з	 книгами),	 ліжко,	шафи	
(2	 шт.),	 бар-торшер	 (Німеччина),	 ролети	
(Китай,	нов.),	стінку.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Стіл	(обід.,	розсувний,	поліров.).	Тел.:	528-
05-59.
·	Стіл	овальний	(з	полицею,	110х73	см),	стіл	
прямокутний	 (100х60	 см),	 килим	 (натур.,	
рарітетний,	245х165	см),	світильник	(метал,	
скло,	червоного	кольору).	Тел.:	563-11-50.
·	Стіл	 письм.	 (140х70х75	 см,	 з	 обох	 сторін	
висувні	шухляди,	гарний	стан,	Німеччина),	
стіл	 журнальний	 (120х60х55	 см,	 гарний	
стан).	Тел.:	(063)	530-46-45.
·	Стіл	 письм.,	 диван,	 тумбу	 для	 білизни.	
Тел.:	518-65-56,	(098)	286-48-83.
·	Стіл	 письм.,	 трюмо,	 стіл	 кухон.	 (таьу-
ретки),	 кухню	 (набір),	 стіл	 круглий	 (роз-
сувний),	 стільці	 офісні	 (2	 шт.,	 сірі,	 на	
коліщатках),	 карниз	 алюмінієвий	 (3,5	 м).	
Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Стіл	(Румунія,	107х75	см,	б/к,	розсувний)	-	
300	грн.	Тел.:	(068)	443-25-40.
·	Стіл-тумбу	(обід.).	Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Стільці	барні	 (2	шт.,	нов.,	 високі),	 стіл	та	
стільці	 з	 лози	 (ручна	 робота,	 нов.),	 табу-
ретки	 кухон.	 (б/к),	 крісла	 розсувні	 (2	шт.),	
диван	(б/к).	Тел.:	428-36-66.
·	Стільці	 дерев.	 (3	 шт.),	 табуретки	 (4	 шт.),	
стіл	 журнальний,	 стілець	 дитячий.	 Тел.:	
(066)	662-50-63.
·	Стільці	м’які	-	200	грн.	Тел.:	(096)	425-36-79.
·	Стільці,	табуретки,	стіл,	шафи,	килим	(все	
б/к).	Тел.:	(067)	895-43-74.
·	Стінки	 (2	 шт.,	 світла,	 4-секційна),	 корич.	
(5-секційна),	 трельяж	 (5	 секцій),	 куточок	
м’який	 (диван	та	два	крісла),	 столи	 (2	шт.,	
книжка),	 диван	 розсувний,	 крісла	 (2	 шт.),	
ліжка	(2	шт.,	від	німецького	гарнітура).	Тел.:	
(068)	717-95-89.
·	Стінку	 БРИЗ,	 передпокій	 УНАВА-2,	
спальню	(дубов.,	різна),	стіл	комп’ютерний.	
Тел.:	(067)	712-26-27.
·	Стінку	БРИЗ,	передпокій	УНАВА-2.	Тел.:	
(067)	758-98-98.
·	Стінку,	диван-ліжко,	пенал.	Тел.:	(097)	422-
95-56.
·	Стінку	(довжина	4	м,	гарний	стан)	дешево.	
Тел.:	(096)	366-78-31.
·	Стінку	 ДРУЖБА	 (б/к,	 гарний	 стан,	 корич.	
колір,	довжина	4,4	м,	висота	2,2	м,	з	шафами	для	
одягу)	-	1,8	тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	279-18-00.
·	Стінку,	 куточок	 кухон.,	 диван	 розсувний,	
стіл	журнальний.	Тел.:	(067)	503-37-84.
·	Стінку,	куточок	м’який	(велюровий).	Тел.:	
(098)	598-66-61.
·	Стінку,	пенал	(б/к).	Тел.:	(063)	010-46-49.
·	Стінку	 поліров,	 тумби	 приліжкові,	 тумбу	
під	телевізор.	Тел.:	592-25-72.
·	Стінку	(стара,	натур.,	дубов.,	б/к,	половина	
комплекта,	шафа,	бар,	висувні	полиці,	1966	
р.вип.)	 -	 5	 тис.грн,	 шафки-тумби	 навісні,	
диван-книжку,	 підставку	 під	 холодильник.	
Тел.:	(063)	012-34-70.
·	Стінку	 (ширина	 2	 м,	 висота	 210	 см,	 б/к,	
гарний	стан,	без	плательної	шафи)	-	1,5	тис.
грн,	торг,	ліжко	(дерев.,	1-спальне,	б/к,	ши-
рина	80	см,	довжина	2	м)	-	1,2	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(093)	701-61-91.
·	Табуретки	(4	шт.)	по	200	грн/шт.	Тел.:	(097)	
353-33-74.
·	Торшер,	стіл	невеликий.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Трюмо	(б/к),	стінку	ФОБОС	(тумба	під	те-
левізор)	-	5	тис.грн,	табуретки	(кухон.,	4	шт.)	
по	250	грн.	Тел.:	530-33-58.
·	Тумби	кухон.	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	Тумбу	 для	 взуття	 (2-рівнева).	 Тел.:	 (095)	
102-11-79.
·	Шафку	кухонну	(44х132х54	см)	-	180	грн,	
торг.	Тел.:	400-75-64.
·	Шафу	 (3-стулкова,	 антресолі),	 шафу	
(2-стулкова,	 з	 антресолями),	 стіл	 одід.	
(дерев.,	 розсувний,	 гарний	 стан)	 дешево.	
Тел.:	(093)	150-64-07.
·	Шафу	(для	одягу,	ДСП,	береза,	глибина	60	
см,	ширина	80,05	см,	висота	233	см).	Тел.:	
(097)	282-29-71.

·	Шафу	 настінну	 від	 кухон.	 набору	
(95х84х28	см).	Тел.:	(068)	350-96-10.

8.5. Парфуми, косметика, 
галантерея

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

продам 
·	Баян	ЕТЮД-205.	Тел.:	530-33-58.
·	Білизну	постільну	(нов.),	рушники,	скатер-
тини	різні.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Бритви	 ФІЛІПС,	 ХАРКІВ,	 МІКМА-101,	
ХАРКІВ-51	(електричні).	Тел.:	(093)	461-82-10.
·	Валізу	(65х50х20	см),	підковдри	дитячі	(2	
шт.,	120х125	см,	для	немовляти).	Тел.:	(095)	
451-53-68.
·	Валізу	 (звичайна),	 простирадла	 білі,	 по-
кривала,	килими.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Валізу	 (на	коліщатках,	 імп.,	велика).	Тел.:	
(067)	916-86-20.
·	Валізу	(нов.,	на	коліщатках)	-	1,25	тис.грн.	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Валізу	 старовинну	 (80х45х26	 см)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	529-44-34.
·	Відерця	для	охолодження	шампанського	та	
вин	недорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Електробритви	РЕМІНГТОН,	ФІЛІПС	не-
дорого.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Електробритву	ХАРКІВ.	Тел.:	258-59-96.
·	Ковдри	(пухові,	нов.).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Ковдри	шерстяні.	Тел.:	419-34-05.
·	Ковдру	атласну	(нов.,	пухове).	Тел.:	405-54-42.
·	Ковдру	 пухову	 (нов.),	 парасольку	 (нов.),	
штори	 (різні),	 тканини	 (натур.),	плад	 (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.
·	Матрац	перовий	(б/к)	-	400	грн,	матрац	ди-
тячий	(б/к)	-	200	грн,	подушку	перову	(б/к)	
-	100	грн.	Тел.:	560-87-02.
·	Машинку	для	підстригання	волосся.	Тел.:	
(096)	007-07-01.
·	Парфюм	ЛАМБРЕ.	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Перину.	Тел.:	546-63-44.
·	Плед	(ч.-ш.,	нов.)	 -	250	грн;	дублянку	(чол.,	
р.44,	нов.)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Плед	(шерсть,	Болгарія,	нов.),	штори	(нов.,	
натур.	 тканина),	 парасольку,	 сумки	 (нов.)	
дешево.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Плед	 (шерстяний,	 нов.)	 -	 200	 грн.	 Тел.:	
(063)	977-46-80.
·	Подушки	(4	шт.,	пір’я),	ковдри	ватяні	(зи-
мові).	Тел.:	362-36-55.
·	Подушки	 (б/к,	 натур.)	 -	 20	 грн/кг.	 Тел.:	
(093)	461-82-10.
·	Подушки	перові	(невеликих	розмірів,	б/к)	
недорого.	Тел.:	(067)	126-74-31.
·	Подушки	пухові.	Тел.:	516-59-81.
·	Подушку	 (90х90	 см,	 гусяче	 пір’я).	 Тел.:	
(097)	183-56-51.
·	Покривала	 (2	 шт.,	 на	 полуторне	 ліжко),	
покриття	на	подішки,	два	покривала	(полу-
торні)	-	200	грн.	Тел.:	544-21-49.
·	Покривало	 на	 диван	 (велюрове,	 нов.,	 Ні-
меччина)	недорого.	Тел.:	286-68-34.
·	Покривало	 (нов.,	 термо,	 салатово-зелене,	
атласне,	 стегане,	 230х240	 см,	 євро,	 в	 упа-
ковці)	-	650	грн.	Тел.:	(068)	687-72-47.
·	Портфелі,	кейси	(шкіряні,	нов.).	Тел.:	278-
32-27.
·	Простирадла	 лляні	 (білі),	 ковдри	 (ватяна	
та	 дитяча),	 підковдру	 (біла),	 нитки	 для	
в’язання,	покривало	(лимонне,	гарний	стан),	
валізу	недорого.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Скатертини	лляні	(різні),	покривала	(2	шт.,	
205х145	см).	Тел.:	249-55-47.
·	Сумки	 (шкіряні,	 жін.,	 відм.	 стан),	 фен	 РУ-
САЛКА	 з	 насадками	 (відм.	 стан),	 все	 для	
шиття	(залишки):	змійки,	нитки	та	ін.,	ковдри	
(2	шт.,	доросла	та	дитяча).	Тел.:	572-15-97.
·	Сумку	(велика,	на	коліщатках),	ковдру	зимову	
(б/к)	недорого.	Тел.:	526-01-11	(з	21.00).
·	Сумку	(велика,	на	коліщатках),	ковдру	зимову	
(б/к)	недорого.	Тел.:	526-01-11	(з	21.00).
·	Сумку	 на	 коліщатках	 (валіза)	 недорого.	
Тел.:	(066)	842-14-40.
·	Тканину	 для	 вишивання	 (біла).	 Тел.:	 258-
44-03.
·	Тюль	для	вітальні	(органза,	кремово-золо-
тиста,	6	м),	завіси	до	кухні,	дерев.	штори	на	
двері	(Закарпаття,	все	нов.)	недорого.	Тел.:	
(066)	215-66-18.
·	Тюль,	 портьєри,	 лляні	 скатертини,	 сер-
ветки,	 валізи,	 диплом	 шкіряний,	 ковдри	
шерстяні,	 ковдру	 ватяну	 (2-спальна).	 Тел.:	
513-55-68.
·	Фен	ВЕСНА	(нов.).	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Штори	з	тканини	різні.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Штори,	 тканини	 (нов.,	 натур.),	 ковдри,	
перину	пухову	(нов.),	парасольку	(нов.)	де-
шево.	Тел.:	285-72-67.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю 

·	Куртку	(зим.,	фасон	«москвичка»,	р.54-56,	
чол.,	для	себе).	Тел.:	(097)	171-03-43.
·	Куртку	 (чол.,	 р.48-50,	 зріст	 180	 см).	 Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Одяг	 великих	 розмірів	 (чол.,	 для	 себе).	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Туфлі	(чол.,	шкіряні,	р.43-44),	сандалії	літ.,	
кросівки.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Туфлі	(чол.,	шкіряні,	чорні,	р.45).	Тел.:	463-
19-56.
·	Черевики	ЕККО	(чол.,	р.43-44,	гарний	стан,	
для	себе)	до	2	тис.грн.	Тел.:	(068)	357-10-30.

продам 
·	Ботфорти	 (зим.,	 шкіра,	 віще	 коліна,	 за-
мшеві,	чорні,	платформа,	р.36,	нов.)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Ботфорти	 (осін.,	 нов.	 платформа	 з	 ка-
блуком,	 замшеві,	 чорні,	 р.36)	 або	 обміняю	
на	 сенсорний	 телефон	 (можна	 б/к).	 Тел.:	
(067)	777-36-56.
·	Ботфорти	 (р.36,	 замшеві,	 високі,	 плат-
форма	з	каблуком).	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Бриджі	(чол.,	р.46-48,	світло-вишневі,	нов.,	Ту-
реччина,	100	%	бавовна).	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Валянки	 (жін.,	 р.35-36)	 недорого.	 Тел.:	
(098)	326-97-99.
·	Валянки	 шиті	 (з	 глибокими	 калошами).	
Тел.:	546-63-44.
·	Взуття	(жін.,	р.37-39)	недорого,	пальто	фірми	
GAP,	чоботи	МІНЕЛЛІ	(р.37),	взуття	літ.,	одяг	
жін.	недорого.	Тел.:	(066)	370-38-56.
·	Взуття	(жін.,	р.37-39)	недорого,	пальто	фірми	
GAP,	чоботи	МІНЕЛЛІ	(р.37),	взуття	літ.,	одяг	
жін.	недорого.	Тел.:	(093)	771-44-28.
·	Взуття	 жін.	 (р.38,	 40,	 чоботи),	 куртки,	
пальто	 (пухові,	 р.50-52),	 кожушки	 зим.	
(натур.	та	штучне	хутро,	р.48-50,	жін.).	Тел.:	
(099)	138-11-72.
·	Взуття	(жін.,	різне,	р.37-38)	по	50-200	грн.	
Тел.:	(066)	215-66-18.
·	Взуття	МЮНХЕН	(жін.),	МІНЕЛЛІ,	шубу	
(натур.,	Греція).	Тел.:	294-13-89.

·	Відрізи	 (натур.	 тканина,	 шерсть	 сіра,	 3,8	
м),	пальто	(зим.,	натур.,	замшеве,	р.58).	Тел.:	
453-79-63.
·	Джинси	 імп.,	 сорочки	 (чол.,	 нов.).	 Тел.:	
(097)	844-92-76.
·	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	 (жін.,	 світло-корич.,	 р.58-
60),	 сукню	 в’язану	 (сиреневий	 колір,	 зі	
вставкою,	 р.58-60),	 костюм	 (жін.,	 нов.	
темно-корич.	 в	 смужку,	 спідниця,	 р.58-60)	
дешево.	Тел.:	542-33-71.
·	Дублянку	 (імп.,	 чол.,	 гарний	 стан,	 натур.	
хутро,	овчина,	р.48),	куртку	(жін.,	імп.,	нов.,	
р.60)	недорого.	Тел.:	(067)	656-65-75.
·	Дублянку	 (натур.,	 довжина	 75	 см,	 ширина	
37	 см),	 взуття	 (зим.,	 імп.,	 вітч.,	 чоботи	 р.39,	
хутро),	чоботи	(дитячі,	р.37).	Тел.:	519-56-14.
·	Дублянку	(нов.,	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	(хутро	тоскана,	р.48).	Тел.:	(095)	
175-58-01.
·	Дублянку	(чол.,	красива,	стильна,	б/к,	р.50-
52,	натур.	замша,	світло-корич.,	гарний	стан,	
красива	на	вигляд,	Бельгія),	дублянку	(жін.,	
довга,	 р.50-52),	 плащ	 (жін.,	 натур.	 шкіра,	
гарний	стан,	р.52-54,	темно-оливковий,	Ту-
реччина)	недорого.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Дублянку	(чол.,	р.54),	шапки	(2	шт.,	блакитна,	
корич.,	норкові),	туфлі	(жін.,	р.39,	38,	осін.	та	
святкові).	Тел.:	400-26-93,	(096)	440-36-72.
·	Дублянку	 (чол.,	 темна,	 р.52,	 б/к,	 норм.	
стан),	 джемпер	 (жін.,	 н.-ш.,	 р.48-50).	 Тел.:	
240-43-40.
·	Дублянку	 (чол.,	 темний	 колір,	 р.52,	 б/к,	
норм.	 стан),	 пальто	 (чол.,	 р.52,	 темний	
колір).	Тел.:	250-43-40.
·	Дублянку	 (чол.,	 темний	 колір,	 р.52,	 б/к,	
норм.	 стан),	 пальто	 (чол.,	 р.52,	 темний	
колір).	Тел.:	250-43-40,	(097)	297-56-00.
·	Дублянку	 (чол.,	 чорна,	 р.XXXL),	 куртку	
(чол.,	 чорна,	шкіряна,	 підстібка	 з	 кролика,	
комір	 норка,	 р.58),	 куртку	 (чол.,	 пухова,	
чорна,	 р.56),	 шапку-обманку	 (норка,	 чол.,	
р.58-59),	картуз	(шкіряний,	чол.,	чорний,	на	
хутрі,	р.58-59).	Тел.:	(097)	434-54-63.
·	Дубялнку	 (чол.,	 сіра,	 р.54),	 куртку	 (жін.,	
корич.,	 набивний	 малюнок,	 р.48,	 Італія,	
натур.	комір).	Тел.:	(095)	281-72-74.
·	Залишки	тканин:	крепдешин,	натуральний	
шовк,	сатин,	ситець;	шубу	каракулеву	(р.52,	
нов.,	чор.,	жін.).	Тел.:	(093)	883-09-37.
·	Ковзани	з	черевиками	(чорні,	р.42,	гарний	
стан).	Тел.:	(099)	620-06-09.
·	Кожух	 армійський	 (чорний,	 р.52/3).	 Тел.:	
484-80-93.
·	Кожух	 (чол.,	 зим.,	 виворотка,	 натур.,	
світлий,	 всередині	 хутро	 чорне,	 нов.,	 р.54,	
зріст	 2),	 пальто	 (чол.,	 зим.,	 підкладка	 та	
комір	-	натур.	хутро,	відстібаються,	темно-
корич.,	 +	 шапка	 натур.,	 р.54-56,	 зріст	 3/4,	
нов.,	 Румунія),	 куртку	 (жін.,	 темно-корич.,	
на	 синтепоні,	 р.56,	 вес.-осін.,	 нов.)	 недо-
рого.	Тел.:	(050)	147-02-62,	(097)	412-30-01.
·	Костюм	 (чол.,	 р.46-48,	 темно-сірий,	 сму-
гастий,	 гарний	 стан,	 н.-ш.,	 зріст	 180	 см)	 -	
450	грн.	Тел.:	(050)	344-38-07.
·	Кросівки	 (нов.,	 жін.,	 р.36-38).	 Тел.:	 (098)	
598-66-61.
·	Кросівки	 СОЛОМОН	 (нов.,	 теплі)	 -	 800	
грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Кросівки	шкіряні	 (2	 пари,	 р.39-40,	 37-38,	
натур.,	нов.).	Тел.:	(093)	518-03-71.
·	Купальники	 спортивні	 трикотажні	 (ба-
вовна,	 р.30-34),	 хустинки	 носові,	 галстуки	
піонерські.	Тел.:	565-62-05.
·	Куртки	 (2	 шт.,	 вес.,	 осін.,	 світла,	 чорна,	
р.48).	Тел.:	468-24-51.
·	Куртки	(чол.,	р.46-48).	Тел.:	518-95-95.
·	Куртки	 (шкіра),	 пальто	 (пухові,	 з	 капю-
шоном),	 куртки	 (осін.),	 чоботи	 (зим.,	 на	
хутрі,	 низький	 каблук,	 р.38,	 39,	 41).	 Тел.:	
(099)	138-11-72.
·	Куртку	 демісезонну	 (р.48-50,	 сіра),	 чере-
вики	 (чол.,	 р.41-42,	 імп.,	 відм.	 стан)	 недо-
рого,	 шапку	 (норкова,	 чол.,	 із	 хвостиків,	
р.56,	нова).	Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Куртку	(жін.,	лайка,	чорні,	нов.,	р.48-50,	су-
часний	дизайн,	Туреччина)	-	800	грн.	Туфлі	
(жін.,	 каблук,	 чорні,	 шкіра,	 р.38,	 2	 пари,	
ідеальний	стан)	-	180	грн,	куртку	джинсову	
(нов.,	р.48-50)	-	320	грн,	джинси	(нов.,	р.48-
50,	талыя	100	см,	довжина	100	см,	глибока	
посадка,	на	карманах	малюнок	зі	стразами)	
-	400	грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Куртку	 (жін.,	 р.56,	 шкіряна).	 Тел.:	 (098)	
598-66-61.
·	Куртку	(жін.,	шкіра,	чорна,	лайка,	нов.,	р.48-
50)	-	950	грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Куртку	(жін.,	шкіряна,	р.48/175),	дублянку	
(штучна,	США,	р.54/175-180),	пальто	(зим.,	
шерсть,	 Німеччина,	 нов.,	 р.54/170-175),	
пальто	(зим.	шерсть,	Москва,	р.54/170-175).	
Тел.:	(093)	665-17-62.
·	Куртку	 (зим.,	 замшева,	утеплена,	 великий	
хутряний	 комір,	 р.48-50,	 жін.,	 імп.,	 темно-
коричнева)	 -	 2,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (098)	 057-
63-67	(Марія	Степанівна).
·	Куртку	(нов.,	жін.,	р.60-62,	коричнева,	все-
редині	чорне	хутро),	халати	(чол.,	білі,	б/к,	
р.48-52,	зріст	3-5)	недорого.	Тел.:	453-79-63.
·	Куртку	(пухова,	нов.,	чол.,	р.50-52,	Китай,	
фабрична),	 чоботи	 (жін.,	 зим.,	 р.36,	 натур.	
шкіра,	цигейка),	чоботи	(утеплені,	красиві,	
каблук,	 б/к,	 р.36),	 чоботи	 (чол.,	 нов.,	 уте-
плені,	р.42-43)	недорого.	Тел.:	286-68-34.
·	Куртку	(шкіряна,	для	байкеров),	комплект	
чорної	шкіри.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Куртку	 (шкіряна,	 р.48-50),	 дублянку	 за-
мшеву	 (корич.,	 р.48-52).	 Тел.:	 (098)	 057-
63-67	(Марія	Степанівна).
·	Куртку	(шкіряна,	чол.,	р.52,	довжина	80	см)	
-	1,3	тис.грн,	черевики	ЕВЕРЕСТ	(зим.,	чол.,	
р.45)	-	600	грн,	черевики	(р.45,	зим.,	чол.)	-	
450	грн,	пальто	(3	шт.,	2	шт.	-	р.52,	кашемір),	
1	шт.	-	р.52,	кашемір)	по	1,15	тис.грн.	Тел.:	
(068)	005-21-83.
·	Лабутени	 (туфлі	 жен.,	 нов.,	 натур.	 замша,	
чорні,	р.36-37)	недорого.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Одяг	 жіночий	 (багато,	 кофти,	 костюми,	
покривала,	тюль	та	ін.)	недорого.	Тел.:	(098)	
034-42-23.
·	Одяг	 (жін.,	 р.48-50):	 шубу	 чорну,	 пальто	
(колір	хакі,	тепле),	костюми	шерстяні	та	ін.	
(нов.	та	б/к).	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Одяг	 робочий	 та	 ін.	 (нов.),	 куртки,	 шапки,	
хустку	(пухова,	натур.).	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Одяг	та	взуття	на	реалізацію	дешево.	Тел.:	
(067)	106-89-13.
·	Пальто	(2	шт.,	р.52,	54,	Англія).	Тел.:	(067)	
936-69-40.
·	Пальто	(2	шт.,	р.52-54).	Тел.:	234-57-13.

·	Пальто	 (жін.,	 великий	 розмір),	 дублянку	
(р.50-52),	 сукню	 (нов.,	 колір	 «пляшка»,	 рі-
шельє,	красиве)	костюм	шерстяний	(зелено-
чорний,	р.54-56),	кофту	 (червона),	тканину	
костюмну	(шерсть).	Тел.:	(063)	610-26-33.
·	Пальто	 (жін.,	 зим.,	 комір	 норковий,	 по-
трібна	заміна	мішковини	карманів,	р.46-48).	
Тел.:	(067)	119-38-04.
·	Пальто	(жін.,	зим.,	р.50),	пальто	(чол.,	осін.,	
р.54,	ратинове).	Тел.:	(067)	145-01-34.
·	Пальто	 (зим.,	 форма	 ГА,	 б/к),	 черевики	
(теплі,	р.43),	куртку	льотну	 (ГА,	б/к).	Тел.:	
(068)	352-19-43.
·	Пальто	(зим.,	чол.,	р.52-54),	дублянку	(чол.,	
р.54-56,	натур.)	недорого.	Тел.:	422-07-69.
·	Пальто	 (Німеччина),	 дублянку,	 куртки,	
шорти	 (великі	 розміри,	 нов.),	 черевики,	
туфлі,	кросівки,	крокси	(р.42-45,	нов.)	недо-
рого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Пальто	 (чол.,	 демісезонне,	 гарний	 стан,	
р.48-50).	Тел.:	(099)	291-09-58.
·	Пальто	 (чол.,	 демісезонні,	 утеплені,	 р.52-
54,	 зріст	4,	 нов.,	 2	шт.,	фабрика	Смірнова-
Ласточкіна,	 СРСР)	 -	 договірна.	 Тел.:	 (067)	
102-31-91.
·	Пальто	 (чол.,	 жін.,	 демісезонне,	 р.54-56),	
туфлі	 (жін.,	 корич.,	 середній	 каблук	 ши-
рокий,	 натур.	шкіра,	 Італія,	 р.39-40),	 плащ	
(бузковий,	 нов.,	 р.54-56),	 взуття	 (р.39-40),	
туфлі	 (р.37),	 босоніжки	 (р.37).	 Тел.:	 (050)	
695-36-92.
·	Пальто	 (чол.,	 нов.,	 р.52-54,	 чорне).	 Тел.:	
(099)	620-06-09.
·	Пальто	(чол.,	ратинове,	темно-сіре,	р.52-54,	
нов.)	-	300	грн,	дублянку	(жін.,	імп.,	світло-
сіра,	р.52)	-	500	грн.	Тел.:	(067)	479-16-77.
·	Пальто	ШЕАЛІНГ	 (чол.,	 р.3XL,	оригінал,	
натур.	 овчина,	 темно-корич.).	 Тел.:	 (095)	
338-14-49.
·	Пальто	 (шкіряне,	 чол.,	 нов.,	 утеплене,	
р.48-50)	-	2,5	тис.грн,	куртку	(шкіряна,	чол.,	
б/к,	 утеплена,	 р.50-52)	 -	 200	 грн,	 куртку	
(шкіряна,	осін.,	р.48-50,	гарний	стан)	-	500	
грн.	Тел.:	450-15-56.
·	Піджак	 (нов.,	 імп.,	 р.50-52/3-4,	 чол.),	 ко-
стюм.	Тел.:	(067)	562-38-85.
·	Піджак	(нов.,	імп.,	р.50-52),	костюм	(нов.,	
імп.,	 р.54-56,	 зріст	 3-4),	 куртку	 РЕО-БУЇ	
(нов.,	 мотоциклетна,	 р.50-52).	 Тел.:	 (067)	
526-38-85.
·	Підошву	для	взуття.	Тел.:	(097)	230-70-74.
·	Плащ	 військовий	 (радянських	 часів,	 з	 ка-
пюшоном).	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Плащі	(чол.,	4	шт.,	р.52-54,	зріст	4-5,	нов.).	
Тел.:	278-32-27.
·	Плащ-накидку	 генеральський	 (1954	
р.вип.).	Тел.:	234-05-94.
·	Плед	(ч.-ш.,	нов.)	-	250	грн;	дублянку	(чол.,	
р.44,	 нов.)	 -	 1,5	 тис.грн.	 Тел.:	 432-24-40,	
(063)	977-46-80.
·	Полушубок	 мутоновый	 (р.46-48).	 Тел.:	
(066)	168-11-98.

·	Распродажа	женского	белья.	Тел.:	
(096)	688-22-35.

·	Речі	 для	 дівчини	 імп.:	 джинси,	 светри,	
блузи,	пальто,	куртки.	Тел.:	(095)	703-97-43.
·	Речі	жіночі	(б/к),	взуття	дитяче	(б/к)	недо-
рого.	Тел.:	275-34-56	(ввечері,	Тетяна).
·	Светр	в’язаний	(чол.),	жилет	(р.52),	шапку	
(чол.,	 шкіряна,	 все	 б/к),	 фуфайку	 (нов.,	
р.56).	Тел.:	(063)	538-15-91.
·	Сорочки	 ночні	 (жін.,	 ажурні,	 р.52-54),	
халат	(флісовий,	р.52-54).	Тел.:	518-21-96.
·	Сорочки,	 теніски	 (чол.,	 натур.),	 костюми	
спорт.,	кофти	(жін.),	халати	та	ін.	(все	нов.)	
недорого.	 Черевики,	 чоботи,	 туфлі,	 бо-
соніжки,	взуття	гумове	(все	нов.).	Тел.:	(097)	
844-92-76.
·	Сукню	 для	 вагітної	 (довгий	 рукав,	 натур.	
шерсть,	р.52-54).	Тел.:	428-36-66.
·	Тканину	 велтветову	 (натур.,	 корич.,	
крупний,	 5	 м),	 шубу	 (жін.,	 р.52-54,	 довга,	
корич.-беж.,	собака).	Тел.:	(050)	064-26-41.
·	Тканину	 драпову	 (сіра,	 на	 пальто	 або	 ко-
стюм),	 пальто	 (нов.,	 жін.,	 демісезонне,	 ви-
сокий	 зріст,	 р.50-52),	 патьто	 та	 плащ	 (р.46),	
дублянку	штучну	(р.46),	куртку	(жін.,	шкіряна,	
оздоблення	-	білий	песець,	р.50),	костюм	(нов.,	
чол.,	сірий,	р.50).	Тел.:	513-55-68.
·	Тулуп	(овчина,	р.56-58).	Тел.:	(098)	858-20-45.
·	Туфлі	 (жін.,	 р.37-38,	 каблук).	 Тел.:	 (098)	
789-14-73.
·	Туфлі	 (жін.,	 чорні,	 шкіра,	 р.36,	 нов.,	
низький	каблук),	костюм	спорт.	(жін.,	р.48,	
нов.,	 синьо-біл.)	 -	300	грн,	куртку	 (пухова,	
жін.,	 колір	 бірюза,	 б/к,	 р.48)	 -	 200	 грн,	
куртку	(джинсова,	чол.,	р.48,	коротка,	нов.)	
-	300	грн.	Тел.:	519-58-01.
·	Туфлі	(чол.,	р.44,	чорні,	шкіряні,	нов.,	мо-
дельні)	-	800	грн.	Тел.:	(068)	687-72-47.
·	Туфлі	(чол.,	шкіра	натур.,	р.43).	Тел.:	(095)	
102-11-79.
·	Унти	хутряні	(з	овчини).	Тел.:	544-63-32.
·	Футболки	імп.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Халати	(мед.,	білі,	б/к,	гарний	стан).	Тел.:	
(066)	178-00-12.
·	Черевики	(чол.,	р.42,	імп.,	чорні).	Тел.:	525-
49-25.
·	Чобітки	(жін.,	р.38).	Тел.:	546-63-44.
·	Чоботи	 (жін.,	 чорні,	 без	 замка,	 р.37,	
зручний	 каблук	 5,5	 см	 та	 шириною	 6	 см,	
імп.,	майже	нов.)	-	200	грн.	Тел.:	295-83-80.
·	Чоботи	кірзові	(нов.,	р.43).	Тел.:	(095)	280-
43-75.
·	Чоботи	 (нов.,	 зим.,	 танкетка,	 р.40,	 чорні).	
Тел.:	(066)	743-04-14.
·	Чоботи	 (осін.,	 ботфорти,	 шкіра,	 замшеві,	
нов.,	 р.36,	 платформа	 з	 каблуком)	 або	 об-
міняю	 на	 телефон	 сенсорний	 (можна	 б/к).	
Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Чоботи	(р.36-37).	Тел.:	(095)	758-18-13.
·	Чоботи	(танкетка,	чорні,	р.40),	полушубок	
(мутоновий).	Тел.:	242-78-87.
·	Шапки	(чол.,	2	шт.,	норка,	каракуль,	р.58,	
нові),	 піджак	 (шкіра,	 жін.,	 р.XL,	 чор.),	
пальто	 (жін.,	 шкіра,	 довге,	 р.L,	 корич.,	
майже	 нов.),	 пальто	 (жін.,	 р.44-46,	 довге,	
світло-зелене,	 кашемірове,	 комір	 штучне	
хутро),	 шубу	 (жін.,	 видра,	 темний	 колір,	
р.46).	Тел.:	408-55-10.
·	Шматки	 шкіри	 натуральної	 (1	 або	 1,5	 м)	
для	пошиву.	Тел.:	234-05-94.
·	Штани	ватяні	(р.48-50).	Тел.:	(068)	117-51-69.
·	Шуби	 жін.	 (цигейка,	 каракуль,	 б/к,	 р.56,	
зріст	160	см).	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	Шубу	(єнот,	р.50)	-	100	у.о.,	шапку	(норкова,	
жін.,	р.57-58)	-	35	у.о.	Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Шубу	 (жін.,	 нутрія,	 довга,	 р.48-50).	 Тел.:	
(066)	662-50-63.
·	Шубу	 (жін.,	 нутрія,	 р.48-50).	 Тел.:	 (066)	
662-50-63.
·	Шубу	(жін.,	чорна,	р.50,	натур.)	-	500	грн.	
Тел.:	275-80-71.
·	Шубу	 (каракуль,	 р.48-50)	 -	 900	 грн.	 Тел.:	
(099)	754-20-26.
·	Шубу	 коротку	 (жін.,	 собака,	 беж.	 колір,	
довжина	 82	 см,	 рукав	 74	 см,	 напівреглан),	
плащ	 (жін.,	 на	 гудзиках,	 пасок,	 кораловий	
колір,	 р.50-52),	 плащ	 (чор.,	 жін.,	 р.48,	 на	
гудзиках,	115х120	см).	Тел.:	486-27-34.
·	Шубу	 (лама,	 р.48-50,	 колір	 шоколадний,	
довжина	 нижче	 коліна)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	
(093)	461-82-10.
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·	Різноробом,	 охоронцем,	 підсобником,	
можна	 з	 проживанням	 (киянин,	 60	 років).	
Тел.:	(097)	486-34-07.
·	Різноробом,	охоронцем,	 слюсарем,	можна	
тимчасову	або	постійну,	з	проживанням	або	
без	(киянин,	58	років).	Тел.:	(098)	939-47-44.
·	Садівником	 на	 дачній	 ділянці	 (чоловік,	 50	
років,	досвід).	Тел.:	(067)	847-71-17	(Михайло).
·	Сантехніком,	плиточником,	можна	разову.	
Тел.:	(099)	773-02-95.
·	Складачем	 ручек	 або	 ін.	 надомну,	
м.Вінниця.	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(050)	629-62-08.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(063)	120-96-76.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(093)	948-86-49.
·	Сторожем,	бажано	з	наданням	житла.	Тел.:	
(098)	326-97-99.
·	Сторожем	 доба/троє	 (хлопець,	 24	 роки).	
Тел.:	(099)	405-97-87.
·	Сторожем,	 охоронцем	 (чоловік,	 56	 років).	
Тел.:	(095)	086-69-51.
·	Телохранителем	(рост	178	см,	опыт	13	лет,	
проживаю	в	Киеве).	Тел.:	(067)	527-95-50.
·	Художником-графиком	 в	 газете,	 где	 могу	
проявить	 себя	 как	 карикатурист	 или	 рисо-
вальщик	дружеских	шаржей	(диплом	поли-
графического	ин-та).	Тел.:	(097)	038-51-73.
·	Черговим,	 консьєржем,	 сторожем	 доба/
троє	(чоловік,	без	шкідливих	звичок).	Тел.:	
(093)	008-76-82.
·	Штукатуром,	 плиточником,	 дрібні	 роботи	
по	дому.	Тел.:	(067)	786-30-83.
·	Штукатуром,	покрівельником,	покрівля	дахів,	
малярно-штукатурні	 роботи	 (чоловік,	 без	
шкідливих	звичок).	Тел.:	(099)	002-17-89.

! Дозвілля 11

11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
·	Байдарку	 (спорт.	 або	любительську,	1	 або	
2-місну,	для	себе).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Велотренажер	(будь-який	стан).	Тел.:	(068)	
115-17-97.
·	Гантелі,	тренажери.	Тел.:	(068)	115-17-97.
·	Двигун	 для	 пароплана,	 кайт.	 Тел.:	 (094)	
925-26-44.
·	Пневмопістолет	 МАКАРОВ	 або	 ін.	 Тел.:	
(068)	115-17-97.
·	Приладдя	для	зим.	та	літ.	риболовлі.	Тел.:	
525-68-13.
·	Рушницю	мисливську	(гладкоствольна,	для	
себе).	Тел.:	(093)	150-64-07.
·	Сітку	 для	 риболовлі	 (для	 себе)	 недорого.	
Тел.:	(093)	581-38-45.

продам 
·	Акваланг.	Тел.:	530-33-58.
·	Акваланг	ЮНГА	(робочий	стан)	недорого.	
Тел.:	(096)	214-95-76.
·	Баки	 паливні	 для	 бензину	 (для	 човнів).	
Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Більярд	(220х115	см,	в	комплекті,	нов.)	де-
шево.	Тел.:	(095)	338-14-49.
·	Бінокль.	Тел.:	(099)	551-30-41.
·	Вудку	 з	 катушкою	 (довжина	 5	 м).	 Тел.:	
(096)	007-07-01.
·	Гантелі	(2	шт.,	12	кг,	литі).	Тел.:	(093)	523-
08-42.
·	Гантелі	 (спорт.,	 2	шт.,	 по	 4	 кг)	 -	 400	 грн.	
Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Гачки	 для	 риболовлі	 або	 обміняю.	 Тел.:	
(067)	856-93-15.
·	Канати	 спорт.	 (2	шт.,	 довжина	 4	 м).	 Тел.:	
405-18-66.
·	Ковзани	жын.	(білі,	р.23)	-	70	грн,	ковзани	
(чол.,	р.39,	36,	42)	по	70	грн.	Тел.:	(066)	465-
66-34,	526-39-33.
·	Ковзани	з	черевиками	(чол.,	р.38)	-	100	грн.	
Тел.:	484-80-93.
·	Ковзани	з	черевиками	(чорні,	р.42,	гарний	
стан).	Тел.:	(099)	620-06-09.
·	Ковзани	 (р.37,	39,	бігові).	Тел.:	 (067)	672-
58-58.
·	Ковзани	 фігурні	 (з	 черевиками,	 білий	
колір,	р.35)	-	100	грн.	Тел.:	(099)	195-45-52.
·	Колінвал,	 головку	 блока	 до	 катера	
ЯМАХА.	Тел.:	(094)	885-62-84.
·	Компресор	для	аквалангів.	Тел.:	(097)	253-
21-57.
·	Кригобур	 ЛБПШ-1,5	 6РСТ	 (шнековий).	
Тел.:	(099)	917-07-52.
·	Кульки	 для	 пневмопістолета.	 Тел.:	 (068)	
115-17-97.
·	Лижі	 бігові	 (дерев.,	 б/к,	 СРСР,	 ширина	 5	
см,	 довжина	 190	 см,	 кріплення,	 черевики,	
р.40)	-	250	грн.	Тел.:	(050)	445-76-70.
·	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.
·	Лижі	 (дерев.	 та	 пластикові).	 Тел.:	 (067)	
904-55-81.
·	Лижі	 МЛАДОСТЬ	 гірські,	 лижі	 бігові.	
Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Масажер	для	ніг	(Корея,	нов.)	-	4	тис.грн.	
Тел.:	(066)	166-76-01.
·	Матрац	 надувний	 (пляжний).	 Тел.:	 (066)	
311-51-96.
·	Машинку	 кермову	 для	 моделей	 літаків	 з	
радіокеруванням	НС-311	(швидкість	05	с/60	
градусів,	обертовий	момент	3,7	кг,	блок	ке-
рування	3-канальний,	нов.)	 -	250	грн.	Тел.:	
(067)	234-47-95.
·	Мішок	КЛАСИК	боксерський	(90х29)	-	300	
грн.	Тел.:	(097)	353-33-74.
·	Мішок	спальний	(хутровий,	по	типу	«чулка»,	
без	блискавки).	Тел.:	(067)	593-56-42.
·	Нарди	(дерев.,	в	упаковці).	Тел.:	(095)	827-
19-70.
·	Окуляри	сонячні	(імп.).	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Плащ-накидку	 генеральський	 (1954	
р.вип.).	Тел.:	234-05-94.
·	Плащ-намет,	 флягу,	 костюм	 гірськолижний	
(р.50-54,	синій	з	білим).	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Примус	туристичний.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Ракетки	для	великого	теніса	-	150	грн.	Тел.:	
(093)	461-82-10.
·	Ракетки	 для	 великого	 тенісу.	 Тел.:	 (098)	
247-55-17.
·	Ракетку	ЮНАЦЬКА	 для	 великого	 теніса,	
ракетки	 для	 пін-понга,	 лижі	 бігові	 КА-
РЕЛІЯ,	 СПОРТ	 (2	 пари,	 210	 см,	 150	 см),	
ковзани	 (р.39,	 2	 пари),	 ключкі	 хокейні	 (2	
шт.),	 санчата	 дитячі,	 м’ячі	 для	 великого	
тенісу	ОПТЕМІД	(Чехія,	3	шт.,	в	упаковці,	
оранжеві).	Тел.:	278-32-27.
·	Рюкзаки	 шиті	 (гобелен	 +	 джинс)	 від	 400	
грн.	Тел.:	(063)	360-86-92.
·	Рюкзак	(новий),	кріплення	для	лиж,	лижі	(2	
пари),	ковзани	(р.23).	Тел.:	463-19-56.

·	Шубу	 (нова,	 штучне	 хутро,	 універсальна	
модель,	 трапеція,	 р.52-56,	 для	 будь-якої	
фігури,	 під	 гепарда,	 бежева	 з	 темними	
плямками,	 комір-капюшон,	 манжети	 регу-
люються	 за	 длиною	 рукава,	 темно-корич.)	
недорого.	Тел.:	(098)	203-00-91.
·	Шубу	(норкова,	р.52-54,	красива,	нов.,	рас-
клешена,	світло-корич.	колір,	без	етикетки)	
-	19	тис.грн.	Тел.:	518-93-53.
·	Шубу	норкову	(нов.,	р.52-54)	-	18	тис.грн.	
Тел.:	(093)	390-16-14.
·	Шубу	(хутро	лама,	р.48-50,	довжина	нижче	
коліна,	колір	шоколадний)	-	2	тис.грн.	Тел.:	
(098)	247-55-17.
·	Шубу	 (чорна,	 р.50,	 б/к),	 пальто	 (легке,	
колір	хакі,	р.48,	майже	нов.),	одяг	жін.	(р.48-
50).	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Шубу	 (чорний	 каракуль,	 р.52-54),	 шубу	
(сірий	козлик,	р.52).	Тел.:	535-70-96.
·	Шубу	чорну	(котик,	р.50-52,	довжина	115	см,	
гарний	стан)	-	500	грн,	черевики	(чорні,	шкіра,	
р.41,	нов.)	-	150	грн.	Тел.:	(063)	752-88-12.
·	Шубу	 (штучна,	 чорно-біла,	 довжина	 110	
см,	р.50-52)	-	400	грн.	Тел.:	(068)	198-15-97.

8.7. Товари для дітей
куплю 

·	Ляльок	(б/к),	машинки.	Тел.:	540-13-54.
·	Ляльок	 німецьких,	машинки	 (часів	СРСР,	
гарний	стан,	для	себе)	недорого.	Тел.:	(093)	
054-19-03.
·	Речі	 для	 дівчинки	 от	 6	 міс.	 до	 5	 рочків	
(сукні,	 спідниці,	 сарафани	 та	 ін.)	 по	 15-35	
грн.	Тел.:	451-70-32.

продам 
·	Ванночку	дитячу	(б/к).	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Ванночку	(нов.),	речі	(зим.	та	літ.,	для	ди-
тини	до	2	років).	Тел.:	(095)	175-58-11.
·	Велосипед	 (3-колесний,	 з	 ручкою)	 -	 600	
грн,	ліжечко	з	матрацем	(Польща)	-	400	грн,	
коляску	БАМБІНО	 (бордова)	 -	 1,8	 тис.грн.	
Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Велосипед	для	дитини	4-8	років	(2-колесний,	
2	знімні	колеса).	Тел.:	(095)	177-51-02.
·	Джинси	 для	 підлітка	 (р.44,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Іграшки,	ляльок.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Іграшку	ЕРУДИТ,	іграшку	ЛЕГО	(пластма-
сова	та	дерев.).	Тел.:	278-32-27.
·	Кімоно	для	карате	(зріст	152	см,	б/к	3	міс.,	
гарний	стан)	-	250	грн.	Тел.:	(095)	644-68-89.
·	Коляску	 (імп.,	 красива,	 подвійна,	 4-ко-
лесна,	 сиреневий	 колір),	 коляску	 (сидяча,	
ящик	для	речей,	3	колеса	+	навіс)	недорого.	
Тел.:	280-58-33.
·	Коляску	КАПЕЛЛА	(гарний	стан,	матрац,	
в	 комплекті),	 піаніно	 (Німеччина,	 з	 під-
ставкою	 та	 столиком,	 червоний	 колір,	 для	
дитини	від	1	до	3	років,	на	3	октави),	стіл	зі	
стільцем.	Тел.:	532-32-15.
·	Комбінезон	для	дитини	від	3	міс.	(зріст	70	
см,	хутряний,	біло-жовтий)	-	150	грн.	Тел.:	
(068)	687-72-47.
·	Комбінезон	 для	 дитини	 (зим.,	 рожевий).	
Тел.:	519-56-14.
·	Костюм	новорічний	Зайчика	(гарний	стан,	
для	хлопчика),	костюм	Бджілка.	Тел.:	(096)	
757-20-11.
·	Курточку	 (р.46,	 довжина	 80	 см,	 зріст	 164	
см),	курттку	 (довжина	63	см,	для	дівчинки	
12-13	років),	куртку	(р.44),	куртку	для	хлоп-
чика	8-9	років,	куртку	для	дитини	7-8	років	
(б/к)	-	30	грн.	Тел.:	(063)	752-88-12.
·	Ліжечко	 (дерев.,	 матрац,	 захист).	 Тел.:	
(050)	386-46-37.
·	Ліжечко	дитяче.	Тел.:	518-65-56,	(098)	286-
48-83.
·	Ліжко	дитяче.	Тел.:	519-56-68.
·	Одяг	та	взуття	для	дитини	від	3	до	10	років	
(нов.	та	б/к),	форму	шкільну	для	дівчинки	з	
1	по	8	кл.	Тел.:	(067)	377-93-41.
·	Пальто	 (зим.,	 рожеве,	 з	 капюшоном,	 під-
стібка	 овчина,	 довжина	 68	 см,	 для	 дитини	
6-7	років,	б/к,	гарний	стан).	Тел.:	(050)	147-
02-62,	(097)	412-30-01.
·	Підковдри	 для	 немовляти	 (120х125	 см).	
Тел.:	(095)	451-53-68.
·	Речі	для	дівчини	от	6	міс.	до	5	років	(імп.,	
спідниці,	сукні,	кофти	та	 ін.)	по	15-35	грн.	
Тел.:	(093)	054-19-03.
·	Речі	 для	 дівчинки	 от	 6	 міс.	 до	 5	 рочків	
(сукні,	 спідниці,	 сарафани	 та	 ін.)	 по	 15-35	
грн.	Тел.:	451-70-32.
·	Речі	для	дитини	від	3	до	7	років	 (все	б/к,	
гарний	стан).	Тел.:	(098)	789-14-73.
·	Рюкзак	шкільний	для	дівчинки.	Тел.:	(093)	
465-90-51.
·	Самокат	-	300	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Самокат	(3-колісний)	-	100	грн.	Тел.:	(099)	
195-45-52.
·	Санчата	(дерев.,	з	метал.	спинкою,	гарний	
стан)	-	250	грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Санчата	дит.	(б/к)	-	70	грн.	Тел.:	(066)	465-
66-34,	526-39-33.
·	Санчата	дитячі.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Санчата	метал.,	 гойдалку.	Тел.:	 (098)	296-
05-50.
·	Санчата	 (фінського	 зразка,	 зі	 спинкою,	
гарний	стан)	-	350	грн.	Тел.:	(063)	943-90-67.
·	Стілець	ЧІККО	для	годування.	Тел.:	 (097)	
078-43-95.
·	Сукні	 бальні	 для	 дівчаток	 5-10	 років	 (ро-
жеві,	 сині,	 гарний	 стан)	 по	 500	 грн.	 Тел.:	
(067)	928-41-54.
·	Форму	шкільну	(для	дівчинки	з	1	по	7	кл.).	
Тел.:	(067)	377-93-41.

8.8. Предмети інтер’єру 
куплю 

·	Килим	(б/к,	для	себе).	Тел.:	(097)	204-71-49.
·	Лампу	 настільну	 (можна	 б/к).	 Тел.:	 (068)	
115-17-97.
·	Люстру	 (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	(80х50	см).	Тел.:	482-49-92.
·	Дзеркало	 (120х60	 см),	 килим	 (2,5х3,5	 м).	
Тел.:	546-63-44.
·	Дзеркало	(70х90	см).	Тел.:	525-55-25.
·	Дзеркало	 (гарний	 стан,	 від	 трельяжа,	 бо-
кові	 сторони	 110х20	 см,	 середня	 частина	
110х40	см)	недорого.	Тел.:	453-79-63.
·	Доріжки	 (2	 шт.,	 кеилимова	 беж.-корич.,	
шерстяна,	 зелений	 фон	 з	 червоними	 сму-
гами	збоку).	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Доріжки	 килимові	 (бордові,	 68х85	 см,	
68х160	 см),	шерстяна	 гуцульська	 (130х320	
см).	Тел.:	236-58-12.
·	Доріжку	шерстяну	(нов.).	Тел.:	425-74-79.
·	Іграшки	 для	 ялинки	 (часів	 СРСР).	 Тел.:	
513-55-68.
·	Карниз	алюмінієвий	(3	м)	 -	150	грн.	Тел.:	
(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Карниз	 для	 відокремлення	 частини	 при-
міщення.	Тел.:	419-34-05.
·	Карнизи	(дерев.,	круглі,	1,7	м,	4	шт.).	Тел.:	
570-26-17.
·	Карнизи	 (під	 дерево,	 3,5	м)	 дешево.	Тел.:	
(096)	366-78-31.
·	Карниз	 пластмасовий	 (круглий,	 довжина	
280	см).	Тел.:	463-19-56.

·	Картини	кримських	художників	недорого.	
Терміново.	Тел.:	(097)	409-97-28.
·	Килим	(2х1,5	м,	шерсть).	Тел.:	234-05-94.
·	Килим	(2х3	м,	б/к).	Тел.:	(050)	064-26-41.
·	Килим	(2х3	м,	Сирія).	Тел.:	575-59-61.
·	Килим	(3х5	м,	н.-ш.,	б/к).	Тел.:	 (097)	996-
62-70.
·	Килим	жакардовий	(2х3	м)	-	1	тис.грн.	Тел.:	
(097)	353-33-74.
·	Килими	(2	шт.,	150х225	см).	Тел.:	530-33-58.
·	Килими	(2	шт.,	2х3	м).	Тел.:	519-56-68.
·	Килими	(3	шт.),	доріжку	килимову	(3х5	м).	
Тел.:	(066)	034-08-10.
·	Килими	 (3	шт.,	 натур.	шерсть).	Тел.:	 567-
05-90.
·	Килими	 (нов.,	 Чехія,	 Німеччина,	 2	 шт.).	
Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Килими	шерстяні.	Тел.:	(099)	551-30-41.
·	Килим,	 килим-палас,	 доріжки	 килимові	
різні.	Тел.:	(067)	106-89-13.
·	Килим	на	підлогу	(синтетичний,	малюнок	з	
обох	боків,	3х2	м)	-	450	грн,	торг.	Тел.:	(066)	
752-60-63.
·	Килим	настінний	(3,5х2,5	м,	гарний	стан)	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(066)	222-75-72.
·	Килим	(натур.,	Молдова,	2х1,5	м,	бордово-
горчичні	тони,	з	орнаментом,	гарний	стан),	
подушки	(вітч.,	пір’я,	50х70	см,	нов.,	2	шт.).	
Тел.:	(063)	982-26-50.
·	Килим	 (Німеччина,	 3х2	 м,	 червоний),	
килим	(Польща,	3х2	м).	Тел.:	418-85-20.
·	Ліхтар	 вуличний	 (Чехія,	 красивий	
світильник	 під	 лампу	 200	 Вт,	 білий	 з	
решіткою),	 світильники	 підвісні	 (2	 шт.).	
Тел.:	405-31-34.
·	Люстри	(2	шт.),	бра.	Тел.:	362-36-55.
·	Люстру	(кришталь,	висота	50	см,	б/к).	Тел.:	
(097)	996-62-70.
·	Папір	 ДЕКОР	 Л-9	 міліметровий	 (діа-
зопапір,	 1	 рулон),	 папір	 міліметровий	 (1	
рулон).	Тел.:	519-58-01.
·	Підсвічник	ханукальний	з	набором	свічок	-	
95	грн.	Тел.:	(063)	692-22-49.
·	Підставку	для	квітів	(на	підлогу,	висота	1	
м).	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	Пісдставку	для	квітів.	Тел.:	280-35-02.

8.9. Продукти харчування, 
БАДи

продам 
·	Горіхи	(5	кг)	по	30	грн/кг.	Тел.:	(093)	461-
82-10.
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9.2 Медичні товари та 
обладнання

куплю 
·	Пристрій	 САМОЗДРАВ	 (для	 себе)	 недо-
рого.	Тел.:	(095)	850-28-16.
·	Тонометр	 (напівавтомат,	вітч.).	Тел.:	 (099)	
038-81-98.

продам 
·	Апарат	 ІРІГАТОР	 для	 чищення	 зубів	 (во-
дяний,	6	насадок,	3	щітки,	3	трубки)	 -	650	
грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Апарати	слухові	 (2	шт.,	Данія).	Тел.:	 418-
07-97,	(050)	150-65-08.
·	Бандаж	протигрижовий.	Тел.:	(068)	198-15-97.
·	Банки	медичні	 (20	шт.)	по	8	 грн/шт.	Тел.:	
(068)	687-72-47.
·	Біостимулятор	 ЮНІСТЬ	 -	 300	 грн.	 Тел.:	
(063)	977-46-80.
·	Біотуалет	(повний	комплект,	з	поручнями,	
нов.,	в	упаковці).	Тел.:	559-62-71.
·	Візок	 інвалідний	 (важельний),	 памперси	
для	дорослих.	Тел.:	(097)	403-17-22.
·	Візок	інвалідний,	дошку	ЄВМІНОВА.	Тел.:	
405-18-66.
·	Візок	 інвалідний	 (нов.,	 в	 упаковці).	 Тел.:	
519-34-97.
·	Візок	інвалідний	(нов.,	для	дорослого)	-	5	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(093)	152-13-20.
·	Електромасажер	(нов.).	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Іплікатор	 КУЗНЄЦОВА,	 банки	 медичні,	
грілку	електричну	(нова).	Тел.:	526-01-11.
·	Каркас	метал.	на	ліжко	для	хворих	на	ради-
куліт.	Тел.:	(099)	124-69-22.
·	Коляску	 інвалідну	 (важельна,	 завод	 «Ар-
сенал»,	нов.),	коляску	інвалідну	(важельна,	
хромована,	«ставрівка»,	модель	407,	гарний	
стан).	Тел.:	(097)	366-03-62	(Київ).
·	Коляску	інвалідну	(відм.	стан,	майже	нов.)	-	4	
тис.грн.	Тел.:	(098)	845-20-90,	(063)	496-37-76.
·	Коляску	інвалідну	(імп.,	гарний	стан).	Тел.:	
410-45-40.
·	Коляску	 інвалідну	(нов.)	 -	5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	430-10-41.
·	Коляску	 інвалідну,	 стіл-туалет	 на	
коліщатках,	 пакети	 памперсів	 (3	 шт.),	 пе-
люшки	недорого.	Тел.:	567-02-11.
·	Коляску	інвалідну.	Тел.:	(093)	030-74-63.
·	Коляску	інвалідну.	Тел.:	433-06-05.
·	Коляску	 інвалідну	 (універсальна,	 гарний	
стан,	 на	 вагу	 до	 100	 кг),	 ходунки	 (рамка,	
гарний	 стан),	 матрац	 протипролежневий	
(секційний,	з	компресором,	Корея,	нов.)	де-
шево.	Тел.:	510-34-47.
·	Коляску	 інвалідну,	 ходунки.	 Тел.:	 (098)	
420-69-22.
·	Коляску	 (нов.,	 прогулянкова).	 Тел.:	 (098)	
478-67-16.
·	Комір	ШАНСА	 лікувальний	 (для	 лікування	
остеохондроза,	зняття	болей	в	області	шеї,	го-
ловних	болей)	-	100	грн.	Тел.:	(068)	352-69-53.
·	Крісло-коляску	(Франція,	гарний	стан)	де-
шево.	Тел.:	(063)	935-09-57.
·	Крісло-туалет	(нов.,	в	упаковці),	стіл	при-
ліжковий	(нов.).	Тел.:	(067)	901-58-03.
·	Кушетку	СЕРАГЕМ.	Тел.:	418-07-97,	(050)	
150-65-08.
·	Кушетку	 СЕРОГЕМ	 (Корея)	 +	 килимок.	
Тел.:	413-17-14.
·	Ліжко	(Корея),	масажер	НУГА	БЕСТ	НМ-
5000	(гарний	стан).	Тел.:	(099)	376-90-38.
·	Ліжко	СЕРАГЕМ	(Корея)	-	20	тис.грн.	Тел.:	
(099)	798-31-94.
·	Масажер	(апарат	для	імпульсної	рефлексо-
терапії).	Тел.:	(098)	291-33-14.
·	Масажер	ДЕЛЬФІН	(нов.,	Німеччина)	-	250	
грн.	Тел.:	450-15-56.
·	Масажер	СКАРЛЕТ	для	ніг	(ел.,	Англія)	-	1	
тис.грн.	Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Матрац	 протипролежневий	 (надувний,	
компресор,	б/к)	-	700	грн,	милиці	дерев.	(б/к,	
регулювання	зросту)	-	100	грн,	стіл	приліж-
ковий	-	600	грн.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Матрац	 протипролежневий	 (надувний),	
крісло-туалет	(нов.).	Тел.:	(067)	901-58-03.
·	Милиці	метал.	Тел.:	234-05-94.
·	Милиці,	палочку.	Тел.:	(063)	610-26-33.
·	Милиці	 під	 пахви,	 тростинку	 медичну.	
Тел.:	553-60-28.
·	Надамо	допомогу	у	придбанні	НОРКАЛУТ	
за	помірну	ціну.	Тел.:	(067)	303-21-70.
·	Палицю	з	підлокотником	(нов.).	Тел.:	(098)	
598-66-61.

·	Памперси	для	дорослих	(№	3,	100-050	см)	
недорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Памперси	КОМФОРТ	 (розмір	М)	 або	 об-
міняю	на	памперси	більшого	розміру.	Тел.:	
(096)	470-60-80.
·	Памперси	 СЕНІ	 АКТИВ	 XL	 (120х190	 см,	
«дихаючі»	труси,	для	дорослих,	10	шт.)	-	300	
грн,	ТЕНА	5,5	НОРМАЛ	(широкі,	135	см,	30	
шт.)	-	450	грн.	Тел.:	430-76-77,	(066)	166-76-01.
·	Перетинки	волоських	горіхів.	Тел.:	516-59-81.
·	Підгузники	 СЕНІ	 №	 2	 для	 дорослих	 (4	
краплі,	 2	 упаковки	по	 10	шт.)	 -	 150	 грн	 за	
все.	Тел.:	(066)	365-26-10.
·	Піддон	для	лежачого	хворого	(нов.,	в	упа-
ковці).	Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Подушки	 кисневі	 (2	 шт.,	 нов.)	 -	 300	 грн.	
Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Пояс	ІНТЕРБЕЛ	(нов.,	согреваючий,	елек-
тромасажний).	Тел.:	519-56-14.
·	Пояс	 ОРТОСИСТЕМ	 лікувально-віднов-
лювальний	 (всі	 документи,	 інструкція).	
Тел.:	468-24-51.
·	Профілактор	ЄВМІНОВА	(гарний	стан)	-	1	
тис.грн.	Тел.:	(067)	859-15-52.
·	Стерилізатор	 медичний	 для	 інструментів	
(22,5х12,5х5,5	см,	кришка,	в-во	ГМЗ).	Тел.:	
486-27-34.
·	Стіл	приліжковий	для	 інваліда	(б/к).	Тел.:	
(096)	659-49-85.
·	Стінку	шведську,	коляску	інвалідну	(спор-
тивна,	алюмінієва).	Тел.:	(096)	059-50-79.
·	Тонометр	 (нов.,	 професійний,	 з	 грушею).	
Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Ходунки	для	інваліда	(імп.,	розсувні).	Тел.:	
560-18-91.
·	Ходунки,	 коляску	 інвалідну.	 Тел.:	 (050)	
722-60-11,	236-19-30.
·	Ходунки	медичні	(нов.).	Тел.:	542-53-29.
·	Ходунки.	Тел.:	274-30-49	(після	17.00).

обміняю 
·	Накінцівники	 та	 мікродвигун	 (стоматоло-
гічні,	нов.)	на	монети	або	марки.	Тел.:	(050)	
951-03-07.
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10.2. Пропоную роботу
· Вдителю кат. Д. Работа на мар-
шрутах по г.Киеву. З/п 1000 грн в 
день. Жильё предоставляем. Тел.: 
(066) 521-53-97, (067) 600-01-61.
·	Водій	на	розвозку.	Работа	в	Обо-
лонском	 районе	 г.Киева.	 График	
4/2,	800	грн	в	день.	Тел.:	(067)	600-
01-61,	(050)	900-34-44.

ё	 Водителю	 катигории	 Е,	 ино-
марка,	 зерновоз	 по	 Украине,	 ко-
мандировки,	 официальное	 офор-
мление.	 Зарплата	 высокая.	 Тел.:	
(067)	585-38-38,	(093)	400-15-44.

·	В	школу	на	Оболонь	требуется	охранник.	
Зарплата	300	грн	в	сутки.	И	работник	сто-
ловой	для	 раздачи	 обедов	 (женщина	до	 65	
лет).	Тел.:	(097)	177-83-56.

·	Консультации	 по	 трудоустрой-
ству	 за	 границей.	 Работа	 офи-
циальная.	 Доход	 высокий.	 Тел.:	
(096) 414-63-36, (095) 715-05-87, 
(063)	812-40-61.

ё	 Официальная	 работа	 в	 Европе	
для	 специалистов	 и	 разнорабочих	
(Чехия,	 Польша,	 Латвия,	 ОАЕ,	
Литва,	 Финляндия,	 др.).	 Прожи-
вание	бесплатное.	З/п	17000-72000	
грн.	 Оформление	 виз.	 Лиц.	 АЕ	№	
637118	ГСЗ	16.03.2015,	www.befind.
com.ua.	Тел.:	(097)	939-14-31,	(066)	
273-10-11,	0-800-212-324.
·	Охоронній	 компанії	 потрібні	
охоронці	 -	повна	зайнятість.	Зар-
плата	за	результатами	співбесіди.	
Добові	 та	 вахтові	 чергування.	
м.Київ.	Тел.:	(096)	002-44-44.

·	Охранники	 требуются	 в	 транс-
портное	 предприятие.	 Сутки	
через	 двое.	 З/п	 450	 грн	 смена	
(оплата	после	смены).	Тел.:	(067)	
600-01-61,	(044)	332-09-99.

·	Потрібна	 доглядальниця	 та	 домробітниця	
за	літньою	жінкою	(1,5	години	на	добу),	як	
додатковий	 заробіток.	 На	 довгий	 термін,	
з	 проживанням	 чи	 без.	 Оплата	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(068)	126-79-33.
·	Потрібна	 санітарка	 для	 лежачої	 жінки,	 1	
година	на	день.	Тел.:	(068)	126-31-07.

ё	Потрібні	на	роботу,	м.Київ:	 екска-
ваторники,	 будівельники	 різних	 спе-
ціальностей,	 різноробочі,	 охоронці,	
робота	 вахтовим	 методом.	 Зарплата	
висока.	Тел.:	(067)	968-43-57.
·	Потрібні	 послуги	 з	 ремонту	 магнітоли	
УРАЛ-111.	Тел.:	(067)	866-92-42.

·	Потрібні	 різноробочі:	 чоловіки	
25-50	 років.	 Житлом	 не	 забез-
печуємо.	 Зарплата	 від	 8000	 грн.	
Тел.:	(097)	142-08-42.

ё	Предлагаем	работу	«Охранник»	-	
8400	 грн	в	месяц.	Вахтовый	метод	
работы.	 Проезд	 и	 проживание	 за	
счет	фирмы.	Справки	по	тел.:	(073)	
023-09-82.
ё	 Приглашаем	 на	 работу:	 груз-
чиков,	 слесарей-механиков,	 води-
телей,	 гладильщиц.	 Бесплатное	
жилье,	 питание,	 городской	 транс-
порт!	Оформление.	З/п	14000-17000	
грн.	Киевская	обл.,	Бориспольский	
р-н,	с.Счастливое.	Тел.:	067-434-74-
30,	093-296-43-93.

ё	 Производитель	 с/х	 техники	
(Одесса)	 требуются:	 подсобный	
рабочий,	 грузчик,	 диспетчер	 цеха,	
токарь,	 сварщик,	 контролер	 ОТК,	
слесарь-ремонтник,	 плазморезчик,	
прессовщик,	 фрезеровщик,	 элек-
трик,	 резчик	 металла.	 Зарплата	
высокая.	Предоставим	общежитие.	
Тел.:	(050)	492-75-24.
ё	 Производитель	 с/х	 техники	
(Одесса)	 требуются	 с	 обучением	
на	месте:	оператор	станков	с	ЧПУ,	
формовщик,	 плавильщик,	 за-
чистник-наждачник,	 шлифовщик,	
сверловщик,	 слесарь-ремонтник,	
плазморезчик,	 прессовщик.	 Зар-
плата	 высокая.	 Предоставляем	 об-
щежитие.	Тел.:	(050)	492-75-24.
· Пропоную роботу на вироб-
ництві деревного вугілля в 
Київській області. Шукаємо; 
бажано чоловіків. Віком 18-50 
років, помешканням забезпечуємо 
безкоштовно. Робота постійна, 
офіційна. З/п 500 грн/день. Тел.: 
(050) 443-01-79, (096) 562-11-03 
(Олександр).
ё	 Работа	 в	Европе!	 Бесплатно	 для	
вас.	Вакансии	 от	 прямых	 европей-
ских	 компаний,	 нуждающихся	 в	
кадрах.	Без	посредников.	Срочный	
выезд.	 Оформляем	 визы.	 Консуль-
тируем	 по	 всем	 вопросам	 трудоу-
стройства.	Лиц.	АВ	525201	МСПУ	
31.07.2012	 г.	 Тел.:	 (097)	 007-82-58,	
(095)	472-52-80.
ё	 Совместное	 польско-украинское	
агентство.	Визы	в	Польшу,	Чехию,	
Эстонию	 Работа	 -	 Польша,	 Чехия,	
Германия,	 Швеция,	 Эстония,	 Сло-
вакия.	 Визы	 США,	 Канада,	 Ан-
глия.	Лиц.	МПСУ	АВ	№	547294	от	
10.09.2010	 г.	 Тел.:	 (067)	 455-06-64,	
(099)	634-80-31,	(063)	215-40-39.
ё	 Срочно!	 Требуются	 мужчины,	
женщины,	пары	на	работу	в	Чехию,	
Литву,	 Польшу.	 Официальное	 тру-
доустройство.	 Открытие	 виз.	 Лиц.	
МПСУ	 125	 от	 17.02.2016	 г.	 Тел.:	
(068) 585-76-54, (095) 134-11-33, 
(093)	134-11-33.
ё	Терміново	потрібні	на	роботу	до	
м.Київ:	 будівельники	 різних	 спе-
ціальностей,	 муляри,	 зварюваль-
ники,	фасадчики,	монолітчики	різ-
норобочі	 та	 охоронці,	 допомога	 з	
житлом,	вахта.	З/п	договірна,	гарні	
умови	праці.	Тел.:	(068)	322-40-14.
·	Шукаю	фахівця-оптика	для	ремонту	(юсти-
ровки)	бінокля	(подвійне	зображення).	Тел.:	
(068)	722-30-29.

10.3. Шукаю роботу
·	Автомийником.	Тел.:	(068)	108-00-00.
·	Адміністратором,	 офіс-менеджером	 або	
іншу	 (дівчина,	 без	 шкідливих	 звичок,	
знання	 оргтехніки,	 серйозне	 ставлення	 до	
роботи).	 Тільки	 серйозні	 пропозиції.	 Тел.:	
(093)	788-39-58.
·	Будь-яку	 (жінка,	 не	 худенька).	 Тел.:	 (096)	
374-81-73.
·	Будь-яку	(жінка).	Тел.:	(098)	763-41-09.
·	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.	Тел.:	(096)	069-80-41.
·	Будь-яку	 тимчасову	 зварювальником,	
електриком	з	безкоштовним	житлом	та	що-
денною	оплатою.	Об’єм	роботи	від	10	днів.	
Тел.:	(095)	628-09-07.
·	Вантажником,	можна	разову	з	прибирання	
снігу.	Тел.:	(098)	367-58-98.
·	Вантажником,	 можна	 разову.	 Тел.:	 (068)	
300-38-67.
·	Вантажником	 разову	 (є	 машина).	 Тел.:	
(068)	421-47-07.
·	Вантажником	разову.	Тел.:	510-50-80.
·	Вантажником,	 різноробом	 (киянин),	 мож-
ливо	разову.	Тел.:	(098)	908-90-99.
·	Вантажником,	 різноробом	 разову.	 Тел.:	
(067)	261-26-24.
·	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.
·	Водієм	(кат.	В,С,D,Е;	досвід	міжнародних	
перевезень,	 закордонний	 паспорт).	 Тел.:	
(095)	633-41-57.
·	Водієм	(кат.	В,С,D,Е;	досвід	міжнародних	
перевезень,	 закордонний	 паспорт).	 Тел.:	
(095)	633-41-57.
·	Водієм	 (киянин,	 34	 роки),	 бажано	 лівий	
берег.	Тел.:	(093)	167-54-44.
·	Водієм	 (киянин,	 стаж	 роботи	 більше	 25	
років)	 на	 своєму	 МІЦУБІСІ	 АУТЛЕНДЕР	
(2007	р.вип.).	Тел.:	(067)	746-24-58.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (другий	 клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	 звичок,	55	років,	
досвід	27	років).	Тел.:	(095)	203-95-54.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (другий	 клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	звичок,	досвід	27	
років).	Тел.:	(095)	203-42-54.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (кат.В,С,Е).	 Тел.:	
(063)	610-53-23.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (кат.В,С,	 стаж	 30	
років,	 порядний,	 виконавчий,	 непитучий,	
гарні	знання	міста).	Тел.:	(067)	757-17-54.
·	Водієм	на	вашому	автомобілі	(другий	клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	 звичок,	55	років,	
досвід	27	років).	Тел.:	(067)	966-42-89.
·	Водієм	 на	 вашому	 автомобілі	 (стаж	 25	
років,	досвід).	Тел.:	(095)	203-92-54.
·	Водієм	 на	 власному	 ГАЗЕЛЬ.	 Тел.:	 (067)	
911-29-90.
·	Водієм	 на	 власному	 ГАЗЕЛЬ.	 Тел.:	 (067)	
911-29-90.
·	Водієм	на	власному	ПЕЖО	БОКСЕР	або	на	
вашому	автомобілі.	Тел.:	(063)	988-00-94.
·	Водієм	на	своєму	ДЕУ	НЕКСІЯ.	Тел.:	(066)	
983-70-43	(Сергій).
·	Гувернанткою	 для	 школяра	 (забрати	 зі	
школи,	 прогулянки,	 ігри,	 уроки,	 жінка,	 51	
рік,	киянка,	вища	освіта,	досвід	в	сім’ях,	по-
рядна,	 відповідальна,	 виконавча,	 без	шкід-
ливих	звичок).	Тел.:	(099)	763-43-99.
·	Дежурною,	 консьєржкою,	 сторжем	 доба/
троє	 (без	 шкідливих	 звичок).	 Тел.:	 (063)	
610-22-95.

·	Директором	(досвід).	Тел.:	(050)	380-90-46.
·	Доглядальницею	 (відповідальна,	 порядна	
жінка).	Тел.:	(099)	204-04-38.
·	Доглядальницею,	 гувернанткою	 (жінка,	 58	
років,	 рекомендації,	 киянка,	 досвід	 10	 років,	
особливий	підхід	та	любов	до	дітей),	можливо	
погодинно.	Тел.:	558-42-03,	(096)	717-82-24.
·	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,	 за	
людьми	літнього	віку	(жінка,	55	років).	Тел.:	
(095)	920-86-91.
·	Доглядальницею,	компаньонкою	з	прожи-
ванням	в	м.Київ	(жінка,	55	років).	Тел.:	(098)	
098-81-18.
·	Доглядальницею	 цілодобово,	 нянею	 для	
дитини	до	6	років,	вахтовим	методом	(жінка,	
57	років,	досвід).	Тел.:	(095)	922-64-97.
·	Домробітницею	 (дівчина,	 досвід,	 знання	 су-
часної	побутової	техніки),	можна	разову.	Тільки	
серйозні	пропозиції.	Тел.:	(097)	247-70-71.
·	Домробітницею	 (жінка,	 48	 років,	 досвід,	
охайна,	 сумлінна,	 без	 шкідливих	 звичок).	
Інтим	не	пропонувати.	Тел.:	(096)	224-49-21.
·	Домробітницею	з	проживанням.	Тел.:	(063)	
166-54-52	(Юлія).
·	Домробітницею	 (порядна,	 чесна,	 жінка,	
прибирання	 квартири,	 прасування,	 досвід	
в	сім’ях).	Інтим	не	пропонувати.	Тел.:	(067)	
965-82-25.
·	Електриком	 (досвід	 20	 років,	 всі	 види	
робіт).	Тел.:	(067)	984-84-01.
·	Електриком.	Тел.:	(096)	350-00-05.
·	Косметологом.	Тел.:	(068)	809-55-22.
·	Кур’єром	 або	 іншу	 будь-яку	 високооплачу-
вану	 (киянин,	 знання	 міста,	 відповідальний,	
без	шкідливих	звичок).	Тел.:	(067)	404-34-77.
·	Кур’єром,	охоронцем	або	іншу	тимчасову	з	
гідною	оплатою	(киянин,	35	років,	без	шкід-
ливих	 звичок,	 гарне	 знання	 Києва).	 Тел.:	
(066)	333-32-23.
·	Кухарем	в	офіс	або	сім’ю.	Тел.:	(097)	279-
75-57.
·	Кухарем	в	офіс	(досвід,	професіонал).	Тел.:	
(096)	875-79-73.
·	Любую	в	помещение	с	отоплением	(обра-
зование	художник-график).	Тел.:	516-67-34,	
(097)	038-51-73	(после	13.00).
·	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.:	 (067)	403-03-
15,	(095)	532-75-21	(з	8.00	до	20.00).
·	Масажисткою	 (жінка,	 49	 років,	 медична	
освіта).	Тел.:	(098)	442-02-33.

·	Массажистка	 владеет	 разными	
видами	 массажа	 профессио-
нально.	 Тел.:	 (067)	 263-86-85,	
(066)	394-65-04.

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

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

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

·	Нянею,	 гувернанткою	 (жінка,	 58	 років,	
рекомендації,	 киянка,	 досвід,	 особливий	
підхід	 та	 любов	 до	 дітей),	 можливо	 пого-
динно.	Тел.:	558-42-03,	(096)	717-82-24.
·	Нянею	для	дитини	від	3	років	(великий	до-
свід),	часткова	зайнятість,	можна	на	вихідні	
або	на	підміну.	Тел.:	(067)	938-12-75.
·	Нянею	для	дитини	від	народження	(досві-
чена	 медсестра),	 повна	 або	 часткова	 зай-
нятість.	Тел.:	(099)	564-12-04.
·	Нянею	 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.
·	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.
·	Нянею,	р-н	Оболонь.	Тел.:	(097)	034-75-28.
·	Обвалювальником	 м’яса	 (без	 шкідливих	
звичок,	санітарна	книжка).	Тел.:	(096)	410-71-22.
·	Охоронцем	 на	 денну	 зміну	 (42	 роки,	 се-
редня	технічна	освіта,	форма	одягу	костюм,	
досвід,	 служба	 в	 армії),	 від	 500	 грн/зміна.	
Тел.:	301-50-09	(Ігор).
·	Охоронцем	 у	 денну	 зміну	 (форма	 одягу	
-	 костюм,	досвід,	 чоловік,	 43	роки),	 від	10	
тис.грн.	Тел.:	(097)	301-50-09	(Ігор).
·	Охоронцем,	 швейцаром,	 гардеробником,	
кур’єром	 (52	 роки,	 досвід	 17	 років,	 спор-
тивної	 статури,	 високий	 на	 зріст,	 освіта	
вища).	 Розгляну	 всі	 серйозні	 пропозиції.	
Тел.:	(095)	389-39-94	(Олег	Олександрович).
·	Пакувальницею,	 сортувальницею,	 посу-
домийницею,	 стікерувальницею,	 бажано	
Деснянський	р-н,	робота	з	9.00.	Тел.:	(099)	
204-34-59.
·	Пишу	 пісні,	 шукаю	 виконавців,	 співаків.	
Тел.:	(068)	418-18-57	(Оксана).
·	Плиточником,	 Березняки,	 Русанівка	 недо-
рого.	Тел.:	(093)	030-18-91.
·	Плиточником,	 сантехніком,	 електриком.	
Тел.:	(095)	040-84-26.
·	Плиточником.	Тел.:	(093)	101-45-74.
·	Помічницею	по	дому,	компаньйонкою,	до-
глядальницею.	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Продавцем,	касиром	(жінка,	43	роки).	Тел.:	
(063)	886-53-91.
·	Продавцем.	Тел.:	(063)	610-22-95.
·	Продавцем.	Тел.:	(068)	984-10-67.
·	Продавцем.	Тел.:	(093)	051-61-17.
·	Продавцем.	Тел.:	(099)	405-97-87.
·	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	 або	 іншу	 на	 виробництві,	 по-
стійну,	 можна	 разову.	 Розгляну	 всі	 пропо-
зиції.	Тел.:	(097)	644-87-91.
·	Різноробом,	 вантажником	 зі	 щоденним	
розрахунком,	 в	 межах	 Києва.	 Тел.:	 (093)	
766-91-74.
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·	Книги	художні	(різні),	платівки	(1960-1980	
р.).	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Книгу	 «Самоучитель	 ювелирного	 искус-
ства»	-	1000	грн,	книгу	«Атлас	СССР»	(1967	
р.,	до	50-річчя	Жовтневої	революції,	52х33	
см).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Книгу	 справочник	 «Вычислительные	
устройства	на	микросхемах»	 (1988	р.вид.).	
Тел.:	(068)	198-15-97.
·	Книгу	 старовинну	 кулінарних	 рецептів.	
Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Книгу	Ч.Дікенс	 (9-й	том),	«Война	и	мир»	
(Толстой).	Тел.:	(066)	178-00-12.
·	Моделі	вітрильників	17	сторіччя	музейної	
якості	виконання.	Тел.:	(063)	378-14-96.
·	Модель	літака	БОЇНГ	В-777-300	(масштаб	
1:500)	-	600	грн.	Тел.:	(096)	307-71-30.
·	Мольберт	недорого.	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Підручники	«Алгебра»	і	«Геометрія»	(7,	8,	9	
кл.,	автори	Мерзляк,	Полонський,	Якір,	гарний	
стан)	по	50	грн/шт.	Тел.:	(095)	644-68-89.
·	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	(колекційні,	танці,	
1940-60	р.).	Тел.:	(067)	355-50-28.
·	Платівки	для	патефона	та	громофона.	Тел.:	
525-96-94.
·	Платівки	(записи	В.	Висоцького)	недорого.	
Тел.:	434-03-03.
·	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.

·	Практичні	 посібники	 «Біогаз	 на	
сільському	 подвір’ї»	 3	 варіанти.	
«Своя	 вітроелектростанція»	 (по-	 
тужність	 800	 Вт	 -	 12	 кВт,	 9	 мо-
делей).	 Тел.:	 (096)	 717-43-50,	
(095)	932-56-68.

·	Пристрій	для	виготовлення	штучних	квітів	
(інструменти,	 бульки),	 книги	 з	 домашньої	
бібліотеки	 (шиття,	 вишивання,	 в’язання),	
грамплатівки	 (класика,	 естрада),	 велику	
радянську	енциклопедію	(51	том),	військову	
енциклопедію.	Тел.:	528-05-59.
·	Раму	з	багету	(для	картин,	110х70	см,	зараз	
в	 рамі	 замість	 картин	 червоне	 бархатне	
панно)	-	850	грн.	Тел.:	(066)	752-60-63.
·	Словник	 англо-рос.	 та	 рос.-англ.	 (50	 тис.	
слів)	-	100	грн.	Тел.:	(095)	451-53-68.
·	Шахи	(Німеччина,	кришталь,	оригінальні).	
Тел.:	532-32-15.

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

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

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

продам 
·	Акваріум	 (70х47х30	 см)	 -	 350	 грн,	 рибок	
акваріумних.	Тел.:	(066)	155-25-44.
·	Акваріуми	 для	 риб	 (великі,	 140	 л)	 недо-
рого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Алое,	дифенбахію,	фікус.	Тел.:	 (067)	589-
17-73.
·	Вазон	 алое	 (4	 роки)	 -	 50	 грн.	 Тел.:	 (067)	
479-16-77.

·	Сейф	для	документів	(довжина	46	см,	ши-
рина	35	см,	глибина	21	см,	товщина	металу	
5	мм)	-	500	грн.	Тел.:	(073)	013-81-74.
·	Секундомер	 (гарний	 стан,	 електричний),	 ра-
кетки	для	великого	тенісу.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Секундомір	АГАТ.	Тел.:	(063)	865-62-86.
·	Спінінг	 (нов.,	 6	 секцій)	 недорого.	 Тел.:	
(073)	437-91-31.
·	Тренажер	 А-БРОКЕД	 (в	 комплекті	 набір	
змінних	пружин,	 гарний	стан,	нов.,	 )	 -	550	
грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Тренажер	для	пресу	та	спини	(б/к)	-	1,3	тис.
грн,	торг.	Тел.:	486-80-21.
·	Тренажер	ручний	(для	м’язів	пресу),	намет	
(2-місний),	 мотор	 ВИХОР-2	 (робочий),	
мотор	ВИХОР-20Р.	Тел.:	234-05-94.
·	Чоботи	 для	 риболовлі	 (р.43,	 висота	 до	
коліна)	-	150	грн,	валянки	(нов.	натур.,	р.42-
43).	Тел.:	(093)	461-82-10.
·	Човен	 АВТОБОТ	 (двигун	 ВІТЕРЕЦЬ-8,	
пристрій	 для	 перевезення	 в	 зібраному	 ви-
гляді	на	будь-якому	автомобілі).	Тел.:	(066)	
053-83-17.
·	Човен	КАЗАНКА	 (алюмінієвий,	 лафет)	 або	
обміняю	на	автомобіль.	Тел.:	(099)	292-62-91.
·	Шахи	(Німеччина,	кришталь,	оригінальні).	
Тел.:	532-32-15.
·	Шахи,	шашки	(в	коробках).	Тел.:	482-49-92.
·	Штангу	(160	кг,	тренувальна,	стійки	на	за-
мовлення,	розсувні,	гантелі,	гиря	16	кг)	-	14	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(099)	012-16-69.

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

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

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

продам 
·	Акордеон,	баян,	ремні	плечові,	тамбурин,	пю-
пітр,	скрипку	(1/8),	мандоліну.	Тел.:	331-27-29.
·	Акордеон	ВЕЛЬТМАЙСТЕР	 (3/4,	 б/к)	 не-
дорого.	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Акордеон	 ВЕЛЬТМАЙСТЕР	 (б/к).	 Тел.:	
(097)	996-62-70.
·	Акордеони.	Тел.:	(099)	335-66-49.
·	Бандуру,	 акордеон	 ВЕЛЬТМАЙСТЕР,	
скрипку,	віолончель,	баян,	домру,	саксофон,	
трубу,	гармонь.	Тел.:	(098)	812-00-80.
·	Баян	 БАРКАРОЛА	 МОНТАНА	 (5-рядний)	
-	300	у.о.,	баян	ЕТЮД-205М	(Тула)	-	200	у.о.,	
гармошку	(нов.)	-	100	у.о.	Тел.:	(067)	878-56-42.
·	Баян	ЕТЮД-205.	Тел.:	530-33-58.
·	Електрогітару	 Х-КОРТ	 (підсилювач,	 ко-
лонка,	 гарний	 стан)	 -	 4	 тис.грн,	 торг.	Тел.:	
(063)	376-94-72.
·	Метроном	механічний.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Піаніно	АКОРД.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Піаніно	УКРАЇНА,	АКОРД.	Тел.:	(063)	146-
29-26.
·	Рояль	(білий,	відмінний	стан,	відреставро-
ваний	майстром),	піаніно	(Німеччина,	колір	
темно-коричневий	 горіх,	 поліроване,	 гарне	
звучання,	хор.	стан).	Тел.:	(099)	100-42-51.
·	Синтезатор	КАСІО.	Тел.:	(095)	350-79-60.
·	Синтезатор	ЯМАХА	(великий).	Тел.:	(095)	
280-43-75.

·	Систему	КАРАОКЕ.	Тел.:	(067)	230-04-94.

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.
·	Значки,	 гроші	 паперові,	 монети,	 облігації,	
старі	лотерейні	квитки,	старі	поштові	листівки,	
фотографії	та	ін.	Тел.:	(067)	234-45-91.

· Книги, открытки, награды, 
значки, хрусталь, вазы, сервизы, 
фигурки, серебро, бижутерию, 
часы, картины, иконы, мебель, 
зеркало, игрушки, шкатулки, по-
суду. Выезд. Тел.: 223-51-49.
·	Марки,	книги.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Монети	для	колекції.	Тел.:	(067)	911-29-90.

·	Часовщик	купит	дорого	механи-
ческие	 часы	 СССР,	 часовой	 ин-
струмент.	 Тел.:	 (044)	 455-09-43,	
(073)	455-09-43.

продам 
·	Документи	 з	 приватного	 архіву:	 МВС,	
УПЦ,	Київгаз,	КМДА.	Тел.:	525-96-94.
·	Колекцію	 царських	 монет	 Російської	 ім-
перії	 (початок	 19	 ст.,	 більше	 200	 років,	 в	
гарному	стані).	Тел.:	(068)	441-48-28.
·	Листівки	 старовинні,	 фотокартки,	 доку-
менти	часів	Рейху.	Тел.:	234-05-94.
·	Монети,	марки.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Монети	СРСР	(5	кг,	1	коп.,	1984	р.,	в	бан-
ківської	упаковці,	для	дизайну,	Троєщина)	-	
400	грн/кг.	Тел.:	(095)	850-05-02.
·	Намисто	бурштинове.	Тел.:	(098)	897-98-01.
·	Приймачі:	 ФІЛІПС	 BX-115U	 (1950	 р.вип.),	
ОЛІМПІЯ-502W	 (1950	 р.вип.,	 фірма	 «Сан-
сенверк»),	 ГРАЄТС	 (Австрія,	 1934	 р.вип.),	
РИГА-10	 (1957	 р.вип.,	 ФМ-діапазон),	 ТЕЛЕ-
ФУНКЕН-975GWK-СУПЕР	 (1937	 р.вип.),	
НОРА-ВАЙН-W791	(1937	р.вип.),	ОКТЯБРЬ-2	
(1953	р.вип.).	Тел.:	(098)	718-07-42.
·	Пристрій	 для	 прання	 білизни	 (антикварне,	
дерев.,	«рубель»,	гарний	стан).	Тел.:	453-79-63.
·	Форму	 воєнну	 (радянська,	 зимова,	 льотна,	
технічна	 куртка,	 хутряна,	 овчина,	 темний	
колір,	 р.50/3,	 б/к,	 гарний	 стан)	 -	 2	 тис.грн,	
куртку	технічну	ІТС	(р.48,	нов.)	-	200	грн,	ком-
бінезон	технічний	ВВС	(повзуни,	демісезон.,	
р.50/3)	-	800	грн.	Тел.:	(063)	527-30-68.

11.5. Книги, філателія, інше
куплю 

·	Грамплатівки	 з	 записами	 класичної	 му-
зики.	Тел.:	528-25-26.
·	Книги:	 «Альтернативная	 онкология»	 (1-2	
часть),	Гордєєва	 «Победить	 рак»,	Гарбузов	
«Питание	при	раке».	Тел.:	(098)	247-55-17.
·	Книги	 з	 домашньої	 бібліотеки	 (для	 себе).	
Тел.:	(099)	191-53-01.
·	Книгу	 «Альтернативная	 онкология»	 (1-2	
частина),	 Гордєєва	 «Победить	 рак»,	 Гар-
бузов	 «Питание	 при	 раке»,	 Сидоров	 «Его	
величество	витамин».	Тел.:	(093)	461-82-10.
·	Лото	(старе,	для	себе).	Тел.:	(095)	175-58-11.

·	Монети,	 марки,	 срібло	 столове	 (для	 себе,	
для	колекції).	Тел.:	(093)	701-31-51.

продам 
·	Багет	дерев.	(ширина	8	см,	всього	8	м)	-	500	
грн.	Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Бібліотеку	 всьосвітньої	 літератури	 (200	
книг)	дешево.	Тел.:	515-39-53.
·	Біблію	 на	 англ.	 мові,	 шахи	 на	 магнітній	
основі,	 платівки,	 підборку	 журналів	
«Стерео	 и	 видео»,	 словник	 англо-рос.	 ме-
дичний.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Видання	підписні.	Тел.:	(097)	483-74-18.
·	Енциклопедію	 укр.-радянську	 (13	 томів,	
1983	р.)	-	150	грн.	Тел.:	(097)	575-25-56.
·	Журнали	«Горизонты	техники»	(для	дітей)	
по	6-7	грн.	Тел.:	(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Картини	в	рамах	(холст,	масло),	книги	фіз	
домашньої	бібліотеки	(150	шт.,	різні),	детек-
тиви	(80	шт.).	Тел.:	410-45-40.
·	Картини	 (сучасне	 мистецтво),	 словник	
англо-німецько-російський	 (тематика	 еко-
логія),	книги	(художня	література),	словник	
радянський	енциклопедичний	(1981	р.вид.).	
Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Картину	 МАКИ	 (1960	 р.вип.,	 39х59	 см,	
масло,	 радянський	 реалізм)	 недорого.	 Тер-
міново.	Тел.:	(097)	409-97-28,	467-69-99.
·	Картины	 вышитые	 бисером.	 Тел.:	 (067)	
273-85-85.
·	Книги	 антикварні.	 Тел.:	 (067)	 135-09-56,	
(099)	270-73-09.
·	Книги:	«Біблейний	довідник	Геллея»	(укр.	
мова,	 750	 стор.,	 нов.),	 Ленін	 (1947	 р.вид.,	
гарний	 стан,	 35	 томів),	 журнали	 «Ино-
странная	 литература»,	 платівки	 (естрада,	
класика),	 записи	на	магн.	 стрічках,	Купрін	
(6	т.).	Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Книги:	 Дисней	 «Лучшие	 сказки	 о	 жи-
вотных»,	 «Мифы	 античности»,	 «Великие	
произведения	 искусства»,	 «Великие	 тайны	
прошлого»	 (все	 нов.),	 комплект	 журналов	
«Вселенная,	пространство,	время»	(2014	г.),	
«Оригами».	Тел.:	(063)	752-88-12.
·	Книги:	 «Домашняя	 кухня»,	 «Восточные	
слаодсти»,	 «Шопот-шепоток,	 целебные	 за-
говоры	на	удачу».	Тел.:	(063)	966-07-15.
·	Книги	з	домашньої	бібліотеки.	Тел.:	(098)	
858-20-45.
·	Книги	 із	 домашньої	 бібліотеки	 дешево.	
Тел.:	362-36-55.
·	Книги	 із	домашньої	бібліотеки.	Тел.:	484-
80-93.
·	Книги	із	домашньої	бібліотеки,	укр.-рос.	ен-
циклопедія	-	150	грн.	Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Книги	 із	 домашньої	 бібліотеки	 (художні,	
медичні,	психологія).	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	Книги	(медична	тематика).	Тел.:	453-79-63.
·	Книги	 по	 історії	 та	 традиціях	 єврейського	
народу	-	13	грн,	посібники	учбові,	в	яких	вив-
чення	законів	та	єврейських	традиції	(формат	
4-4)	-	50-75	грн.	Тел.:	(050)	076-91-61.
·	Книги	по	історії	та	традиціях	єврейського	на-
роду	від	10	до	60	грн.	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Книги	по	історії	та	традиціях	єврейського	
народу.	Тел.:	(067)	431-73-98.
·	Книги:	Радхакрішна	и	Култер	«Гомеопати-
ческое	лечение	рака»	-	200	грн.	Тел.:	 (093)	
461-82-10.
·	Книги	 різні	 (художні,	 пізнавальні	 та	 ін.).	
Тел.:	(063)	559-65-80.
·	Книги	різні	(художні,	спеціальна	література,	
деревообробка	та	ін.).	Тел.:	(067)	403-03-15.
·	Книги.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Книги	 «Художественная	 вышивка»	 (ілю-
страції),	 «Ручное	 и	 машинное	 вашинное	
вышивание».	Тел.:	(050)	948-43-10.

·	Вазон	(фікус,	висота	2	м,	для	офіса)	-	250	
грн.	Тел.:	(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Відлякувач	собак,	брелок-сирена	звуковий.	
Тел.:	(050)	200-77-47.
·	Кактус	(висота	1	м).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Клітку	для	папуги	(нов.).	Тел.:	428-36-66.
·	Клітку	для	птахів	-	250	грн.	Тел.:	(050)	609-
60-46.
·	Клітку	 для	 хом’ячка	 (б/к)	 -	 75	 грн.	 Тел.:	
(099)	195-45-52.
·	Корм	для	котів	з	проблемою	ЖКТ	та	під-
шлункової	залози	HILLS	I/D	(1,5	упаковки,	
Голландія,	строк	придатності	до	2020	р.)	-	2	
тис.грн.	Тел.:	(067)	859-15-52.
·	Кошенят	 персидських	 (3	 «хлопчики»,	 1	
«дівчинка»,	дата	народження	17.01.2017	р.,	
забарвлення	різні,	дуже	красиві,	привчені	до	
лотка)	недорого.	Тел.:	(098)	541-59-47.
·	Кротон	(5	років)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(099)	206-
41-77.
·	Мальков	 аквариумных	 рыбок	 (черная	ма-
линезия,	 гупии),	 растения	 плавающие	 для	
аквариума	 (сальвиния),	 улиток	 «красные	
катушки»	(корм	для	креветок	и	раков).	Тел.:	
(063)	012-34-70.
·	Пальми	великі	для	офіса.	Тел.:	 (099)	274-
04-77.
·	Пальми	(високі,	3-4	роки,	2	шт.),	рослину	
лимон.	Тел.:	(093)	873-67-05.
·	Пальми	(високі,	3-4	роки,	2	шт.),	рослину	
лимон.	Тел.:	(093)	873-67-05.
·	Папугу	з	кліткою	-	350	грн.	Тел.:	(063)	924-
65-26.
·	Рослини	кімнатні,	кактуси.	Тел.:	513-55-68.
·	Рослини	кімнатні	недорого.	Тел.:	(093)	483-
61-60.
·	Рослину	алое	(8	років,	висота	1,5	м).	Тел.:	
(097)	434-54-63.
·	Рослину	алое	(велике)	дешево.	Тел.:	(097)	
844-92-76.
·	Рослину	алое.	Тел.:	546-63-44.
·	Собаку	 породи	 кане-корсо	 (тигровий,	
темний,	Лорд,	6	років).	Тел.:	540-20-43.
·	Цуценя	 німецької	 вівчарки	 (7	 міс.,	 «дів-
чинка»,	 родовід,	 для	 охорони,	 щеплення).	
Тел.:	(067)	801-09-25.
·	Цуценят	 породи	 бордер-колі	 від	 най-
кращих	батьків.	Тел.:	(068)	132-73-73.
·	Цуценят	 породи	 бордер-коллі	 від	 най-
кращих	виробників.	Тел.:	(093)	896-01-36.
·	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 

·	Гриб	чайний.	Тел.:	(050)	629-62-08.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Іграшки	для	ялинки	(набір,	50	шт.,	Німеч-
чина).	Тел.:	484-80-93.
·	Іграшки	 новорічні	 для	 ялинки,	 ялинки	
штучні	радянськіх	часів.	Тел.:	234-05-94.
·	Іграшку	Дід	Мороз	-	100	грн.	Тел.:	295-83-80.
·	Костюми	Діда	Мороза,	Снігуроньки,	спід-
ниці	театральні,	костюми	для	молоді.	Тел.:	
(093)	490-62-32.
·	Костюми	Діда	Мороза,	Снігуроньки,	спід-
ниці	театральні,	костюми	для	молоді.	Тел.:	
565-85-77.

·	Папір	для	квітів	(1	шт.,	нов.,	1	рулон)	-	200	
грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Сейф	(б/к,	3-секційний,	1300х480х380	мм,	
білий).	Тел.:	(050)	469-33-20.
·	Сейф	невеличкий.	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Сейф	 радянських	 часів	 (корич.,	 вага	 100	
кг).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	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

·	Был	 утерян	 студенческий	
билет.	 Выдан	 Университетом	 им.	
Б.Д.	Гринченко,	в	2008	году	на	имя	
Малахова	 Юлия	 Александровна.	
Студенческий	билет	прошу	считать	
недействительным.
·	Втрачене	 посвідчення	 вдови	
ліквідатора	аварії	на	ЧАЕС	видане	
08.08.2013	р.	в	м.Києві	категорія	2,	
№	512360с	на	 ім’я	Корякіна	Надія	
Василівна,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 ветерана	
військової	 служби	 збройних	 сил	
України	сер.	АА	№	144346	видане	
на	 ім’я	 Денисов	 Борис	 Михай-
лович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 ветерана	
органів	 внутрішніх	 справ	 серія	 А	
№	058378	видане	на	ім’я	Ярошенко	
Анатолія	Олексійовича,	вважати	не-
дійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 (дублікат	
сер.	 215834)	 учасника	 ліквідації	
наслідків	 аварії	 на	 ЧАЕС	 у	 1987	
р.	категорія	2	серія	А	№	347461	на	
ім’я	 Денисов	 Борис	 Михайлович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 УБД	 серія	
АА	№	339680	видане	на	 ім’я	Пар-
хоменко	Павло	Олександрович,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	 дій	 видане	 Дарницьким	
райвоєнкоматом	 м.Києва	 серія	 АА	
№	249475	на	ім’я	Заворотний	Олек-
сандр	Володимирович,	вважати	не-
дійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	наслідків	аварії	на	ЧАЕС	
(категорія	1),	серія	А	№	307964	С,	та	
вкладка	 до	 посвідчення	№	 712476	
С,	 видані	 09.03.2017	 р.	 Київською	
Облдержадміністрацією	 на	 ім’я	
Дзюба	 Микола	 Миколайович,	 вва-
жати	недійсним.

Продовження на стор. 16

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

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за 
заяво. 16ю ТОВ «Атлант Сек’юріті Груп», повідомляє про 
проведення аукціону з реалізації безхазяйного майна ГУ 
ДФС у Сумській області, а саме:

Лот №27/19: 2 самовари та 8 фарфорових статуеток. 
Стартова ціна – 2200,00 грн. з ПДВ. Детальніше ознайоми-
тись з переліком майна, що виставлено на аукціон, мож-
ливо на сайті www.mtpbirzha.com.ua або за телефоном  
+38 (073) 011 28 48.

Додаткова інформація щодо майна за тел. +38 (073) 
011 28 48.

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 р/р 26004624349 
в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380508, 
одержувач – ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова 
біржа» код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок – 10% 
від стартової ціни лота та реєстраційний збір – 17 грн.

Аукціон проводитиметься протягом 30 днів з дати пу-
блікації оголошення, щочетверга з 16.00 до 18.00 в м. Київ, 
пров. Виноградний, буд.4, оф.41.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», 
за заявою ТОВ «ТД «Брокцентр», проводить аукціон 
з продажу майна платника податків, що перебуває в 
податковій заставі ГУ ДФС у Полтавській області та 
знаходиться на балансі ПП «ТРИ КІТА» (код ЄДРПОУ 
30829793), а саме:

Лот № 14/19: Нерухоме майно (виробничі будівлі: 
модуль-корпус (літ. М-1-2), площею – 2183,2 кв. м.; кор-
пус № 21 (літ. О-1) площею 573,8 кв. м.; теплиця (літ. 
П-1) площею – 131,2 кв. м. Стартова ціна – 1 718 880,00 
з ПДВ. Місцезнаходження майна: м. Полтава, вул. Мар-
шала Бірюзова, буд. 81-В. Додаткова інформація щодо 
майна за тел.: (068)792-19-55.

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до 
ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згід-
но з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, 
пров. Виноградний, буд. 4, оф.41. Сплатити на п/р 
26004624349 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у 
м. Києві, МФО 380805, одержувач - ТБ «Міжрегіональ-
на товарно-промислова біржа» код ЄДРПОУ 41690510, 
гарантійний внесок – 10% від стартової ціни лота, 
реєстраційний збір – 17 грн., та інші платежі у відповід-
ності до Правил біржової торгівлі.

Аукціон проводитиметься 26.02.2019 об 10:00 год. в 
м. Київ, пров. Виноградний, буд.4, оф.41.

ПП «Бонвояж», що  має юридичну реєстрацію за ад-
ресою: 02140, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Б. Гмирі, бу-
динок 3, кв. 7, повідомляє про наміри щодо отримання 
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для котельні, що розташована за адресою: 04107, 
Київ, Шевченківський р-н, Багговутівська, будинок 17–21.

Забруднюючі речовини, що утворюються від котельні 
надходять до 2 організованих стаціонарних джерел викиду.

В атмосферне повітря надходить 6 найменувань за-
бруднюючих речовин, найбільший вкладник забруднення: 
вуглецю діоксид (парниковий газ).

Потужність викиду становить:
- 0,8814 г/с, 2149,50442110 т/рік (3,5634211 т/рік без 

урахування вуглецю діоксиду).
Найближча житлова забудова знаходиться по вул. Баг-

говутівська, 12 на відстані близько 85 м від ДВ № 1 в пів-
денно-західному напрямі.

Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, що пе-
ревищень встановлених гранично-допустимих концентра-
цій на межі житлової забудови не виявлено. 

Зауваження та пропозиції щодо намірів ПП «Бонвояж» 
в отриманні Дозволу на викиди надсилати у місячний тер-
мін до Шевченківської  районної адміністрації м. Києва, за 
адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, тел. 
235-75-95.

Продам бизнес 

с лицензией  

на оптовую 

и розничную 

продажу табака.

Тел. 063-637-31-99.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Ихемад-Профарб» 
інформує про втрату 
ДОГОВОРА КУПЛІ-

ПРОДАЖУ КВАРТИРИ,  
бланк ВСС №059581, 

засвідчений нотаріально 
10 червня 2005 року. 

Оригінал вважати 
недійсним.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за 
заявою ТОВ «Атлант сек’юріті груп», проводить біржові 
торги з реалізації безхазяйного майна ГУ ДФС у Сумській 
області, а саме:

Лот № 28/19: верхній одяг в кількості 824 шт., підошви 
гумові та поліуретанові – 716 шт.

Стартова загальна ціна – 67952,00 грн. з ПДВ.
Додаткова інформація за тел. (073) 0112848.
Біржові торги проводитимуться протягом 30 днів з 

дати публікації оголошення, щосереди з 12.00 год. в  
м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 офіс 41. 

Для участі в біржових торгах, необхідно подати 
заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова 
біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за 
адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 офіс 41, 
та сплатити на п/р 26004624349 в ПАТ «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. Реєстрація учасників закінчується за один день до 
початку біржових торгів.

Підприємство з іноземними інвестиціями «АНКЛ СЕМ» повідомляє про наміри отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже-
релам за адресою:  04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Бульварно-Кудрявська, 3.

Основним видом діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування. 

Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднен-
ня атмосферного повітря, та не потребує взяття на державний облік за обсягами потен-
ційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Від діяльності ресторану в атмосферне повітря здійснюються викиди забруднюючих 
речовин від 4-ох стаціонарних джерел. Джерелами утворення забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря є обладнання та устаткування кухні, мангал та два гриля на  де-
ревному вугіллі.

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря становить 0,090267 г/с та 8,165 т/
рік (без врахування парникових газів 0,232 т/рік).

Масові концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів від-
повідають встановленим нормативам, затверджених наказом Мінприроди України від 
27.06.2006 №309 та відповідають гігієнічним нормативам допустимого вмісту забрудню-
ючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. За результатами розсіювання, 
вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря по всіх речо-
винах нижчі від допустимих (1 ГДК).

Зауваження та пропозиції надсилати у місячний термін до Шевченківської районної 
в місті Києві державної адміністрації за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 
24, тел. (044) 226-23-52, 235-75-95. 
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Планована діяльність – реконструкція житлово-офісного комплексу з паркінгом та 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Вавіло-
вих, 9-11 у Шевченківському районі м. Києва.

Мета планованої діяльності – забезпечення населення житлом та створення но-
вих місць для роботи та розвиток соціальної інфраструктури.

Шляхи здійснення мети – реконструкція житлово-офісного комплексу з паркінгом 
та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського.

Можливість надзвичайних екологічних ситуацій - ризик надзвичайних екологіч-
них ситуацій (вибух і/або пожежа) не перевищує типовий для населених міст України.

Суттєві фактори впливу на стан навколишнього природного середовища:
- викиди забруднюючих речовин від паркінгів, автостоянок, вентиляційних системи 

пекарського цеху супермаркету, димових труб дахової котельні;
- стоки; 
- тверді побутові відходи. 

Оцінки рівнів екологічного ризику
Об’єкт будівництва не підпадає під санітарну класифікацію ДСП № 173-96 і норма-

тивної санітарно-захисної зони не потребує. Експлуатація об’єкту збільшує концентра-
цію шкідливих речовин у повітрі на незначну величину у приземному шарі атмосфери. 
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм під час будівництва та 
експлуатації об’єкту практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє 
середовище. 

Хімічне забруднення території. Аналіз всіх компонентів природного середовища 
та можливих факторів впливу на них свідчить, що найбільший вплив в результаті ре-
алізації проекту буде здійснений на повітряне середовище. Джерелами забруднення 
атмосферного повітря буде автотранспорт, що розміщується на даній території, венти-
ляційні системи пекарського цеху супермаркету, димових труб дахової котельні.

В атмосферне повітря щорічно викидатимуться забруднюючі речовини в кількості: 
діоксид азоту – 0,43т., оксид вуглецю – 0,29т., діоксид сірки – 0,0039т., сажа – 0,00046т., 
аміак – 0,00000042т., метан - 0,029т., неметанові леткі органічні сполуки - 0,058т., бенз(а)
пірен – 0,000002т., вуглекислий газ – 1758,5 т., оксид азоту – 0,0029 т., Спирт етиловий – 
0,1 т, Ацетальдегід – 0,002 т, Кислота оцтова – 0,01т, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недеференційованих за складом – 0,005т, акролеїн – 0,00000005т, 
ртуть – 0,0000029т.

Розрахункова сума максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин 
на межі житлової території не перевищує 1ГДК (граничнодопустимі концентрації).

Шумовий вплив на населення. Рівень шуму від автотранспорту в житлових при-
міщеннях будинків не перевищує 30 дБА вночі та 40 дБА вдень та максимальний рівень 
звуку в житлових приміщеннях будинків не перевищує 45 дБА вночі та 55 дБА вдень 
згідно табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013). Рівень шуму на території об’єкту не перевищує 45 

дБА вночі та 55 дБА вдень та максимальний рівень звуку в житлових приміщеннях бу-
динків не перевищує 60 дБА вночі та 70 дБА вдень згідно табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013. 
Шумовий вплив на населення прийнятний.

Вплив на водне середовище. Витрати води на весь об’єкт складатимуть  
281,81 м3/добу. Водопостачання та каналізування об’єкта – централізоване з підключен-
ням до існуючих мереж, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих 
вод. Водовідведення становить 276,81 м3/добу. Скид стічних вод здійснюється в існую-
чу систему каналізації. Концентрації речовин у стічних водах відповідають «Правилам 
приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва», які затверджені 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 12.10.2011р. № 1879.

Вплив на ґрунти та геологічне середовище. В процесі експлуатації об’єкту будуть 
утворюватись відходи: тверді побутові відходи – 371,34 т/рік, відходи очищення вод стіч-
них (сепаратору жиру) – 0,022 т/рік, завислі речовини з піскоуловлювачів – 0,96 т/рік. 
В процесі реконструкції об’єкта будуть утворюватись відходи: обрізки дощок, металу, 
металева та пластикова тара від фарбувальних матеріалів та ін. Відходи роздільно зби-
раються, зберігаються та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам.

Вплив на рослинність і тваринний світ. Згідно листа ТОВ «КЖБК БМУ-1» від 
18.01.2019 р. на території об’єкта знаходиться 27 дерев: 25 листяних дерев та 2 хвой-
них дерева. Дані дерева не є цінними породами та підлягають видаленню. 

Шляхів міграції тварин та птахів в районі розміщення об’єкту проектування не виявлено.
Площа озеленення після будівництва об’єкта становитиме 0,0557 га.
Об’єкти природно-заповідного фонду та територій, перспективних для створення за-

повідних зон (зарезервованих для цієї мети) на території об’єкта відсутні.
Вплив на рослинний та тваринний світ прийнятний. 
Рівень соціального ризику планованої діяльності прийнятний.
Рівень ризику планованої діяльності на природне середовище прийнятний.
Оцінки безпеки для життєдіяльності населення. Безпека для життєдіяльності на-

селення за рівнями хімічних та шумового впливів гарантується. Розміщення об’єкту за-
безпечує раціональне використання міських площ і має мінімальний негативний вплив 
на навколишнє середовище. Проектом передбачається застосування обладнання з по-
кращеними екологічними, енергозберігаючими показниками та системою протипожеж-
ного захисту.

Проект розроблений з дотриманням чинних будівельних, санітарних, пожежних 
норм і правил.

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

- публікація Заяви про екологічні наслідки в ЗМІ;
- реконструкція та експлуатація об’єкту у відповідності з нормами і правилами охо-

рони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВТОРНИЙ ПРОДАЖ МАЙНА НА АУКЦІОНІ
Замовник аукціону: Міністерство оборони України в особі Головного управління 

майна та ресурсів.
Організатор аукціону: Корпорація “Укрінмаш”.
Виконавець аукціону: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Об‘єкти продажу:
Лот №1:   нежитлові приміщення літ. Х; ХІ; ХІа загальною площею 16,1 кв.м., 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно: 860287046101. 

Адреса: м.Львів, вул. Княгині Ольги, будинок 5А.
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо 

не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 249397,04 грн , з урахуванням ПДВ. 
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 49479,41 грн. без ПДВ.
Лот №2:   нежитлові приміщення літ. 1-2; 9-15; 33-37 загальною площею 199,5 кв.м., 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно: 860278446101. 

Адреса: м.Львів, вул. Куликівська, будинок 39А.
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо 

не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 3396020,04 грн , з урахуванням ПДВ. 
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 339602,00 грн. без ПДВ.
Умови продажу:
-подальше використання об’єкта вирішує його покупець згідно з чинним законодав-

ством України;
-питання земельних відносин покупець об’єкта вирішує самостійно згідно з чинним 

законодавством України;
-покупець об’єкта оплачує нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та 

державну реєстрацію речових прав;
Покупець зобов’язаний:
-забезпечити виконання заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотри-

мання екологічних норм і правил пожежної безпеки  згідно з чинним законодавством 
України;

-утримувати об’єкт та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані;
-сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами в гривнях у встановлений дого-

вором купівлі-продажу строк.
Реєстраційний внесок у розмірі 34,00 грн. з ПДВ за лот вноситься на р/р 26004160029 

в АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805, код ЄДРПОУ 35252391. Отри-
мувач: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”. 

Гарантійні внески у розмірі: за Лот №2 - 49479,41 грн. без ПДВ і за Лот №3 - 
339602,00 грн. без ПДВ вносяться на р/р 26006052642383 в РЦ КБ  “Приватбанк ” м. 
Києва, МФО 320649, код ЄДРПОУ 22916863. Отримувач: корпорація “Укрінмаш”.

Гарантійні внески повертаються учасникам аукціону, які не визнані переможцем, 
у десятиденний строк з дня проведення аукціону (Постанова КМУ від 15.08.2007 р. 
№1063). 

Гарантійний внесок не повертається учасникам аукціону у разі: визнання учасника 
торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості прид-
баного лота; відмови переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону 
або договору купівлі-продажу лота, а також в разі  непроведення розрахунків за майно 
в установлений договором купівлі-продажу строк або перерахування коштів  не в по-
вному обсязі.

Заяви на участь в аукціоні та документи, що додаються до заяв, приймаються з 
10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, Товарна Біржа 
“Перша Універсальна Біржа “Україна”.

Перелік документів, що додаються до заяви: 
для юридичної особи: Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма); нотаріально посвідчена копія 
статуту (нотаріально посвідчена копія установчого договору, при наявності); завірена 
належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія 
свідоцтва про сплату єдиного податку); довідка з банку, про відкриття рахунку, з яко-
го перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); завірена належним 
чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів спів-
засновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника); оригінал Прото-
колу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на аукціоні; 
оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою; документ, що 
підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином. 

для фізичної особи: документ, що підтверджує особу (паспорт) та копія завірена 
належним чином; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (Оригінал) та копія 
завірена належним чином; довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано 
гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); засвідчена в установленому законом 
порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою; довідка органу 
державної фіскальної служби встановленої законом форми, видана за місцем реєстра-
ції учасника, про подану декларацію про майновий стан та доходи.  

Всі покупці-учасники аукціону подають документи, що підтверджують оплату 
реєстраційного внеску за участь в аукціоні та гарантійного внеску. Кожний учасник аук-
ціону укладає договір з Товарною Біржею “Перша Універсальна Біржа “Україна” про 
умови участі в аукціоні та зобов’язаний, у разі визнання його переможцем, сплатити 
біржі винагороду за проведення аукціону.

Прийом заяв для участі в аукціоні припиняється за три робочі дні до дати проведен-
ня аукціону.

Аукціон відбудеться 12 березня 2019 року об 11.00 год. за адресою: м.Київ, вул.
Гайдара,50.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Телефони  для довідок: Корпорація “Укрінмаш“ (044) 449-59-70, Товарна Біржа “Пер-

ша Універсальна Біржа “Україна ” (044) 362-64-53.
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·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	наслідків	аварії	на	Чорно-
бильській	АЕС	у	1986	р.	 категорія	
2,	серія	А,	№	266728	від	19.04.1994	
р.	 видане	 Держадміністрацією	
м.Києва	на	ім’я	Зінов’єв	Віктор	Іва-
нович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 свідоцтво	 про	 закін-
чення	 школи	 КВ	 №	 50350022	 ви-
дане	18.06.2018	р.	вечірня	(змінна)	
школа	 ІІ-ІІІ	 ступенів	№	 8	 «Школа	
самоосвіти»	 Печерського	 району	
м.Києва	на	 ім’я	Будагян	Аіда	Сар-
гісівна,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 свідоцтво	 про	 право	
власності	 на	 житло	 за	 адресою:	
м.Київ,	вул.	Бикова,	4,	кв.	91,	видане	
09.03.1998	р.	Відділом	приватизації	
державного	 житлофонду	 Ватутін-
ської	районної	Ради	на	ім’я	Мірош-
ниченко	 Н.В.,	 Колодяжна	 О.С.,	
Мутсерс	Т.С.,	Колодяжний	І.О.,	Ко-
лодяжний	О.О.,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 свідоцтво	 про	 право	
власності	 на	 житло	 за	 адресою:	
м.Київ,	 вул.	 Матеюка,	 5,	 кв.	 24,	
видане	22.01.2007	р.	Відділом	при-
ватизації	 Деснянської	 районної	 у	
м.Києві	 держадміністрації	 на	 ім’я	
Калашнік	Алла	Акимівна,	Лисенко	
Владислав	 Анатолійович,	 Лисенко	
Денис	Владиславович,	вважати	не-
дійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	про	складання	
кваліфікаційного	 іспиту	 КС	 №	
002888	 видане	 згідно	 протоколь-
ного	рішення	№	120	від	31.05.18	р.	
на	ім’я	Ващенко	Тетяна	Володими-
рівна,	вважати	недійсним.
·	Втрачені	 диплом	 бакалавра	 ДБ	
№	 026173	 і	 додаток	 до	 нього	 ДБ	
№	 026173	 видані	 Київським	 дер-
жавним	 економічним	 універси-
тетом	на	ім’я	Мороза	Олега	Василь-
овича,	вважати	недійсними.
·	Втрачені	 диплом	 бакалавра	
КВ	 30567602	 та	 додаток,	 видані	
15.07.2006	р.	НТУУ	«КПІ»	на	 ім’я	
Точилін	 Дмитро	 Володимирович,	
вважати	недійсними.
·	Втрачені	 диплом	 магістра	 з	 фі-
нансів	 і	 кредиту	 М16	 №	 016927	
та	 додаток	 видані	 26.02.2016	 р.	
Київським	 національним	 торго-
вельно-економічним	університетом	
на	 ім’я	Поліщука	 Романа	Сергійо-
вича,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 державний	 акт	 на	
земельну	 ділянку	 за	 адресою:	
м.Київ,	 вул.	 Садова,4,	 діл.	 26	 (с/т	
«ім.40-річчя	Жовтня»).	 Державний	
акт	 -	 ІІ-КВ	 №	 152612,	 виданий	
10.02.2001	р.).	Власник	-	Савєнкова	
Тетяна	Андріївна.
·	Втрачений	 диплом	 бакалавра	 за	
спеціальністю	 медсестра	 ДІ	 №	
048437,	 виданий	 Тернопільським	
державним	 медичним	 універ-
ситетом	 ім.	 І.Я.	 Горбачевського	
Міністерства	 охорони	 здоров’я	
України,	 25	 червня	 2015	 року	 на	
ім’я	 Маззоне	 Ольга,	 вважати	 не-
дійсним.
·	Втрачений	 диплом	 молодшого	
спеціаліста	ПТ	№	894079	 виданий	
Київським	медичним	училищем	№	
4,	 03	 липня	 1991	 р.	 на	 ім’я	 Тимо-
шенко	Олена	Сергіївна.
·	Втрачений	 додаток	 до	 диплому	
бакалавра	 права	 КВ	 №	 23480923	
від	10	липня	2003	р.,	який	виданий	
Київським	 національним	 універ-
ситетом	 імені	Тараса	Шевченка	на	
ім’я	 Олефір	 Наталії	 Вікторівни,	
вважати	недійсними.
·	Втрачений	 додаток	 до	 диплому	
спеціаліста	 КВ	 21003406,	 виданий	
13.05.2002	 р.	 КНУКіМ	 на	 ім’я	
Касіренко	Світлана	Григорівна,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачений	 додаток	 до	 диплому	
спеціаліста	 КВ	 №	 45921816,	 ви-
даний	 12.12.2013	 р.	 НТУУ	 «КПІ»	
на	ім’я	Точилін	Дмитро	Володими-
рович,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 дублікат	 диплома	 мо-
лодшого	спеціаліста	КНР	№	003753	
з	 відзнакою,	 виданий	 Київським	
медичним	училищем	№	4,	02	липня	
1993	року,	на	ім’я	Лотуга	Ольга	Ми-
колаївна,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	студентський	квиток	№	
12557511,	 виданий	 КНУ	 ім.Тараса	
Шевченка	 на	 ім’я	 Шмуляр	 Анна	
Юріївна,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток,	
виданий	 Київським	 універси-
тетом	 права	Національної	 академії	
наук	України	 1	 вересня	 2017	 р.	 на	
ім’я	 Процишин	 Ірина	 Ігорівна,	 №	
11792624,	вважати	недійсним.

·	Втрачений	 студентський	 квиток	
виданий	НПУ	 ім.М.П.Драгоманова	
на	 ім’я	 Симбратович	 Світлана	
Олександрівна,	вважати	недійсним.
·	Прошу	 меценатів,	 благодійні	 організації,	
благодійників	допомогти	хворому	на	лейкоз	
коштами.	 Хлопчина	 потребує	 термінового	
лікування.	Тел.:	(066)	510-90-01.

·	Утерянный	 диплом	 бакалавра	
Шмаргун	 Игоря	 Владимировича,	
КВ	 №	 37563886	 дата	 выдачи	 28	
января	 2010	 г.,	 прошу	 считать	 не-
действительным.	Регистрационный	
номер	323.

$ Знайомства 14

14.1. Шлюбні агенції
· Агентство брачное «Венера»: 
опытная сваха (стаж 18 лет). 
Фотокаталоги, индивидуальный 
подход, любой возраст. Свид. 
СПД № 22298 от 15.03.04 г. www.
venera.in.ua. Тел.: 540-21-13, 360-
21-13, (067) 919-99-64.

14.2. Вона чекає його
·	Вдова	 (58-164-63,	 ніжна,	 домашня).	
Обігрію	любовю,	ласкою	і	теплом	чоловіка	
без	 матеріально-житлових	 проблем,	 для	
створення	сім’ї.	Тел.:	(066)	630-04-19.
·	Вдова	(67	лет,	проживаю	в	30	км	от	Киева,	
частный	дом,	работящая,	хорошая	хозяйка)	
познакомится	 с	 мужчиной	 соответствую-
щего	возраста,	непьющим,	хозяйственным.	
Из	мест	лишения	свободы	просьба	не	бес-
покоить.	Тел.:	(097)	386-59-68.
·	Вдова-киянка	 приємної	 зовнішності,	 70-
162-65,	добра,	без	дітей,	житлових	проблем.	
Познайомиться	для	створення	сім’ї	з	симпа-
тичним	чоловіком	биз	житлових	проблем,	з	
розумною	різницею	у	віці.	Перевагу	віддам	
киянину.	Тел.:	(097)	434-54-63.
·	Жінка	 (60-160-60,	 житлом	 забезпечена)	
шукає	спортивного	чоловіка	без	шкідливих	
звичок,	віком	від	50	до	60	років.	Для	спіль-
ного	 проживання.	 Доля	 моя,	 відгукнись!.	
Тел.:	(098)	823-32-46.
·	Киянка	 (50-156-52,	 вища	 технічна	 освіта,	
була	 заміжня,	 проживаю	 окремо,	 всім	 не-
обхідним	забезпечена,	доброзичлива,	гарна	
фігура,	люблю	літературу,	музику,	танці)	по-
знайомиться	для	серйозних	відносин.	Адр.:	
0955327521@gmail.com.
·	Киянка	 (52-161-77,	 вдова,	 приваблива,	
добра)	бажає	познайомитися	для	серйозних	
стосунків	 з	 порядним	 киянином	 48-60	
років,	 без	 шкідливих	 звичок,	 житлових	 та	
матеріальних	проблем.	Телефонувати	після	
18.00.	Тел.:	(068)	776-71-37.
·	Киянка	 (55-159-60,	 житлом	 забезпечена)	
шукає	 чоловіка	 спортивної	 статури,	 без	
шкідливих	 звичок,	 від	 50	 до	 60	 років,	 для	
серйозних	 відносин.	 Половинка	 моя	 -	 від-
гукнися.	Тел.:	(098)	726-91-15.
·	Киянка,	вдова	(58-164-63,	ніжна,	домашня).	
Обігрію	любовю,	ласкою	і	теплом	чоловіка	
без	 матеріально-житлових	 проблем,	 для	
створення	сім’ї.	Тел.:	(099)	204-04-38.
·	Мила	 щебетуха	 мудрого	 віку,	 165-68,	 німіє	
одна	без	тебе,	пристойний	друже	по	вдівству,	
киянине	за	70-170.	Тел.:	(044)	295-79-35.
·	Познакомлюсь	 для	 хорошего	 общения	 с	
другом	до	42	лет,	желательно	киевлянином.	
Живу	 для	 тех,	 кому	нужна.	Дружу	 с	 теми,	
в	ком	уверена,	общаюсь	с	теми,	с	кем	при-
ятно.	 И	 очень	 благодарна	 тем,	 кто	 ценит.	
Тел.:	(099)	204-34-59.

14.3. Він чекає її
·	Вінничанин	 (39-170-67,	 симпатичний,	
одруженим	 не	 був,	 без	 шкідливих	 звичок)	
для	 спільного	життя	познайомлюся	 зі	 спо-
кійною	 киянкою,	 вінничанкою,	можна	 з-за	
кордону,	 з	житлом.	Фото.	Адр.:	21001	Він-
ниця,	а/с	574.
·	Киевлянин	 (66-180-80)	 создаст	 семью	 с	
полной	женщиной.	Адр.:	03126	Киев,	а/я	4,	
Гамарецкому	В.

·	Киевлянин,	 военный	 пенсионер,	
врач	 пожилого	 возраста	 (80	 лет)	
познакомится	 с	 женщиной	 70-75	
лет,	 желающей	 скоротать	 свою	
жизнь	в	добре,	 тепле	и	без	мате-
риальных	 проблем.	 Тел.:	 (098)	
733-64-27.

·	Киянин	 (46-169-88)	 познайомиться	 з	
чарівною	киянкою	до	38	років,	без	дітей,	по-
рядною,	 симпатичною,	 неповною,	 гарною	
господинею.	 Про	 себе:	 симпатичний,	 до-
брий,	спортивний,	енергійний.	Фото	+	лист.	
Адр.:	 03134	 Київ,	 до	 зап.,	 Федорончуку	
Ю.Й.,	e-mail:	yurashek69@i.ua.
·	Киянин	(55-178-80,	без	шкідливих	звичок,	
матеріально	 та	 житлом	 забезпечений)	 по-
знайомиться	 з	 киянкою,	 яка	не	 схильна	до	
повноти.	Адр.:	03151	Київ,	а/с	8.
·	Киянин	 (60-178-73)	познайомиться	 з	при-
вабливою	жіночкою	для	дружніх	зустрічей	
на	його	території	та	можливими	серйозними	
відносинами.	Тел.:	(063)	753-59-27.
·	Киянин	 (65-180-80)	 створить	 сім’ю	 з	
жінкою	(зріст	170-180	см).	Адр.:	03126	Київ,	
а/с	4,	Гамрецькому.
·	Киянин	 (65-188-75)	 познайомиться	 з	 ро-
зумною,	 порядною,	 свідомою	 українкою,	
яка	 веде	 здоровий	 спосіб	 життя	 (добре,	
якщо	 розуміє	 Поля	 Брега,	 Геннадія	 Мала-
хова).	Чекаю	на	лист.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Киянин	(вдівець,	без	шкідливих	звичок	та	
матеріальних,	житлових	проблем)	шукає	су-
путницю	життя,	35-60	років,	зріст	до	160	см.	
Адр.:	02002	Київ,	пред’явнику	паспорта	МЕ	
017362.
·	Киянин	похилого	віку	чекає	на	спадкоєм-
ницю,	милосердну,	темнооку	брюнетку,	ба-
жано	з	медичною	освітою,	від	65	років.	Тел.:	
(067)	593-56-42.
·	Козерог,	 70	 лет.	 Ищу	 жену	 65-70	 лет	
(Телец,	Дева,	Козерог).	Тел.:	(097)	221-31-76	
(Федор).

·	Мені	70	років,	я	Козеріг.	Шукаю	жінку	від	
64	 до	 70	 років	 (Телець,	 Діва,	 Козеріг).	 Не	
пошкодуєте.	 Тел.:	 (073)	 041-92-08,	 (097)	
221-31-76.
·	Мне	70	лет,	Козерог.	Ищу	жену	от	65	до	70	
лет	 (Телец,	 Дева,	 Козерог).	 Не	 пожалеете.	
Тел.:	(073)	041-92-08,	(095)	334-67-98.
·	Надійний	фізично	міцний	високий	чоловік	
(62	роки)	шукає	спокійну,	інтелігентну,	не-
повну,	 чесну	 жінку,	 яка	 любить	 домашній	
затишок,	та	яка	може	його	створити.	Адр.:	
04128	Київ,	до	зап.,	Черниш	Е.Д.
·	Познайомлюся	з	жінкою	від	60	до	65	років.	
Жінкам	 молодше	 не	 телефонувати.	 Тел.:	
(098)	633-07-94.
·	Познакомлюсь	 с	 девушкой	 до	 35	 лет	 для	
встреч.	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Симпатичний	 чоловік	 (53	 роки,	 освіта	
вища)	 познайомиться	 з	 жінкою	 для	 серй-
озних	відносин.	Тел.:	(097)	552-61-54.
·	Симпатичний	чоловік	для	створення	сім’ї	
познайомиться	 з	 жінкою	 з	 веселим,	 ла-
гідним	 характером,	 без	 шкідливих	 звичок	
віком	33-40	років.	Адр.:	04108	Київ,	а/с	130.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-40	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	04108	Київ,	а/с	33.

·	Симпатичный	мужчина	36	лет	для	
серьезных	 отношений	 познако-
мится	с	женщиной.	Тел.:	(099)	415-
05-30.
·	Старенький	 киянин	 (русявий,	 без	 дітей)	
познайомиться	для	спільного	проживання	з	
милосердною	брюнеткою	від	65	років,	 яка	
має	медичну	освіту.	Тел.:	(067)	593-56-42.
·	Старенький	 киянин	 чекає	 на	 співочу	 ста-
реньку	 жінку	 для	 розучування	 авторських	
пісень.	Тел.:	(067)	593-56-42.
·	Чоловік	(44-180-90,	освіта	вища	технічна)	
бажає	 познайомитися	 для	 серйозних	 від-
носин.	Тел.:	(068)	594-57-85.
·	Чоловік	(54	роки,	зріст	178	см,	вага	90	кг,	ос-
віта	вища	технічна)	бажає	познайомитися	для	
серйозних	відносин.	Тел.:	(067)	687-76-00.
·	Чоловік	 (54	 роки,	 зріст	 180	 см,	 вага	 90	
кг)	 вища	освіта.	Бажає	познайомитися	для	
серйозних	відносин.	Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Я	 Козерог,	 70	 лет.	 Ищу	 жену	 65-68	 лет,	
Телец,	 Дева,	 Козерог.	 Не	 пожалеете.	Меня	
звать	Николай.	Тел.:	(095)	334-67-98.
·	Я	 Федір,	 народився	 22	 грудня	 1948	 року.	
Шукаю	 жінку	 від	 65	 до	 75	 років	 (Телець,	
Діва,	 Козеріг).	 Тел.:	 (073)	 041-92-08,	 (095)	
334-67-98.

% Подарунки 15

15.1. Подарую
·	Біблію	 електронну	 на	 сонячних	 батареях	
(для	незрячих).	Тел.:	(066)	563-94-42.
·	Кішечку	(3,5	міс.,	пухнаста,	3-мастна,	без-
коштовна	стерилізація),	в	добрі	руки.	Тел.:	
(098)	514-70-76,	(099)	408-04-43	(Марія	Бог-
данівна).
·	Кішечку	 (3-кольорова,	 молоденька,	 ла-
скава),	 в	 добрі	 руки.	 Тел.:	 (067)	 242-76-78	
(Київ).
·	Кошеня	(4	міс.,	«хлопчик»,	шоколадний),	в	
добрі	руки.	Тел.:	(050)	184-93-13.
·	Кошенят	(два	попелясті,	одне	чорне,	одне	
тиргове),	в	добрі	руки.	Тел.:	(098)	514-70-76	
(Марія	Богданівна).
·	Кошенят	 (руда	 кішечка,	 чорний	 котик)	 в	
добрі	руки.	Тел.:	(050)	165-70-03.
·	Кошенят	(руді,	шоколадні,	білі,	сірі,	«хлоп-
чики»	та	«дівчатка»,	м.Ірпінь)	в	добрі	руки.	
Тел.:	(099)	274-04-77.
·	Підручники	 з	 економіки,	 планування,	 ор-
ганізації	керування,	аналізу,	ціноутворення,	
фінансів,	 статистики,	 сільськогосподарсь-
кого	 та	 загального	 напрямків,	 можна	 для	
сільської	бібліотеки	чи	наукового	інституту.	
Портрет	С.Єсеніна.	Тел.:	525-94-51.
·	Сміття	будівельне	(200	кг,	в	мішках).	Само-
вивіз.	Тел.:	(098)	342-56-84.
·	Таксу	(«дівчинка»,	руда,	3	роки,	стерилізо-
вана)	в	добрі	руки.	Тел.:	(099)	222-84-88.
·	Цуценят	(2	міс.),	в	добрі	руки.	Терміново.	
Тел.:	(067)	165-47-30,	(097)	469-34-44.
·	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.
·	Диван	(для	себе).	Тел.:	(097)	552-61-54.
·	Диван	 (м.	 «Святошин»,	 б.Вернадського),	
книжки.	Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Диван,	пристрої	геодезичні,	телефони	мо-
більні,	книги	та	ін.	Тел.:	(067)	866-92-42.
·	Диван	 (Святошин,	Академмістечко).	 Тел.:	
(067)	687-76-00.
·	Дриль,	 болгарку,	 шуруповерт.	 Тел.:	 (099)	
100-46-57.
·	Інструменти	 геодезічні,	 велосипед,	 старі	
мобільні	 телефони,	 комп’ютер,	 планшет,	
плеєр	 DVD,	 радіоапаратуру	 стару.	 Тел.:	
(097)	552-61-54.
·	Касети,	 бобини,	 відеокасети,	 компакт-
диски,	платівки	(інвалід	другої	групи).	Тел.:	
(067)	119-38-04.
·	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.
·	Меблі.	Тел.:	(063)	427-13-33.
·	Ноутбук	 (можна	 неробочий).	 Тел.:	 (095)	
936-96-89.
·	Ноутбук,	намет	армійський	або	спортивну,	
інструменти	 геодезичні,	 човен	 гумовий.	
Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Ноутбук,	 смартфон	 (із	 битими	 екранами),	
будь-яку	радіоапаратуру,	побутові	машини,	
пральні,	холодильники	(в	будь-якому	стані).	
Тел.:	(063)	261-11-21.
·	Планшет	або	телефон,	який	бере	інтернет	
(можливо	 з	 невеличкою	 несправністю).	
Тел.:	(098)	711-04-67.
·	Планшет	для	інваліда.	Тел.:	(050)	065-12-57.
·	Планшет	для	інваліда.	Тел.:	(063)	370-31-64.
·	Планшет	для	інваліда.	Тел.:	524-35-03.
·	Синтезатор	 для	 співачки-інваліда.	 Тел.:	
(063)	370-31-64.
·	Смартфон,	 планшет,	 диски	 та	 касети	 із	
духовною,	 класичною,	 медитативною	 му-
зикою	(інвалід	другої	групи)	або	куплю	де-
шево.	Низький	уклін	добродіям.	Тел.:	(067)	
593-56-42.
·	Старенький	 відеоплаєр	 та	 диски	 DVD	 з	
фільмами	 та	 укра=їнською	 музикою,	 на-
родною	та	сучасною.	Тел.:	(068)	128-86-20.
·	Ходунки,	сидіння	від	автомобіля	будь-якої	
марки	 (з	 доставкою),	 інвалід	 другої	 групи,	
пенсіонер.	Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Шахи	(б/к)	або	окремі	фігури	(для	дівчини	11	
років,	мати-інвалід).	Тел.:	(050)	951-03-07.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ.

Опис об’єкту: ТОВ “ЕЛВАТЕХ”, розташоване: 03680, місто Київ, Солом’янський рай-
он, вулиця Машинобудівна, будинок 50, 3 поверх. Телефон (044)5991143. Спеціалізація 
підприємства: Виробництво контрольно-вимірювальних приладів. Підприємство має: 1 
джерело викидів, забруднюючих атмосферне повітря. Джерелом викидів є: обладнання 
для лазерного різання металів та сплавів, пости пайки електронних плат. Підприєм-
ством  викидається в атмосферне повітря: 7 шкідливих речовин в т.ч.: сполуки: азоту, 
вуглецю, мангану, заліза, алюмінію, свинцю; випари каніфолі. Загальна кількість за-
бруднюючих атмосферу речовин складає: 0,00353 г/с; 0,00373 т/рік. Підприємство від-
носиться до ІІІ групи інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 
обгрунтовуються обсяги викидів. Концетрація забруднюючих речовин на межі норма-
тивної санітарно-захисної зони 50 м не перевищує нормативних вимог. Згідно з оцінкою 
впливу викидів в атмосферу доведено, що на даний час діяльність підприємства нега-
тивно не впливає на стан здоров’я місцевого населення  і на різні складові довкілля. 
З приводу зауважень та пропозицій звертатись протягом місяця з дати опублікування 
резюме у ЗМІ до Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 
м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, кабінет 337, телефон 207-09-75.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «ТД «Брокцентр», 
проводить аукціон з продажу майна платників податків, що перебуває в податковій за-
ставі ГУ ДФС у м. Києві та знаходиться на балансі ПрАТ «Київський завод по виго-
товленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» (код ЄДРПОУ 
14307340), а саме сівалок для висіву зерна FIONA EURO SR:

Лот №22/19: Сівалка з/№ НА05671. Стартова ціна – 102637,50 грн. з ПДВ. 
Лот №23/19: Сівалка з/№ НА05669. Стартова ціна – 102637,50 грн. з ПДВ. 
Лот №24/19: Сівалка з/№ НА05675. Стартова ціна – 102637,50 грн. з ПДВ. 
Лот №25/19: Сівалка з/№ НА05673. Стартова ціна – 102637,50 грн. з ПДВ.
Лот №26/19: Сівалка з/№ НА05676. Стартова ціна – 102637,50 грн. з ПДВ. 
Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Куренівська, 5/7. 
Додаткова інформація щодо майна за тел. (068)792 19 55. 
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-про-

мислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Ви-
ноградний, буд. 4, оф.41. Сплатити на п/р 26004624349 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, одержувач - ТБ «МТПБ» код ЄДРПОУ 41690510, га-
рантійний внесок – 10% від стартової ціни лота та реєстраційний збір – 17 грн. (за кож-
ним лотом окремо)

Аукціон проводитиметься 27.02.2019 о 10:00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, 
буд.4, оф.41.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «Атлант сек’юріті 
груп», проводить біржові торги з реалізації безхазяйного майна ГУ ДФС у Харківській об-
ласті, а саме:

Лот № 15/19: колодки металеві в асортименті, сірого кольору, без пошкоджень, вироб-
ник невідомий – 563 од. Стартова загальна ціна – 7206,40 грн. з ПДВ.

Лот № 16/19: гідравлічний шланг-рукав, довжина 960 мм, внутрішній діаметр – 10 мм, 
без пошкоджень, виробник невідомий – 4 од. Стартова загальна ціна – 512,00 грн. з ПДВ.

Лот № 17/19: гідравлічний шланг-рукав, довжина 500 мм, внутрішній діаметр – 6 мм, 
без пошкоджень, виробник невідомий – 2 од. Стартова загальна ціна – 128,00 грн. з ПДВ.

Лот № 18/19: гідравлічний шланг-рукав, довжина 280 мм, внутрішній діаметр – 6 мм, 
без пошкоджень, виробник невідомий – 2 од. Стартова загальна ціна – 64,00 грн. з ПДВ.

Лот № 19/19: парфумна вода AVON «INCANDESSENSE» 30 мл, 842 од. Стартова 
загальна ціна – 16166,40 грн. з ПДВ.

Лот № 20/19: парфумна вода AVON «CHERISH» 30 мл, 294 од. Стартова загальна 
ціна – 5644,80 грн. з ПДВ.

Лот № 21/19: парфумна вода AVON «FULLSPEED» 30 мл, 878 од. Стартова загальна 
ціна – 16857,60 грн. з ПДВ.

Додаткова інформація за тел. (073) 0112848.
Біржові торги проводитимуться протягом 30 днів з дати публікації оголошення, щочет-

верга з 14.00 год. до 16.00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 офіс 41. 
Для участі в біржових торгах, необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товар-

но-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. 
Виноградний, буд. 4 офіс 41, та сплатити на п/р 26004624349 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, одержувач - ТБ «МТПБ» код ЄДРПОУ 41690510, 
гарантійний внесок-10 % від стартової ціни лота та реєстраційний збір-17 грн. (за кожний 
лот окремо). Реєстрація учасників закінчується за один день до початку біржових торгів.

ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО НАМІРІВ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», юридична ад-

реса: 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Старокиївська, 26, повідомляє про на-
міри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для майданчика за адресою: 04073, м. Київ, Оболонський 
район, пров. Куренівський, 15.

ТОВ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» займається видами видавничої діяльності – наданням 
в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на майданчику є два газових водог-
рійних котла потужністю 98 кВт кожний.

На майданчику налічується 1 організоване джерело викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря (димовідвідна труба від двох котлів).

В атмосферне повітря надходить 6 видів забруднюючих речовин, найбільший вклад 
складають: оксид вуглецю; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діок-
сид азоту; вуглецю діоксид.

Потужність викиду по майданчику складає:
- 0,015402 (г/с);
- 85,6198122 (т/рік);
- 0,0978122 (т/рік) - без урахування діоксиду вуглецю.
Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК в 

зоні впливу підприємства по всіх забруднюючих речовинах не виявлено.
Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», майданчик за 

адресою: 04073, м. Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, 15, надсилати в мі-
сячний термін до Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації за адре-
сою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16.

Тел.: (044) 418-84-30. Електронна пошта: rda@obolonrda.gov.ua.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СКАЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 40776146,  надалі – 
Товариство, місцезнаходження: 04119, місто Київ, вулиця 
Зоологічна, будинок 4А, повідомляє, що у зв’язку з по-
гіршенням економічного становища Товариства та при-
пиненням діяльності у сфері ринків фінансових послуг,  
рішенням Загальних зборів учасників, протокол №6 від 
04.02.2019 року, прийнято рішення про подання заяви до 
Нацкомфінпослуг про виключення Товариства з Держав-
ного реєстру фінансових установ.
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