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КУПЛЮ ДОРОГО

АНТИКВАРІАТ
годинники
фото
бурштин
нагороди

ікони
кортик
корали
книги

монети
значки
картини
листівки

військову форму,  парфуми
383-80-32, 098-761-58-38

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

термінала покроково натискати кнопки 

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

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

«ДП «Експрес-об’ява» 

У цьому номері:
1315 оголошень у розділі "Нерухомість"

329 оголошень у розділі "Транспорт"

834 оголошення у розділі "Все для дому"

114 оголошень у розділі "Будівництво"

159 оголошення у розділі "Робота"

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:

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

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

СВІЖІ ВАКАНСІЇ 
від Київського центру зайнятості

Спеціальність З/п, грн
ЛІЦЕЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН №51  ПЕЧЕРСЬКОГО 

РАЙОНУ М.КИЄВА
1. Гардеробник 4 723
2. Прибиральник службових приміщень 4 723
3. Двірник 4 723

(044) 253 35 67
КП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТУРИСТИЧНО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»
4. Бухгалтер 13 000

(098)321 64 08
ТОВ «ЗАВОД «ІЗУМРУД»

5. Електромонтер з ремонту та обслуговування 10 000
6. Накатник полірувальних кругів 7 000
7. Огранувальник алмазів у діаманти 14 000
8. Слюсар-ремонтник 8 000
9. Фрезерувальник 8 000
10. Шліфувальник 10 000
11. Комірник 7 300

(044)402-87-07
СОКОЛОВА МІЛА АНАТОЛІЇВНА

12. Продавець непродовольчих товарів 5 100
(063) 315 60 13, (050) 260 41 77

ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК»
13. Прибиральник виробничих приміщень 4 730

(044) 540 62 54
ПІДПРИЄМСТВО ЕЙ ПІ ЕС

14. Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів 7 000
15. Кур’єр 5 500
16. Підсобний робітник 5 800
17. Майстер дільниці 7 500
18. Лицювальник-плиточник 7 000
19. Штукатур 6 500
20. Маляр 6 000

066-3016548
ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №696  

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
21. Кухар 4 723
22. Помічник вихователя 4 723
23. Інструктор з фізкультури 4 723

(044) 553 44 74
ШКОЛА № 282

24. Педагог-організатор 4 723
25. Вихователь 5 000
26. Робітник з обслуговування й ремонту будинків 4 723
27. Вчитель закладу загальної середньої освіти 4 723

(044) 530 01 54
КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

28. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 10 843
29. Озеленювач 10 000

(044) 337 35 03
Більше вакансій у рубриці «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» на стор. 12

ПРОДАЖ ПОЛIГРАФIЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, Б/К:
PLANETA V2/4-7/SW. Зав. ном. - 270425.  
Аркушепрогони - 28050000 1992/1996 renov
WOHLENBERG 3-нож. TYPE - F 43DO N D11522 1971/2202 renov
Бiндер Hans Muller Ae TYP 896 N 922037A 1974/1997 renov
Фальцовка SHTAHL 78 3/4 KTL 1992/1996 renov
СТП БИП 1978

Тел.: (099) 137-70-38

Ремонт 
комп’ютерів на дому

Гарантія. 
Без вихідних. 

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

КУПЛЮ 
ПОБЄДА, ВОЛГА, 
МОСКВИЧ, 
ЗАПОРОЖЕЦЬ, 
ЗІМ, ЗІС, ВАЗ 
Старі мотоцикли: 
УРАЛ, ДНІПРО, 
ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. 
(044) 237-39-30, 
(050) 169-57-73, 
(096) 533-23-52, 
(063) 237-39-30.

КУПЛЮ
Автомоделі масштабні, 
металеві, пластмасові, 
в будь-якому вигляді і 
стані. Вироблені в СРСР 
та закордонних 
виробників. 
Журнали "За рулем" до 1970р.в. 

(044) 237-39-30, 
(050) 169-57-73, 

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

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ 
В ГАЗЕТАХ УКРАЇНИ

Одночасне розміщення 
звичайного оголошення  
в 13 виданнях України – 195 грн.

Тексти надсилати на електронну адресу 
482086@ukr.net

Тел. для довідок: (050) 312-14-91
(093) 198-72-95 (з 10.00 до 17.00)

АНТИКВАРIАТ 
ДОРОГО КУПИТЬ  КОЛЕКЦIОНЕР:

Старовинні ікони, нагороди ВВВ, портсигари (срібло).
Картини, вироби з бронзи, срібла. Самовари, знаки 

(кращий, заслужений, відмінник, майстер, ударник) 
та інший антикваріат.

ЗУБИ КАШАЛОТА, БИВНІ МАМОНТА, РОГИ САЙГАКА
+38098-255-32-50; +38095-360-40-84; 

+38073-738-49-65

Нехай не ятрять прикрощі душі,
Нехай квітує щирість поміж нами…
Присядь. Послухай. Шелестять дощі
Про те, чого не вимовиш словами.

                                             (Микола Луків)

Колектив редакції газети

ШВИДКИЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ 
Усіх типів. На дому. 
Виклик безплатний.

Якість, гарантія. 
Телефонуйте 

у будь-який час:
(044) 247-99-97, (063) 247-99-97, 
(067) 399-36-97, (050) 560-94-97.



До 20 слів – 18 грн
- 5 публікацій підряд – 85 грн 
(вартість одного – 17 грн);

- 10 публікацій підряд – 160 грн 
(вартість одного – 16 грн);

- 20 публікацій підряд – 280 грн 
(вартість одного – 14 грн);

До 50 слів – 26 грн.

До 20 слів – 22 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 – 30 грн.

До 20 слів – 25 грн
- 5 публікацій підряд – 115 грн 
(вартість одного – 23 грн);

- 10 публікацій підряд – 220 грн 
(вартість одного – 22 грн);

- 20 публікацій підряд – 380 грн 
(вартість одного – 19 грн);

До 50 слів – 37 грн.

До 20 слів– 27 грн
- 5 публікацій підряд – 115 грн 
(вартість одного – 23 грн);

- 10 публікацій підряд – 220 грн 
(вартість одного – 22 грн);

- 20 публікацій підряд – 400 грн 
(вартість одного – 20 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 20.12.2019 року 

1. НЕРУХОМІСТЬ 
1.1. Агенції, брокери 
1.2.  Квартири                   Київ 
                                    Київська область 
                                    Інші регіони 
1.3.  Будинки, котеджі      Київ 
                                    Київська область 
                                     Інші регіони 
1.4.  Земельні ділянки     Київ 
                                     Київська область 
                                    Інші регіони 
1.5.  Дачі                           Київ 
                                     Київська область 
                                     Інші регіони 
1.6.  Нежитловий фонд   Київ 
                                     Київська область 
                                     Інші регіони 
2.     БУДІВНИЦТВО 
2.1.  Будівельні та оздоблювальні матеріали
2.2.  Вікна, двері, жалюзі, перегородки 
2.3.  Решітки, огорожі, ворота 
2.4.  Будівельна хімія 
2.5.  Сантехніка 
2.6.  Засоби опалення та газопостачання 
2.7.  Ремонтно-будівельні, 
        оздоблювальні роботи 
2.8.  Проектування, дизайн, інші послуги 
3.     ТРАНСПОРТ
3.1.  Автомобілі легкові 
3.2.  Автомобілі вантажні 
3.3.  Автобуси, мікроавтобуси 
3.4.  Мото,-вело 
3.5.  Спецтехніка 
3.6.  Автодеталі 
3.7.  Аксесуари, автохімія, ПММ 
3.8.  Шини, шиномонтаж 
3.9.  Ремонт та обслуговування 
3.10.Гаражі  
3.11.Транспортні послуги  
4.     УСТАТКУВАННЯ 
4.1.  Устаткування, прилади, сировина 
4.2.  Торговельне обладнання 
5.     СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
5.1.  Сільгосптехніка, запчастини 
5.2.  Реманент 
5.3.  Худоба, птиця, комбікорми  
5.4.  Садівництво, городництво 
6.     ПОСЛУГИ
6.1.  Інвестиції, кредити, страхування 
6.2.  Юридичні, бухгалтерські, аудиторські 
6.3.  Поліграфічні, рекламні 
6.4.  Освіта та навчання 
6.5.  Обслуговування свят 
6.6.  Астрологія, ворожіння 
6.7.  Косметологія 
6.8.  Лазні 
6.9.  Хатні роботи 
6.10.Інші послуги 
7.     ОРГТЕХНІКА. ВСЕ ДЛЯ ОФІСУ
7.1.  Комп’ютери, комплектуючі 
7.2.  Телефони, аксесуари 
7.3.  Інша оргтехніка, канцтовари 
7.4.  Ремонт та обслуговування 
7.5.  Офісні меблі 
8.     ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
8.1.  Аудіо-,відео,-фототехніка, телевізори 
8.2.  Побутова техніка 
8.3.  Господарчі товари 
8.4.  Меблі 
8.5.  Парфуми, косметика, галантерея 
8.6.  Одяг, взуття, тканини 
8.7.  Товари для дітей 
8.8.  Предмети інтер'єру 
8.9.  Продукти харчування, напої, тютюн, БАДи
9.     МЕДИЦИНА
9.1.  Лікарські препарати, вітаміни 
9.2.  Медичні товари та обладнання 
9.3.  Медичні послуги 
10.   РОБОТА
10.1.Ділове партнерство 
10.2.Пропоную роботу 
10.3.Шукаю роботу 
11.   ДОЗВІЛЛЯ
11.1.Спорт, туризм, відпочинок 
11.2.Туристичні послуги 
11.3.Музичне обладнання, інструменти 
11.4.Антикваріат, коштовності 
11.5.Книги, філателія, інше 
11.6.Домашні тварини, кімнатні рослини 
12.   РІЗНЕ                                                     
13.   ОПОВІЩЕННЯ                                      
14.   ЗНАЙОМСТВА 
14.1.Шлюбні агенції 
14.2.Вона чекає його 
14.3.Він чекає її 
15.   ПОДАРУНКИ
15.1.Подарую 
15.2.Прийму в дарунок 
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 (4-й поверх, офіс 408, 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) – 218 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 – 50 грн;          - до 50 слів – 70 грн.

Оголошення від фізичних осіб приймаються тільки 
при наявності паспорта.

Для ФО-підприємців та юридичних осіб:
- оголошення блоком (до 260 знаків) – 169 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 (13 видань)

Звичайне оголошення до 250 знаків 18,00 грн (в одну газету)
Виділене курсивом до 250 знаків 19,00 грн (в одну газету)

В рамці до 250 знаків 20,00 грн (в одну газету)
Фотооголошення до 250 знаків + фото 25,00 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  

Перемоги). (044) 482-08-62, (050) 312-14-91
• ВОСКРЕСЕНКА, Кибальчича, 11-А (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 067-581-67-99  

(Наталя), 097-441-64-47(Інна)
• ПОДІЛ, Оленівська, 10, оф.15. 531-40-70(71)
• СОЦМІСТО, Червоноткацька, 20, кв.6. (067) 491-79-41, 558-58-61
• 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	 нерухомості	 допоможе	
Вам	швидко	 і	 вигідно	 здати-зняти:	
квартиру,	 будинок,	 дачу,	 офіс,	 а	
також	купити	або	продати.	Чекаємо	
Вашого	дзвінка.	Тел.:	(073)	233-10-
10,	(099)	532-60-04.

1.2. Квартири
Київ

куплю
кімнати

·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег,	 Нивки,	 без	 ре-
монту).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	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	 (будь-який	 стан,	 для	 себе)	 недо-
рого.	Тел.:	(067)	273-03-19.
·	Кімнату	 в	 2(3)-кімн.	 (Дніпровський,	 Дес-
нянський,	 Дарницький).	 Без	 посередників.	
Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Кімнату	 в	 квартирі	 з	 окремими	 особо-
вими	 рахунками	 (Воскресенка,	 Троєщина,	
Райдужний,	 Лісовий,	 Дарниця,	 для	 себе,	
можна	в	готельній	малосімейці	із	загальною	
кухнею),	у	господаря.	Тел.:	451-61-65.
·	Кімнату	в	комунальній	(Дніпровський,	Дес-
нянський),	у	господаря.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Кімнату	 у	 кв-рі	 з	 окремими	 особовими	 ра-
хунками	(Воскресенка,	Троєщина,	Райдужний,	
Лісовий,	Дарниця,	для	себе,	можна	кімнату	в	
готельній	малосімейці	із	загальною	кухнею),	у	
господаря.	Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Лівий	берег,	до	9,5	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	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.	 (лівий	 берег),	 до	 35	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Або	 2-кімн.	 (м.	 «Оболонь»).	 Тел.:	 (099)	
911-94-80.
·	Або	 2-кімн.	 (правий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	218-75-77.
·	Або	 2-кімн.	 (правий	 берег)	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Або	 2-кімн.	 (Райдужний,	 Воскресенка,	
Троєщина,	не	хрущовку),	до	25	тис.	у.о.	Тел.:	
(093)	920-35-86.
·	Або	 2-кімн.	 (Солом’янський,	 Чоколівка,	
перший	 та	 останній	 поверхи	 не	 пропо-
нувати).	Тел.:	243-43-42,	(050)	503-74-90.
·	Або	2-кімн.	(Троєщина,	Райдужний).	Тел.:	
(067)	777-36-56.
·	Або	готельну	(бажано	Виноградар,	Вітряні	
Гори,	 Солом’янський	 або	 ін.).	 Терміново.	
Тел.:	242-09-50,	(050)	827-09-37.
·	Або	 готельну	 (Дарницький).	 Тел.:	 (068)	
898-37-53.
·	Або	 готельну	 (Дніпровський,	 Деснян-
ський,	Дарницький),	у	господаря.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Або	 готельну	 (правий	 берег).	 Тел.:	 (067)	
492-33-83.
·	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,	Виноградар,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виноградар,	
Сирець,	у	власника.	Тел.:	599-06-12.
·	Академмістечко,	 Борщагівка,	 Нивки,	 Си-
рець,	Оболонь.	Тел.:	337-07-05.
·	Академмістечко,	 Виноградар,	 Сирець,	 у	
власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Біля	метро	(для	себе).	Тел.:	362-27-97.
·	Біля	метро.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Борщагівка	(невисокі	поверхи).	Тел.:	(093)	
139-50-82.
·	Борщагівка.	Тел.:	(097)	269-18-30.
·	Борщагівка.	Тел.:	(097)	432-04-65.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	599-06-12.
·	Виноградар,	 Куренівка,	 Сирець,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	599-53-91.
·	Воскресенка,	 Сирець,	 Дарниця	 (можна	
перший	 поверх,	 можна	 в	 поганому	 стані),	
до	20	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Голосіївський	 (біля	 метро,	 будинку	 до	 10	
років).	Тел.:	(095)	443-24-02.
·	Голосіївський	(від	48	кв.м).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Голосіївський	 (м.	 «Либідська»,	 новобу-
дова),	до	60	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Готельну	або	кімнату	(Дніпровський,	Деснян-
ський,	Дарницький,	для	себе),	у	господаря.	Без	
посередників.	Тел.:	(068)	358-01-03.
·	Готельну	або	кімнату	(Дніпровський,	Дес-
нянський,	Дарницький),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(067)	597-34-74.
·	Готельну,	 малометражку	 (можна	
хрущовку).	Тел.:	(098)	799-82-41.
·	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.:	(099)	222-99-10.
·	Лівий	берег,	до	26	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Лівий	берег,	до	27	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Лівий	берег,	до	28	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Лівий	берег,	до	30	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	007-98-06.
·	Лівий	 берег	 (можна	 без	 ремонту),	 22-25	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Лівий	берег	(можна	перший	поверх),	до	19	
тис.	у.о.	Тел.:	362-27-97.
·	Лівий	берег,	Нивки,	Сирець,	до	26	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Лівий	берег,	Сирець.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	м.	«Берестейська»,	Виноградар,	Сирець,	у	
власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	м.	«Дарниця»,	«Лівобережна»,	«Оболонь»,	
«Чернігівська»,	до	35	тис.	у.о.,	у	господаря.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Микільська	 Борщагівка	 (К.-Святошин-
ський	р-н,	не	вище	шостого	поверху).	Тер-
міново.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Микільська	Борщагівка	 (не	вище	5-го	по-
верху,	гарний	стан).	Тел.:	257-41-07.
·	м.	«Оболонь»,	«Лівобережна»,	«Дарниця»,	
«Чернігівська».	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	м.	«Позняки»,	у	господаря.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	Оболонський,	 Святошинський,	 Солом’ян-
ський,	 Шевченківський,	 Голосіївський	
(будь-який	поверх	та	стан,	магазини,	транс-
порт),	у	господаря.	Тел.:	(096)	411-28-60.
·	Правий	берег	(біля	метро).	Тел.:	(095)	532-75-21.

·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Сирець,	 прилеглі	 райони	 (можна	 перший	
поверх),	до	20	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Сирець,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Сирець,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Теремки-1	 (Голосіївський,	 район	 Сільго-
спакадемії,	 можна	 Виноградар,	 Пуща-Во-
диця).	Тел.:	(066)	459-82-04.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Райдужний,	 Лі-
совий,	 Оболонь,	 Куренівка,	 Виноградар,	
Сирець,	 Нивки	 (будь-який	 поверх	 та	 стан,	
гарне	 транспортне	 сполучення),	 у	 госпо-
даря.	Тел.:	(098)	889-42-92.

2-кімнатні
·	Або	 3-кімн.	 (Деснянський,	 Дніпровський,	
окрім	 крайніх	 поверхів,	 будь-який	 стан),	 у	
господаря.	Терміново.	Тел.:	451-61-65.
·	Академмістечко,	 Виноградар,	 Сирець,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	599-06-12.
·	Академмістечко,	Святошин,	Нивки,	у	влас-
ника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(093)	230-01-21.
·	Виноградар,	 Нивки,	 Сирець,	 у	 власника.	
Тел.:	599-06-12.
·	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).	Тел.:	362-27-97.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Райдужний,	 Лі-
совий,	 Дарниця	 (бажано	 не	 перший	 та	 не	
останні	 поверхи),	 у	 господаря.	 Тел.:	 (067)	
597-34-74.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Райдужний,	 Лі-
совий,	 Дарниця	 (бажано	 не	 перший	 та	 не	
останні	 поверхи),	 у	 господаря.	 Тел.:	 (095)	
111-93-18.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Райдужний,	 Лі-
совий,	Дарниця	(бажано	не	першій	та	останній	
поверхи),	у	господаря.	Тел.:	451-61-65.
·	Голосіївський	(Теремки-2).	Тел.:	(095)	443-24-02.
·	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,	Дорогожичі,	Сирець,	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	317-62-94.
·	Позняки,	Харківський	 (від	 64	 кв.м),	 у	 го-
сподаря.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Правий	берег,	до	30	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	007-98-06.
·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(096)	218-75-77.
·	Райдужний,	до	35	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Святошинський	(вул.	М.Котельникова,	2-3	
пов.).	Тел.:	(098)	042-00-29.
·	Солом’янка,	 за	 55-60	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (093)	
920-35-86.
·	Солом’янка.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	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	 (початок),	 до	 35	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
362-27-97.
·	Троєщина,	 Райдужний,	 Лісовий,	 Воскре-
сенка,	 Березняки,	 Дарниця,	 Позняки,	 Осо-
корки,	 Харківський,	 Оболонь,	 Сирець	 (будь-
який	стан),	у	господаря.	Тел.:	(097)	479-12-20.
·	Троєщина.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	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.
·	Борщагівка,	 Відрадний,	 Біличі,	 Академ-
містечко,	Караваєві	дачі,	Виноградар,	Обо-
лонь,	Сирець,	Нивки	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(097)	751-51-78.
·	Дарницький,	 Позняки,	 Осокорки,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	599-53-91.
·	Центр,	у	власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.

продам
кімнати

. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	гуртожитку	(пр.	Науки,102,	4/5,	
13,5	 кв.м,	 с/в	 на	 поверсі,	 душова	 на	 пер-
шому	поверсі)	-	8	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	
369-73-31.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 гуртожитку	 (вул.	 Сімферо-
польська,11/1,	2/5	цегл.,	18,5	кв.м,	металопла-
стикове	вікно,	кухна	та	туалет	загальні,	жит-
ловий	стан)	-	14	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	136-78-30.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 Лісківсь- 
ка,	5/10,	11	кв.м,	ліфт).	Тел.:	(097)	844-92-76.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Соцмісто	 (б.	Верховної	
Ради,25,	3/5,	50	%	площі	2-кімн.	кв-ри,	15,5	
кв.м,	 кухня	 8	 кв.м,	 гарний	 стан,	 паркет,	
склопакети,	нов.	двері,	меблі,	одна	сусідка,	
м.	 «Дарниця»,	 вільна)	 -	 12,5	 тис.	 у.о.	Тел.:	
(067)	597-34-74.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 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.	 Хо-
рольська,10,	 9/9	 цегл.,	 21/12,5/9	 кв.м,	 з	 бал-
коном,	гарний	стан,	балкон	заскл.,	склопакети,	
паркет,	нов.	двері	під	ключ,	приват.,	без	опікун-
ської,	порядні	сусіди,	можна	з	меблями,	побу-
товою)	-	9,4	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Кімнату	в	гуртожитку.	Соцмісто	(вул.	Кос-
мічна,	5/5,	14,7	кв.м,	блок	на	3	кімнати,	під	
ремонт,	 балкон)	 -	 7,5	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(099)	911-94-80.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Відрадний	 (вул.	М.	Васи-
ленка,	4/5,	16	кв.м,	10	хв.	до	м.	«Берестейська»,	
сусіди	 -	 сім’я,	 норм.	 стан,	 приват.,	 магазин	
«АТБ»)	-	11	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Відрадний	(вул.	М.	Васи-
ленка,	4/5	цегл.,	16	кв.м,	10	хв.	пішки	до	м.	
«Берестейська»,	сусіди	-	сім’я,	приват.,	без	
опікунської,	поряд	«АТБ»)	-	11	тис.	у.о.	Тел.:	
(068)	837-10-60.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Три	 кімнати	 в	 5-кімн.	 Центр	 (вул.	 Тур-
гєнєвська,	3/3	цегл.,	64,2	кв.м,	кухня	10	кв.м,	
висота	4,5	м).	Тел.:	243-43-42,	(050)	503-74-90.

1-кімнатні, гостинки
. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	Корчувате	(вул.	Набережно-Кор-
чуватська,	3/5,	24/11,5/4,5	кв.м,	поряд	затока	
Дніпра)	-	22	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	525-47-18.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Позняки	 (вул.	 Княжий	 Затон,	 21/24,	
50/21/15	кв.м,	новобудова,	елітний	будинок,	
євроремонт,	 нов.	 меблі,	 побутова	 техніка,	
супермаркет,	 м.	 «Осокорки»)	 -	 73	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(096)	748-88-58.

·	Позняки	 (пр.	 П.	 Григоренка,1,	 9/16,	
46/18/10	кв.м,	веранда,	с/в	сум.,	житлова)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(050)	950-81-02.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,	 42-А,	
11/16,	41	кв.м,	власна)	-	за	домовленістю	або	
обміняю.	Тел.:	(099)	486-74-64.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,31-В,	 2/3,	
28,8	кв.м,	після	будівельників,	потребує	са-
мостійного	підключення	до	каналізації,	во-
допроводу,	 встановлення	 вікон	 та	 ремонту,	
можливо	приєднати	6	кв.м	коридору,	низька	
стеля,	окр.	вхід,	прописка)	-	15	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(050)	168-33-67	(Анна	Вікторівна).
. 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.
·	Райдужний	 (вул.	 Райдужна,	 3/6,	 42	 кв.м,	
студіо,	 новобудова,	 з	 балконом,	 гарний	ре-
монт)	-	47	тис.	у.о.	Тел.:	362-27-97.
·	Райдужний	(вул.	Райдужна,44,	3/6,	45/18/10	
кв.м,	будинку	3	роки,	клубний	будинок,	ре-
монт,	озеро,	електричка)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	
(099)	355-03-43.
·	Русанівка	 (б.	 І.Шамо	 (Давидова),10,	 8/16,	
38/20/9	кв.м)	-	48	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	416-61-63.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Мінський	 (вул.	 Кондратюка,	 ЖК	
«Міністерський»,	 10/25,	 43	 кв.м,	 євроре-
монт,	вбуд.	техніка,	меблі)	-	67	тис.	у.о.	Тел.:	
(097)	557-50-56.
·	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	(вул.	Кондратюка,	«Міністерський»,	
10/22,	51	кв.м,	новобудова,	побутова	техніка,	
меблі)	-	65	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	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.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Поділ	 (вул.	 Сирецька,	 4/5	 цегл.,	 31/16/8,1	
кв.м,	 ремонту	 5	 років,	 плитка,	 металопла-
стикові	 вікна,	 пральна,	 холодильник,	 те-
левізор)	-	32	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	557-50-56.
. 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)	-	69	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	387-84-37.
·	Борщагівка	 (вул.	 Генерала	 Потапова,	 2/9	
цегл.,	 27/14/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 ванна	 норм.,	
балкон	заскл.,	житловий	стан)	-	22	тис.	у.о.	
Тел.:	(094)	899-06-12.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Сирець	 (вул.	 Теліги,	 м.	 «Дорого-
жичі»,	4/5	цегл.,	26,3	кв.м,	паркет,	с/в	та	уми-
вальник	 власні,	 власна	 плита,	 парк,	 7	 хв.	 до	
метро)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	019-61-71.
·	Сирець	(вул.	Руданського,9-А,	м.	«Дорого-
жичі»,	15/27,	36,6	кв.м,	поступлення	права	
власності,	документи	готові,	чиста	забудова,	
комунікації	підключені)	-	26,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	Центр	 (пр.	 Перемоги,116-А,	 8/9,	 25	 кв.м,	
кухня	4	кв.м.	коридор	10	кв.м,	ремонту	не	
було	 довгий	 час)	 -	 30	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (068)	
866-91-76.

2-кімнатні
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Позняки	(вул.	Вишняківська,	3/10,	56/32/8	
кв.м,	 якісний	 ремонт,	 нов.	 сантехніка,	
паркет,	 плитка,	 супермаркет,	 м.	 «Хар-
ківська»)	-	49	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Позняки	(вул.	Драгоманова,	24/25,	67/34/12	
кв.м,	новобудова,	лоджія	заскл.,	2	с/в,	після	
будівельників,	 м.	 «Позняки»)	 -	 61	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(068)	574-49-60.
·	Позняки	 (вул.	 Кам’янська,	 6/25,	 56/30/12	
кв.м,	 новобудова,	 після	 будівельників,	 два	
супермаркети,	 банк,	 пошта,	 аптека,	 салон	
краси,	м.	«Вирлиця»)	-	52	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	
230-41-00.
·	Позняки	(вул.	Урлівська,	19/20	цегл.,	73/32/12	
кв.м,	новобудова,	євроремонт,	нов.	імп.	меблі,	
побутова	 техніка,	 2	 лоджії,	 інфраструктура,	
цілодобовий	супермаркет,	м.	«Осокорки»)	-	77	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	960-55-83.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,	 2/24	 цегл.,	
90/52/16	кв.м,	нов.,	під	чистове	оздоблення,	
м.	 «Харківська»)	 -	 71	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (098)	
897-49-94.
·	Харківський	(вул.	Ревуцького,	7/9,	50/30/8	
кв.м,	 гарний	 стан,	 кондиціонер,	 супер-
маркет,	м.	«Харківська»)	-	46	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	960-55-83.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	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	 (вул.	 Микитенка,	 2/5,	
46/30/7,8	 кв.м,	 гарний	 дизайнерський	 ре-
монт,	гарні	меблі,	побутова	техніка)	-	40	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Воскресенка	 (вул.	 П.Запорожця,	 3/5,	 45	
кв.м,	 власна,	 металопластикові	 вікна,	 лі-
чильники	 на	 все,	 хазяйка).	 Без	 посеред-
ників.	Тел.:	280-71-07,	(093)	121-39-17.
·	ДВРЗ	 (вул.	 Алма-атинська,52-А,	 2/5,	
42/26/6	кв.м,	с/в	сум.,	сум.,	балкон,	під	ре-
монт)	-	35	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	322-55-02.
·	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.	 Миру,	 1/5	 цегл.,	 43/30/6,5	
кв.м,	 хрущовка,	 сум.,	 вікна	 у	 двір).	 Тел.:	
(067)	751-70-97.
·	Соцмісто	 (Харківське	 шосе,	 18/18	 ке-
рамзит.,	 51/30/8,5	 кв.м,	 сучасний	 якісний	
ремонт,	лоджія	 заскл.,	необхідні	меблі,	по-
бутова	техніка).	Тел.:	(097)	432-04-65.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	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.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	 (вул.	 Лаврська,	 4/5,	 40	 кв.м,	 лі-
чильники,	бронедвері,	після	ремонту,	мета-
лопластикові	вікна,	вид	на	Дніпро)	-	80	тис.	
у.о.	Тел.:	280-71-07,	(093)	121-39-17.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (пр.	 В.Порика,15,	 7/9,	
44/17+10/6	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	
ремонт,	гарний	стан,	в	перспективі	метро	у	
2021	р.	поряд,	чистий	продаж,	вільна)	 -	37	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	257-41-07.
·	Виноградар	 (пр.	В.Порика,17,	7/9,	44/28/6	
кв.м,	склопакети,	лічильники,	балкон	заскл.,	
гарний	 стан,	 вільна,	 чистий	 продаж)	 -	 37	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	139-50-82.
·	Куренівка	 (вул.	Фрунзе,	 1/4,	 36	кв.м,	 хру-
щовка)	-	29	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	001-74-41.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	 (пр.	 Відрадний,38-Б,	 1/9,	 62/33/7	
кв.м,	середній	стан,	лоджія	незаскл.,	с/в	сум.,	
кахель)	-	38	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	767-53-97.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	 (вул.	 Петропавлівська,50-Б,	
5/13,	64/32/11	кв.м,	будівельне	оздоблення,	
шпалери,	 сантехніка)	 -	 68	 тис.	 у.о.	 або	 об-
міняю	 на	 2-кімн.	 (Харківський,	 Позняки,	
житлова)	+	3-4	тис.	у.о.	Тел.:	362-27-97.

·	Шулявка	 (вул.	 Маршала	 Рибалка,	 25/28	
цегл.,	 78/34/26	 кв.м,	 новобудова,	 євроре-
монт,	душова	кабіна,	нов.	побутова	техніка,	
м.	«Політехнічний	ін-т»)	-	145	тис.	у.о.	Тел.:	
592-47-86.

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.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Ялтинська,	 5/5	 цегл.,	
75/19+19+14/12	 кв.м,	 сталінка,	 бронедвері,	
металопластикові	 вікна,	 Дарницький	 во-
кзал)	-	60	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	044-98-90.
·	Осокорки	 (вул.	 С.Олійника,	 6/16,	 71/42/8	
кв.м,	 все	 окр.,	 якісний	 ремонт,	 м.	 «Хар-
ківська»)	-	59	тис.	у.о.	Тел.:	229-70-91.
·	Позняки	(вул.	А.Ахматової,	20/28,	110/62/14	
кв.м,	новобудова,	євроремонт,	меблі,	побутова	
техніка)	-	123	тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	Позняки	 (вул.	 Драгоманова,	 2/10,	 70/42/8	
кв.м,	 якісний	 стан,	 цілодобовий	 супер-
маркет,	 парк,	 м.	 «Позняки»)	 -	 56	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(068)	574-49-60.
·	Позняки	 (вул.	 Княжий	 Затон,	 7/10	 цегл.,	
108/60/19	 кв.м,	 новобудова,	 м.	 «Позняки»,	
якісний	 ремонт,	 нов.	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка)	-	95	тис.	у.о.	Тел.:	574-85-70.
·	Позняки	 (вул.	 Срібнокільська,	 10/16,	
82/51/14	кв.м,	все	окр.,	2	лоджії	заскл.,	жит-
ловий	стан,	5	хв.	до	м.	«Позняки»)	-	61,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Позняки	 (вул.	 С.Русової,	 14/20,	 75/42/12	
кв.м,	 якісний	 ремонт,	 м.	 «Осокорки»)	 -	 75	
тис.	у.о.	Тел.:	(050)	410-84-30.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	10-А,	5/10,	серія	96)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(067)	580-62-95.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,34,	4/9,	80	кв.м,	хол).	Тел.:	560-18-91.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	(вул.	К.Данькевича,1/79,	4/10	цегл.,	
72/40/7	кв.м,	кондиціонер,	комора	6	кв.м,	по-
требує	ремонту).	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	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.
·	ДВРЗ	(вул.	Макаренка,	2/5	цегл.,	80/56/9,5	
кв.м,	сталінка,	ремонт,	все	окр.)	-	60	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	751-70-97.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	 (вул.	 Драгомирова,	 м.	 «Дружби	
народів»,	12/16,	103/70/15	кв.м,	євроремонт)	
-	150	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	152-05-03.
·	Центр	(вул.	Велика	Васильківська,81	(Чер-
воноармійська),	 3/4,	 70/48/5	 кв.м,	 офісний	
ремонт	2019	р.,	4	кабінети,	склопакети,	бро-
недвері,	висота	3,8	м,	балкон,	вікна	у	двір,	
фасадний	вхід,	чорний	вхід,	власна,	вільна,	
без	меблів,	вільна)	-	185	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(093)	576-85-01.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (вул.	 Копилівська,	 2/5,	 74/51/8	
кв.м,	 сталінка,	 з.-б.,	 3	 балкони	 заскл.,	 супе-
рєвроремонт,	газколонка,	бронедвері,	с/в	окр.,	
паркет,	металопластикові	вікна)	-	56	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	592-25-72,	(067)	945-39-90.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Борщагівка	 (б.	 Р.	 Роллана,	 5/9	 пан.,	
60,4/40,9/6,9	кв.м,	житловий	стан,	можна	з	ме-
блями)	-	43	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	819-66-56.
. 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.
·	Караваєві	 дачі	 (вул.	 Лебєдєва-Кумача,	
10/18	 цегл.,	 110/75/студіо,	 2	 с/в,	 балкон	
заскл.,	лоджія,	зимовий	сад,	тепла	підлога,	
якісний	 ремонт,	 вбуд.	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка,	тихе	місце,	м.	«Шулявська»)	-	130	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	548-88-76.
·	Соломянський	 Солом’янка	 (вул.	
Кудряшова,7-Б,	 4/9,	 69/42/8	 кв.м,	 навпроти	
будинку	ЖК	 «Времена	 года»,	 10	 хв.	 до	 м.	
«Вокзальна»)	 -	68	тис.	у.о.	Тел.:	 (098)	602-
88-90	(Павло).

4-кімнатні і більше
. 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.
·	5-кімн.	Троєщина	(вул.	К.Данькевича,	4/10	
цегл.,	 112/60/7	 кв.м,	 дерев.	 столярка,	 вікна	
металопластикові,	кондиціонер,	домофон)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(050)	444-18-94.
·	Троєщина	(вул.	Каштанова,	15/16,	90	кв.м,	
серія	Т-4,	лічильники,	нов.	склопакети,	нов.	
вхідні	 двері,	 міжкімнатні	 двері,	 4	 лоджії	
заскл.,	два	нов.	ліфта).	Тел.:	(066)	691-74-61.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	 (вул.	 Серафимовича,	 6/9	 пан.,	
60/40/7	 кв.м,	 після	 капремонту,	 гарний	
транспортний	 розв’язок,	 розвинута	 інфра-
структура,	 чистий	 продаж)	 -	 56	 тис.	 у.о.,	
торг.	Без	комісійних.	Тел.:	(050)	950-81-02.

обміняю 
·	1	=	1.	1-кімн.	(вул.	Велика	Васильківська,	
3/9,	27	кв.м,	планування	2-кімн.,	ходи	окр.,	
м.	«Палац	«Україна»,	магемаркет	«Океан»)	
на	 1-кімн.	 (Теремки-1,	 район	 Сільгоспака-
демії,	 Голосіївський,	 можна	 Виноградар,	
Пуща-Водиця).	Тел.:	(066)	459-82-04.
·	1	 =	 2(3).	 1-кімн.	 (Соцмісто,	 вул.	Празька,	
євроремонт).	Тел.:	(066)	984-84-15.
·	1-кімн.	 Сирець	 (вул.	 Руданського,9-А,	
м.	 «Дорогожичі»,	 15/27,	 36,6	 кв.м,	 посту-
плення	 права	 власності,	 документи	 готові,	
чиста	 забудова,	 комунікації	підключені)	на	
авто	+	доплату.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	1-кімн.	 (Сирець,	 новобудова,	 здача	 1	 секції	
-	 весна	2020	р.,	13/27-пов.,	м.	«Дорогожичі»,	
«Сирець»,	«Берестейська»,	документи	готові)	
на	мікроавтобус	ТРАНСПОРТЕР,	МЕРСЕДЕС	
з	доплатою.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	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.	 (Оболонський,	 пр.Героїв	
Сталінграда,	 4/9,	 48/30/7	 кв.м,	 с/в	 окр.)	 на	
1-кімн.	(Солом’янський,	Шевченківський,	ба-
жано	в	5-пов.	будинку).	Тел.:	(093)	152-05-03.
·	2	=	1.	2-кімн.	(Подільський,	пр.Свбоди,	6/9,	
52/32/8	кв.м,	с/в	кор.,	нов.	проводка,	балкон,	
склопакети)	 на	 1(2)-кімн.	 (Оболонь,	 до	
метро	пішки).	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	2	 =	 1.	 2-кімн.	 (Подільський,	 пр.Свободи,	
6/9,	 52/32/8	 кв.м,	 гарний	 стан,	 мідна	 про-
водка,	нов.	столярка,	балкон	заскл.,	паркет,	
кахель)	 на	 1-кімн.	 (по	 лінії	 метро).	 Тел.:	
(097)	279-32-06.
·	2	=	1	+	доплата.	2-кімн.	(Оболонь,	пр.Героїв	
Сталінграда)	на	1-кімн.	(бажано	Троєщина)	
+	доплата.	Тел.:	(097)	496-61-75.
·	3	=	1	+	1.	3-кімн.	(Дарницький,	9/16,	75/42/8	
кв.м,	все	окр.,	лінолеум,	2	балкони	заскл.)	на	
дві	1-кімн.	(бажано	Дарниця,	Харківський).	
Тел.:	(050)	986-73-79.
·	3	=	1	+	1.	3-кімн.	(Русанівка,	72	кв.м,	ходи	
окр.)	+	гараж	(Печерськ)	на	дві	окремі	жит-
лові	площі.	Варіанти.	Тел.:	(067)	479-16-77.
·	3	=	1	+	1.	3-кімн.	(Харківське	шосе)	на	дві	
1-кімн.	кв-ри.	Розгляну	всі	пропозиції.	Тел.:	
(050)	873-63-53.

здам в оренду 
кімнати 

. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	(вул.	Бурмистенка,13,	5	хв.	пішки	до	
м.	«Голосіївська»,	бельповерх/9,	32/16,5/8	кв.м,	
інтернет,	пральна,	телевізор,	тихе	місце)	-	8,5	
тис.грн.	Тел.:	(063)	500-25-42.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Автовокзал	(пр.	Науки,	90,	
4/9,	15	кв.м,	окр.,	для	однієї	людини,	одна	ха-
зяйка,	меблі,	побутова	техніка,	бойлер,	поряд	
зупинка,	до	м.	«Либідська»	-	15	хв.)	-	3	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(066)	740-59-14.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 (вул.	 Велика	 Василь-
ківська,80,	 8/9,	 20	 кв.м,	 ліфт,	 євроремонт,	
все	 необхідне,	 бажано	 для	 іноземців,	 не	
довгостроково).	Тел.:	(099)	534-20-60.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Голосіїв	 (вул.	 Го-
лосіївська,	 5	 хв.	 до	 метро,	 3/5,	 13	 кв.м,	
тільки	для	дівчини).	Тел.:	(067)	422-52-54.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 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.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Теремки	(вул.	Теремківська,	
5/5,	12	кв.м,	з	балконом,	все	окр.,	для	одного	
хлопця,	 все	 необхідне,	 інтернет,	 телевізор,	
шафа,	стіл,	10	хв.	пішки	до	метро)	-	4	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Койко-место	 (Теремки,	 подселение	 для	
женщины).	Тел.:	526-01-11.
·	Одну	або	дві	кімнати	в	3-кімн.	Голосіїв	(пр.	
Голосіївський,	м.	 «Деміївська»,	 7/12,	 18	 та	
20	кв.м).	Тел.:	(093)	616-31-93.
. 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	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Бориспільська,32-А,	 5/14,	 15	 кв.м,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	3	тис.грн,	підселення	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(094)	927-76-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
Бориспільська,32-А,	 м.	 «Червоний	 хутір»,	
4/10,	18	кв.м,	під	ключ,	 склопакети,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна)	 -	 3	 тис.
грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Бори-
спільська,	м.	«Червоний	хутір»,	5/9,	14	кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	
однієї	людини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	
3	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн	Нова	Дарниця	 (вул.	Ве-
реснева,	7/9,	18	кв.м,	з	балконом,	телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 диван,	 меблі)	 -	 3,5	
тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 4	 тис.грн.	 Тел.:	
(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Нова	Дарниця	 (вул.	 За-
слонова,13,	5/5,	16	кв.м,	склопакети,	меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	 бронедвері)	 -	 2,5	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	 За-
слонова,13,	м.	«Харківська»,	5/5,	16	кв.м,	під	
ключ,	меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 2,5	 тис.грн,	 для	
двох	людей	-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
К.Заслонова,2,	4/5,	15	кв.м,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 для	 однієї	
людини)	-	2	тис.грн,	для	двох	людей	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(096)	995-26-38.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	
К.Заслонова,	2/5,	17	кв.м,	меблі,	 телевізор,	
холодильник,	для	однієї	дівчини)	-	2	тис.грн.	
Тел.:	(095)	613-78-63.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	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,6,	 м.	 «Позняки»,	 7/9,	 15	 кв.м,	
меблі,	 холодильник,	 телевізор,	 пральна-ав-
томат)	-	3	тис.грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Ял-
тинська,12,	4/5,	16	кв.м,	склопакети,	меблі,	
холодильник,	пральна,	кахель)	-	3,5	тис.грн.	
Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Ял-
тинська,	 4/5,	 19	 кв.м,	 без	 хазяїі,	 під	 ключ,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	3,6	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нова	Дарниця	(Харківське	
шосе,18,	 1/5,	 16	 кв.м,	меблі,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 кахель,	 грати,	 бронедвері,	
для	 однієї	 людини)	 -	 2,8	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	383-06-22.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (Хар-
ківське	шосе,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.	 М.	 Ми-
шуги,	7/16,	14	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	 диван,	шафа-купе,	 для	 однієї	 дів-
чини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	573-40-03.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ар-
хітектора	Вербицького,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.	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.	 Ре-
вуцького,	 7/9,	 16,6	 кв.м,	 з	 балконом,	 тел.,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 для	 двох	
хлопців)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(050)	986-73-79.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Ре-
вуцького,7,	 м.	 «Позняки»,	 10/16,	 14	 кв.м,	
меблі,	телевізор,	холодильник,	пральна,	для	
однієї	людини)	-	3	тис.грн,	для	двох	людей	-	
3,6	тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (вул.	 Тро-
стянецька,8,	 3/9,	 16	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 лоджія	 заскл.)	 -	 3,5	
тис.грн.	Тел.:	362-84-43.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,128-Г,	 10/16,	 15	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 кахель,	 пральна,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	3	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(095)	091-49-65.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (Хар-
ківське	шосе,168-Г,	10/16,	15	кв.м,	 склопа-
кети,	меблі,	холодильник,	пральна-автомат,	
балкон,	бронедвері,	для	однієї	людини)	 -	3	
тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	884-57-17.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (Харківське	
шосе,18,	м.	«Дарниця»,	1/5,	14	кв.м,	меблі,	те-
левізор,	холодильник,	кахель,	пральна,	грати,	
бронедвері)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(094)	887-83-83.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,	6/12,	18	кв.м,	холодильник,	пральна,	
телевізор,	 два	 дивани,	 для	 однієї	 дівчини)	
-	3,2	тис.грн,	для	двох	дівчат	 -	4,5	тис.грн.	
Тел.:	572-61-23.
·	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.	Но-
водарницька,	 4/5,	 16	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	для	однієї	людини)	
-	3,2	тис.грн.	Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Позняки	 (вул.	 Срібно-
кільська,	2/10,	16	кв.м,	одна	хазяйка,	телевізор,	
холодильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
людини)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Позняки	(пр.	П.	Григоренка,	
12/16,	12/10	кв.м,	закривається	на	ключ,	меблі,	
побутова	техніка,	балкон	заскл.)	-	4,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(063)	734-26-09.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Харківський	(пр.	
М.Бажана,	 5/9,	 15/10	 кв.м,	 підселення	 для	
дівчини	або	жінки)	-	500	грн/міс.	Тел.:	(096)	
281-70-62.

. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Дві	кімнати	в	3-кімн.	Троєщина	(пр.	В.	Ма-
яковського,	 10/16,	 12	 +	 18	 кв.м,	 ремонт,	
побутова	 техніка,	 кондиціонер,	 без	 хазяїв,	
для	одного	чоловіка)	по	4,5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Кімнати	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.	 Шолом-
Алейхема,	7/9,	10	та	12	кв.м,	холодильник,	
пральна-автомат).	Тел.:	(097)	535-65-74.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	П.	Запо-
рожця,	2/5,	16/7в.м,	ходи	окр.,	меблі,	побутова	
техніка)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	104-82-68.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Лісовий	 (вул.	 Академіка	
Курчатова,	3/9,	12	кв.м,	для	дівчини	або	жінки)	
-	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Лісовий	 (вул.	 Кабунської	
України	(Жукова),	7/9,	13	кв.м,	окр.	ходи,	без	
хазяїв,	 пральна,	 холодильник,	 металопласти-
кові	вікна,	кахель,	душова	кабіна,	косметичний	
ремонт)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	381-42-43.
·	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.	Мілютенка,	
7/9,	18/8	кв.м,	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	інтернет,	для	однієї	дівчини,	одна	ха-
зяйка)	-	3,2	тис.грн.	Тел.:	(066)	326-01-47.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Троєщина	(вул.	Закревсь-
кого,29,	4/16,	14	кв.м,	одна	хазяйка,	пральна,	
холодильник,	 телевізор,	 необхідні	 меблі,	
гарний	стан,	без	застави	та	комунальних)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(093)	381-42-43.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Троєщина	(вул.	О.	Баль-
зака,	 6/16,	 17	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	пральна,	інтернет,	для	однієї	лю-
дини)	-	3,7	тис.грн.	Тел.:	(063)	527-92-53.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 О.	 Баль-
зака,63,	 10/16,	 13	 кв.м,	 з	 балконом,	 меблі,	
телевізор,	 інтернет,	 пральна-автомат,	 транс-
порт	на	м.	«Лівобережна»,	«Петрівка»,	«Чер-
нігівська»)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(098)	692-20-56.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 Радун-
ська,5,	7/10,	11	кв.м,	без	меблів	та	побутової	
техніки,	 один	 господар)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	
(093)	568-88-64.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Троєщина	(вул.	С.Лифаря	
(колишня	О.Сабурова),	5/9,	14/9	кв.м,	меблі,	
телевізор,	 пральна-автомат,	 балкон	 заскл.,	
для	 однієї	 людини)	 -	 3	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лісовий	(вул.	Академіка	
Курчатова,	1/9,	15	кв.м,	зупинка	поряд)	 -	3	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(073)	786-80-28.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лісовий	(вул.	Академіка	
Курчатова,	2/9,	18	кв.м,	для	тих,	хто	не	па-
лить,	бажано	віруючих,	м.	«Лісова»)	-	6	тис.
грн.	Тел.:	(099)	238-07-18.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.	
Лісківська,	20,	4/16,	18	кв.м,	меблі,	побутова	
техніка,	 пральна,	 холодильник,	 телевізор,	
лоджія,	для	1-2	чоловіків)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	
(099)	435-64-48.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.	
Лісківська,2/71,	 2/16,	 12	 кв.м,	 з	 балконом,	
для	дівчат)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(093)	140-86-39.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 М.	 	 За-
кревського,27,	5/16,	16	кв.м,	побутова	техніка,	
меблі,	гарний	стан,	для	1-2	дівчат,	довгостро-
ково)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(097)	544-35-95.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	О.	Баль-
зака,	3/16,	14	кв.м,	гарний	стан,	для	одного	
чоловіка)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	О.	Бальзака,	
5/16,	12	кв.м,	для	однієї	людини)	-	4	тис.грн	з	
комунальними.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	(вул.	С.Лифаря	
(Сабурова),	 6/9,	 70/13/9	 кв.м,	 окрема,	 під	
ключ,	меблі,	холодильник,	пральна-автомат,	
інтернет)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	692-20-56.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	7/9,	14	кв.м,	для	двох	людей)	-	3,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	8/9,	12	кв.м,	для	однієї	людини)	
-	3	тис.грн,	для	двох	людей	-	3,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Лісовий	 (пр.	 Лі-
совий,	 5/5,	 18/12	 кв.м,	 блокова	 система,	
сучасні	 меблі,	 холодильник,	 пральна,	 те-
левізор,	 інтернет,	 для	 сім’ї)	 -	 4	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(050)	909-38-06.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Троєщина	(вул.	
Милославська,4,	 20/25,	 45/18/10	 кв.м,	 те-
левізор,	холодильник,	пральна,	два	дивани,	
стінка,	 для	 одного	 хлопця)	 -	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Троєщина	 (пр.	
В.	Маяковського,8-А,	8/9,	14	кв.м,	пральна,	
холодильник,	телевізор,	бойлер,	балкон,	під-
селення	для	однієї	жінки	або	дівчини)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Лісовий	 (вул.	
Шолом-Алейхема,	3/5,	20	кв.м,	підселення).	
Тел.:	(099)	238-07-18.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.	
Маршала	Жукова,	2/9,	15	кв.м,	підселення	для	
дівчини	 або	 жінки,	 меблі,	 побутова	 техніка,	
пральна-автомат,	 інтернет,	 м.	 «Лісова»	 -	 4	
зупинки)	-	1,75	тис.грн.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.	
Маршала	Жукова,47,	1/9,	14	кв.м,	під	ключ,	
два	 ліжка,	 все	 необхідне,	 пральна-автомат,	
інтернет,	для	однієї	дівчини	з	офісним	гра-
фіком	праці)	 -	1,75	тис.грн	без	комісійних.	
Тел.:	(063)	787-24-62.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Березняки	 (вул.	 Берез-
няківська,	5/9,	18	кв.м,	підселення	для	дів-
чини).	Тел.:	(093)	030-18-91.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Березняки	 (вул.	
Ентузіастів,	5/9,16	кв.м,	тільки	для	
студентів	або	аспірантів)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(093)	506-52-83.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 В.	
Сєрова,	4/5,	15/7	кв.м,	меблі,	холодильник,	
телевізор,	пральна,	одна	хазяйка)	-	2,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	326-01-50.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,9,	 3/16,	 14	 кв.м,	 необхідні	 меблі,	
побутова	 техніка,	 чиста,	 охайна)	 -	 4,2	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Ки-
бальчича,9,	4/16,	12/8	кв.м,	меблі,	побутова	
техніка,	для	однієї	людини)	-	3	тис.грн,	для	
двох	 людей	 -	 4	 тис.грн	 з	 комунальними.	
Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Кур-
натовського,	3/5,	15/7	кв.м,	ходи	окр.,	меблі,	
холодильник,	 пральна,	 інтернет,	 для	 однієї	
людини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(099)	292-35-89.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.	П.	Запо-
рожця,	1/5,	16	кв.м,	грати,	для	дівчини)	 -	2,5	
тис.грн	з	комунальними.	Тел.:	(094)	146-82-14.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	
П.Запорожця,	1/5,	16	кв.м,	для	дівчини)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	510-99-70.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	
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.	 Комсомольський	 (вул.	
Генерала	Жмаченка,	 10/16,	 17	 кв.м,	 з	 бал-
коном,	меблі,	чиста,	охайна,	для	двох	дівчат	
або	жінок,	одна	хазяйка,	м.	«Дарниця»	-	10	
хв.	 пішки)	 -	 4	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(067)	995-05-04.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Комсомольський	 (вул.	
Генерала	Жмаченка,	7/16,	17	кв.м,	телевізор,	
холодильник,	пральна,	інтернет,	два	дивани,	
стінка,	для	двох	людей,	без	хазіїв,	м.	«Дар-
ниця»)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.

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



4 www.eo.kiev.ua № 5      14–20.02.2020482-01-13, 482-08-62
·	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.	
О.Бойченка,	 3/9,	 16/8	 кв.м,	 закривається	
на	 ключ,	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет,	м.	«Чернігівська»	-	5	хв.)	
-	4,6	тис.грн.	Тел.:	(095)	676-48-94.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 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.	Лівобережний	 (вул.	Шеп-
тицького,	3/9,	12	кв.м,	шафа,	ліжко,	телевізор,	
холодильник,	пральна-автомат,	для	одного	чо-
ловіка)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	956-27-76.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Лівобережний	(вул.	Шеп-
тицького,	до	м.	«Лівобережна»	10	хв.	пішки,	
5/9,	12	кв.м,	для	одного	хлопця)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(063)	299-05-58.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (Хар-
ківське	шосе,19,	14/19).	Подобово	-	200	грн.	
Тел.:	(063)	937-58-14.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Русанівка	 (вул.	 Ен-
тузіастів,	9/9,	16/8,5	кв.м)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	875-79-73.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (вул.	 Кау-
наська,	2/5,	14	кв.м,	для	одного	хлопця,	ха-
зяйка)	-	за	домовленістю.	Без	посередників.	
Тел.:	(050)	771-80-27.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Стара	 Дарниця	 (вул.	
Азербайджанська,	12/16,	15	кв.м).	Хазяйка.	
Тел.:	(097)	020-92-55.
·	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.	Воскресенка	(б.	Перова,	
2/5,	16	кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	 (068)	
117-51-69.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Воскресенка	(б.	Перова,	
6/9,	 15	 кв.м,	 для	жінки,	 яка	працює).	Тел.:	
(097)	517-36-15.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Воскресенка	(вул.	П.	За-
порожця,	1/5,	15	кв.м,	для	дівчини)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	353-36-75.
·	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.	Шепти-
цького,	1/9,	16/8	кв.м,	без	хазяїв,	меблі,	балкон	
заскл.,	 закривається	 на	 ключ,	 холодильник,	
пральна,	інтернет,	для	одного	хлопця)	-	4,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.	Ново-
дарницька,	4/10,	18	кв.м,	без	хазяїв,	під	ключ,	
меблі,	холодильник,	побутова	техніка)	-	4	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	554-37-93.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Соцмісто	(вул.	Міста	Ша-
летт,5,	2/5,	15	кв.м,	без	хазяїв,	для	1-2	людей,	
меблі,	 пральна-автомат,	 холодильник,	 те-
левізор)	-	3	тис.грн.	Тел.:	383-70-06.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Стара	 Дарниця	 (вул.	
Азербайджанська,	 9/18,	 10	 кв.м,	 кухня	 12	
кв.м,	 великий	 хол	 17	 кв.м,	 після	 ремонту,	
склопакети)	-	3	тис.грн.	Тел.:	257-41-07.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Воскресенка	 (вул.	
С.	Стальського,	4/9,	18/15	кв.м,	меблі,	холо-
дильник,	телевізор,	пральна,	інтернет,	блок	
на	4	кімнати)	-	4	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(093)	059-36-75.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Соцмісто	 (пл.Дар-
ницька,	2/5,	18	кв.м,	тільки	для	інтелігентної	
жінки,	меблі,	 після	 ремонту,	 побутова	 тех-
ніка)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	331-32-33.
·	Частину	 кімнати	 1-кімн.	 Лівобережний	
(вул.	 Челябінська,	 5/16,	 35/17/9	 кв.м,	 для	
жінки,	 балкон	 заскл.,	 свіжий	 ремонт,	 два	
телевізори,	 холодильник,	 пральна	 МА-
ЛЮТКА,	м.	«Лівобережна»	-	10	хв.	пішки)	
-	1,7	тис.грн.	Тел.:	(050)	444-07-72.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Лівобережний	(вул.	
Челябінська,	5/16,	17	кв.м,	одна	хазяйка,	для	
однієї	жінки,	м.	«Лівобережна»	-	10	хв.	пішки)	
-	1,6	тис.грн.	Тел.:	(063)	299-05-58.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Березняки	(вул.	
Березняківська,	9/9,	24	кв.м,	підселення	для	
хлопця,	 телевізор,	 є	 кішка)	 -	 2,5	 тис.грн.	
Тел.:	(093)	030-18-91.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	
(вул.	П.Запорожця,	5/5,	15	кв.м,	тихе	місце,	
підселення	для	чоловіка,	10	хв.	до	метро)	-	2	
тис.грн.	Тел.:	(097)	984-56-02.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Райдужний	(пр.	
Генерала	Ватутіна,	2/9,	18	кв.м,	хазяйка	45	
років,	підселення	для	дівчини	або	жінки)	-	
2,5	тис.грн.	Тел.:	362-27-97.
·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Комсомольський	
(вул.	 А.Малишка,	 м.	 «Дарниця»,	 3/9,	 15	
кв.м,	для	однієї	жінки,	без	хазяйки)	-	2	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	299-05-58.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Микільська	
слобідка	(вул.	Маланюка,	1/2,	18	кв.м,	під-
селення	для	однієї	жінки)	-	1	тис.грн.	Тел.:	
(063)	299-05-58.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	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,	мультиварка,	м.	«Обо-
лонь»,	 «Петрівка»,	 для	 однієї	 людини,	 один	
господар)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	501-59-08.
·	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	 (пр.	 Героїв	
Сталінграда,	9/16,	16/9	кв.м,	м.	«Оболонь»	
-	10	хв.)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	443-24-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Оболонь	(вул.	Архіпова	
(М.Залки),	 м.	 «Оболонь»	 -	 10	 хв.,	 8/9,	 12	
кв.м,	меблі,	пральна,	холодильник,	побутова	
техніка,	балкон,	одна	хазяйка	50	років,	до-
мофон)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	450-59-55.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Оболонь	 (пр.	 Героїв	
Сталінграда,	 5/9,	 12	 кв.м,	 з	 балконом,	 дві	
кімнати	 займає	 власниця,	 спальне	 місце,	
крісло,	телевізор,	холодильник)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(093)	152-05-03.
·	Куренівка	(вул.	Вишгородська,	12/16,	34/17/9	
кв.м,	кондиціонер,	євроремонт,	паркет,	меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна,	 бойлер)	 -	 7	
тис.грн.	Тел.:	(066)	837-75-60.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Оболонь	(пр.	Ге-
роїв	Сталінграда,17,	2/9,	12	кв.м,	підселення	
тільки	для	жінки	 або	дівчини,	 з	 хазяйкою)	
-	2	тис.грн.	Тел.:	(097)	896-14-31.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Печерськ	(вул.	Лаврська,	
9/9,	15	кв.м,	побутова	техніка,	одна	хазяйка,	
5	хв.	до	метро	пішки,	для	однієї	дівчини)	-	
3,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Кімнату	 в	 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.	 В.	 По-
рика,15,	8/9,	12/7	кв.м,	окрема,	меблі,	телевізор,	
пральна-автомат,	 одна	 хазяйка,	 для	 однієї	 дів-
чини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Виноградар	(пр.	Г.	Гон-
гадзе,	 10/12,	 14/8	 кв.м,	 один	 господар,	
гарний	 транспорт,	 для	 однієї	 дівчини)	 -	 3	
тис.грн.	Тел.:	(068)	282-91-43.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	 Г.	 Гон-
гадзе,	7/16,	16	кв.м,	с/в	окр.,	необхідні	меблі,	
побутова	техніка)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	599-06-12.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (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.	
«Правди»,19/3,	 6/16,	 30/14/8	 кв.м,	 кімната	
окр.,	 меблі,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
бойлер,	одна	хазяйка,	для	дівчини)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
«Правди»,80,	 7/9,	 12/7	 кв.м,	 окрема	 кімната,	
меблі,	 пральна-автомат,	 один	 господар,	 для	
сім’ї)	-	3,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	 Сво-
боди,17,	6/9,	14/8	кв.м,	з	балконом,	меблі,	один	
господар)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	 Сво-
боди,32,	 11/12,	 18	 кв.м,	 з	 балконом,	шафа,	
2-спальне	 ліжко,	 телевізор,	 гарний	 стан,	
склопакети,	нов.	столярка,	плитка,	кухня)	-	
4	тис.грн.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (пр.	 Сво-
боди,38,	 8/12,	 18/8	 кв.м,	 кімната	 окр.,	
меблі,	 лоджія,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
інтернет,	 середній	 стан,	 без	 хазяїв,	 для	 3	
людей)	-	4,5	тис.грн,	для	4	людей	-	5	тис.грн.	
Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Виноградар	(пр.	Свободи,	
9/9,	11	кв.м,	з	балконом,	шафа,	спальне	місце,	
стіл)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Куренівка	 (вул.	Вишго-
родська,	4/5	цегл.,	14	кв.м,	необхідні	меблі,	
побутова	 техніка)	 -	 2,5	 тис.грн.	Тел.:	 (067)	
444-70-41.
·	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)	-	3,5	
тис.грн.	Тел.:	(098)	274-20-20.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Поділ	 (вул.	 Борисо-
глібська,	 5/5,	 30	 кв.м,	 ліфт,	 два	 спальних	
місця,	два	телевізори).	Тел.:	(098)	269-29-72.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Поділ	 (вул.	 Борисо-
глібська,	5	хв.	до	м.	«Контрактова	площа»,	
5/5,	25	кв.м,	ліфт,	висота	4	м,	велике	ліжко).	
Тел.:	(098)	839-99-17.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Поділ	 (вул.	 Межова,	 1/5,	
16	кв.м,	хрущовка,	телевізор,	гаряча	вода,	ко-
лонка,	 пральна,	 НВЧ-піч,	 склопакети,	 диван,	
шафа,	для	однієї	жінки)	-	2,5	тис.грн	+	кому-
нальні	500	грн.	Тел.:	(063)	397-93-55	(Оксана).
·	Кімнату	в	2-кімн.	Поділ	(пров.	Квітневий,	
4/9,	 15/8	 кв.м,	 одна	хазяйка,	 дуже	чиста,	 у	
вихідні	хазяйка	на	дачі,	для	одного	хлопця,	
вся	побутова	техніка)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(066)	
927-88-67.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Виноградар	(вул.	Г.	Гон-
гадзе,	10/12,	14/8	кв.м,	один	господар,	гарні	
умови,	поряд	транспорт,	для	однієї	людини)	
-	3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(063)	389-74-59.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.	
В.Порика,	9/12,	15	кв.м,	євроремонт,	гарний	
стан,	ортопедичне	ліжко,	шафа-купе,	можна	
для	сім’ї)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.	«Прав-
ди»,	 10,	 7/16,	 14/9	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
пральна-автомат,	 інтернет,	 гарний	 транс-
порт,	«Сільпо»,	«АТБ»,	один	господар,	для	
одного	хлопця	з	офісним	графіком	роботи)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	924-30-17,	460-66-38.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.	 Сво-
боди,3,	7/9,	14	кв.м,	окрема,	меблі,	пральна-
автомат,	бойлер,	інтернет,	для	дівчини)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Куренівка	(вул.	Петропав-
лівська,	7/9,	14	кв.м,	з	балконом,	поряд	парк,	
диван,	шафа,	для	однієї	людини)	-	3	тис.грн	з	
комунальними.	Тел.:	(096)	918-24-02.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Поділ	(пров.	Квітневий,	
8/16,	 15	 кв.м,	 ліжко,	шафа,	 телевізор,	 стіл,	
можна	 для	 сім’ї)	 -	 4,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (066)	
501-38-84.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Маршала	
Гречка,	7/9,	12	кв.м,	меблі,	телевізор,	холо-
дильник,	пральна,	для	однієї	людини)	-	під-
селення	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	903-79-44.
·	Половину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Виноградар	
(вул.	 Н.Ужвій,	 14/16,	 13,5/12	 кв.м,	 склопа-
кети,	гарний	стан,	 інтернет,	пральна,	НВЧ-
піч,	 бронедвері,	 телевізор,	 охорона,	 для	
хлопця)	-	2,1	тис.грн	з	комунальними.	Тел.:	
(063)	854-58-95.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Виноградар	(пр.	
Свободи,38,	7/12,	12/8	кв.м,	окрема,	меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
інтернет,	підселення	для	хлопця)	 -	1,5	тис.
грн.	Тел.:	(098)	021-91-09.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Виноградар	(пр.	
Свободи,38,	 7/12,	 12	 кв.м,	 окрема	 кімната,	
меблі,	телевізор,	пральна-автомат,	інтернет,	
без	хазяїв,	підселення	для	хлопця)	-	1,6	тис.
грн.	Тел.:	(099)	319-23-34.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Виноградар	
(вул.	Світлицького,28,	6/9,	16/8	кв.м,	окрема,	
пральна-автомат,	для	дівчини)	-	1,7	тис.грн.	
Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Виноградар	
(пр.	 «Правди»,5-Б,	 17/25,	 20/13,5	 кв.м,	 з	
балконом,	 2	 с/в,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	НВЧ-піч,	мультиварка,	бронедвері,	
інтернет,	 підселення	 для	 одного	 хлопця,	 3	
лфіта,	охорона,	власна)	-	1,2	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(063)	752-84-87.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	2-кімн.	Академмістечко	(б.	Р.	Рол-
лана,	6/9,	14	кв.м,	балкон	заскл.,	холодильник	
окремо,	 необхідні	 меблі,	 побутова	 техніка,	
бойлер,	 для	 одного	 хлопця,	 швидкісний	
трамвай)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Академмістечко	 (вул.	
Академіка	 Булаховського,	 6/9,	 14/7	 кв.м,	
одна	хазяйка,	без	тварин,	побутова	техніка,	
для	однієї	дівчини,	20	хв.	пішки	до	м.	«Ака-
деммістечко»)	 -	3	 тис.грн	 з	комунальними.	
Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Кольцова,	
3/9,	15	кв.м,	для	дівчини,	побутова	техніка,	
телевізор,	одна	хазяйка,	ринок	«Дніпро»)	 -	
2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
3/9,	14	кв.м,	балкон	заскл.,	вся	побутова	тех-
ніка,	окремо	холодильник,	одна	хазяйка,	для	
одного	хлопця,	чиста)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	
435-44-87.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
3/9,	14	кв.м,	балкон	заскл.,	необхідні	меблі,	
окремо	холодильник,	телевізор,	для	одного	
хлопця,	одна	хазяйка,	після	ремонту)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	
3/9,	14	кв.м,	побутова	техніка,	одна	хазяйка,	
для	однієї	дівчини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	
589-17-73.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	 6/9,	 14/7	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
одна	 хазяйка,	 окремо	 телевізор,	 для	 однієї	
дівчини)	 -	3	 тис.грн	 з	комунальними.	Тел.:	
(063)	532-11-43.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Борщагівка	(вул.	Зодчих,	
3/9,	14	кв.м,	необхідні	меблі,	телевізор,	по-
бутова	техніка,	інтернет,	для	однієї	людини)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	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.	 Борщагівка	 (пр.	 Ко-
рольова,	 4/9,	 18	 кв.м,	 балкон	 заскл.,	 одна	
хазяйка,	 побутова	 техніка,	 інтернет,	 після	
ремонту,	 для	 однієї	 дівчини,	 зупинка	 «Жо-
лудєва»)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нивки	(вул.	В.Стуса,	8/9,	16	
кв.м,	одна	хазяйка,	м.	«Житомирська»,	для	од-
нієї	людини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(073)	481-44-41.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Новобіличі	 (вул.	 Гене-
рала	 Наумова,	 6/9,	 9	 кв.м,	 для	 жінки,	 яка	
веде	 здоровий	 спосіб	 життя,	 один	 хазяїн)	
недорого.	Тел.:	(099)	421-60-95.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Святошин	 (вул.	 Клав-
діївська,	2/5,	15	кв.м,	побутова	техніка,	ко-
лонка,	без	хазяйки,	можна	для	1-2	людей)	-	4	
тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Святошин	(пр.	Перемоги,	
3/9,	 15	 кв.м,	 для	 одного	 хлопця,	 одна	 ха-
зяйка,	побутова	техніка,	м.	«Святошин»	-	5	
хв.)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Святошин	 (пр.	 Пере-
моги,	3/9,	15	кв.м,	для	одного	хлопця,	одна	
хазяйка,	побутова	техніка,	м.	«Святошин»	-	
5	хв.,	район	памятника	Вернадському)	-	3,5	
тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Академмістечко	 (вул.	
Маршака,	 1/1,	 25	 кв.м,	 побутова	 техніка,	
можна	для	сім’ї,	м.	«Академмістечко»	 -	10	
хв.)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Академмістечко	 (вул.	
Прилужна,	 м.	 «Академмістечко»	 -	 20	 хв.,	
8/10,	 18	 кв.м,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	диван,	 стінка,	для	однієї	 людини)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	
В.Стуса,	 9/10,	 14/8	 кв.м,	 необхідні	 меблі,	
холодильник,	для	одного	хлопця)	-	3	тис.грн	
з	комунальними.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Гене-
рала	 Наумова,	 8/9,	 15	 кв.м,	 балкон	 заскл.,	
під	ключ,	побутова	техніка,	бойлер,	для	двох	
дівчат)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	 1/9,	 14/7	 кв.м,	 кухня	 окрема,	 ра-
ковина,	 газплита,	 телевізор,	 холодильник	
окремо,	 бойлер,	 під	 ключ,	 гарний	 ремонт,	
для	 однієї	 людини)	 -	 3,5	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	4	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Жме-
ринська,	3/9,	18/7	кв.м,	гарний	ремонт,	для	
одного	хлопця,	побутова	техніка)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	 Зодчих,	
3/9,	12	кв.м,	кухня	6	кв.м,	с/в	окр.,	меблі,	тех-
ніка,	житловий	стан,	без	хазяїв,	для	однієї	дів-
чини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(050)	537-93-89.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(вул.	Зодчих,	
8/9,	 11	 кв.м,	 все	 необхідне,	 чиста,	 охайна,	
одна	хазяйка).	Тел.:	(066)	194-75-72.
·	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	 (вул.	
Я.Коласа,	3/9,	14	кв.м,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	 для	 1	 людини)	 -	 3	 тис.грн,	 для	 двох	
людей	-	4	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(пр.	Л.	Кур-
баса,	 11/16,	 14	 кв.м,	 з	 балконом,	 побутова	
техніка,	гарний	транспорт).	Тел.:	587-57-88.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(пр.	Л.	Кур-
баса,	5/9,	15/7	кв.м,	балкон	заскл.,	під	ключ,	
побутова	техніка,	бажано	для	одного	хлопця	
або	 дівчини,	 поряд	 швидкісний	 трамвай,	
зупинка	 «Ромена	 Роллана»)	 -	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нивки	(вул.	Щербаківсь-
кого,60,	4/5,	13	кв.м,	для	одного	хлопця	або	
дівчини,	 м.	 «Нивки»)	 -	 3,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(050)	924-22-25.
·	Частину	 кімнати	 3-кімн.	 Біличі	 (вул.	 Ге-
нерала	Наумова,	8/9,	15	кв.м,	побутова	тех-
ніка,	підселення	для	однієї	дівчини,	балкон,	
бойлер)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Борщагівка	 (б.	
Р.Роллана,	3/9,	19	кв.м,	балкон	заскл.,	побу-
това	 техніка,	 одна	 хазяйка,	 підселення	 для	
дівчини)	-	1,8	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	Борщагівка	(вул.	
Я.Коласа,	8/9,	18	кв.м,	балкон	заскл.,	побу-
това	техніка,	підселення	для	однієї	дівчини)	
-	1,3	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	
(вул.	Генерала	Наумова,	8/9,	16	кв.м,	балкон	
заскл.,	 підселення	 для	 дівчини,	 побутова	
техніка,	бойлер,	пральна)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	
(050)	081-65-54.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Відрадний	 (пр.	
Відрадний,	 	 4/9,	 14	 кв.м,	 одна	 хазяйка	 на	
дачі	 все	 літо,	 побутова	 техніка,	 бойлер,	
пральна,	 для	 однієї	 людини)	 -	 3	 тис.грн.	
Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Солом’янка	 (вул.	 Волин-
ська,	 2/5,	 14/7	 кв.м,	 для	 однієї	 людини,	 по-
бутова	 техніка,	 меблі,	 гарний	 транспортний	
розв’язок)	-	2,7	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Солом’янка	 (вул.	Соло-
м’янська,	2/5,	19	кв.м,	для	двох	хлопців)	-	2	
тис.грн.	Хазяйка.	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	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.
·	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.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Дві	 кімнати	 в	 4-кімн.	 Центр	 (вул.	 Зооло-
гічна,	3/7,	30/15	кв.м,	без	хазяїв,	меблі,	хо-
лодильник,	пральна,	інтернет,	телевізор,	для	
двох	людей)	-	5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(063)	362-64-11.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нивки	(вул.	Ака-
деміка	 Туполєва,16,	 3/5,	 15	 кв.м)	
-	3	тис.грн.	Без	посередників.	Тел.:	
400-91-12.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Академіка	
Туполєва,16,	 3/5,	 15	 кв.м)	 -	 3	 тис.грн.	 Без	
посередників.	Тел.:	400-91-12.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Академіка	
Туполєва,	 4/9,	 9	 кв.м,	 для	 однієї	жінки,	 10	
хв.	від	м.	«Нивки»)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(063)	877-51-30.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Нивки	(вул.	В.	Блюхера,	
12,	4/5,	30/15/7	кв.м,	окрема	кімната,	меблі,	
один	 господар,	для	 сім’ї)	 -	 3	 тис.грн.	Тел.:	
(099)	319-23-34.
·	Кимнату	 в	 2-кімн.	 Центр	 (вул.	 Січових	
Стрільців,	3/5,	20	кв.м,	для	1-2	працюючих	
жінок)	 -	 3	 тис.грн	 разом	 з	 комунальними.	
Хазяйка.	Тел.:	(063)	782-92-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Центр	 (вул.	 Січових	
Стрільців,	3/5	цегл.,	29	кв.м,	з	балконом,	для	
двох	дінок,	які	працюють,	одна	хазяйка)	по	
1,5	 тис.грн/людина	 разом	 з	 комунальними.	
Тел.:	(063)	728-82-55.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Центр	 (пр.	Перемоги,2,	
5/7,	11	кв.м,	інтернет,	побутова	техніка,	для	
однієї	людини).	Тел.:	(066)	744-33-20.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нивки	(вул.	Академіка	Ту-
полєва,	3/5,	15	кв.м,	меблі,	інтернет,	телевізор,	
для	дівчини)	-	3,7	тис.грн.	Тел.:	400-75-64.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Татарка	(вул.	Татарська,	
8/9,	 16	 кв.м,	 з	 балконом,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 інтернет,	 диван,	 стінка,	
для	однієї	людини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	
923-41-02.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Центр	 (вул.	 О.Гончара,	
4/10,	 22	 кв.м,	 з	 балконом,	 меблі,	 побутова	
техніка,	для	однієї	жінки)	-	4	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Шулявка	(вул.	Дорогожи-
цька,	 1/5,	 15	 кв.м,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна	машина,	меблі)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(094)	899-06-12.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Шулявка	 (пр.	 Пере-
моги,20,	3/9,	15	кв.м,	тільки	для	жінки)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	236-19-30,	(098)	420-69-22.

·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Шулявка	 (пр.	 Перемоги,	
4/9,	14	кв.м,	меблі,	пральна,	побутова	техніка,	
одна	хазяйка,	м.	«Шулявська»,	для	однієї	дів-
чини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Нивки	 (вул.	 Маршала	
Гречка,	 4/9,	 10	 кв.м,	 під	 ключ,	 з	 балконом	
заскл.,	меблі,	пральна,	для	однієї	людини)	-	
2,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	663-86-20.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	Шулявка	 (вул.	
М.Руданського,	 15	 хв.	 пішки	 до	 м.	 «Бере-
стейська»,	20	хв.	пішки	до	м.	«Дорогожичі»,	
3/5,	17	кв.м,	бажано	для	студентів)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(096)	490-24-79.
·	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.
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. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	 (пров.	 Ясиноватський,	 м.	 «Де-
міївська»	-	10	хв.	пішки,	2/25,	55/20/12	кв.м,	но-
вобудова,	хол	16	кв.м,	сучасні	меблі,	побутова	
техніка,	бойлер,	балкон	заскл.,	євровікна)	-	12	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	059-37-17.
·	Центр	 (вул.	 Велика	 Васильківська,102,	
7/10,	30	кв.м,	ремонт,	меблі,	на	літо).	Тел.:	
(066)	516-96-63.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Харківський	 (Харківське	 шосе,	
2/9,	 33/18/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 холодильник,	
пральна,	 телевізор,	 ліжко,	 стіл,	 балкон	
заскл.,	 для	 сім’ї,	 можна	 з	 дитиною,	 після	
косметичного	 ремонту)	 -	 6	 тис.грн.	 Тел.:	
(050)	986-73-79.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,49,	 м.	
«Червоний	хутір»,	4/9,	37/19/9	кв.м,	ремонт,	
склопакети,	 кондиціонер,	 бойлер,	 меблі,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна,	 кахель,	
балкон	заскл.,	бронедвері)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(095)	091-49-65.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Бориспільська,	5/9,	15	
кв.м,	меблі,	 тел.,	холодильник,	телевізор)	 -	
4,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	030-74-26.
·	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.	 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.	 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,	 те-
левізор,	холодильник,	пральна,	балкон	заскл.,	
бронедвері)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(093)	498-41-54.
·	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,	8/9,	30/14/6	
кв.м,	телевізор,	холодильник,	пральна,	диван,	
стінка,	кухон.	гарнітур,	косметичний	ремонт)	
-	7	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Осокорки	(вул.	Завальна,10,	10/22,	48/22/12	
кв.м,	 ремонт,	 нов.	 меблі,	 кондиціонер,	 те-
левізор,	 холодильник,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	
995-26-38.
·	Осокорки	 (вул.	 С.Русової,	 10/25,	 38/17/9	
кв.м,	новобудова,	комплект	побутової	техніки,	
меблі)	-	9,5	тис.грн.	Тел.:	(068)	956-27-76.
·	Позняки	 (вул.	 Драгоманова,	 6/16,	 55/19	
кв.м,	побутова	техніка,	чиста,	охайна).	Тел.:	
276-50-45.
·	Позняки	 (вул.	 С.Крушельницької,15-В,	
9/22,	39/19/10	кв.м,	сучасний	ремонт,	вбуд.	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 пральна,	
кондиціонер,	кахель,	балкон	заскл.)	-	9,5	тис.
грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
·	Позняки	 (вул.	 Урлівська,	 м.	 «Позняки»,	
8/22,	 41/19/14	 кв.м,	 ремонт,	 нов.	меблі,	 те-
левізор,	 холодальник,	 кахель,	 кондиціонер,	
бойлер,	 НВЧ-піч,	 пральна-автомат,	 балкон	
заскл.,	бронедвері)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(063)	242-11-55.
·	Позняки	 (пр.	 М.Бажана,7-В,	 1/9,	 28/14/6	
кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	кахель,	
пральна,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6	тис.
грн.	Тел.:	587-83-83.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,11,	м.	 «Харківська»,	 7/9,	 37/18/8	 кв.м,	
телевізор,	холодильник,	кахель,	пральна-ав-
томат,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	7	тис.грн.	
Тел.:	(063)	242-11-55.
·	Харківський	 (вул.	 Архітектора	 Вербиць-
кого,	 м.	 «Харківська»,	 8/16,	 35/18/8	 кв.м,	
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.	 Вірменська,9,	 м.	 «Вир-
лиця»,	 9/16,	 44/18/9	 кв.м,	 без	пральної	ма-
шини,	для	1-2	людей,	без	дітей	та	тварин)	-	6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(097)	376-78-35.
·	Харківський	 (пр.	М.Бажана,7-А,	 м.	 «Хар-
ківська»,	6/9,	35/18/8	кв.м,	меблі,	телевізор,	
холодильник,	 кахель,	 пральна,	 балкон	
заскл.,	 бронедвері)	 -	 7	 тис.грн.	 Тел.:	 (094)	
927-54-43.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,156,	 5/16,	
34/15/7	кв.м)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	139-50-82.
·	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
·	Готельну.	 Лісовий	 (вул.	 Космонавта	 Вол-
кова,24,	 м.	 «Лісова»,	 3/9,	 22/11/5,5	 кв.м).	
Тел.:	(096)	532-87-81.
·	Готельну.	 Лісовий	 (вул.	 Космонавта	 Вол-
кова,26,	 1/9,	 30/14/7	 кв.м,	 меблі,	 холо-
дильник,	 без	 пральної-автомат,	 житловий	
стан,	 косметичний	 ремонт)	 -	 4,5	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(066)	842-85-93.
·	Лісовий	 (вул.	 Братиславська,	 ринок	
«Юність»,	9/9,	30	кв.м,	меблі,	ремонт,	побутова	
техніка)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(050)	776-13-80.
·	Лісовий	 (вул.	 Космонавта	 Волкова,	 5/9,	
30/16/6	 кв.м,	 косметичний	 ремонт,	 нов.	
меблі,	 холодильник,	 пральна,	 бойлер)	 -	 7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	997-64-00.
·	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	 (вул.	 Шолом-Алейхема,	 5/16,	
38/17/6	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	після	
ремонту)	 -	 6,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(098)	568-45-59.
·	Лісовий	 (вул.	Шолом-Алейхема,	 6/9,	 18/7	
кв.м,	 сучасні	 меблі,	 нов.	 побутова	 техніка,	
після	 ремонту)	 -	 6,5	 тис.грн	+	 комунальні.	
Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Лісовий	 (пр.	 Лісовий,	 5/9,	 23/12/5	 кв.м,	
пральна,	гарний	стан)	-	6	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(097)	279-32-06.
·	Троєщина	 (вул.	 Будищанська,	 2/16	 пан.,	
48/17,5	 кв.м,	 паркет,	 с/в	 окр.,	 балкон	 на	 2	
кімнати	 заскл.,	 все	 необхідне)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(097)	432-04-65.

·	Троєщина	 (вул.	 Будищанська,	 6/16	 пан.,	
38/17,5/8,5	кв.м,	паркет,	килимове	покриття,	
с/в	окр.,	балкон	великий	заскл.,	вихід	з	кім-
нати	 та	 кухні,	 холодильник,	 пральна,	 те-
левізор,	меблі,	бронедвері,	тамбур)	-	5	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(067)	446-66-32.
·	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,	 5/9,	 18/9	 кв.м,	
меблі,	 холодильник,	 без	 пральної	 машини)	 -	
5,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	734-26-09.
·	Троєщина	 (вул.	 Лісківська,	 7/16,	 43/19/12	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	інтернет,	євровікна,	кахель,	гарний	
стан)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	 (068)	
668-56-94.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,	 4/16,	
32/18/8	кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	те-
левізор,	пральна,	інтернет,	пилосос,	балкон	
заскл.,	 після	 ремонту)	 -	 7	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(098)	053-85-85.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,7,	 9/14,	
40/18/10	 кв.м,	 великий	 балкон	 на	 кімнату	
та	кухню,	необхідні	меблі,	пральна-автомат,	
холодильник,	телевізор)	-	5,8	тис.грн.	Тел.:	
(096)	416-56-05.
·	Троєщина	 (вул.	 Милославська,21,	 6/9,	
38/18/9	 кв.м,	 необхідні	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 інтернет,	 пральна-автомат,	
транспорт	 на	 м.	 «Почайна»,	 «Дарниця»).	
Тел.:	(066)	706-06-25.
·	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.	О.	Бальзака,65,	6/10	цегл.,	
50/18/10	 кв.м,	 бронедвері,	 балкон	 заскл.,	
кахель,	меблі,	 без	побутової	 техніки,	 скло-
пакети)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(066)	937-64-07.
·	Троєщина	(вул.	Т.	Драйзера,2,	8/9,	36/17/8	
кв.м,	 нов.	 меблі,	 шафа-купе,	 кахель,	 побу-
това	 техніка,	 сучасний	 ремонт,	 довгостро-
ково)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(063)	752-17-99.
·	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	 (вул.	 Т.	Драйзера,	 початок,	 2/9,	
38/17/7,5	 кв.м,	 гарний	 стан,	 побутова	 тех-
ніка,	меблі)	-	6,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(099)	222-99-10.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	 Маяковського,4,	 5/9,	
35/16/8	 кв.м,	 сучасний	 ремонт,	 побутова	
техніка,	 меблі,	 кахель,	 довгостроково)	 -	 7	
тис.грн.	Тел.:	(097)	544-35-95.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	 Маяковського,	 7/9,	
32/16/7	кв.м,	все	необхідне)	-	6	тис.грн.	Тел.:	
(067)	777-36-56.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 3/5,	 16/7	 кв.м,	 су-
часні	меблі,	холодильник,	телевізор,	пральна,	
інтернет,	кахель,	євровікна,	балкон	заскл.)	-	5,8	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	026-63-55.
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 4/5,	 30/15/6	 кв.м,	
балкон	 заскл.,	 бронедвері,	 кахель,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна-автомат,	 гарнітурні	
меблі)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	416-
92-76.
·	Воскресенка	 (вул.	 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,	30/15/6	
кв.м,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет)	-	7	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(063)	527-92-53.
·	Воскресенка	 (пр.	 Генерала	 Ватутіна,	 7/9,	
32/19/8	 кв.м,	 меблі	 2000	 р.,	 холодильник,	
телевізор,	 пральна,	 інтернет,	 металопла-
стикові	вікна,	балкон	заскл.)	-	6,5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(099)	211-99-84.
·	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.	 А.Малишка,	 4/9,	
32/17/8	кв.м,	вбуд.	кухня,	нов.	холодильник,	
пральна,	 балкон	 заскл.,	 після	 ремонту,	 без	
меблів,	м.	«Дарниця»	-	5	хв.	пішки)	-	7,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	909-38-06.
·	Комсомольський	 (вул.	 Генерала	 Жмаченка,	
5/16,	34/19/8	кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	
телевізор,	пральна,	кондиціонер,	інтернет,	єв-
роремонт,	5	хв.	до	м.	«Дарниця»)	-	8,5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(068)	310-24-43.
·	Лівобережний	(вул.	Луначарського,24,	2/9,	
40/20/6,5	кв.м,	євроремонт,	все	необхідне,	5	
хв.	до	метро).	Без	посередників.	Тел.:	(066)	
431-45-00.

·	Лівобережний	(вул.	Туманяна,15-
А,	 18/26,	 59/21/13	 кв.м,	 євроре-
монт	 2019	 р.,	 укомплектована	
технікою,	 вікна	 на	 Русанівський	
канал,	 Лавру,	 теплолічильник,	 м.	
«Лівобережна»	-	7	хв.)	-	14	тис.грн	
+	комунальні.	Довгостроково.	Від	
власника.	Тел.:	(096)	593-36-67.

·	Микільська	 слобідка	 (вул.	 Микільсько-
Слобідська,	 7/9,	 32/17/7,5	 кв.м,	 дизайнер-
ський	 ремонт)	 -	 8	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	362-27-97.
·	Русанівка	(б.	О.Давидова,	8/16,	38/20/9	кв.м)	-	
10	тис.грн,	торг.	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	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.
. 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.	Йорданська,	м.	«Оболонь»	-	10	
хв.	пішки,	4/9,	25	кв.м,	все	необхідне,	супут-
никове	телебачення,	 інтернет,	затишна,	подо-
бово)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(095)	311-69-31.
·	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.	 Героїв	 Сталінграда,	 м.	 «Ге-
роїв	Дніпра»,	7/9,	38/19/8,5	кв.м,	телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 диван,	 стінка,	 вбуд.	
кухня,	 гарний	 ремонт)	 -	 8,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(096)	858-42-53.
·	Оболонь	 (пр.	 Оболонський,	 9/9,	 25	 кв.м,	
євроремонт,	нов.	меблі,	м.	«Героїв	Дніпра»)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(097)	247-70-71.
·	Оболонь	(пр.	Оболонський,	метро,	9/9,	33	
кв.м,	 євроремонт,	 все	 необхідне,	 побутова	
техніка).	Тел.:	(093)	788-39-58.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Печерськ	 (вул.	 Кіквідзе,41,	 5/5	
цегл.,	 20/12/4	 кв.м,	 все	 необхідне,	 чиста,	
для	однієї	людини)	-	6	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(099)	069-90-55.

·	Печерськ	 (вул.	 А.Барбюса,22/26,	 бель-
етаж/9,	40/19/9	кв.м,	лоджія	10	кв.м	заскл.,	
грати,	 косметичний	 ремонт,	 побутова	 тех-
ніка,	 довгостроково,	 м.	 «Палац	 «Україна»)	
-	10	тис.грн.	Тел.:	(067)	736-70-97.
·	Печерськ	(вул.	І.Кудрі,	3/4,	30	кв.м,	меблі,	хо-
лодильник,	 телевізор,	 інтернет,	 пральна	МА-
ЛЮТКА)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(063)	299-05-58.
·	Печерськ	 (вул.	 Ш.Руставелі,	 5/10	 цегл.,	
50	 кв.м,	 елітний	 новий	 будинок,	 паркінг,	
м.	 «Площа	Льва	 Толстого»,	 новий	 ремонт,	
меблі)	-	18	тис.грн.	Від	власника.	Тел.:	(093)	
201-59-89.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	(вул.	Вітряні	Гори,10,	3/5	цегл.,	
14/6	кв.м,	с/в	сум.,	без	балкона,	меблі,	холо-
дильник,	після	косметичного	ремонту)	-	3,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Виноградар	 (вул.	 Галицька,9,	 1/9,	 26/14/5	
кв.м,	меблі,	ремонт,	євровікна,	можна	пфід	
офіс)	 -	 8	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	 (099)	
938-22-68.
·	Виноградар	 (вул.	 Їжакевича,24,	 1/3	 цегл.,	
15/6	кв.м,	с/в	сум.,	без	балкона,	грати,	меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
косметичний	 ремонт,	 довгостроково)	 -	 4,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Виноградар	 (вул.	 Червонопільська,	 5/5,	
28/14/6	кв.м,	холодильник,	пральна)	-	6	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Вітряні	 Гори	 (вул.	 Галицька,9,	 1/9,	
26/13/5,3	 кв.м,	 ремонт,	 євровікна,	 холо-
дильник,	пральна)	-	8	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(050)	198-45-97.
·	Вітряні	 Гори	 (вул.	 Осиповського,	 5/9,	
33/18/6	 кв.м,	 холодильник,	 побутова	 тех-
ніка)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Готельну.	Виногадар	(пр.	«Правди»,68,	5/9,	
33/19/7	кв.м,	пральна,	холодильник,	спальне	
місце)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Готельну.	 Поділ	 (пров.	 Межовий,5,	 8/9,	
22/11/4	кв.м,	с/в	сум.,	ванна	сидяча,	балкон	
на	 кімнату	 та	 кухню,	 холодильник,	 меблі	
кухон.,	2-спальне	ліжко,	шафа)	-	4,5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Куренівка	 (вул.	 Кирилівська,	 4/6,	 30/17/6	
кв.м).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Куренівка	 (вул.	 Кирилівська,	 4/6,	 30/17/6	
кв.м).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Куренівка	 (пров.	 Межовий,	 9/9,	 23	 кв.м,	
все	 необхідне,	 пральна,	НВЧ-піч,	 інтернет,	
телевізор,	електрочайник,	ремонт,	власна)	-	
6,5	тис.грн	+	комунальні.	Власна,	не	агенція.	
Тел.:	(097)	247-70-71.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (б.	 Академіка	 Вер-
надського,	 м.	 «Академмістечко»	 -	 3	 хв.,	
4/9,	 43/20/9	 кв.м,	 після	 ремонту,	 здається	
вперше,	 бойлер,	 пральна,	 бронедвері)	 -	 6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(096)	398-31-56.
·	Академмістечко	 (вул.	 М.Ушакова,	 4/9,	
18/10	 кв.м,	 євроремонт,	 паркет,	 кахель,	
меблі,	 побутова	 техніка,	 довгостроково,	
можна	для	сім’ї	з	дітьми)	-	9,3	тис.грн.	Тел.:	
(050)	356-56-33,	(095)	613-78-63.
·	Борщагівка	 (б.	 Р.Рллана,	 3/9,	 16/7	 кв.м,	
балкон	заскл.,	металопластик,	побутова	тех-
ніка,	паркет,	для	1-2	людей,	після	ремонту)	
-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Борщагівка	 (б.	 Р.Роллана,5,	 3/5,	 35/18/7	
кв.м,	після	ремонту,	чиста,	охайна,	все	необ-
хідне,	побутова	техніка).	Тел.:	587-57-88.
·	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	6/9,	35/16/7	кв.м,	
після	ремонту,	кахель,	бойлер,	балкон	7,5	м	
заскл.,	 необхідні	 меблі,	 інтернет,	 паркет)	 -	
7,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Борщагівка	 (вул.	Академіка	Кіпріанова,	 5/9,	
38/19/9	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	 бронед-
вері,	необхідні	меблі,	побутова	техніка)	-	5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Борщагівка	 (вул.	Академіка	Кіпріанова,	 5/9,	
38/19/9	кв.м,	с/в	окр.,	балкон	заскл.,	меблі,	по-
бутова	техніка)	-	5	тис.грн.	Тел.:	599-53-91.
·	Борщагівка	 (вул.	 Академіка	 Кіпріанова,	
5/9,	 38/19/9	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	
меблі,	 побутова	 техніка)	 -	 5	 тис.грн.	 Тел.:	
(094)	899-06-12.
·	Борщагівка	 (вул.	 Академіка	 Кіпріанова,	
5/9,	38/19/9	кв.м,	с/в	окр.,	балкон	заскл.,	не-
обхідні	меблі,	побутова	техніка)	-	5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Борщагівка	 (вул.	 Генерала	 Потапова,	 6/9,	
32/19/7	 кв.м,	 меблі,	 гарний	 стан,	 пральна,	
бойлер,	 кондиціонер,	 поряд	 супермаркети	
«Фора»,	 «Сільпо»,	 «Кишеня»,	 ТЦ	 «Ква-
драт»,	 ринок	 «Дніпро»,	 два	 парки,	 швид-
кісний	трамвай,	м.	«Святошин»	-	15	хв.)	-	7	
тис.грн.	Тел.:	(098)	554-09-65.
·	Борщагівка	(вул.	Г.Юри,	4/9	цегл.,	38/19/9	
кв.м,	с/в	окр.,	балкон	заскл.,	меблі,	побутова	
техніка)	-	5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	
444-70-41.
·	Борщагівка	(вул.	Жмеринська,	4/9,	38/19/8	
кв.м,	с/в	окр.,	балкон	заскл.,	меблі,	побутова	
техніка)	-	5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(094)	
899-53-91.
·	Борщагівка	(вул.	Жмеринська,	7/9,	38/19/9	
кв.м,	с/в	окр.,	балкон	заскл.,	меблі,	побутова	
техніка)	-	5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(094)	
899-06-12.
·	Борщагівка	 (вул.	 Я.Коласа,23,	 2/9	 пан.,	
40/19/9	 кв.м,	 лінолеум,	 с/в	 окр.,	 лоджія	
заскл.,	 меблі,	 пральна)	 -	 6	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	446-56-32.
·	Борщагівка	(вул.	Я.Коласа,	6/9	пан.,	40/19/9	
кв.м,	 лінолеум,	 с/в	 окр.,	 балкон	 заскл.,	 2	
входи,	 меблі,	 пральна)	 -	 6	 тис.грн.	 Тел.:	
(097)	432-04-65.
·	Відрадний	(б.	І.Лепсе,	3/5,	18/7	кв.м,	одна	
хазяйка,	 побутова	 техніка,	 після	 ремонту,	
підселення	для	дівчини)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	
(050)	081-65-54.
·	Готельну.	 Борщагівка	 (вул.	 Зодчих,	 4/5,	
21/12/5	 кв.м,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	пральна,	після	косметичного	ре-
монту,	євровікна,	без	балкона)	-	5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(095)	676-48-94.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	Солом’янка	(вул.	Новопольова,	3/5,	
28/13/4	кв.м)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(098)	975-20-46.
·	Солом’янка	 (вул.	 Іскрівська,	 2/5	 цегл.,	 34	
кв.м,	 балкон	 заскл.,	 кухня,	 пральна,	 холо-
дильник,	 меблі,	 власна).	 Тел.:	 243-43-42,	
(050)	503-74-90.
·	Соломянський	 Солом’янка	 (вул.	 Соло-
м’янська,	 1/5	 цегл.,	 32/16/6	 кв.м,	 велика	
лоджія	 заскл.,	 с/в	 сум.,	 кахель,	 лінолеум,	
меблі,	побутова	техніка)	-	8,2	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(097)	269-18-30.
·	Чоколівка	(вул.	Богданівська,7-В,	ЖК	«Ма-
лахіт»,	 6/25,	 50/18/студіо,	 гарний	 ремонт,	
панорамні	 вікна,	 лоджія,	 с/в	 сум.,	 підігрів	
підлоги,	вбуд.	меблі,	побутова	техніка	БОШ,	
м’які	 меблі,	 м.	 «Вокзальна»,	 тихе	 місце,	
вільна).	Тел.:	(050)	548-88-76.
·	Чоколівка	 (вул.	 Іскрівська,	 2/5	 цегл.,	
34/18/6,6	 кв.м,	 меблі,	 балкон	 заскл.,	 холо-
дильник,	пральна).	Тел.:	(050)	503-74-90.
·	Чоколівка	 (вул.	 Олексіївська,14,	 3/5,	 31	
кв.м,	 студіо,	 меблі,	 холодильник,	 пилосос,	
телевізор,	металопластикові	вікна,	незакін-
чений	ремонт)	-	5,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(063)	
801-89-52.
·	Чоколівка	 (вул.	 Ушинського,	 2/9,	 35/18/7	
кв.м,	 побутова	 техніка,	 меблі,	 веранда	
заскл.,	 ремонт,	 довгостроково)	 -	 8	 тис.грн.	
Без	посередників.	Тел.:	(099)	260-83-78.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	(вул.	Дегтярівська,1,	3/9,	30/15/6	
кв.м,	с/в	сум.,	пральна,	холодильник,	диван,	
металопластикові	 вікна,	 балкон	 заскл.,	
шафа,	вбуд.	кухня,	душ,	ванна,	ламінат,	бро-
недвері,	тихий	двір,	м.	«Лук’янівська»)	-	10	
тис.грн.	 Розглянемо	 всі	 пропозиції.	 Тел.:	
(067)	403-03-15.
·	Нивки	 (вул.	Маршала	Гречка,	 3/5,	 30/15/7	
кв.м,	 все	 необхідне,	 побутова	 техніка)	 -	 6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	362-27-97.
·	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.
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·	Центр	 (вул.	 Златоустівська,	 4/9,	 43	 кв.м,	
гарний	 стан,	 меблі	 радянських	 часів,	 без	
пральної	 та	 ліжка)	 -	 7	 тис.грн.	 Тел.:	 (097)	
180-09-60.
·	Центр	 (вул.	 Січових	 Стрільців	 (Артема),	
5/6,	 20	 кв.м,	 закритий	 паркінг,	 чудовий	
краєвид,	сталінка).	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	Шулявка	(вул.	Довженка,	м.	«Шулявська»,	
2/9,	16/8	кв.м,	балкон)	-	5,5	тис.грн.	Без	по-
середників.	Тел.:	(096)	536-49-92.

здам в оренду - 
2 кімнатні 

. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Автовокзал	(пр.	Науки,	4/5,	30	кв.м,	все	не-
обхідне,	 два	дивани,	 холодильник)	 -	 9	 тис.
грн.	Тел.:	525-47-18.
·	Голосіїв	 (вул.	 Феодосіївська,	 5/9	 цегл.,	
53/30/8	кв.м)	-	47	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	
139-50-82.
·	Китаїв	 (вул.	Велика	Китаївська,	м.	 «Деміїв-
ська»,	 3/5,	 45/29/6	 кв.м,	 гарний	 стан,	 балкон	
заскл.)	-	7,8	тис.грн.	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	Теремки	(вул.	Ю.Смолича,	1/9,	52/30/9	кв.м,	
після	 косметичного	 ремонту,	 склопакети,	
кахель,	 балкон	 заскл.,	 грати,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат,	 меблі,	 інтернет,	
домофон)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(095)	388-82-33.
·	Центр	 (вул.	Велика	Васильківська,26,	3/6,	
70/40/13	кв.м,	висота	4	м,	ліфт,	гарний	стан,	
меблі,	побутова	техніка,	метро	-	2	хв.)	-	15	
тис.грн.	Тел.:	(068)	322-55-02.
. 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	 (Харківське	 шосе,21/4,	 м.	
«Харківська»,	 5/9,	 45/30/7	 кв.м,	 меблі,	 те-
левізор,	холодильник,	кахель,	пральна,	ходи	
сум.,	балкон	заскл.,	бронедвері)	-	6	тис.грн.	
Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Осокорки	 (вул.	 Урлівська,	 20/25,	 63/30/15	
кв.м,	новобудова,	балкон	заскл.,	утеплений,	
тамбур	15	кв.м	на	дві	кв-ри,	свіжий	ремонт,	
меблі,	побутова	техніка)	 -	10	тис.грн.	Тел.:	
(050)	444-07-72.
·	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	(пр.	П.Григоренка,	9/25,	67/36/13	
кв.м,	 сучасний	 свіжий	 ремонт,	 меблі,	 вся	
інфраструктура,	 паркування,	 дитсадок,	 су-
пермаркет,	ринок,	для	сім’ї,	без	тварин)	-	12	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(095)	697-75-00.
·	Харківський	 (вул.	 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	 (вул.	 Ревуцького,19/1,	 11/16,	
51/32/9	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
пральна-автомат,	кахель,	балкон	заскл.,	бро-
недвері)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Харківський	(вул.	Ревуцького,25,	1/9	пан.,	
72/36/9	 кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка,	2	балкони	заскл.,	с/в	окр.,	грати)	-	9	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	174-20-52.
·	Харківський	 (вул.	 Ревуцького,7,	 9/16,	
51/30/9	кв.м,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
кахель,	балкон	заскл.).	Тел.:	(098)	805-98-37.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,	 18/18	 ке-
рамзит.,	 51,5/30/8,5	 кв.м,	 португальська	
плитка,	 2	 лоджії	 утеплені,	 бойлер,	 с/в	 сум.,	
кахель,	шафа-купе,	тел.,	кабельне	телебачення,	
інтернет,	 метал.	 дврпі,	 меблі,	 холодильник,	
пральна)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	753-40-86.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (вул.	 Кубанської	 України,15/13	
(Маршала	Жукова),	8/9,	30/7	кв.м,	сум.,	с/в	
окр.,	 балкон	 заскл.,	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	пральна-автомат,	житловий	стан,	
10	хв.	до	м.	«Лісова»)	-	7,3	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(099)	319-23-34.
·	Лісовий	 (вул.	 Маршала	 Жукова,15/13,	 10	
хв.	до	м.	«Лісова»,	7/9,	50/7,5	кв.м,	кімнати	
сум.,	с/в	окр.,	меблі,	телевізор,	холодильник,	
пральна-автомат,	 балкон	 заскл.,	 житловий	
стан)	-	7	тис.грн,	торг.	Тел.:	(098)	021-91-09.
·	Лісовий	 (пр.	 Лісовий,31,	 2/9,	 32/7	 кв.м,	
житловий	 стан)	 -	 8	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(050)	819-66-56.
·	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,6,	 5/9,	 51/31/8	
кв.м,	 косметичний	 ремонт,	 меблі,	 склопа-
кети,	нов.	холодильник,	телевізор,	пральна-
автомат,	 кахель,	 балкон	 заскл.,	 бронедвері)	
-	7	тис.грн.	Тел.:	(095)	756-15-63.
·	Троєщина	(вул.	М.		Закревського,	4/9,	34/8	
кв.м,	 окр.,	 без	 меблів,	 холодильник,	 вбуд.	
кухня,	стіл,	стільці,	після	ремонту)	-	7	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	086-30-05.
·	Троєщина	 (вул.	 М.	 	 Закревського,	 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.	 Милославська,4,	 20/25,	
66/35/12	 кв.м,	 новобудова,	 термобудинок,	 єв-
роремонт,	сучасні	меблі,	пральна,	бойлер,	 ін-
тернет,	лоджія	заскл.).	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	Троєщина	 (вул.	 М.Цвєтаєвої,	 5/18,	 32/9	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 бойлер,	 металопласти-
кові	 вікна,	 2	 балкони	 заскл.)	 -	 8	 тис.грн	 +	
комунальні.	Тел.:	(050)	909-38-06.
·	Троєщина	 (вул.	 О.	 Бальзака,	 6/16,	 36/10	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 бойлер,	 інтернет,	 балкон-лоджія	
заскл.,	 кахель)	 -	 8,5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(068)	306-72-54.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	Маяковського,	 4/9,	 32/9	
кв.м,	без	меблів)	-	6,2	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(098)	647-26-38.
·	Троєщина	 (пр.	 В.	Маяковського,	 7/9,	 34/8	
кв.м,	сучасні	меблі,	металопластикові	вікна,	
балкон	 заскл.,	 холодильник,	 пральна)	 -	 8	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	310-24-43.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 3/5,	 30/7	 кв.м,	
меблі,	побутова	техніка)	-	7,5	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(093)	157-51-07.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	3/5,	45/28/7,5	кв.м,	
с/в	 сум.,	 холодильник,	 телевізор,	 меблі,	
кухня,	бронедвері)	-	4	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(063)	817-28-23.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	4/5,	30/7	кв.м,	сум.,	
меблі	 сучасні,	 побутова	 техніка,	 бойлер)	 -	 8	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	536-65-57.
·	Воскресенка	(б.	Перова,	4/9,	32/8	кв.м,	ходи	
окр.,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 інтернет,	 металопластикові	 вікна,	
балкон	 заскл.)	 -	 8,6	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(096)	198-87-47.
·	Воскресенка	 (б.	 Перова,	 7/9,	 30/8	 кв.м,	
окр.,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(063)	606-09-12.
·	Воскресенка	 (вул.	 Курнатовського,	 3/5,	
30/7	кв.м,	сум.,	меблі	90	р.,	холодильник,	те-
левізор,	пральна,	інтернет)	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(066)	740-08-60.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	(вул.	А.Попова,3/5,	1/5,	55/35/9,5	
кв.м,	сталінка,	висота	3	м,	с/в	сум.,	гарний	
стан,	ремонт,	вбуд.	меблі,	вся	побутова	тех-
ніка,	посудомийна)	-	11,5	тис.грн,	торг.	Без	
посередників.	Тел.:	(067)	985-49-24.

·	Мінський	(пр.	Маршала	Рокоссовського,	2/9,	
38	кв.м,	студіо,	євроремонт,	авторський	дизайн	
«морський	стиль»).	Тел.:	(066)	098-34-90.
·	Оболонь	 (вул.	 Маршала	 Тимошенка,	 м.	
«Мінська»,	 6/9,	 56	 кв.м,	 телевізор,	 конди-
ціонер,	холодильник,	пральна)	-	14	тис.грн.	
Тел.:	(099)	754-20-26.
·	Оболонь	(вул.	Полярна,5,	5/9	пан.,	55/35/11	
кв.м,	 необхідні	 меблі,	 побутова	 техніка,	
косметичний	ремонт,	будинок	у	дворі,	роз-
винута	інфраструктура,	транспорт)	-	8,5	тис.
грн.	Тел.:	(066)	297-95-26.
·	Оболонь	 (вул.	 Прирічна,	 1/9,	 24/6	 кв.м,	
грати,	меблі)	-	8	тис.грн.	Без	посередників.	
Тел.:	(099)	433-25-28.
·	Оболонь	(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.	 Героїв	 Сталінграда,	 8/16,	
45/30/8	кв.м,	бойлер,	пральна,	гарний	стан)	
-	10	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (вул.	 Вітряні	 Гори,21/7,	 6/9	
цегл.,	50/8	кв.м,	все	окр.,	меблі,	телевізор,	хо-
лодильник,	 пральна-автомат,	 бойлер,	 душова	
кабіна,	 кондиціонер,	 сигналізація,	 гарний	ре-
монт)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	021-91-09.
·	Виноградар	 (пров.	 Квитневий,1,	 10/16,	
50/30/8	 кв.м,	 все	 окр.,	меблі,	 холодильник,	
пральна-автомат,	балкон	6	м	заскл.)	-	7	тис.
грн	+	комунальні.	Щомісячна	оплата.	Тел.:	
(093)	364-82-53.
·	Виноградар	 (пр.	 «Правди»,	 Варшавський	
квартал,	9/18,	55	кв.м,	новобудова,	2-спальне	
ліжко,	3	шафи-купе,	диван,	вбуд.	кухня,	ду-
ховка,	ремонт,	холодильник,	телевізор)	-	12	
тис.грн.	Тел.:	(073)	481-44-41.
·	Виноградар	(пр.	Свободи,	1/9,	52/30/8	кв.м,	
побутова	 техніка)	 -	 7	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
166-38-29.
·	Вітряні	 Гори	 (вул.	 Вітряні	 Гори,21/7,	 4/9	
цегл.,	 50/30/8	 кв.м,	 все	 окр.,	 меблі,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат,	 бойлер,	 конди-
ціонер,	охорона,	 телевізор,	 гарний	ремонт)	
-	9	тис.грн.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Куренівка	(вул.	Вишгородська,	1/5,	60	кв.м,	
сталінка,	 паркет,	 металопластикові	 вікна,	
плитка,	бойлер,	холодильник,	пральна)	-	9,2	
тис.грн.	Тел.:	(073)	481-44-41.
·	Нивки	 (вул.	 Маршала	 Гречка,26-Б,	 3/9,	
50/30/8	кв.м,	все	окр.,	меблі,	холодильник,	те-
левізор,	пральна-автомат,	 балкон	 заскл.,	жит-
ловий	стан)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	021-91-09.
·	Поділ	(вул.	Данченка,	10/25,	67	кв.м,	новобу-
дова,	все	окр.,	ремонт,	металопластикові	вікна,	
ламінат,	 холодильник,	 пральна,	 2-спальні	
ліжка,	передпокій,	НВЧ-піч,	бойлер,	телевізор)	
-	11	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Поділ	(вул.	Лук’янівська,27	(Щекавицька),	
9/9,	техповерх,	50/9	кв.м,	довгостроково)	-	8	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(063)	235-15-37	(Євегнія,	
з	7.00	до	15.00).
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (вул.	 Клавдіївська,	 7/12,	
48/16+14/8	 кв.м,	 окр.,	 можна	 для	 сім’ї	 з	
дітьми	або	двох	дівчат,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	 після	 ремонту,	 чиста,	 металопласти-
кові	вікна)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.
·	Академмістечко	 (вул.	Ушакова,	7/9,	70	кв.м,	
після	 ремонту,	 меблі,	 кухня,	 посудомийна,	
лоджії	заскл.,	паркет,	кахель,	можна	для	сім’ї	
з	дитиною,	хазяйка)	-	14	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(099)	050-82-34,	(050)	728-40-29.
·	Біличі	(вул.	Чорнобильська,	1/9,	50/29+10/15	
кв.м,	сигналізація,	грати,	євроремонт,	м.	«Ака-
деммістечко»,	 «Житомирська»,	 для	 сім’ї	 бед	
дітей	та	тварин).	Тел.:	(093)	209-82-24.
·	Борщагівка	(б.	Р.Роллана,	2/9,	30	кв.м,	меблі,	
можна	по	однієї	людини	в	кожну	кімнату)	-	7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Нивки	(вул.	Корчака	(Баумана),	м.	«Нивки»	
-	 10	 хв.	 пішки,	 2/9,	 87	 кв.м,	 євроремонт,	
ламінат,	 натяжні	 стелі,	 металопластикові	
вікна,	кондиціонери,	посудомийна,	пральна,	
холодильник,	 два	 2-спальні	 ліжка,	 те-
левізор)	-	500	у.о./міс.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Святошин	(вул.	Клавдіївська,	45/30	кв.м,	по-
бутова	техніка,	колонка,	можна	для	двох	сімей)	
по	4	тис.грн/кімната.	Тел.:	(067)	589-17-73.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	 (б.	 В.Гавела	 (Лепсе),	 43/30/6	
кв.м,	1/5	цегл.,	сум.,	грати,	необхідні	меблі,	
газколонка,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
гарна	інфраструктура,	3	зупинки	до	м.	«Бе-
рестейська»,	без	дітей	та	тварин)	-	7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(095)	177-51-02.
·	Соломянський	 Солом’янка	 (вул.	 Преобра-
женська,	2/5	цегл.,	50/30/7	кв.м,	свіжий	ремонт,	
гарнітурні	меблі,	побутова	техніка,	довгостро-
ково)	-	11	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	402-34-54.
·	Солом’янка	 (пр.	 Космонавта	 Комарова,	
2/5,	46	кв.м,	з	10	вересня)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	561-88-48.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Нивки	(вул.	Баумана,	2/9,	80	кв.м,	євроремонт,	
меблі,	кондиціонери,	бойлер,	плазма,	натяжна	
стеля,	 еко-шпалери,	 пральна,	 холодильник,	
телевізор,	 НВЧ-піч,	 посудомийна,	 метало-
пластикові	 вікна,	 балкон	 заскл.,	 відеофон,	м.	
«Нивки»)	-	15	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Нивки	 (вул.	Олександрівська,	м.	 «Нивки»	
-	 2	 хв.,	 ЖК	 «Глорія	 парк»,	 8/14,	 76	 кв.м,	
закрита	 теориторія,	 охорона,	 утеплений	
будинок,	венеціанська	штукатурка,	підігрів	
підлоги,	вбуд.	дзеркальні	шафи,	вбуд.	меблі,	
техніка,	дизайнерський	ремонт)	-	1	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Сирець	 (вул.	 Петропавлівська,	 м.	 «Доро-
гожичі»,	7/17,	64/36/9	кв.м,	новобудова,	хо-
лодильник,	гарний	стан)	-	10	тис.грн.	Тел.:	
(099)	911-94-80.
·	Татарка	 (вул.	Татарська,	7/10,	87	кв.м,	 єв-
роремонт,	вбуд.	техніка,	меблі,	кондиціонер)	
-	14	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Центр	 (вул.	 Жилянська,	 м.	 «Вокзальна»,	
2/9	 цегл.,	 47/30/7,5	 кв.м,	 гарний	 стан)	 -	 12	
тис.грн.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Центр	(вул.	Стрілецька,	3/7	цегл.,	70	кв.м,	
кухня-студіо,	 балкон-тераса	 5	 кв.м,	 камін,	
велика	 гардеробна,	 здається	 вперше,	 сиг-
налізація,	датчики	руху,	меблі,	побутова	тех-
ніка)	-	2	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Центр	(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,	 5/9,	 54/36/8	 кв.м,	
свіжий	 ремонт,	 нов.	 труби,	 проводка,	 нов.	
столярка,	холодильник,	телевізор,	пральна)	
-	16	тис.грн.	Тел.:	(073)	481-44-41.

здам в оренду - 
3 кімнатні 

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Бориспільська,34,	 м.	
«Червоний	хутір»,	7/16,	63/43/9	кв.м,	меблі,	
телевізор,	холодильник,	кахель,	склопакети,	
пральна,	 2	 балкони	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 8	
тис.грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Нова	Дарниця	(вул.	Російська,47,	м.	«Чер-
воний	 хутір»,	 7/9,	 63/44/9	 кв.м,	 євровікна,	
меблі,	 телевізор,	 холодильник,	 кахель,	
пральна,	 2	 балкони	 заскл.,	 бронедвері)	 -	 8	
тис.грн.	Тел.:	(097)	438-73-16.
·	Нова	 Дарниця	 (вул.	 Російська,	 м.	 «Хар-
ківська»,	 3/5,	 68/42/8	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	
холодильник,	 пральна,	 кахель,	 балкон	 заскл.,	
бронедвері)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(067)	884-57-17.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (б.	 Л.Бикова,	 5/9,	 19/10	 кв.м,	
меблі,	холодильник,	телевізор,	пральна,	 ін-
тернет,	кахель,	2	балкони	заскл.)	-	7	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(098)	647-26-38.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.	 Велика	 Васильківська,81	 (Чер-
воноармійська),	 3/4,	 70/48/5	 кв.м,	 офісний	
ремонт	 2019	 р.,	 4	 кабінети,	 склопакети,	 бро-
недвері,	 висота	 3,8	 м,	 балкон,	 вікна	 у	 двір,	
фасадний	вхід,	чорний	вхід,	власна,	вільна,	без	
меблів)	-	35	тис.грн,	торг.	Тел.:	(050)	375-93-79.

. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Академмістечко	 (вул.	 Чорнобильська,	 м.	
«Академмістечко»,	5/10,	65/42/10	кв.м,	тел.,	
паркет,	 кахель,	 3	 лоджії	 заскл.,	 нов.	 дерев.	
столярка,	кондиціонер,	все	окр.,	склопакети,	
бронедвері,	меблі,	гарний	стан)	-	12	тис.грн.	
Тел.:	(050)	381-48-48.
·	Борщагівка	(вул.	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.	 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.
·	Соломянський	 Кімнату	 в	 3-кімн.	
Солом’янка	(вул.	Липківського,	8/9,	45	кв.м)	
дешево.	Хазяйка.	Тел.:	(067)	177-63-99.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.	 Лисенка,3,	 3/4	 цегл.,	 72	 кв.м,	
2	спальні,	студіо,	сучасний	якісний	ремонт,	
меблі,	 побутова	 техніка,	 інтернет,	 3-сто-
роння,	здається	вперше,	ексклюзив)	-	2	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	753-40-86.
·	Центр	 (ул.Дмитрівська,	 8/20	 цегл.,	 109	
кв.м,	 новобудова,	 цегл.,	 євроремонт,	 вбуд.	
меблі,	техніка,	посудомийна,	два	кондиціо-
нери,	вбуд.	кухня,	паркет,	плазма,	пральна,	
холодильник)	 -	25	тис.грн.	Тел.:	 (097)	557-
50-56.

візьму в оренду 
кімнати 

·	Або	 1-кімн.	 (Відрадний,	 Борщагівка,	
Солом’янка,	 довгостроково),	 у	 господаря.	
Тел.:	(098)	721-48-90.
·	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.:	(093)	059-36-75.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(050)	536-65-57.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(063)	362-64-47.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(063)	527-92-53.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(063)	545-05-27.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(093)	030-74-26.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(093)	059-37-17.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	075-36-41.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	198-87-47.
·	Або	 1-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(097)	990-24-33.
·	Або	 1-кімн.	 (м.	 «Лісова»,	 «Чернігівська»,	
«Дарниця»,	«Мінська»,	«Оболонь»,	«Героїв	
Дніпра»,	довгостроково),	у	господаря.	Тел.:	
(067)	162-68-10.
·	Або	 1-кімн.	 (Святошинський).	 Тел.:	 (095)	
357-64-39.
·	Автовокзал,	Голосіївський,	Солом’янський,	
Печерський,	у	господаря.	Тел.:	209-87-28.
·	Воскресенка,	Дарниця	(жінка	з	дитиною).	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Воскресенка	(для	жінки).	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Дніпровський,	Деснянський	(біля	метро),	у	
господаря.	Тел.:	(063)	233-69-66.
·	Кімнату	або	частину	кімнати	(лівий	берег,	для	
жінки),	до	2,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	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	 (Воскресенка,	 для	 жінки).	 Тел.:	
(067)	777-36-56.
·	Кімнату	(жінка	з	двома	дітьми,	довгостро-
ково).	Своєчасну	оплату,	чистоту	та	порядок	
гарантую.	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Кімнату	 (лівий	 берег,	 можна	 приват.	
сектор,	 для	 себе,	 чоловік,	 віруючий).	 По-
рядність	гарантую.	Без	посередників.	Тел.:	
(099)	002-17-89.
·	Кімнату	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(098)	784-95-24.
·	Кімнату	 (м.	 «Берестейська»,	 «Дорого-
жичі»,	«Сирець»,	«Шулявська»),	у	власника.	
Тел.:	599-53-91.
·	Кімнату,	можна	в	гуртожитку	під	ключ	(Шев-
ченківський,	Солом’янський,	Дарницький,	дів-
чина,	меблі),	до	3,5	тис.грн.	Без	посередників.	
Тел.:	(067)	345-57-19	(Наталія).
·	Кімнату	 (Троєщина,	 для	 двох	 чоловіків).	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Кімнату	(Троєщина,	Райдужний,	Оболонь,	
для	1-2	дівчат).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Лівий	берег,	Дарниця,	м.	«Чернігівська»,	«Лі-
вобережна»,	у	господаря.	Тел.:	599-67-28.
·	Лівий	берег	(дівчина	з	дитиною,	для	себе)	не-
дорого.	Без	посередників.	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Лівий	 берег	 (для	 двох	 жінок).	 Тел.:	 (067)	
777-36-56.
·	Лівий	берег	 (для	двох	людей).	Тел.:	 (099)	
222-99-10.
·	Лівий	 берег	 (для	 жінки),	 до	 2,5	 тис.грн.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Лівий	берег	(для	однієї	жінки).	Тел.:	(099)	
911-94-80.
·	Лівий	берег	(для	сім’ї).	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Лівий	берег	(сім’я	без	дітей	та	тварин).	Без	
посередників.	 Тел.:	 (093)	 101-67-27,	 (093)	
048-58-35.
·	Оболонь	(меблі,	для	одного	чоловіка,	бажано	
інтернет,	балкон).	Тел.:	(099)	681-52-81.
·	Оболонь,	 Райдужний,	 Поділ.	 Тел.:	 (068)	
592-54-91.
·	Печерський	(жінка	з	дитиною	4-х	років),	до	
5	тис.грн.	Тел.:	(068)	668-56-94.
·	Правий	 берег	 (молодий	 хлопець).	 Тел.:	
(096)	379-85-43.
·	Правий	 берег,	 поряд	 метро	 або	 гарний	
транспортний	розв’язок,	у	господаря.	Тел.:	
(063)	233-69-66.
·	Правий	берег.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Святошинський	(сім’я	з	двох	людей,	довго-
строково).	Тел.:	(066)	051-55-28.
·	Солом’янський,	 Святошинський	 (для	
себе).	Тел.:	(066)	051-55-28.
·	Троєщина,	 Воскресенка	 (для	 сім’ї).	 Тел.:	
(068)	592-54-91.
·	Частину	 кімнати	 (район	 м.	 «Гідропарк»,	
жінка,	 для	 себе,	 без	 шкідливих	 звичок).	
Оплату,	чистоту	та	порядок	гарантую.	Тел.:	
(093)	087-75-51.

візьму в оренду - 
1 кімнатні 

·	Або	 2-кімн.	 (Воскресенка,	 Райдужний).	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Або	2-кімн.	(Воскресенка).	Тел.:	362-27-97.
·	Або	 2-кімн.	 (Воскресенка,	 Троєщина,	 по-
чаток,	район	ринку	«Троєщина»).	Тел.:	(099)	
911-94-80.
·	Або	 2-кімн.	 (Голосіївський).	 Тел.:	 (050)	
819-66-56.
·	Або	 2-кімн.	 (Дарницький,	 Дніпровський).	
Тел.:	(095)	012-62-91.
·	Або	2-кімн.	 (лівий	берег,	для	сім’ї)	до	6,5	
тис.грн.	Тел.:	(095)	632-04-22.
·	Або	 2-кімн.	 (Оболонський,	 сім’я	 з	 двох	
людей,	 без	 дітей,	 довгостроково).	Порядок	
та	оплату	гарантуємо.	Тел.:	(067)	405-25-43.

·	Або	 2-кімн.	 (Оболонь,	 Троєщина,	 Рай-
дужний,	 Воскресенка,	 довгостроково),	 у	
господаря.	Тел.:	(095)	584-30-60.
·	Або	2-кімн.	(правий	берег).	Тел.:	(067)	790-99-80.
·	Або	 2-кімн.	 (правий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(096)	218-75-77.
·	Або	 2-кімн.	 (Святошин,	 Академмістечко,	
Нивки).	Тел.:	276-06-61.
·	Або	2-кімн.	(Святошинський).	Тел.:	276-50-45.
·	Або	 2-кімн.	 (Троєщина,	 Воскресенка).	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	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.
·	Або	готельну.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Або	кімнату	(лівий	берег,	без	хазяїв).	Тел.:	
(068)	592-54-91.
·	Або	кімнату	(лівий	берег),	для	сім’ї.	Тел.:	
(099)	911-94-80.
·	Академмістечко,	Автовокзал,	Голосіїв,	Де-
міївка,	 Борщагівка,	 Відрадний,	 Чоколівка,	
Шулявка,	 Оболонь	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(098)	048-25-12.
·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виноградар,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(067)	444-70-41.
·	Академмістечко,	Святошин,	Нивки,	у	влас-
ника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Біля	м.	«Дарниця»,	до	7	тис.грн.	Тел.:	(068)	
592-54-91.
·	Борщагівка,	 Виноградар,	 Нивки,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	599-53-91.
·	Відрадний,	 Академмістечко,	 Автовокзал,	
Голосіїв,	 Деміївка,	 Борщагівка,	 Чоколівка,	
Шулявка,	 Оболонь	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(066)	572-90-50.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Оболонь,	
Нивки,	у	власника.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Виноградар,	 Нивки,	 Сирець,	 у	 власника.	
Тел.:	599-06-12.
·	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,	до	6	тис.грн.	Тел.:	362-27-97.
·	Воскресенка.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Дарниця,	 до	 6,5	
тис.грн.	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Воскресенка,	Троєщина,	до	7	тис.грн.	Тел.:	
(068)	592-54-91.
·	Воскресенка,	 Троєщина	 (можна	 без	 ме-
блів),	до	5,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Воскресенка,	 Троєщина	 (початок),	 до	 6,5	
тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Воскресенка,	Троєщина.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	вул.	П.Запорожця	або	поряд,	до	6	тис.грн.	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Голосіївський	(біля	метро,	для	сім’ї),	до	7	
тис.грн,	у	господаря,.	Тел.:	(099)	276-49-60.
·	Голосіївський,	 Печерський,	 Шевчен-
ківський	 (біля	 метро),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(050)	331-97-28.
·	Дарницький,	 Дніпровський	 (необхідні	
меблі),	у	господаря.	Тел.:	(093)	936-24-87.
·	Дарниця,	до	6	тис.грн.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Лівий	 берег,	 Воскресенка,	 м.	 «Лівобе-
режна»,	«Дарниця»,	до	7	тис.грн.	Тел.:	(067)	
777-36-56.
·	Лівий	 берег,	Воскресенка,	 Райдужний,	 до	
6,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Лівий	 берег,	 Дніпровський,	 Деснянський	
(бажано	біля	метро),	у	господаря.	Тел.:	(066)	
239-26-12.
·	Лівий	берег,	до	6	тис.грн.	Тел.:	 (099)	911-
94-80.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(063)	267-67-82.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(099)	355-03-43.
·	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.
·	Метро	«Арсенальна»,	«Печерська»,	«Кловсь-
ка»,	центр,	у	господаря.	Тел.:	(067)	231-41-69.
·	м.	 «Лівобережна»	 (для	 сім’ї),	 8-9	 тис.грн.	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	м.	 «Оболонь»	 (сім’я	 з	двох	людей,	довго-
строково).	 Оплату	 та	 порядок	 гарантую.	
Тел.:	(067)	405-25-43.
·	Нивки,	Сирець,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Оболонь,	 Академмістечко,	 Автовокзал,	
Голосіїв,	Деміївка,	 Борщагівка,	Відрадний,	
Чоколівка,	 Шулявка	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(098)	722-50-80.
·	Оболонь,	 Виноградар,	 Мінський,	 Ку-
ренівка,	 Сирець,	 Чоколівка,	 Шулявка,	
Солом’янка	 (будь-який	 поверх	 та	 стан),	 у	
господаря.	Тел.:	(066)	572-90-50.
·	Оболонь,	Троєщина,	Куренівка,	Мінський,	
Виноградар,	 Сирець,	 Нивки	 (будь-який	
поверх	 та	 стан),	 у	 господаря.	Без	посеред-
ників.	Тел.:	(063)	965-98-58.
·	Позняки,	 Осокорки,	 до	 9	 тис.грн.	 Тел.:	
(099)	911-94-80.
·	Правий	берег	(по	лінії	метро),	у	господаря.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	599-06-12.
·	Правий	берег,	у	власника.	Тел.:	599-53-91.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Дарниця,	 ДВРЗ,	
Позняки,	Осокорки,	Харківський	(будь-який	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(050)	400-44-11.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Комсомольський,	 Соцмісто,	 Ру-
санівка,	 Березняки,	 Позняки,	 Харківський,	
у	господаря.	Тел.:	(068)	379-93-73.
·	Центр,	метро,	у	господаря.	Тел.:	209-70-70.
·	Чоколівка,	Шулявка,	Відрадний,	Солом’ян-
ка,	Караваєві	Дачі,	Сирець,	Нивки,	Лук’янів-
ка,	 Виноградар	 (будь-який	 поверх	 та	 стан,	
гарне	транспортне	сполучення),	у	господаря.	
Без	посередників.	Тел.:	(097)	601-36-88.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

·	Або	 3-кімн.	 (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.
·	Борщагівка,	 Виноградар,	 Нивки,	 у	 влас-
ника.	Тел.:	599-06-12.
·	Виноградар,	Мінський,	Куренівка,	Нивки,	
Печерський.	Тел.:	(099)	101-45-49.
·	Виноградар,	 Нивки,	 Сирець,	 у	 власника.	
Тел.:	(094)	899-53-91.
·	Виноградар,	 Нивки,	 Сирець,	 у	 власника.	
Тел.:	599-53-91.
·	Виноградар,	 Сирець,	 у	 власника.	 Тел.:	
(094)	899-06-12.

·	Воскресенка,	до	9	тис.грн.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Воскресенка,	 за	 7-8	 тис.грн.	 Тел.:	 (067)	
777-36-56.
·	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.
·	Лівий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(068)	122-83-02.
·	м.	 «Чернігівська»,	 «Лісова»,	 «Дарниця,	
вул.	Братиславська,	до	8	тис.грн.	Тел.:	(099)	
911-94-80.
·	Оболонь,	 Академмістечко,	 Автовокзал,	
Голосіїв,	Деміївка,	 Борщагівка,	Відрадний,	
Чоколівка,	 Шулявка	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(099)	667-60-11.
·	Печерський,	 Шевченківський,	 Солом’ян-
ський,	 Святошинський,	 у	 господаря.	 Тел.:	
(050)	331-97-28.
·	Позняки,	 Березняки,	 Воскресенка,	 Дар-
ниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Осокорки,	 Хар-
ківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	Тел.:	
(093)	870-60-27.
·	Правий	берег,	у	господаря.	Тел.:	(096)	218-75-77.
·	Солом’янський,	 Відрадний,	 Чоколівка,	
Шулявка,	Караваєві	дачі,	Відрадний,	пл.	Се-
вастопольська	(будь-який	поверх	та	стан),	у	
господаря.	Тел.:	(093)	870-64-92.
·	Троєщина,	 Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	 ДВРЗ,	 Позняки,	 Осокорки,	 Хар-
ківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	Тел.:	
(096)	411-28-60.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

·	Або	4-кімн.	(біля	метро),	у	господаря.	Тел.:	
(050)	331-97-28.
·	Голосіївський,	 Печерський,	 Шевчен-
ківський	 (біля	 метро),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(067)	231-41-69.
·	Оболонь,	 Троєщина,	 Виноградар,	 Лісовий,	
Позняки,	Осокорки,	Харківський,	Солом’янка,	
Чоколівка,	 Шулявка	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(050)	515-51-66.

Київська область
куплю 

·	БОЯРКА,	ФАСТІВ.	2-кімн.	(1-2	пов.)	до	17	
тис.	у.о.,	у	господаря.	Тел.:	(096)	310-36-04	
(Олександр).
·	БРОВАРИ.	1(2)-кімн.	(для	себе).	Тел.:	(063)	
267-67-82.
·	КИЇВСЬКА	 ОБЛ.	 Кв-ру	 або	 кімнату	 (по	
ходу	електрички,	до	50	км	від	Києва).	Тел.:	
(067)	273-03-19.
·	К-СВЯТОШИНСЬКИЙ	 Р-Н	 (бажано	
М.Борщагівка).	 1-кімн.	 (для	 себе).	 Тел.:	
(050)	819-66-56.
·	П.БОРЩАГІВКА.	1-кімн.	 (2-6	пов.).	Тел.:	
(050)	819-66-56.

продам 
·	БОРОДЯНКА.	 Готельну	 (К.-Святошин-
ський	р-н,	23/13/5	кв.м,	балкон	заскл.,	кос-
метичний	 ремонт,	 ремонт	 під’їзду,	 гарний	
транспортний	розв’язок)	-	10	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	587-57-88.
·	БОЯРКА.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
4/5	 цегл.,	 32/17/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 балкон	
заскл.,	ст.Тарасівка)	-	18	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	
279-74-05.
·	БОЯРКА.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
12	 км	 від	 Києва,	 вул.	 Незалежності,	 2/2,	
44/29/7	кв.м,	без	ремонту,	електроопалення,	
поряд	 школа,	 стадіон,	 електричка,	 маршр-
ктки)	-	17,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	704-00-76.
·	БОЯРКА.	 2-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	 Незалежності,	 2/2,	 44/30/7	 кв.м,	 про-
хідна,	без	ремонту,	документи	на	автономне	
опалення,	 можливе	 перепланування,	 с/в	
сум.,	школа,	електричка,	маршрутки)	-	17,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	БОЯРКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	Незалежності,10,	5/5,	68/44/7	кв.м,	ав-
тономне	 опалення,	 ламінат,	 металопласти-
кові	вікна,	балкон,	вбуд.	кухня,	шафи-купе,	
с/в	окр.,	кахель)	-	28	тис.	у.о.	або	обміняю	на	
1-кімн.	в	Києві.	Тел.:	(095)	380-47-62.
·	БРОВАРИ.	2-кімн.	(центр,	вул.	Ко-
роленка,	3/5	цегл.,	46/30/6	кв.м,	ре-
монт,	балкон,	кімнати	окр.,	паркет,	
15	км	від	Києва,	поряд	школа,	дит-
садок,	 бювет)	 -	 35	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(098)	089-64-92.
·	БРОВАРИ.	 Кімнату	 в	 гуртожитку	 (вул.	
Київська,	 центр,	 16,3/13	 кв.м,	 2/5	 цегл.,	 в	
секції	6	кімнат,	душ,	с/в,	кухня,	з	ремонтом,	
м.	«Лісова»	-	20	км)	або	обміняю	на	1-кімн.	
+	доплату.	Тел.:	(098)	002-96-55.
·	БУЗОВА.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	 р-н,	
вул.	Центральна,	2/4	пан.,	33/17/8,5	кв.м,	но-
вобудова,	сучасний	ремонт,	меблі,	побутова	
техніка).	Тел.:	599-12-88.
·	ВАСИЛЬКІВ.	1-кімн.	(1/5,	30/16	кв.м)	-	13	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	157-01-94.
·	ВАСИЛЬКІВ.	 1-кімн.	 (1-й	 пов.)	 -	 10	 тис.	
у.о.	Тел.:	(095)	487-20-15.
·	ВІЛЬХОВЕЦЬ.	 1-кімн.	 (Богуславський	
р-н,	80	км	від	Києва,	2/3	цегл.,	38/25/8	кв.м,	
газ,	 вода,	 опалення,	 батареї,	 лоджія	 заскл.,	
сарай,	гарний	транспортний	розв’язок)	-	3,7	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ.	 3-кімн.	 (Рокитнянський	
р-н,	 2/2	 цегл.,	 48/37/6	 кв.м,	 газове	 та	 пічне	
опалення,	зал,	2	спальні,	місце	під	с/в,	20	сот.,	
сарай,	колодязь,	до	вокзалу	10	хв.,	маршрутка	
до	Києва)	-	4,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	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.	(1-й	пов.,	55	кв.м,	мож-
ливе	збільшення	площа	до	70	кв.м,	вітальня	18	
кв.м,	спальня	13	кв.м	та	10	кв.м,	с/в	окр.,	20	хв.	
до	метро).	Тел.:	(067)	446-54-99.
·	ВИШНЕВЕ.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	хороша	квартира,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	 центр	 міста,	 з	 євроремонтом,	 заг.	 62	
кв.м,	бельетаж,	2	балкони,	в	9-пов.	будинку,	
в	парку	культури	та	відпочинку,	поряд	кра-
сиве	 облаштоване	 озеро)	 на	 2(1)-кімн.	 в	
Києві	 (центнр,	 Печерськ).	 Тел.:	 280-35-02,	
(066)	752-60-63.
·	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.
·	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,	
2/2,	 45,4/33/6,4	 кв.м,	 гарний	 ремонт,	 мета-
лопластикові	 вікна,	 автономне	 опалення,	
балкон	 заскл.,	 сарай,	 погріб,	 поруч	 центр)	
-	19	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	225-77-15.
·	ГРЕБІНКИ.	 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.,	кап.	гараж,	погріб)	-	18	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(63)	593-04-87.

·	ДЕМИДІВ.	 3-кімн.	 (Вишгородський	 р-н,	
1/3	 цегл.,	 44/26/6	 кв.м,	 сум.-окр.,	 с/в	 сум.,	
без	балкона,	потребує	ремонту)	-	12	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	ДИМЕР.	 2-кімн.	 (Вишгородський	 р-н,	 2-й	
пов.,	43	кв.м)	-	17	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	
011-17-70.
·	ДИМЕР.	2-кімн.	(центр,	43	кв.м,	2-й	пов.)	
або	обміняю	на	1-кімн.	в	Києві.	Тел.:	(067)	
702-47-17.
·	ДОСЛІДНИЦЬКЕ.	 1-кімн.	 (4/5,	 35/19/8	
кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 нов.	 опа-
лення,	імп.	котел,	бойлер,	душова	кабіна)	-	
14	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	364-60-88.
·	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.
·	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.
·	ІРПІНЬ.	1-кімн.	(вокзал,	вторинна,	30	кв.м,	
потребує	 косметичного	 ремонту,	 балкон	
заскл.,	бойлер,	меблі,	холодильник)	-	19	тис.	
у.о.	Тел.:	(093)	191-55-63.
·	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.
·	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.
·	КАТЮЖАНКА.	2-кімн.	(Вишгородський	р-н,	
1/5,	52/30/9	кв.м,	с/в	окр.,	лоджія	заскл.,	погріб)	
-	12	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	279-74-05.
·	НЕМІШАЄВЕ.	 1-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	
22	км	від	Києва,	28/15/7	кв.м,	с/в	сум.,	кахель,	
підігрів	підлоги,	автономне	опалення,	лоджія	
заскл.)	-	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.)	 -	 10	 тис.	 у.о.	 або	 обміняю.	 Тел.:	
(050)	933-27-13.
·	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.
·	ОЗЕРНЕ.	 3-кімн.	 (Білоцерківський	 р-н,	
Одеська	траса,	1/2	цегл.,	66/44/10	кв.м,	лоджія	
6	кв.м	заскл.,	с/в	окр.,	бойлер,	парове	опалення,	
хазяїн)	-	10	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	947-25-89.
·	ПІСКІВКА.	 2-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	 1/3	
цегл.,	 51/10,2+16,9/7,4	 кв.м,	 все	 окр.,	 с/в	 1,2	
кв.м,	ванна	2,6	кв.м,	комора	1,5	кв.м,	коридор	
7,8	кв.м,	лоджія	заскл.,	газкотел,	бойлер,	мета-
лопластикові	вікна,	чавунні	батареї)	-	14	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	495-60-81.
·	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.	 (1/5,	 50/30/8	 кв.м,	 газ,	
вода,	все	окр.,	тел.,	інтернет,	житловий	стан,	
чиста,	поряд	фундамент	під	гараж,	200	м	до	
лісу,	500	м	до	р.Рось,	15	хв.	до	вокзалу,	мар-
шрутки	на	Київ)	 -	10,5	тис.	у.о.	Тел.:	 (096)	
343-96-50.
·	РОКИТНЕ.	2-кімн.	(41/6	кв.м,	3/5	цегл.,	ходи	
окр.,	с/в,	опалення,	сарай,	два	погреби,	10	хв.	
до	вокзалу,	маршрутка	до	Києва,	500	м	до	лісу,	
річка)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	983-72-58.
·	РОКИТНЕ.	3-кімн.	(1/5,	63	кв.м,	опалення,	
склопакети,	нов.	двері,	ремонт,	два	підвали,	
два	погреби,	гараж,	10	хв.	до	вокзалу,	мар-
шрутка)	-	16	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	С.БОРЩАГІВКА.	2-кімн.	(вул.	Соборна,	1/2	
цегш.,	 41,8	 кв.м,	 без	 балкона,	 вода,	 газ,	 опа-
лення,	каналізацію	потрібно	підключити)	-	24	
тис.	у.о.	Хазяйка.	Тел.:	(097)	896-16-82.
·	СТАЙКИ.	2-кімн.	(Кагарлицький	р-н,	2/4	цегл.,	
50/30/10	кв.м,	 ремонт,	меблі,	 опалення,	 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.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	 ст.Тарасівка,	 вул.	Шкільна,	 5/10	 цегл.,	
36/18/9	 кв.м,	 нов.	 будинок,	 після	 будівель-
ників)	-	17	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	ТАРАСІВКА.	 3-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	вул.	Шевченка,	1/9,	109/53/14	кв.м,	окр.,	
великий	хол,	автономне	опалення,	чудовий	
стан,	 окр.	 вхід,	 2	 балкони,	 паркування,	 ін-
фраструктура,	електричка,	маршрутки)	-	45	
тис.	у.о.	Тел.:	228-96-11.
·	ТЕЛЕШІВКА.	 3-кімн.	 (2/2	 цегл.,	 74/45/11	
кв.м,	 опалення,	 газ,	 котел,	 місце	 під	 с/в,	
ділянка	 50	 кв.м,	 город	 35	 сот.,	 зручний	
транспорт,	 школа,	 дитсадок,	 магазини)	 -	 4	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	092-11-83.
·	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.
·	УЗИН.	 3-кімн.	 (Білоцерківський	 р-н,	 1/3,	
70,5/49/8	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	
автономне	 опалення,	 бронедвері,	 с/в	 окр.,	
кахель,	бойлер,	кімнати	окр.)	-	550	тис.грн.	
Тел.:	(050)	380-06-59.
·	УКРАЇНКА.	 1-кімн.	 (Обухівський	 р-н,	
пр.Дніпровський,21,	 1/9,	 31/18,3/5,5	 кв.м,	
євробалкон,	 металопластикові	 вікна,	 нов.	
сантехніка,	труби,	свіжі	шпалери,	прохідне	
місце,	можна	під	бізнес)	-	21	тис.	у.о.	Тел.:	
(066)	300-07-12.
·	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.	(центр,	2/9	цегл.,	24	кв.м,	
з	балконом,	поряд	ринок,	вокзал)	недорого.	
Тел.:	(093)	691-24-00.
·	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.	 (вул.	 С.Палія,	 1/2,	
67,2/45,5/8,5	кв.м,	центр,	автономне	опалення)	
-	22	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	917-13-22.
·	ФАСТІВ.	 3-кімн.	 (Завокзалля,	 вул.	 Го-
лосєєва,	3/3	цегл.,	56/38/7	кв.м,	гарний	стан,	
сум.-окр.,	 автономне	 опалення,	металопла-
стикові	 вікна,	 сарай,	 погріб,	 гараж)	 -	 17,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(093)	403-01-14.
·	ФАСТІВ.	Готельну	(вул.	Строкова,	5/5	цегл.,	
21/12/5	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 2-кон-
турний	 котел,	 с/в	 сум.,	 балкон-корзинка,	
гарний	ремонт,	меблі,	побутова	техніка)	-	10,5	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	699-74-19.
·	ЦИБЛІ.	 3-кімн.	 (П.-Хмельницький	 р-н,	
вул.	 Шевченка,41,	 3/4,	 72/41/10	 кв.м,	 все	
окр.,	2	лоджії	заскл.,	житловий	стан,	кахель,	
плитка,	поряд	Дніпро)	-	19	тис.	у.о.	Без	ко-
місійних.	Тел.:	(068)	322-55-02.
·	ШИБЕНЕ.	 1-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	 1	
година	 від	 м.	 «Святошин»,	 1/2	 цегл.,	 кім-
ната	15	кв.м,	кухня	5	кв.м,	коридор,	душова	
кабіна,	меблі,	балкон	3	кв.м,	дерев.	підлога,	
холодильник,	 пральна,	 євроремонт)	 -	 11,5	
тис.	у.о.	Терміново.	Тел.:	(098)	598-66-61.
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·	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.
·	ЩАСЛИВЕ.	 1-кімн.	 (Бори-
спільський	 р-н,	 вул.	 Фестивальна,	
29,	 22,4	 кв.м,	 4/5,	 8	 км	 до	 Києва	
на	маршрутці	№	807	від	м.	«Бори-
спільська»).	 Тел.:	 (066)	 350-78-91,	
(067)	735-60-09.

обміняю 
·	ВИШНЕВЕ	 на	 КИЇВ.	 (К.-Свято-
шинський	 р-н,	 хороша	 квартира,	
меблі,	побутова	техніка,	центр	міста,	
з	 євроремонтом,	 заг.	 62	 кв.м,	 бель-
етаж,	2	балкони,	в	9-пов.	будинку,	в	
парку	культури	та	відпочинку,	поряд	
красиве	облаштоване	озеро)	на	2(1)-
кімн.	(центр,	Печерськ).	Тел.:	280-35-
02,	(066)	752-60-63.
·	ІРПІНЬ	 на	 ІРПІНЬ,	 КИЇВ.	 3-кімн.	 (3/5	
цегл.,	59	кв.м,	комора	в	підвалі,	газколонка)	
на	 1-кімн.	 (індивідуальне	 опалення).	 Тел.:	
(067)	976-20-44.
·	КИЇВ	 на	 ІРПІНЬ,	 БУЧУ,	 ГОСТОМЕЛЬ.	
2-кімн.	(б.	Перова,	3/9,	47/30/8	кв.м)	на	бу-
динок.	Тел.:	(097)	088-12-19.

здам в оренду 
·	БЕРЕЗАНЬ.	 1-кімн.	 (Баришівський	 р-н,	
ст.Березань,	 центр,	 31/19/6	 кв.м,	 с/в	 сум.,	
балкон	заскл.,	меблі,	побутова	техніка)	-	1,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	БРОВАРИ.	1-кімн.	(25/9	кв.м,	с/в	окр.,	ко-
мора,	 євроремонт,	 2-спальне	 ліжко,	 шафа-
купе,	 телевізор,	 пральна,	 холодальник,	
НВЧ-піч,	бронедвері,	 кахель)	 -	 5,5	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	464-60-11.
·	БРОВАРИ.	 1-кімн.	 (центр,	 вул.	 Героїв	
УПА,	 3/5,	 30/18/5,5	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 балкон	
заскл.,	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна	 МАЛЮТКА,	 інтернет)	 -	 4,5	 тис.
грн.	Тел.:	(095)	751-29-97.
·	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.
·	ВИШГОРОД.	1-кімн.	(вул.	Набережна,8-Д,	
1/10,	25/15/5	кв.м,	смарт,	євроремонт,	меблі,	
побутова	техніка,	кондиціонер,	с/в	сум.)	-	6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(073)	505-80-80.
·	ВИШГОРОД.	1-кімн.	(пр.	Мазепи,2,	1/5	цегл.,	
48/25/9	кв.м,	гарний	стан,	с/в	окр.,	бойлер,	ка-
хель,	пральна,	меблі,	побутова	техніка)	-	6	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(096)	977-83-99.
·	ВИШГОРОД.	 2-кімн.	 (вул.	 Набережна,22,	
4/14,	75/45/30	кв.м,	євроремонт,	меблі,	тех-
ніка)	-	10	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	
174-19-92.
·	ВИШГОРОД.	 2-кімн.	 (вул.	 Шевченка,5,	
7/10,	 55/35/7	 кв.м,	 косметичний	 ремонт,	
холодильник,	бойлер)	-	7,5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(068)	867-54-37.
·	ВИШГОРОД.	 2-кімн.	 (пр.	 Мазепи,3,	 5/5,	
47/32/7	кв.м,	косметичний	ремонт,	меблі)	-	6	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	174-20-82.
·	ВИШГОРОД	 (7	 сот.,	 під	 забудову,	 прямо-
кутна,	район	Карата)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
867-54-08.
·	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,	16	кв.м,	для	одного	чоло-
віка,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 інтернет,	 до	
м.	«Академмістечко»	-	20	хв.	маршруткою)	
-	 2,5	 тис.грн	 з	 комунальними.	 Тел.:	 (095)	
032-99-89.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	Кімнату	 в	 2-кімн.	 (К.-Свя-
тошинський	 р-н,	 побутова	 техніка,	 меблі,	
інтернет,	затишна,	для	однієї	людини)	-	1,7	
тис.грн.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	ГОСТОМЕЛЬ.	Кімнату	 в	 3-кімн.	 (К.-Свя-
тошинський	 р-н,	 15	 кв.м,	 меблі,	 побутова	
техніка,	інтернет,	для	одного	чоловіка)	-	2,2	
тис.грн.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	ІРПІНЬ.	1-кімн	(35	кв.м).	Тел.:	(093)	235-15-84.
·	ІРПІНЬ.	 Дві	 кімнати	 в	 3-кімн.	 (вул.	 Со-
борна,	центр,	всі	вигоди)	-	5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(050)	356-72-96.
·	С.БОРЩАГІВКА.	 2-кімн.	 (К.-Святошин-
ський	р-н,	вул.	Соборна,	1/2	цегл.,	42	кв.м,	
сум.,	без	балкона,	газове	опалення,	вода	хо-
лодна,	туалет	на	вулиці,	с/в	у	дворі)	-	3,2	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(097)	896-16-82.

Інші регіони
продам 

·	БЕРДЯНСЬК.	 1-кімн.	 (Запорізька	
обл.,	центр,	всі	вигоди,	ремонт,	су-
пермісце	для	життя	та	відпочинку).	
Хазяйка.	Тел.:	(097)	180-74-57.
·	БЕРДЯНСЬК.	 1-кімн.	 (Запорізька	 обл.,	
центр,	 всі	 вигоди,	 ремонт,	 супермісце	 для	
життя	 та	 відпочинку).	Хазяйка.	 Тел.:	 (097)	
180-74-57.
·	БЕРДЯНСЬК.	 3-кімн.	 (Запорізька	
обл.,	 центр	міста,	 восикий	 цоколь,	
перший	 поверх,	 житловий	 стан,	
поряд	море,	ринок,	поліклініка)	або	
обміняю	 на	 житло	 в	 Києві.	 Тел.:	
(050)	283-74-25.
·	БРІВКИ.	 2-кімн.	 (Житомирська	 обл.,	 окр.,	
туалет,	ванна,	газ,	госпбудівлі,	підвал,	біля	во-
кзалу)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(068)	925-69-10.
·	ВІКТОРІЯ.	 1-кімн.	 (Полтавська	 обл.,	 Пи-
рятинський	 р-н,	 39/14,6/16,5	 кв.м,	 коридор	 8	
кв.м,	автономне	газове	опалення,	вода,	туалет	
на	 вулиці,	 гарний	ремонт,	 сарай,	погріб)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(093)	548-50-30.
·	ВІННИЦЯ.	 1-кімн.	 у	 м.Вінниця	
(р-н	 Урожая,	 13	 кв.м,	 с/в,	 ніша,	
кухня,	 за	 комунальні	 недорого).	
Тел.:	(098)	491-69-19.
·	ВІННИЦЯ.	2-кімн.	(1/9	пан.,	49/29/8	кв.м,	
район	центрального	ринку,	косметичний	ре-
монт,	підвал,	два	коридори,	комори,	балкон)	
або	обміняю	на	приват.	будинок	у	Винниці	
(з	вигодами,	р-н	Ближнє	Замостя,	центр)	або	
м.Києві.	Тел.:	(098)	490-69-19.
·	ГАДЯЧ.	1-кімн.	(Полтавська	обл.,	5/5	цегл.,	
36	 кв.м,	 теплий	 будинок)	 недорого.	 Тел.:	
(095)	812-43-84.
·	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.
·	РОМОДАН.	 4-кімн.	 (Полтавська	
обл.,	 4-й	 пов.,	 109	 кв.м,	 2	 кімнати	
по	30	кв.м,	3	балкони,	пряма	елек-
тричка	до	Гребінки,	1,2	години	від	
електрички)	-	4,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	
437-17-33.
·	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.
·	ЧОРНОГОРІЯ.	 1-кімн.	 (30	 кв.м,	 перша	
лінія	біля	моря).	Тел.:	(099)	226-61-05.

обміняю 
·	БЕРДЯНСЬК	на	КИЇВ.	3-кімн.	(За-
порізька	обл.,	центр	міста,	восикий	
цоколь,	 перший	 поверх,	 житловий	
стан,	 поряд	 море,	 ринок,	 полі-
клініка)	на	житло	або	продам.	Тел.:	
(050)	283-74-25.
·	БЕРДЯНСЬК	на	КИЇВ.	3-кімн.	(центр,	1/5,	
житловий	стан,	побутова	техніка,	200	м	до	
центрального	 ринку,	 поліклініка,	 800	 м	 до	
моря,	тихий	двір,	гарно	для	пенсіонерів	та	
ветеранів)	 на	 2-кімн.	 або	 інше	 (можна	 під	
ремонт,	 бажано	 Голосіївський,	 Теремки).	
Тел.:	(098)	926-40-90.
·	ВІННИЦЮ	на	ВІННИЦЮ	або	ВІН-
НИЦЮ	 на	 КИЇВ.	 2-кімн.	 (р-н	 цен-
трального	 ринку)	 +	 1-кімн.	 (у	 р-ні	
Свердловський	масив)	на	будинок	(на	
два	входи).	Тел.:	(098)	491-69-19.
·	КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ	 на	 КИЇВ.	
3-кімн.	 (Хмільницька	 обл.,	 центр	 міста,	 3/5	
цегл.,	 все	 окр.)	 +	 гараж	 у	 дворі	 (25	 кв.м)	 +	
дачна	ділянка	(6	сот.,	біля	міста,	сад,	р.Днестр)	
на	2-кімн.	в	Києві.	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	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.

1.3. Будинки, котеджі
Київ

продам 
·	Дарницький	 (Осокорки,	 вул.	 Вечірня,	
2-пов.,	 сауна,	 басейн,	 газ,	 вода,	 після	 ре-
монту,	7	сот.)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	
034-42-23.
·	Дарницький	(Осокорки,	вул.	Садова,	нов.,	
2	рівні,	95	кв.м,	євроремонт,	12	сот.,	озеро)	-	
89	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	748-88-58.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 м.	 «Славутич»,	
вул.	 Виноградна,2,	 будинок	 100	 кв.м,	 бу-
динок	для	гостей	40	кв.м,	10	сот.,	огорожа,	
гараж,	 тераса,	 сад,	 асфальтований	 під’їзд,	
вода,	 електроенергія,	 цілорічне	 прожи-
вання,	меблі,	всі	вигоди)	-	70	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(095)	532-75-21.
·	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.
·	Дніпровський	 (Русанівські	 сади,	 будинок,	
2-пов.,	цегл.,	другий	поверх	дерев.,	6,5х6,5	
м,	 гараж,	 лазня,	 кухня,	 свердловина,	
дровник,	гарний	сад,	ділянка	650	кв.м)	або	
обміняю	на	2-кімн.	Тел.:	(068)	359-95-79.
·	Подільський	 (Вітряні	 Гори,	 частина	 бу-
динку,	 50	 кв.м,	 3	 кімнати,	 сум.-окр.,	 кухня	
10	 кв.м,	 ванна,	 туалет	 в	 будинку,	 гаряча	
вода,	 автономне	 опалення,	 1,5	 сот.,	 гараж,	
сарай,	погріб,	сад,	зручний	транспорт)	-	20	
тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	(099)	014-28-08.
·	Подільський	(вул.	Кальвільна,	3-рівневий,	
цегл.,	 165	 кв.м,	 камінна	 зала,	 робочий	 ка-
бінет,	 3	 спальні,	 6	 сот.,	 сучасні	 супермар-
кети,	м.	«Сирець»)	-	104	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
574-49-60.
·	Подільський	(вул.	Кобзарська,	півбудинку,	
84	 кв.м,	 2-пов.,	 9	 сот.)	 -	 80	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(097)	557-50-56.
·	Подільський	(пл.Шевченка,	вул.	Осиповсь-
кого,	півбудинку,	60/40/15	кв.м,	3	гаражі,	4	
сот.,	 всі	 міські	 комунікації,	 косметичний	
ремонт,	документи	готові,	поряд	озеро,	ліс,	
парк,	 м.	 «Мінська»	 -	 10	 хв.)	 -	 75	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(097)	557-51-09.
·	Святошинський	(Берківці,	вул.	Синьоозерна,	
будинок,	6,2	сот.,	старий,	всі	комунікації)	-	35	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Святошинський	(вул.	Академіка	Туполєва,	
3-рівневий,	цегл.,	270	кв.м,	якісний	ремонт,	
6,2	сот.,	гарний	зелений	ландшафт,	м.	«Свя-
тошин»)	-	145	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.
·	Святошинський	 (вул.	 Стеценка,	 цегл.,	 50	
кв.м,	3	кімнати,	кухня,	душова	кабіна,	6	сот.,	
два	супермаркети,	м.	«Нивки»)	-	57	тис.	у.о.	
Тел.:	574-85-70.
·	Солом’янський	 (пров.	Мостовий,	 частина	
будинку,	25	кв.м,	потребує	ремонту,	всі	ко-
мунікації,	1,5	сот.)	-	18	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(097)	596-33-35.
·	Шевченківський	 (м.	 «Дорогожичі»,	 бу-
динок,	80	кв.м,	всі	вигоди,	6	сот.)	-	за	домов-
леністю.	Терміново.	Тел.:	(096)	375-01-51.

здам 
·	Будинок	(метал.,	7,5х3,5	м,	утеплений)	-	4	
тис.грн.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	(Голосіївський,	 Деміївка,	 вул.	 Ціолковсь-
кого,	одна	кімната	12	кв.м,	вигоди	в	будинку,	
м.	 «Деміївська»,	 гарний	 транспорт,	 інфра-
структура)	 -	 4,5	 тис.грн	 з	 комунальними.	
Тел.:	(050)	924-22-25.
·	Дарницький	(м.	«Славутич»	-	10	хв.,	Осо-
корки,	 будинок,	 побутова	 техніка,	 можна	
для	цілорічного	проживання,	меблі,	бойлер,	
80/20+15/15	кв.м,	с/в	сум.	10	кв.м,	опалення,	
«Фора»,	 огорожа,	 10	 сот.,	 сад)	 -	 8	 тис.грн.	
Без	комісійних.	Тел.:	(095)	532-75-21.
·	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.
·	Дніпровський	 (Русанівські	 сади,	 перший	
поверх	2-пов.	будинку,	кімната	14	кв.м,	хо-
лодильник,	душова	кабіна,	бойлер,	м.	«Ліво-
бережна»	-	маршрутка,	для	одного	хлопця)	
-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	299-05-58.
·	Подільський	(вул.	Білецька,	півбудинку,	70	
кв.м,	 ремонт,	 металопластикові	 вікна,	 уте-
плений,	душова	кабіна,	с/в,	плитка,	ламінат,	
нов.	 двері,	 2-спальне	 ліжко,	 шафа-купе,	
газове	опалення,	кухня-їдальня,	2	кімнати)	
-	10	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Подільський	 (вул.	 Білицька,	 частина	 бу-
динку,	 40/10	 кв.м,	 ванна	 10	 кв.м,	 кімната	
10	кв.м,	туалет,	опалення,	бойлер,	пральна,	
інтернет)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Подільський	 (вул.	 Вишгородська,	 1-кімн.	
кв-ра	в	приват.	секторі,	кімната	11,5	кв.м,	с/в	
сум.	3,5	кв.м,	кухня	9	кв.м,	ремонт,	металопла-
стикові	 вікна,	 нов.	 диван,	 побутова	 техніка,	
гідромасажний	бокс,	шафа-купе)	-	7	тис.грн	+	
лічильники.	Хазяйка.	Тел.:	(098)	274-20-20.
·	Подільський	 (вул.	 Золочівська,	 Вітряні	
Гори,	 будинок,	 150	 кв.м,	 2-пов.,	 3	 спальні,	
кухня-студіо,	 камінна	 зала,	 джакузі,	 вбуд.	
кухня,	побутова	техніка,	2-контурний	котел,	
гараж,	поряд	три	озера,	ліс,	бювет,	парк)	-	1	
тис.	у.о.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Подільський	(вул.	Сошенка,	дві	кімнати	на	
другому	поверсі,	окр.	вхід,	для	двох	дівчат)	
-	7	тис.грн.	Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Святошинський	 (Борщагівка,	 півбудинку,	
кінцева	 зупинка	 трамваю	№	 1,	 2	 кімнати,	
кухня,	 веранда,	 туалет,	 душ	 в	 будинку,	 3	
сот.,	без	господарів,	для	сім’ї,	можна	з	тва-
ринами)	-	6,5	тис.грн.	Терміново.	Тел.:	(050)	
943-24-12.
·	Шевченківський	(Татарка,	вул.	Печенізька,	
23	 кв.м,	 техніка,	меблі,	 для	 2-4	 людей)	 -	 5	
тис.грн.	Тел.:	(073)	481-44-41.

Київська область
куплю 

·	БРОВАРИ	 (для	 себе),	 у	 господаря.	 Тел.:	
(063)	267-67-82.
·	ДО	 20	 КМ	ВІД	КИЄВА	 (будинок),	 до	 20	
тис.	у.о.	Тел.:	(095)	936-96-89.

·	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.
·	Хату	біля	електрички	(для	себе).	Тел.:	(066)	
630-04-19.
·	Хату,	півхати	(можна	недобудовану),	в	пе-
редмісті	Києва,	або	по	ходу	електрички,	до	
1,5	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	459-82-04.

продам 
·	БАРАХТИ	 (Васильківський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	 будинок,	 сарай,	 погріб,	 колодязь,	 70	
сот.,	приват.)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	157-01-94.
·	БАРЫШЕВКА	 (50	 км	 от	 Киева,	
дом	2-х	этажный,	индивидуальный	
проект	 кирпич	 +	 фасадное	 уте-
пление,	жил.	пл.	90	кв.м,	6	комнат,	
2	с/у,	2	котла,	2	гаража,	все	комму-
никации,	 хозпостройка,	 асфальт,	
участок	15	 сот.).	Договорная.	Тел.:	
(095)	712-86-62,	(098)	718-91-24.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 12	 сот.,	
дачний	 кооп.,	 житловий	 вагончик,	 2	 кім-
нати,	3х6	м,	меблі,	електроенергія,	бетоно-
ваний	погріб,	літ.	душ,	туалет,	сад,	огорожа	
метал.	сіткою)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	
203-00-91.
·	БІЛА	ЦЕРКВА	(новобудова,	200	кв.м,	1	пов.	
100	кв.м,	столярка	дерев.,	під	оздоблення,	ко-
мунікації,	15	сот.,	держакт,	бетонна	огорожа)	
-	за	домовленістю.	Терміново	або	обміняю	на	
житло	в	Києві.	Тел.:	(068)	887-18-96.
·	БІЛЬШОВИК	 (Баришівський	 р-н,	 16	 сот.,	
центр	 селища,	 сад,	 садовий	будиночок,	 газо-
провід	поряд,	колодязь	у	дворі,	ст.Хмільовик	
-	5	хв.	пішки)	-	7	тис.	у.о.	Тел.:	424-52-67.
·	БОГУСЛАВ	(річка,	ліс,	140	кв.м)	 -	7	 тис.	
у.о.	Терміново.	Тел.:	(066)	357-44-36.
·	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.
·	БОЯРКА	 (частина	 будинку,	 автономне	
опалення,	63	кв.м,	3	сот.)	-	24	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(068)	779-16-67.
·	БРОВАРИ	(2,5-пов.,	англ.	стиль,	99	%	го-
товність,	 320	 кв.м,	 10	 сот.)	 -	 197	 тис.	 у.о.	
Тел.:	362-37-22.
·	БРОВАРИ	 (280	 кв.м,	 18	 сот.,	 підземний	
полив,	 свердловина,	 ворота	 на	 пульті,	 два	
котли,	два	гаражі	на	3	авто,	сауна,	басейн,	бі-
льярдна,	уінверсальна	система	очищення	води,	
погріб,	госп.	кімната,	ондулін,	будинок	3-пов.)	
-	283	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	464-60-11.
·	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.
·	Будинок	(метал.,	утеплений,	під	побутовку,	
7,5х3,5	м)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	944-25-36.
·	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.
·	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	 (садове	 товариство	 «Кри-
стал»,	 сад	 8	 сот.,	 фундамент	 під	 будинок	
залитий,	зверху	є	блоки,	приват.)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(073)	213-37-01.
·	ВЕЛИКА	 ДИМЕРКА	 (Бровар-
ський	 р-н,	 2014	 р.	 забудови,	 140	
кв.м,	 2-пов.,	 4	 кімнати,	 кухня	 35	
кв.м,	 газове	 опалення,	 вода,	 с/в,	
плитка,	 «тепла	 підлога»,	 20	 сот.,	
25	км	від	Києва)	-	65	тис.	у.о.	Тел.:	
(096)	454-20-15.
·	ВЕЛИКА	 ДИМЕРКА	 (Бровар-
ський	 р-н,	 будинок	 без	 оздоблю-
вальних	робіт,	32	сот.,	сад,	город)	
або	 обміняю	 на	 кв-ру	 в	 Києві.	
Тел.:	(050)	442-33-76.

·	ВЕЛИКА	 МОТОВИЛІВКА	 (Фастівський	
р-н,	40	км	від	Києва,	будинок,	85	кв.м,	вода,	
с/в	в	будинку,	сад,	колодязь,	50	м	до	озера)	-	
25	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	169-17-54.
·	ВЕЛИКА	СТАРИЦЯ	(Бориспільський	р-н,	
1-пов.,	цегл.,	все	комунікації,	94	кв.м,	госп-
будівлі,	25	сот.).	Тел.:	(067)	647-65-94.
·	ВЕЛИКА	СТАРИЦЯ	(Бориспільський	р-н,	
цегл.,	1-пов.,	4	кімнати,	94	кв.м,	комунікації	
в	будинку,	госпбудівлі,	25	сот.,	центр).	Тел.:	
(093)	209-82-24.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	(Рокитнянський	р-н,	елек-
тричка,	 всі	 вигоди,	 обкладений	цеглою,	 55	
кв.м,	3	кімнати,	кухня,	веранда,	с/в,	 газове	
та	 пічне	 опалення,	 49	 сот.,	 сад	 50	 дерев,	
житловий	будинок,	гараж,	сарай,	льох,	коло-
лязь)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(096)	343-96-50.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	 (Рокитнянський	 р-н,	 по	
ходу	 електрички,	 річка,	 будинок	 з	 виго-
дами,	 обкладений	 цеглою,	 3	 кімнати,	 65	
кв.м,	 кухня,	 веранда,	 с/в,	 газове	 та	 пічне	
опалення,	49	сот.,	сад	-	60	дерев,	житловий,	
гараж,	 сарай,	 льох,	 колодязь)	 -	 12	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(096)	343-96-50.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	(Рокитнянський	р-н,	цегл.,	
2-пов.,	 130/84/10	 кв.м,	 с/в,	 два	 входи,	 5	
кімнат,	газ,	вода,	мансарда,	лазня,	колодязь,	
літ.	кухня,	гараж,	сарай,	льох,	47	сот.,	елек-
тричка,	річка,	 ліс)	 -	 22	 тис.	у.о.	Тел.:	 (050)	
983-72-58.
·	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.
·	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.
·	ГАТНЕ	(К.-Святошинський	р-н,	3-пов.,	су-
часна	забудова,	2014	р.	забудови,	150	кв.м,	
кухня	30	кв.м,	ремонт,	балкон	23	кв.м,	3	кім-
нати,	2	с/в,	6,15	сот.)	-	70	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	
227-25-49.
·	ГЛЕВАХА	(Васильківський	р-н,	100	кв.м,	
вигоди,	 колодязь,	 пічне	 опалення,	 6	 сот.,	
приват.)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	973-80-75.
·	ГОГОЛІВ	(Броварський	р-н,	25	км	
до	м.	«Лісова»,	цегл.,	108	кв.м,	1980	
р.	 забудови,	 парове	 опалення,	 газ,	
с/в	 в	 будинку,	 госпбудівлі,	 гараж,	
погріб,	сарай,	колодязь,	53	сот.	або	
28	 +	 25	 сот.	 окремо,	 ОСГ	 13	 сот.,	
власний)	 або	 обміняю	 на	 житло	 з	
доплатою.	Тел.:	(098)	320-58-89.

·	ГОДУНІВКА	(Яготинський	р-н,	120	км	від	
Києва,	вул.	Борщака,	90/69/18	кв.м,	веранда,	
кухня,	 4	 кімнати,	 пічка,	 газовий	 балкон,	
котел,	 бойлер,	 погріб,	 сарай,	 метал.	 ого-
рожа,	автобус)	-	7,5	тис.	у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	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.
·	ГОРЕНКА	 (Пуща-Водиця,	 на	
ділянці	 два	 будинки,	 150	 кв.м	 -	 2	
пов.,	100	кв.м	 -	1-пов.,	 італ.	меблі,	
італ.	 техніка,	всі	комунікації,	 свер-
дловина,	колодязь,	11	сот.	на	дві	ча-
стини)	-	150	тис.	у.о.	та	100	тис.	у.о.	
Тел.:	(097)	557-50-56.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(К.-Святошинський	р-н,	бу-
динок,	8	км	від	Києва,	80	кв.м,	всі	вигоди,	
стара	забудова,	центр	міста,	сарай,	погріб,	8	
сот.)	-	33	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	593-04-87.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 69	 кв.м,	 3	 кімнати,	
кухня,	 комора,	 погріб,	 сарай,	 19	 сот.)	 -	 10	
тис.	у.о.	Тел.:	(04571)	9-20-93.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 71/48	 кв.м,	 4	 кімнати,	
передпокій,	кухня	на	веранді,	газ,	погріб,	36	
сот.,	ділянка	приват.,	асфальтований	заїзд)	-	
12	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	352-69-54.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	 92	
кв.м,	 4	 кімнати,	 с/в,	 нов.	 опалення,	 2-кон-
турний	 котел,	 ремонт,	 металопластикові	
вікна,	утеплений,	сарай,	гараж,	погріб,	60	сот.,	
приват.)	-	27	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,	(067)	779-24-92.
·	ДМИТРЕНКИ	(Богуславський	р-н,	110	км	від	
Києва,	дерев.,	обкладений	цеглою,	75	кв.м,	за-
ходь	та	живи,	госпбудівлі,	50	сот.,	озеро,	ліс	-	2	
хв.	пішки)	-	4,1	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ДМИТРЕНКИ	(Богуславський	р-н,	110	км	від	
Києва,	дерев.,	обкладений	цеглою,	високий,	3	
кімнати,	госпбудівлі,	літ.	кухня,	погріб,	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,	свердловина,	ліс,	озеро,	меблі)	
-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	688-45-70.
·	ЖОВТНЕВЕ	 (Переяслівський	 р-н,	 ко-
лишня	 Студеники,	 будинок,	 1974	 р.	 забу-
дови,	79	кв.м,	веранда	10	кв.м,	2	сараї,	по-
гріб,	цегл.,	 колодязь	у	дворі,	 город	27	сот.,	
чорнозем,	молодий	сад,	електроенергія,	га-
зове	опалення)	-	7	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	
504-64-12	(Анна	Петрівна).
·	ЖОВТНЕВЕ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 бу-
динок,	всі	зручності,	вода,	газ,	50	сот.	городу,	
гарна	дорога,	ринок,	поліклініка,	школа,	дит-
садок)	-	договірна.	Тел.:	(096)	107-98-47.
·	ЖОРАВКА	(Яготинський	р-н,	будинок,	77	
кв.м,	цегл.,	с/в	в	будинку,	гаряча	та	холодна	
вода,	3	кімнати,	кухня,	ванна,	туалет,	свер-
дловина,	 центр.	 вода,	 газове	 опалення,	 78	
сот.).	Тел.:	(096)	310-36-04.
·	ЗГУРІВКА	 (100	 км	 від	 Києва,	 дерев.	 бу-
динок,	 поряд	 центр,	 ставок,	 парк,	 12	 сот.,	
чорнозем,	 чиста	 зона,	 гарно	 від	 м.	 «Чер-
нігівська»	-	кожну	годину	маршрутки)	-	75	
тис.грн.	Тел.:	(097)	570-93-93.
·	ЗЕЛЕНЬКИ	 (Миронівський	 р-н,	 будинок,	
100	кв.м,	облаштований,	євроремонт,	тепла	
підлога,	ділянка,	город	25	сот.,	госпбудівлі)	
-	22	тис.	у.о.	Тел.:	362-37-22.
·	ЗЕЛЕНЬКИ	 (Миронівський	 р-н,	 будинок,	
80	кв.м,	ремонт,	тепла	підлога,	всі	побутові	
вигоди	в	будинку,	25	сот.,	город,	госпбудівлі)	
-	23	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	725-67-99.
·	ІВАНІВКА	 (Білоцерківський	 р-н,	 дві	 бу-
дівлі,	60	сот.,	поряд	озеро).	Тел.:	(050)	312-
58-76,	(096)	456-88-77.
·	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.
·	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.
·	КОВАЛІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 вул.	
Лісова,13,	 20/12/6	 кв.м,	цегл.,	 4х7	м,	пічне	
опалення,	 колодязь,	 асфальтована	 дорога,	
погріб,	газ	по	вулиці,	потребує	ремонту,	29	
сот.,	 р.Кам’янка,	 електричка)	 -	 4,5	 тис.	у.о.	
Тел.:	(093)	692-78-10.
·	КОЖУХІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 40	
км	від	Києва,	кооп.	«Калиновий	Гай»,	8	сот.,	
будинок,	 сад,	 ділянка	№	519)	 -	 11	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(096)	964-25-51.
·	КОЗИН	 (Обухівський	 р-н,	 будинок,	 цегл.,	
утеплений,	в	будинку	каналізація,	гаряча	та	
холодна	вода,	8	сот.).	Тел.:	(067)	316-13-42.
·	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.
·	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.
·	ЛИТВИНІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	
дерев.,	26	сот.).	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	ЛОСЯТИН	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	
64/45/8	кв.м,	3	кімнати,	коридор,	с/в,	кухня-
веранда,	 водопровід,	 каналізація,	 метало-
пластикові	 вікна,	 утеплений,	 якісний	 ре-
монт,	 шпалери,	 газове	 опалення,	 є	 пічка,	
сарай,	огорожа,	ставок,	53	сот.)	-	19	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	380-06-59.
·	ЛУК’ЯНІВКА	 (Баришівський	 р-н,	 20	 сот.,	
сад,	 фундамент,	 огорожа,	 будинок	 під	 зне-
сення)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(099)	384-70-00.
·	ЛУК’ЯНІВКА	 (Баришівський	 р-н,	 65	 км	
від	Києва,	будинок,	дерев.,	3	кімнати,	госп-
будівлі,	гарний	стан,	сад,	город,	30	сот.)	-	5,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	751-70-97.
·	ЛЮБЧА	(Ставищенський	р-н,	3	кім-
нати,	кухня,	80	кв.м,	комора,	веранда,	
будинок	 цегл.,	 гарний	 стан,	 газ,	 2	
гаражі,	 літ.	 кухня,	 великий	 двір,	 сад	
гарний,	 колодязь,	 парове	 опалення,	
дві	 груби,	одна	 газ,	 одна	 -	дрова,	45	
сот.,	приват.,	сарай	цегл.	на	2	входи)	-	
12	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	294-80-22.
·	ЛЮДВИНІВКА	 (Макарівський	 р-н,	
вул.	 Центральна,	 50	 км	 від	 Києва,	
хата,	 газ	підведений	до	плити,	коло-
дязь,	 погріб,	 великий	 двір,	 за	 хатою	
садок	-	вишні,	груші,	яблуні,	40	сот.)	
-	договірна.	Тел.:	564-68-78.

·	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.
·	МИРОНІВКА	(85	км	від	Києва,	10	хв.	до	
центру,	 дерев.,	 добротний,	 на	 фундаменті,	
75	кв.м,	3	кімнати,	пічка,	меблі,	світлий,	чи-
стий,	22	сот.,	приват.,	госпбудівлі,	колодязь)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	880-27-11.
·	НЕГРАШІ	(К.-Святошинський	р-н,	частина	
будинку,	 15	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(095)	133-93-74.
·	НЕМІШАЄВЕ	(Бородянський	р-н,	2008	р.	
забудови,	48	кв.м,	вода,	каналізація	центр.,	
12	сот.)	-	18	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	032-99-89.
·	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,	
частина	 будинку,	 3-кімн.	 кв-ра,	 80	
кв.м,	житлова	58	кв.м,	висота	2,8	м,	
окремо	кухня	та	ванна,	власна	вода,	
каналізація,	 бойлер,	 опалення,	 газ,	
металопластикові	 вікна,	 власний	
двір	 2	 сот.,	 погріб,	 центр	 селища,	
поряд	 сільрада,	 дитсадок,	 мага-
зини,	 школа,	 до	 Б.Церкви	 18	 км,	
маршрутки	 щогодину).	 Тел.:	 (096)	
167-15-42,	(068)	127-84-31.
·	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.
·	ОСТРІВ	(Рокитнянський	р-н,	90	км	від	Києва,	
60/31/18	 кв.м,	 3	 кімнати,	 ванна,	 пральна,	 об-
кладений	 цеглою,	 газове	 та	 пічне	 опалення,	
металочерепиця,	погріб,	каналізація,	свердло-
вина,	колодязь,	17	сот.,	сад,	огорожа)	-	10,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(099)	092-11-83.
·	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.
·	П.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	
р-н,	2-рівневий,	110	кв.м,	під	чистове	оздо-
блення,	 3	 сот.,	 асфальтована	 дорога,	 парк,	
магазини,	 маршрутка)	 -	 65	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(096)	748-88-58.
·	П.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	р-н,	
3-рівневий	цегл.,	180	кв.м,	якісний	ремонт,	
8	сот.,	молодий	сад,	торговий	центр,	школа,	
дитсадок,	зупинка	маршруток	на	Київ)	-	140	
тис.	у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	ПЕРЕЯСЛІВСЬКЕ	 (Баришівський	 р-н,	 90	
км	від	Києва,	будинок,	житловий,	облашто-
ваний,	доглянутий,	металопластикові	вікна,	
грати,	газ,	нов.	пічка,	конвектори,	сад,	город,	
16	 сот.,	 свердловина	 95	 м,	 колодязь)	 -	 9,8	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	751-70-97.
·	ПІВНІ	(Фастівський	р-н,	електричка,	93	кв.м,	
4	кімнати,	8,2	сот.,	газ,	вода,	туалет,	літ.	кухня,	
гараж,	 погріб,	 вигрібна	 яма,	 7	 хв.	 до	 елек-
трички).	Тел.:	418-20-27,	(097)	073-49-98.
·	ПЛЕСЕЦЬКЕ	 (Васильківський	 р-н,	 вул.	
Колгоспна,23-Ж,	стара	хата,	приват.	ділянка,	
31	сот.,	погріб,	колодязь)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	613-29-28.
·	ПОГРЕБИ	 (Броварський	 р-н,	 будинок,	
цегл.,	 40	 сот.,	 підведено	 газ,	 світло,	 сарай-
ангар).	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	ПОЛОГИ	ВЕРГУНИ	(стара	хата,	45	сот.,	пічне	
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.
·	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.
·	РОКИТНЕ	(90	км	від	Києва,	2-пов.,	цегл.,	
1988	 р.	 забудови,	 капремонт	 2016	 р.,	 300	
кв.м,	 1-й	 пов.%	 5	 кімнат,	 кухня,	 с/в,	 2-й	
пов.:	2	кімнати,	паркет,	гараж,	7	сот.,	город	
25	сот.,	річка,	ліс,	маршрутка)	-	52	тис.	у.о.,	
торг.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	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	 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.
·	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,	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.
·	СЕНЬКІВКА	(Бориспільський	р-н,	12	км	від	
Києва,	 м.	 «Бориспільська»,	 280	 кв.м,	 світло,	
вода,	 газ,	 каналізація,	 центр,	 потребує	 ре-
монту)	-	17	тис.	у.о.	Тел.:	587-57-88.
·	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,	 цегл.,	 3	 кім-
нати,	 кухня,	 веранда,	 газ	 підведений,	 вода	 у	
дворі,	 погріб,	 12	 сот.,	 опалення).	 Тел.:	 (097)	
876-12-57.
·	СПАРТАК	(Бородянський	р-н,	поряд	елек-
тричка,	будинок,	всі	вигоди,	поряд	ліс)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	403-24-19.
·	СТАВИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 70	 км	 від	
Києва,	 дерев’яний,	 на	 2	 входи,	 4	 кімнати,	
комора,	дах	-	шифер,	господарські	споруди,	
сад,	город,	ділянка	44	сот.,	приват.,	мальов-
нича	 місцевість,	 поряд	 річка,	 гарне	 місце	
розташування)	 недорого.	 Терміново.	 Тел.:	
(095)	037-41-58,	(095)	449-05-85.

·	СТАРЕ	(Бориспільський	р-н,	60	км	
від	 Києва,	 31	 сот.,	 будинок	 дерев.,	
обшитий	 шифером,	 4	 кімнати,	
кухня,	 коридор,	 веранда,	 сарай,	
погріб,	 гараж,	 літ.	 кухня,	 вода	 в	
будинку,	 вулиця	 газифікована)	 -	 15	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	985-73-34.
·	СТУДЕНИКИ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 80	
км	 від	 Києва,	 60	 сот.,	 чорнозем,	 будинок,	
гараж,	 газ,	 вода,	 зручний	 транспорт,	 мар-
шрутка,	 електричка	 до	 Києва)	 -	 договірна.	
Тел.:	(097)	952-73-76.
·	СУЛИМІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	 Києва,	 центр,	 село	 газиф.,	 водопровід,	
25	сот.	приват.,	 глиняна	хата	під	червоною	
черепицею,	погріб-льох,	колодязь,	фруктові	
дерева,	загорожа,	школа,	дит.	садочок,	прод.	
та	 госп.	 магазини,	 водойми)	 -	 32	 тис.грн,	
торг.	Терміново.	Тел.:	(097)	524-70-97.
·	ТАРАСІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Леніна,	півбудинку,	36	кв.м,	електроенергія,	
газкотел,	 холодна	 вода,	 с/в	 на	 вулиці,	 го-
спбудівлі,	 колодязь,	 7	 сот.,	 15	 хв.	 до	 елек-
трички,	 маршрутки)	 -	 20,5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(063)	232-53-56.
·	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.
·	УМАНЬ	 (будинок,	 75	 кв.м,	 газ,	 літ.	 кухня,	
гараж,	5	сот.)	-	50	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	404-75-13.
·	УСТИМІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	
загальна	60	кв.м,	3	кімнати,	газ,	водяне	опа-
лення,	 сарай,	 погріб,	 літня	 кухня,	 ділянка	
41	сот.,	приват.,	електричка	та	ліс)	-	931	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(068)	364-60-88.
·	ФАСТІВ	(100/55/15	кв.м,	3	кімнати,	кухня,	
с/в,	54	сот.,	поряд	центр)	-	28	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(063)	917-13-22.
·	ФАСТІВ	(2-пов.,	180	кв.м,	3	спальні,	кухня,	
с/в,	вбуд.	меблі,	10	сот.)	-	67	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(095)	699-74-19.
·	ФАСТІВ	 (47	 кв.м,	 3	 кімнати,	 газ,	
водяне	 опалення,	 кухня,	 столярка	
дубов.,	всі	вигоди	в	будинку,	нов.	імп.	
сантехніка,	 частково	 євровікна,	 су-
путникова	антена,	госпбудівлі,	6	сот.,	
8	 сот.	 городу,	 600	 м	 до	 електрички)	
-	15	тис.	у.о.,	торг	або	обміняю	на	го-
тельну.	Тел.:	(067)	149-97-50.
·	ФАСТІВ	 (99/54,5/14	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 авто-
номне	опалення,	54	сот.,	поряд	центр)	 -	28	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(095)	699-74-19.
·	ФАСТІВ	 (хата,	 15	 сот.	 городу,	 мо-
лодий	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)	-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	402-45-93.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	цегл.,	15	сот.,	сад,	чиста	зона,	озеро,	
газ,	пічне	опалення)	-	8,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(068)	837-10-60.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 35	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 20	 кв.м,	 веранда	 18	 кв.м,	 15	
сот.,	сад,	чистий	район,	озеро,	газ,	пічне	опа-
лення)	-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	ХЛЕПЧА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	 15	
сот.,	 20	 кв.м,	 кімната	 +	 веранда	 18	 кв.м,	
35	 км	 від	 Києва,	 чистий	 район,	 озеро,	 газ	
поряд,	 пічне	 опалення)	 -	 8	 тис.	 у.о.,	 торг.	
Тел.:	525-47-18.
·	ХОТІВ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 нов.,	 2	
рівні,	290	кв.м,	якісний	ремонт,	нов.	меблі,	
побутова	 техніка,	 6	 сот.,	 ліс,	 озеро,	 мар-
шрутки	 на	Київ)	 -	 157	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (098)	
897-49-94.
·	ХОТЯНІВКА	(«Міжріччя»,	термобудинок,	
монолітний,	2016	р.	забудови,	90	кв.м,	євро-
ремонт,	 кухня,	 3	 кімнати,	 гараж,	 підсобне	
приміщення,	 свердловина,	 сигналізація)	 -	
120	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	174-20-52.
·	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,	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.
·	ЧОРНОГОРОДКА	 (Макарівський	
р-н,	45	км	від	Києва,	цегл.,	100	кв.м,	
2-пов.,	4	кімнати,	кухня,	с/в,	ванна,	
все	 в	 будинку,	 сарай,	 погріб,	 ка-
налізація,	45	сот.)	-	20	тис.	у.о.	Тел.:	
(095)	839-26-51.
·	ШАРКИ	 (Рокитнянський	 р-н,	 80	 км	 від	
Києва,	 цегл.,	 1986	 р.	 за	 удови,	 102	 кв.м,	 4	
кімнати,	 газ,	 вода,	 ванна,	 колодязь,	 погріб,	
будівлі,	45	сот.,	річка,	каскад	озер)	-	13	тис.	
у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ШИБЕНЕ	(Бородянський	р-н,	40	км	від	КП,	
будинок,	дерев.,	зруб,	свердловина,	62	кв.м,	2	
кімнати,	передпокій,	комора,	веранда,	огорожа	
металопрофіль,	 бойлер,	 погріб,	 сад,	 молоді	
дерева,	31	сот.,	інструмент,	нов.	мотоблок)	-	25	
тис.	у.о.	Тел.:	(04598)	5-27-87.
·	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)	-	11,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(098)	598-66-61.
·	ШУБІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 60	 кв.м,	
ділянка	30	сот.).	Тел.:	(098)	664-30-42.
·	ШУБІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 старий	
будинок,	 маольовниче	 місце,	 ставок	 під	
хатою,	 чисте	 повітря,	 60	 сот.,	 чорнозем,	
колодязь,	погріб,	сарай,	електроенергія,	під	
шифером,	веранда	-	новобудова).	Тел.:	(097)	
800-85-75.
·	ЯГОТИН	(120	км	від	Києва,	20	км	від	Яго-
тина,	 твердопаливне	 та	 газове	 опалення,	
гаряча	 та	 холодна	 вода,	 супутникове	 теле-
бачення,	3	фази,	1,5	га,	приват.).	Тел.:	(098)	
093-70-36.
·	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.
·	БОЯРКА	 (частина	 будинку,	 автономне	
опалення,	63	кв.м,	3	сот.)	на	житло	в	м.Біла	
Церква,	Київська	обл.	Тел.:	(068)	779-16-67.
·	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.
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·	МАКАРІВ	(40	км	від	Києва,	25	сот.,	фунда-
мент,	біля	річки)	на	автомобіль.	Розгляну	інші	
пропозиції	або	продам.	Тел.:	(097)	341-08-18.

здам 
·	БІЛОГОРОДКА	 (частина	 будинку,	 одна	
кімната).	Тел.:	(098)	560-75-95.
·	БОЯРКА	(К.-Святошинський	р-н,	частина	
будинку,	автономне	опалення,	63	кв.м,	с/в	в	
будинку,	поряд	ринок,	вокзал,	центр	міста)	-	
4	тис.грн.	Тел.:	(068)	779-16-67.
·	БРОВАРИ	(кімната,	центр,	стадіон,	супер-
маркет,	м.	«Лісова»	-	20	хв.,	всі	вигоди,	для	
одного	чоловіка)	-	3	тис.грн.	Хазяйка.	Тел.:	
(066)	740-59-14.
·	БРОВАРИ	 (центр	 міста,	 кімната,	 всі	 ви-
годи,	для	одного	чоловіка,	поряд	магазини,	
зупинка,	 ринок,	 20	 хв.	 до	 м.	 «Лісова»,	 ха-
зяйка)	 -	2,3	тис.грн	без	комунальних.	Тел.:	
(098)	407-34-60.
·	БУЧА	(кімната	в	будинку,	для	одного	поряд-
ного	хлопця,	довгостроково,	всі	вигоди,	центр	
міста)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(099)	274-04-77.
·	ГЛЕВАХА	(10	км	від	Києва,	півбудинку,	всі	
вигоди,	 окремо	 душова,	 кухня,	 кімната	 12	
кв.м)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	422-52-54.
·	ГЛЕВАХА	(Васильківський	р-н,	10	км	від	
Києва,	кімната,	всі	вигоди).	Тел.:	(097)	563-
75-92,	(093)	895-84-10.
·	ГЛЕВАХА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 пів-
будинку,	всі	вигоди).	Тел.:	 (093)	895-84-10,	
(097)	563-75-92.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (приват.	 будинок,	 кімната,	
всі	 вигоди,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 ін-
тернет,	 для	 однієї	 людини)	 -	 2,5	 тис.грн.	
Тел.:	(063)	593-04-87.
·	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.
·	КНЯЖИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 одна	 кімната,	
дачне	містечко	«Ялинка»,	25	кв.м,	в	2-кімн.	бу-
динку,	без	хазяїв,	всі	вигоди	в	будинку,	меблі,	
телевізор,	 інтернет,	 пральна-автомат,	 бойлер,	
сад,	 город,	 паркування,	 маршрутка	 м.	 «Лі-
сова»)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	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.
·	НЕГРАШІ	(К.-Святошинський	р-н,	частина	
будинку,	15	сот.,	на	літо)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(095)	133-93-74.
·	П.БОРЩАГІВКА	 (К.-Святошинський	
р-н,	кімната	для	дівчини	або	жінки,	приват.	
сектор,	 побутова	 техніка,	 всі	 вигоди	 в	 бу-
динку,	 довгостроково)	 -	 2,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(097)	896-16-82.
·	СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ	 (К.-Святошинський	
р-н,	6	км	від	Києва,	окрема	кімната	на	дру-
гому	поверсі,	маршрутка	поряд,	всі	вигоди).	
Тел.:	(050)	419-43-43.

·	ФАСТІВ	 (хата,	 15	 сот.	 городу,	
молодий	 плодоносний	 сад,	 всі	
вигоди	 в	 будинку,	 газ,	 опалення,	
гаряча	вода,	огорожа).	Запрошую	
жінку	 або	 чоловіку	 пенсійного	
віку	для	сумісного	проживання	на	
літо.	Тел.:	(099)	555-87-82.

·	ХОТІВ	(К.-Святошинський	р-н,	одна	кімната)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	779-23-70.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 40	 км	 від	
КП,	 будинок,	 дерев.,	 зруб,	 свердловина,	
62	кв.м,	2	кімнати,	передпокій,	комора,	ве-
ранда,	огорожа	металопрофіль,	бойлер,	по-
гріб,	сад,	молоді	дерева,	31	сот.,	інструмент,	
нов.	мотоблок)	-	4	тис.грн	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(096)	490-24-79.

Інші регіони
куплю 

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

продам 
·	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.
·	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.	забудови,	ділянка	60	сот.,	всі	
вигоди)	-	11	тис.	у.о.	або	обміняю	на	
квартиру.	Тел.:	(068)	937-83-47.
·	БРУСИЛІВ	 (Житомирська	 обл.,	 вул.	
Франка,	 2-пов.,	 8х6,5	 м,	 27	 сот.,	 свердло-
вина,	погріб).	Тел.:	(066)	650-35-40.
·	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,	(093)	436-74-46.
·	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.
·	ВЧОРАЙШЕ	 (Житомирська	 обл.,	 Ружин-
ський	 р-н,	 120	 км	 від	 Києва,	 хата,	 30	 сот.,	
приват.).	Тел.:	(066)	883-22-97,	(067)	172-59-89.
·	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.,	 два	
будинки	на	ділянці,	газ,	вода,	8	сот.,	
електричка)	 -	 200	 тис.грн.	 Тел.:	
(096)	327-08-51.
·	ГРИГОРО-ІВАНІВКА	 (Чер-
нігівська	 обл.,	 Ніжинський	 р-н,	 бу-
динок,	 сарай,	 літ.	 кухня,	 газифіко-
ваний,	колодязь,	25	сот.	городу)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(096)	269-49-74.
·	ГУЛІВЦІ	(Вінницька	обл.,	будинок	
на	залізничній	станції,	7	хв.	пішки	
до	електрички,	до	райцентру	20	хв.	
-	2	зупинки	електрички,	до	Вінниці	
30	хв.	електричкою,	сарай,	дровник,	
погріб,	колодязь,	15	сот.).	Тел.:	(050)	
654-19-57,	(066)	572-09-22.
·	ГУЛІВЦІ	 (Вінницька	 обл.,	 залізнична	
станція,	будинок,	сарай,	дровник,	літ.	кухня,	
погріб,	колодязь).	Тел.:	(050)	654-19-57.
·	ДЗЕНДЗЕЛІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Мань-
ківський	р-н,	вул.	Світанкова,29,	2	кімнати,	
40	кв.м,	кухня	10	кв.м,	грубка,	каналізація,	
вода,	газовий	балон,	цегл.	сарай,	погріб,	бе-
тонна	огорожа,	35	сот.,	сад)	-	5	тис.	у.о.	Без	
комісійних.	Тел.:	(068)	322-55-02.
·	ЖАШКІВ	(Черкаська	обл.,	хата,	40	сот.,	2	
кімнати,	сарай,	газ,	вода,	туалет,	озеро)	-	3,1	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	384-82-11.

·	ІРЖАВЕЦЬ	(Чернігівська	обл.,	Носівський	
р-н,	будинок,	80	кв.м,	4	кімнати,	 газ,	 вода,	
опалення	 газ	 та	 тверде	 паливо,	 50	 сот.,	
сарай,	госпбудівлі).	Тел.:	(096)	912-01-11.
·	КАРАЦЮБИНЕ	 (Чернігівська	
обл.,	 Коропський	 р-н,	 200	 км	 від	
Києва,	дерев.,	обкл.	цеглою,	3	кім-
нати,	 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.
·	КЕЛЕБЕРДА	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	12	км	від	м.Канів,	будинок,	центр	села,	
62	кв.м,	3	кімнати,	веранда,	25	сот.,	госпбу-
дівлі,	 свердловина,	 фруктовий	 сад,	 ставок,	
р.Дніпро,	ліс).	Тел.:	(097)	884-61-72.
·	КРУТИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ніжинський	
р-н,	 вул.	 Космонавтів,1,	 асфальтована	 до-
рога,	 два	 будинки,	 один	 43,7/23,8	 кв.м,	
другий	 32/15	 кв.м,	 газифіковані,	 асфальт	 у	
дворі,	2	сараї,	погріб,	колодязь,	21	сот.)	-	80	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	416-24-81.
·	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.
·	ЛУБНИ	(Полтавська	обл.,	1-й	пов.,	3	кім-
нати,	70	кв.м,	4	сот.,	с/в	в	будинку,	цегл.	бу-
динок,	центр	міста,	поряд	р.Сула)	-	30,5	тис.	
у.о.	Тел.:	(063)	802-00-58.
·	ЛУГІНКИ	(Житомирська	обл.,	біля	
райцентр	Лугіни,	біля	траси,	гарне	
сполучення	з	Києвом,	Коростенем,	
Житомиром,	30	хв.	 до	 електрички,	
будинок,	74,8	кв.м,	3	кімнати,	сарай,	
підвал,	 80	 сот.)	 -	 65	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(097)	727-58-04.
·	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.
·	МИРГОРОД	(Полтавська	обл.,	будинок	50	
кв.м,	80	сот.,	поряд	вокзал)	-	48	тис.грн.	Тер-
міново.	Тел.:	(066)	357-44-36.
·	НЕСТЕРІВКА	 (Черкаська	 обл.,	
Маньківський	 р-н,	 по	 трасі	 Київ-
Одеса,	 175	 км	 від	 Києва,	 обкла-
дений	 плиткою,	 дах	 -	 залізо,	 літ.	
кухня	 цегл.,	 підвал,	 газ	 по	 вулиці,	
51	 сот.	 приват.,	 асфальтований	
заїзд)	 -	145	тис.грн,	торг.	Можлива	
розстрочка.	Тел.:	(066)	690-87-37.
·	НІЖИН	 (частина	 будинку,	 3	 кімнати,	 всі	
вигоди,	 газ,	 вода,	 сарай,	літ.	 кухня,	6	 сот.).	
Тел.:	(066)	959-75-24.
·	НОВА	 ЗБУР’ЄВКА	 (Херсонська	
обл.,	Голопристанський	р-н,	2-пов.,	
цегл.,	1995	г.	 забудови,	1-й	пов.	70	
кв.м,	 склопакети,	 кондиціонер,	 всі	
комунікації,	 супутникове	 телеба-
чення,	 тел.,	 інтернет,	 11	 сот.,	 кап.	
гараж,	 сауна,	 підвал,	 сад,	 город,	
власний)	 -	 17	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(050)	261-45-22.
·	ОЗЕРЯНИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Боброви-
цький	 р-н,	 110	 км	 від	 Києва,	 центр	 села,	
поряд	 3	 магазини,	 школа,	 дитсадок,	 цегл.,	
70	 кв.м,	 5,33	 сот.,	 3	 кімнати,	 кухня,	 душ,	
комора,	погріб,	гаряча	та	холодна	вода,	газ,	
сарай,	 тулет,	 душ	на	 ділянці)	 -	 11	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(098)	280-85-57.
·	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.
·	ПАРИЗЬКА	 КОМУНА	 (Гребін-
ківський	р-н,	30	хв.	від	електрички,	
50	кв.м,	3	кімнати,	комора,	коридор,	
госпбудівлі,	 літ.	 кухня,	 гараж,	
сарай,	курник,	врем’янка	на	2	кім-
нати,	 город	 40	 сот.,	 газ	 в	 будинку,	
пічка,	 колодязь,	 колонка	 для	 води)	
-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	437-17-33.
·	ПАРИЗЬКА	 КОМУНА	 (Пол-
тавська	 обл.,	 газифікований	 неве-
ликий	будинок,	пряме	сполучення	з	
Києвом,	поряд	зупинка	електрички,	
в	 кінці	 ділянки	 р.Оржиця	 із	 заво-
дями,	 багата	 риболовля)	 або	 об-
міняю.	Тел.:	 (098)	 335-52-45,	 (063)	
979-22-91.
·	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.
·	ПИРЯТИН	 (Полтавська	 обл.,	 будинок,	 20	
сот.,	вихід	до	річки).	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	ПРИЛУКИ	 (76	 кв.м,	 всі	 вигоди,	
дерев.-цегл.,	 теплий,	 ліс,	 гриби,	
ділянка	землі).	Тел.:	(066)	562-05-95.
·	ПРИЛУКИ	 (дерев.-цегл.,	 нов.,	
економ.	 котел,	 2	 спальні,	 зала,	 пе-
редпокій	 15	 кв.м,	 кухня	 15	 кв.м,	
ванна,	туалет	в	будинку,	ліс,	річка,	
маршрутка,	 електричка,	 гарне	 спо-
лучення).	Тел.:	(096)	117-72-19.
·	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)	-	25	тис.	у.о.,	торг.	
Тел.:	(063)	404-75-13.
·	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.
·	ТАГАНЧА	(Черкаська	обл.,	цегл.,	90	кв.м,	
можна	на	2	сім’ї,	4	кімнати,	кухня,	40	сот.,	
електричка	 поряд,	 ліс,	 озеро)	 -	 4	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(067)	594-37-13.
·	ТИТІВКА	(Чернігівська	обл.,	Ніжинський	
р-н,	50	кв.м,	госпбудівлі,	25	сот.).	Тел.:	(066)	
650-35-40.
·	УМАНЬ	 (Черкаська	 обл.,	 200	 км	
від	 Києва,	 будинок,	 75	 кв.м,	 жит-
лова	 44	 кв.м,	 газ,	 опалення,	 пічка)	
-	39	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	965-21-42.

·	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.
·	ШАТУРА	 (Чернігівська	 обл.,	 Ні-
жинський	 р-н,	 будинок	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 95	 кв.м,	 4	
кімнати,	кухня,	газ,	вода,	с/в,	госп-
будівлі,	 гараж,	 37	 сот.).	 Тел.:	 (068)	
040-12-59.
·	ШРАМКІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	 р-н,	 1-пов.,	 2	 кімнати,	 гараж,	 по-
требує	догляду,	15	сот.,	чорнозем,	магазини,	
банки,	 аптеки,	 повна	 інфраструктура)	 -	 60	
тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	ЯБЛУНІВ	 (Черкаська	 обл.,	
Канівський	р-н,	57	кв.м,	2	кімнати,	
2	 кухні,	 комора,	 коридор,	 веранда,	
тел.,	 газ	 поряд,	 сарай	 на	 2	 від-
ділення,	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 
·	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.
·	ПРИЛУКИ	 (76	 кв.м,	 всі	 вигоди,	
дерев.-цегл.,	теплий,	ліс,	гриби)	на	
житло	 в	 Бородянці,	 Клавдієве,	 Бо-
ярці,	Фастові.	Тел.:	(095)	484-35-92.
·	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.	
Тел.:	(066)	983-70-43.
·	ЧЕРВОНІ	 ПАРТИЗАНИ	 (Ніжинський	
напр.,	 електрички,	 маршрутки,	 44	 сот.,	
річка)	на	автомобіль.	Тел.:	(066)	630-04-19.
·	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.
·	ОРІВ	 (Карпати,	 Монастік,	 шале	 -	 будинок,	
кухня,	 диван	 2-спальний,	 сіновал	 для	 дітей,	
ванна,	біде,	в	номері	сейф,	плазма,	тераса,	по-
добово)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	329-17-15.

1.4. Земельні ділянки
Київ

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

·	Куплю	 участок,	 дом,	 дачу	 в	 гра-
ницах	 города	 Киева,	 в	 обустро-
енном	 месте	 с	 коммуникациями,	
приоритет	 правый	 берег,	 или	 об-
ласти	 до	 5	 км,	Ирпень,	 Буча,	Сто-
янка	и	др.,	строго	у	хозяина,	по	вме-
няемой	 цене,	 до	 160000	 грн.	 Тел.:	
(068)	508-89-66	(Покупатель).

продам 
·	Голосіївський	 (Байкова	 гора,	 вул.	 Богун-
ська,	 3,8	 сот.,	 старий	 будинок).	 Тел.:	 (050)	
939-25-25.
·	Дарницький	(Осокорки,	10	хв.	від	метро,	7,5	
сот.,	теплиця,	сад,	город).	Тел.:	(097)	403-17-22.
·	Дарницький	(Осокорки,	Вишеньки,	18	сот.,	
рівна,	 приват.,	 кадастровий	 номер).	 Тел.:	
(093)	209-82-24.
·	Дарницький	 (Осокорки,	 м.	 «Славутич»,	
можна	під	бізнес,	фасадна	ділянка,	асфаль-
тований	 під’їзд,	 7,5	 сот.,	 огорожа,	 вода,	
електроенергія,	будинок	60	кв.м,	утеплений,	
два	рівні,	сарай)	-	100	тис.	у.о.,	торг.	Без	ко-
місійних.	Тел.:	(095)	532-75-21.
·	Деснянський	(Троєщина,	пров.Луговий,	10	
сот.,	 рівна,	 під	 забудову,	 своя,	 комунікації	
поряд)	-	7	тис.	у.о./сот.	Тел.:	(050)	357-93-99.
·	Оболонський	(пр.	Мінський,	виїзд	на	Виш-
город,	10	 сот.,	можливе	 збільшення	площі,	
під	 житлову	 забукдову,	 рівна,	 комунікації	
поруч,	 зелена	зона)	 -	15	тис.	у.о./сот.,	 торг.	
Тел.:	(063)	563-40-27.
·	Подільський	(Вітряні	Гори,	тільки	погріб).	
Тел.:	(067)	598-63-71.
·	Подільський	 (вул.	 Білицька,	 8,1	
сот.,	 під	 забудову,	 нефасадна,	 дер-
жакт,	 прямокутна,	 рівна,	 всі	 ко-
мунікації,	 будинок	 під	 знесення)	
-	149	тис.	у.о.,	гарний	торг.	Без	по-
середників.	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.
·	Святошинський	(Берківці,	будинок	під	зне-
сення,	з	документами,	6	сот.,	рівна)	-	35	тис.	
у.о.	Тел.:	362-27-97.
·	Святошинський	 (біля	 Столичного	 ринку,	
Кільцева	 дорога,	 3,2	 га)	 -	 13	 тис.	 у.о./сот.	
Тел.:	525-47-18.
·	Шевченківський	 (вул.	 Макарівська,	 11,4	
сот.,	 під	 забудову	 будинку,	 поруч	 великий	
парк,	м.	«Лук’янівська»)	-	228	тис.	у.о.	Тел.:	
(050)	410-84-30.
·	Шевченківський	(Татарка,	вул.	Соляна,	10	
сот.,	під	житлову	 забудову,	 асфальт,	 всі	ко-
мунікації	 поряд)	 -	 150	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(097)	850-75-79.

Київська область
куплю 

·	ГАТНЕ,	ЧАБАНИ	(К.-Святошинський	р-н,	
для	себе).	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	ЖЕРДОВА,	ТРАВНЕВА	(6	сот.,	для	себе).	
Тел.:	(067)	743-43-01.
·	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.

продам 
·	АБРАМІВКА	(Вишгородський	р-н,	1	га)	 -	
200	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	(093)	193-50-09.

·	БАКУМІВКА	(40	сот.,	кадастровий	номер,	
є	будинок	глинобитний,	сарай)	-	1,2	тис.	у.о.	
Тел.:	(096)	343-96-50.
·	БЕРЕЗАНЩИНА	(Васильківський	р-н,	9	сот.,	
під	 забудову,	 поряд	 школа,	 лікарня,	 асфальт,	
торговий	центр).	Тел.:	(096)	870-59-67.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (15	 сот.,	 під	 забудову).	 Тел.:	
(063)	216-59-55.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 15	 сот.,	
масив	«Садове»,	приват.,	документи	готові,	
поряд	вокзал,	школа,	магазини,	автовокзал,	
ринок).	Тел.:	(094)	853-36-74	(після	18.00).
·	БЕРЕЗАНЬ	 (під	 забудову,	 10	 сот.).	 Тел.:	
(066)	297-70-14.
·	БІЛА	ЦЕРКВА	(район	з-ду	«Білфарма»,	8,5	
сот.,	 вода,	 електроенергія,	 заїзд)	 -	 3,7	 тис.	
у.о.	або	обміняю	на	автомобіль.	Терміново.	
Тел.:	(068)	887-18-96.
·	БІЛОГОРОДКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
10	км	від	Києва,	14	сот.,	рівна,	під	забудову)	
-	15	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	742-18-37.
·	БІЛОГОРОДКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
22	 сот.,	 гараж	 100	 кв.м,	 колодязь,	 газ	 біля	
огорожі)	недорого.	Тел.:	(097)	742-18-37.
·	БІЛОГОРОДКА	(селище	Шевченкове,	вул.	
Чайка,	15	сот.).	Тел.:	(098)	975-20-46.
·	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.
·	БРОВАРИ	 (3	 га,	 перша	 лінія	 від	 води,	
р.Десна,	 під	 будь-яку	 діяльність,	 можна	
електростанцію,	озеро	для	рибоводства	 -	5	
га).	Тел.:	(067)	472-67-77.
·	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,	(050)	565-03-19.
·	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)	
-	1,6	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)	-	
1,5	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.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (12	 сот.,	 всі	 комунікації	 на	
ділянці).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	ВАСИЛЬКІВ	(6	сот.,	поряд	річка,	два	озера,	
сад,	 електроенергія,	 вода,	 огорожа,	 аль-
танка,	 фундамент	 під	 будинок,	 контейнер,	
вигрібна	яма,	газ	підведений,	приват.).	Тел.:	
(097)	149-58-04.
·	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.
·	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.	Тел.:	(096)	552-46-00.
·	ВИШГОРОД	(10	сот.,	можливе	збільшення,	
поруч	 Міжгір’я,	 перша	 та	 друга	 лінія	 від	
Київського	моря,	під	житлове	будівництво,	
комунікації	поруч)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(068)	304-92-75.
·	ВИШГОРОД	 (10	 сот.,	можливе	 збільшення,	
поруч	 Міжгір’я,	 перша	 та	 друга	 лінія	 від	
Київського	 моря.	 під	 забудову,	 комунікації	
поруч)	-	20	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	772-50-69.
·	ВИШГОРОД	 (7	 сот.,	 під	 забудову,	 прямо-
кутна,	район	Карата)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	
867-53-97.
·	ВИШГОРОД	 (7	 сот.,	 під	 забудову,	 прямо-
кутна,	район	Карата)	-	12	тис.	у.о.	Тел.:	(098)	
174-20-82.
·	ВИШГОРОД	(район	Карата,	7	сот.,	під	за-
будову)	-	13	тис.	у.о./ділянка.	Тел.:	(068)	867-
54-50.
·	ВИШГОРОД	 (СТ	 «Дніпро-8»,	 500	 м	 від	
плотини	Київського	моря,	10	сот.,	під	садів-
ництво,	 можливе	 збільшення	 площі,	 ко-
мунікації	 поруч,	 біля	 траси	 на	 Хотянівку)	
-	30	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	509-94-70.
·	ВИШЕНЬКИ	(Бориспільський	р-н,	10	сот.,	
приват.,	рівна,	поряд	комунікації,	озеро)	-	15	
тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(098)	439-45-17.
·	ВИШНЕВЕ	(Святошинський	р-н,	1	га)	-	3,5	
тис.	у.о./сот.	Тел.:	525-47-18.
·	ВОРОНЬКІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.)	-	55	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	708-34-09.
·	ГАВРИЛІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.)	-	50	тис.грн,	торг.	Тел.:	(066)	348-46-14.
·	ГАВРИЛІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову)	-	2,5	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	
708-34-09.
·	ГАЛИНКА	(Бородянськийр-н,	8	сот.,	дачний	
будинок)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	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.:	242-78-87.
·	ГОРЕНИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову).	Тел.:	(066)	168-11-98.
·	ГОРЕНИЧІ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 вул.	
Нова,	 13,7	 (5	 +	 8,7)	 сот.,	 ОСГ,	 дозвіл	 під	
забудову	 є,	 мальовниче	 місце,	 ліс,	 луг,	
р.Ірпінь)	-	договірна.	Тел.:	(096)	947-57-24.
·	ГОРЕНКА	(К.-Святошинський	р-н,	від	3	сот.	
до	40	сот.,	ліс,	озеро)	від	700	у.о./сот.	до	2,5	тис.	
у.о./сот.	Тел.:	592-25-72,	(067)	945-39-90.
·	ГОРОДИЩЕ	(10	км	від	Борисполя,	5	сот.,	
можливо	збільшити	площу)	недорого.	Тел.:	
434-38-89.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(12	сот.,	під	забудову,	район	
канадського	містечка)	-	3	тис.	у.о./сот.	Тел.:	
(063)	394-57-23.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(К.-Святошинський	р-н,	ка-
надське	містечко,	12	сот.,	під	забудову)	-	3,3	
тис.	у.о./сот.	Тел.:	(097)	511-52-85.
·	ГРЕБІНКИ	(Васильківський	р-н,	12	сот.,	під	
забудову,	 поряд	 газ,	 електроенергія,	 новий	
район)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(050)	352-69-54.
·	ГРИГОРІВКА	(Обухівський	р-н,	під	забу-
дову,	10,5	сот.,	документи	готові).	Тел.:	(068)	
717-95-89.
·	ДЕМІЇВЩИНА	 (Кагарлицький	 р-н,	 вул.	
Космонавтів,	36	сот.,	25	сот.	під	забудову,	10	
сот.	під	город,	річка,	центр,	два	держакти)	-	
7	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	503-04-22.
·	ДЕРНІВКА	 (Баришівський	 р-н,	 65	 км	 від	
Києва,	приват.,	4,5	сот.,	фундамент,	ліс,	елек-
тричка,	газ,	електроенергія	поряд,	вагончик)	
-	2,8	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	261-30-14.
·	ЖОВТНЕВЕ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 10	
сот.,	під	забудову)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(067)	580-62-95.
·	ЖОВТНЕВЕ	 (П.-Хмельницький	 р-н,	 під	
забудову,	10	сот.).	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	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)	-	3,5	тис.	у.о.	
Тел.:	(068)	236-54-81.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	6	сот.,	приват.,	
60	 км	 від	Києва,	 20	 хв.	 від	 електрички,	 охо-
рона,	 сад,	копанка,	дерев.	будівля	9	кв.м)	 -	2	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	422-50-64.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	12	сот.)	-	3,5	
тис.	у.о./ділянка.	Тел.:	(097)	511-52-85.
·	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.
·	ЗАПРУДДЯ	(Рокитнянський	р-н,	54	сот.,	дер-
жакт,	річка)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ЗАПРУДДЯ	(Рокитнянський	р-н,	75	км	від	
Києва,	54	сот.,	річка,	каскад	озер,	чорнозем	
2	м)	-	5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	983-72-58.
·	ЗДВИЖІВКА	 (Бородянський	 р-н,	 35	 км	
від	Києва,	 10	 сот.,	 під	 забудову,	 держакт,	 ка-
дастровий	 номер,	 поряд	 газ,	 електроенергія,	
ліс,	гриби)	-	70	тис.грн.	Тел.:	(097)	283-75-76.
·	ЗДОРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 12	 сот.).	
Тел.:	(097)	210-02-18.
·	ІРПІНЬ	 (вул.	 Гагаріна,	 16,280	 сот.,	 кутова,	
44х38	 м,	 всі	 комунікації	 центр.,	 старий	 бу-
динок	107,9	кв.м,	бажано	ділянка	під	забудову)	
-	145	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	916-95-52.
·	ІРПІНЬ	(К.-Святошинський	р-н,	вул.	Шев-
ченка,	 центр,	 8,5	 сот.,	 приват.,	 півбудинку,	
гарний	 житловий	 стан,	 поряд	 електричка,	
маршрутки,	 школи,	 дитсадки,	 супермар-
кети)	-	62	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	108-31-39.
·	КАЛИНІВКА	 (Макарівський	 р-н,	 Жито-
мирська	 траса,	 30	 км	 від	 Києва,	 40	 сот.).	
Тел.:	(066)	650-35-40.
·	КОВАЛІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 вул.	
Лісова,	 29	 сот.,	 під	 забудову,	 газ,	 електро-
енергія,	 вода,	 електричка,	 будинок,	 70	 км	
від	Києва,	кадастровий	номер)	-	4,5	тис.	у.о.	
Тел.:	(093)	692-78-10.
·	КОЛОНЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
8,5	сот.).	Тел.:	(093)	146-71-70.
·	КОРЖІ	(Баришівський	р-н,	садове	товари-
ство	«Садовод»,	6	сот.,	р.Трубіж,	цокольний	
поверх	висотою	3	м,	накритий	панелями,	бу-
дівельні	матеріали)	-	25	тис.грн.	Тел.:	(067)	
744-60-22.
·	КРАСНОГІРКА	 (Макарівський	 р-н,	 28	
сот.).	Тел.:	(066)	650-35-40.
·	КРЮКІВЩИНА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
півбудинку,	4,2	сот.,	газ,	опалення	газове	та	
пічне,	с/в	у	дворі,	окремий	двір)	-	18	тис.	у.о.	
Тел.:	(099)	202-43-19.
·	ЛЕБЕДІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 10	 сот.,	
можливе	збільшення	до	70	сот.,	межує	з	лісом,	
електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	власник)	-	4	
тис.грн/сот.,	торг.	Тел.:	(096)	010-28-50.
·	ЛІСНИКИ	(14	сот.,	гори,	ліс,	поряд	озеро)	-	
договірна.	Тел.:	280-35-02,	(066)	752-60-63.
·	ЛІСНИКИ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 зе-
мельні	ділянки	від	6	до	20	сот.,	будинки	не-
добудовані).	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	ЛЮДВИНІВКА	 (Макарівський	
р-н,	 51	 км	 від	Києва	 по	Житомир-
ській	трасі,	2,7	га,	ОСГ)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(067)	316-37-83.
·	ЛЮТІЖ	 (Вишгородський	 р-н,	 будинок	
дерев.,	 2	 кімнати,	 старий,	 6	 сот.,	 на	 березі	
Київського	 моря	 -	 200	 кроків,	 35	 км	 від	
Києва,	 маршрутка	 5	 раз	 на	 день)	 -	 12	 тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	924-22-25.
·	МАЛЮТЯНКА	(К.-Святошинський	р-н,	13	
км	від	Києва,	12	сот.).	Тел.:	(067)	494-13-11.
·	МАР’ЯНІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 25	
сот.,	під	забудову,	поблизу	всі	комунікації	-	
газ,	вода,	електроенергія;	чорнозем,	мальов-
нича	місцевість,	власник)	-	8	тис.	у.о.	Тел.:	
(067)	757-42-32.
·	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.
·	МИРІВКА	 (Кагарлицький	 р-н,	 50	 км	 від	
Києва,	 старий	 будинок,	 20	 сот.,	 озеро,	 ліс,	
курортне	місце,	сад,	електроенергія)	-	3	тис.	
у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	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.
·	МОТОВИЛІВКА	 (Фастівський	р-н,	поряд	
електричка,	 ліс,	 озеро,	 20	 сот.,	 фундамент,	
фруктовий	сад).	Тел.:	(093)	691-24-00.
·	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	садів-
ництво,	будівництво	дозволено,	межує	з	лісом,	
електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	власник)	-	4	
тис.грн/сот.,	торг.	Тел.:	(050)	353-04-26.
·	НИЖЧА	ДУБЕЧНЯ	(Вишгородський	р-н,	10	
сот.,	можливе	збільшення	до	70	сот.,	під	садів-
ництво,	будівництво	дозволено,	межує	з	лісом,	
електроенергія	-	100	м,	газ	-	1,3	км,	власник)	-	4	
тис.грн/сот.,	торг.	Тел.:	(050)	331-95-20.
·	НИЖЧА	 ДУБЕЧНЯ	 (Вишгород-
ський	р-н,	на	початку	села,	ділянка	
4	сот.,	поряд	бетонна	дорога,	елек-
троенергія,	 газ)	 або	 здам	в	оренду.	
Тел.:	(067)	975-88-59.
·	ОЗЕРА	(Бородянський	р-н,	13	км	від	Києва,	
10	сот.,	під	забудову)	-	5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	032-99-89.
·	ОЗЕРА	(Бородянський	р-н,	13	км	від	Києва,	
12	 сот.,	 центр,	 озеро,	 приват.)	 -	 6	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(050)	581-69-54.
·	ОЗЕРА	(Бородянський	р-н,	14	км	від	Києва,	
3	км	від	Гостомеля,	12	сот.,	центр	села,	вихід	
до	 озера,	 приват.)	 -	 6	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(063)	593-04-87.
·	ОЗЕРА	 (Бородянський	 р-н,	 20	 км	 від	
Києва,	20	сот.,	під	 забудову,	від	 господаря,	
поряд	пошта,	школа,	дитсадок,	амбулаторія,	
ставок).	Тел.:	(067)	287-22-39.
·	ОСЕЩИНА	 (Вишгородський	 р-н,	 кооп.	
«Ветеран-1»,	5,5	сот.,	під	садівництво,	рівна,	
прямокутна,	сусіди	збадовані,	асфальтована	
дорога,	комунікації	по	вулиці)	-	3,5	тис.	у.о./
сот.	Тел.:	(068)	867-53-97.
·	ОСЕЩИНА	 (Вишгородський	 р-н,	 кооп.	
«Ветеран-1»,	5,7	сот.,	під	садівництво,	рівна,	
прямокутна,	 сусіди	 збудовані,	 асфальт,	 ко-
мунікації	по	вулиці)	-	3,5	тис.	у.о./сот.	Тел.:	
(068)	767-53-97.
·	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.

·	ПІДГІРЦІ	 (Обухівський	 р-н,	
ст.Підгірці,	25	км	від	Києва,	садове	
товариство,	 0,1008	 га,	 під	житлову	
забудову,	біля	ділянки	озеро,	рибо-
ловля,	пляж,	гриби,	ягоди)	-	9,5	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	652-84-59.
·	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,	 с.Троєщина,	
12	 сот.,	 електроенергія)	 -	 25	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(099)	355-03-43.
·	ПОДІЛЛЯ	 (Баришівський	 р-н,	 40	 сот.,	
поряд	траса).	Тел.:	(097)	527-07-56.
·	ПРОЦІВ	(Бориспільський	р-н,	32	сот.)	-	40	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	206-41-77.
·	ПУХІВКА	 (Броварський	 р-н,	 під	 забу-
дову,	9,1	сот.,	красиве	місце,	комунікації,	до	
Десни	1	км,	сусіди	живуть,	можливе	збіль-
шення	площі)	-	8	тис.	у.о.	Хазяїн.	Тел.:	(050)	
504-65-96,	(068)	965-26-65.
·	РАКІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 20	 км	 від	
Києва,	6	сот.,	будка	від	дощу,	газ,	електро-
енергія,	 сусіди	 збудовані)	 -	 1,3	 тис.	 у.о./
ділянка.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	РЖИЩІВ	 (60	 км	 від	 Києва,	 20	 сот.,	 газ,	
електроенергія,	 асфальт,	 фруктові	 дерева).	
Тел.:	(096)	762-59-98.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 45	 км	 від	
Києва,	12	сот.,	вільна,	без	будівель,	5	хв.	до	
каналу,	ліс)	-	1	тис.	у.о./сот.	Терміново.	Тел.:	
(066)	602-49-46.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 9,1	 сот.,	 бе-
тонна	огорожа,	метал.	ворота,	хвіртка).	Тел.:	
(095)	585-53-70.
·	РОГОЗІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 16	 сот.,	
асфальтований	 під’їзд,	 електроенергія,	
свердловина)	-	за	домовленістю.	Терміново.	
Тел.:	(067)	505-91-68.
·	РОЖНИ	 (Броварський	 р-н,	 під	 садів-
ництво,	затока,	ліс	поряд,	12	сот.)	-	168	тис.
грн.	Тел.:	362-37-22.
·	РУДЕ	СЕЛО	 (16	 сот.,	 під	 забудову).	 Тел.:	
360-93-52.
·	СИНЯК	 (Вишгородський	 р-н,	 12	 сот.,	 під	
садівництво,	кутова,	чиста,	без	дерев,	поряд	
ліс,	 дорога,	 грунт)	 -	 3	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (098)	
308-60-90.
·	СИНЯК	 (Вишгородський	 р-н,	 17	 сот.,	 під	
забудову).	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	СОШНИКІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 три	
ділянки	по	25	сот.,	під	забудову	заміського	
будинку,	 садиби,	 поряд	 комунікації	 вода,	
газ,	 електроенергія,	 поряд	 ліс,	Дніпро,	 два	
озера,	 р.Карань,	 чиста	 зона,	 ліспромгосп,	
лісництво)	-	договірна.	Хазяйка.	Тел.:	(050)	
750-11-12	(Галина).
·	ТАРАСІВКА	(Броварський	р-н,	10	сот.,	під	
забудову,	 фруктовий	 сад,	 підведено	 світло,	
свердловина,	 кооп.	 «Фіалка»).	 Тел.:	 (097)	
490-02-47.
·	ТЕЛЕШІВКА	 (80	 сот.,	 в	 кінці	 городу	 річка,	
чорнозем,	 дерев.	 будинок,	 газ,	 колодязь,	 літ.	
кухня,	сарай)	-	4,5	тис.	у.о.	Тел.:	(099)	092-11-83.
·	ТРЕБУХІВ	(Броварський	р-н,	10	сот.)	 -	за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	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.
·	ЦИБЛІ	(П.-Хмельницький	р-н,	12	сот.,	під	
забудову,	 22х54,5	 м,	 поряд	 електроенергія,	
вода,	 газ,	 будівельний	 проект,	 навколо	 ліс,	
Дніпро,	розвинута	інфраструктура)	-	7	тис.	
у.о.	Тел.:	(093)	692-78-10.
·	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,	 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.
·	ШИБЕНЕ	 (Бородянський	 р-н,	 40	 км	 від	
Києва,	 19	 сот.,	 під	 забудову,	 один	 власник,	
держакт,	 будівельний	 паспорт,	 кадастровий	
номер)	-	35	тис.грн,	торг.	Тел.:	(099)	376-59-08.
·	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 
·	ЗОЗУЛІ	 (Васильківський	 р-н,	 25	
сот.,	біля	лісу,	тиха	чиста	зона,	су-
сідів	 немає,	 мальовниче	 місце,	 1	
км	від	річки,	р.Стугна)	на	1-кімн.	в	
Києві.	 Тел.:	 (097)	 372-38-70,	 (066)	
675-23-86.
·	КЛАВДІЄВЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 8	
сот.)	на	автомобіль	(не	старше	2015	р.вип.).	
Тел.:	(063)	241-77-95.
·	ОБУХІВСЬКИЙ	Р-Н	(25	сот.,	під	забудову,	
Голубе	озеро)	на	автомобіль	або	продам	-	8	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	298-55-26.

здам 
·	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.

Інші регіони
продам 

·	БУКОВЕЦЬ	(Івано-Франківська	обл.,	2	га,	
маленький	будиночок,	нова	дорога)	-	50	тис.	
у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	356-72-96.
·	ГРЕБІНКА	 (Полтавська	 обл.,	 вул.	
Перемоги,	15	хв.	пішки	від	вокзалу,	
140	км	від	Києва,	по	вулиці	світло,	
газ,	 під	 забудову,	 10	 сот.)	 -	 50	 тис.
грн.	 Тел.:	 (066)	 350-78-91,	 (067)	
735-60-09.
·	КЕЛЕБЕРДА	 (Черкаська	 обл.,	 Канівський	
р-н,	11	сот.,	поряд	Дніпро,	ліс,	біля	ділянки	
водойма,	 12	 км	від	м.Канів)	 -	 450	у.о./сот.,	
торг.	Тел.:	(097)	884-61-72.
·	КОКТЕБЕЛЬ	(Крим,	8,5	сот.,	9,5	сот.,	11,5	
сот.	 -	 є	будівлі,	до	моря	800	м).	Тел.:	 (050)	
147-08-15,	(050)	740-75-92.
·	МИРГОРОД	(Полтавська	обл.,	вул.	
Стаднянська,	7	сот.,	огорожа,	будка,	
свердловина,	маршрутки,	15	хв.	до	
центру)	-	60	тис.грн.	Тел.:	(097)	050-
36-00,	(093)	405-82-59.
·	ТОПИЛЬНЕ	 (Черкаська	 обл.,	 3	 га).	 Тел.:	
(067)	969-85-45.
·	УМАНЬ	(Черкаська	обл.,	1,43	га,	під	забу-
дову,	підведені	всі	комунікації)	-	2,2	млн	у.о.	
Тел.:	(095)	477-34-86.
·	ЧЕРВОНИЙ	ПАРТИЗАН	(Ніжинський	напр.,	
60	км	від	Києва,	 44	 сот.,	 в	 кінці	 городу	річка,	
газ	у	дворі,	електроенергія,	тел.	лінія,	магазини,	
школа,	лікарня,	сарай,	підвал)	недорого	або	об-
міняю.	Варіанти.	Тел.:	(068)	572-12-16.
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обміняю 

·	ЖИТОМИР	(11	сот.,	район	Крошня,	поряд	
Кромберт,	 ринок	 Ринг,	 розважальний	 ком-
плекс	 «Золоте	Руно»,	 спокійне	 тихе	місце,	
магазини,	 до	 зупинки	 маршрутки	 5	 хв.	
пішки,	електроенергія,	газ	підведені,	озеро	
поряд)	 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,	здам	в	оренду.	Тел.:	
(050)	445-17-26.
·	Будинок	метал.	(7,5х3,5	м,	метал.)	на	виве-
зення.	Тел.:	(098)	601-91-17.
·	Дніпровський	 (Русанівські	 сади,	 будинок,	
2-пов.,	цегл.,	другий	поверх	дерев.,	6,5х6,5	
м,	 гараж,	 лазня,	 кухня,	 свердловина,	
дровник,	гарний	сад,	ділянка	650	кв.м)	або	
обміняю	на	2-кімн.	Тел.:	(068)	359-95-79.
·	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.
·	БЕРЕЗАНЬ	(50	км	від	Києва,	6	сот.,	свер-
дловина,	 огорожа,	 будиночок,	 сад,	 заліз-
ниця,	автовокзал,	школа,	магазини,	електро-
енергія).	Тел.:	(098)	722-46-16.
·	БЕРЕЗАНЬ	 (6	 сот.,	 сад,	 будинок	 метал.,	
свердловина,	 огорожа,	 світло).	 Тел.:	 (063)	
216-59-55.
·	БЕРЕЗАНЬ	(дача	цегл.,,	6	сот.,	будиночок,	
чорнозем,	електричка,	колодязь,	погріб,	сад,	
тихе	місце,.	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	БІЛА	 ЦЕРКВА	 (8,5	 сот.,	 вода,	 електрое-
нергія,	заїзд,	фруктові	дерева,	район	заводу	
Біофарма)	 -	 4,2	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Терміново.	
Тел.:	(068)	887-18-96.
·	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.:	
(096)	804-89-74.
·	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	(метал.,	7,5х3,5	м,	утеплений)	-	3,8	
тис.	 у.о.	 або	 обміняю	 на	 автомобіль.	 Тел.:	
(063)	394-57-23.
·	Будиночок	метал.	(7,5х3,5	м,	утеплений,	на	
вивіз)	-	4	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	511-52-85.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (дача,	 цегл.,	 8	 сот.).	 Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	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	домовленістю.	Тел.:	 (098)	219-
73-83,	(066)	649-80-91.
·	ГАЛИНКА	(Бородянський	р-н,	СТ	«Жовт-
неве»,	цегл.,	3	кімнати,	веранда,	сарай,	ого-
рожа,	 6	 сот.,	 сад)	 -	 5,5	 тис.	 у.о.,	 торг.	Тел.:	
(067)	835-42-81.
·	ГАЛИНКА	(Бородянський	р-н,	ст.Загальці,	
старий	 будинок,	 8	 сот.)	 -	 5	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(068)	837-10-60.
·	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.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (Сади,	 вул.	 Лсіова,11,	 бу-
динок	 55	 кв.м,	 цегл.,	 свердловина,	 5	 сот.).	
Тел.:	(097)	535-65-74.
·	ЖОВТНЕВЕ	(Переяслівський	р-н,	
колишня	Студеники,	будинок,	1974	
р.	 забудови,	 79	 кв.м,	 веранда	 10	
кв.м,	2	сараї,	погріб,	цегл.,	колодязь	
у	дворі,	город	27	сот.,	чорнозем,	мо-
лодий	 сад,	 електроенергія,	 газове	
опалення)	 -	 7	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(097)	504-64-12	(Анна	Петрівна).
·	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,	 дачна,	 6	 сот.,	
приват.,	60	км	від	Києва,	20	хв.	від	електрички,	
охорона,	сад,	копанка,	дерев.	будівля	9	кв.м)	-	2	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	422-50-64.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	садовий	бу-
динок	 12,5	 кв.м,	 житлова,	 електроенергія,	
літ.	душ,	туалет,	сарай,	6	сот.,	сад,	огорожа	
-	 25	%,	 електричка,	 автобус)	 -	 6,8	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(098)	666-45-68.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 утеплена,	 18	
кв.м,	 електроенергія,	 газ	 поряд,	 охорона,	 6	
сот.,	примикає	до	лісу,	річка,	озеро,	магазини,	
транспорт)	-	6,9	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	489-87-54.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (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.
·	ЗДОРІВКА	(Васильківський	р-н,	2-пов.,	дача,	
комунікації	в	будинку).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	КОЖУХІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 кооп.	
«Калиновий	Гай»,	дача,	8	сот.,	гарний	сад,	бу-
динок-вагончик,	газ	до	ділянки,	5	хв.	від	елек-
трички)	-	11	тис.	у.о.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	ЛУБ’ЯНКА	(Рокитнянський	р-н,	80	км	від	
Києва,	цегл.,	80	кв.м,	кухня	18	кв.м,	3	кім-
нати,	 газове	 та	 пічне	 опалення,	 колодязь,	
погріб,	25	сот.,	сад,	магазин,	маршрутка)	-	5	
тис.	у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	ЛЮБЧА	 (Білоцерківський	 р-н,	 3	 кімнати,	
госпбудівлі,	газ	-	50	м	від	будинку,	25	сот.)	
-	7	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	496-63-16.
·	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.,	
дача,	ліс,	озеро,	охорона,	12	сот.).	Тел.:	(063)	
771-38-18.
·	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.
·	РАКІВКА	 (Вишгородський	 р-н,	 20	 км	 від	
Києва,	 6	 сот.,	 будка,	 електроенергія,	 річка)	
-	1,2	тис.	у.о./ділянка.	Тел.:	(097)	279-32-06.

·	Брус	(4000х150х50	см,	сухий,	сосновий)	-	
100	 грн/шт.,	 дошку	 (шальовка,	 6	м,	 2,5х30	
см,	суха)	недорого,	сітку-рабицю	(1	рулон)	
недорого.	Тел.:	(097)	454-25-10.
·	Дзеркало	 (полотно,	 4	 шт.,	 нов.),	 прут	
(метал.,	6	мм,	бухта).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Драбину-люк	(метал.),	коліно,	два	трійника	
(діаметр	100	мм),	батареї	чавунні	 (нов.,	по	
2	 та	3	 секцій,	 12	шт.),	 дріт	мідний	 (1,1х4).	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Драбину	 (метал.,	 2	м),	шпалери	 (3	 види).	
Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Замок	кодовий	для	квартири.	Тел.:	258-59-96.
·	Клей	столярний	(200	г,	залишки).	Тел.:	463-19-56.
·	Лінолеум	(1х3	м,	нов.).	Тел.:	(097)	861-70-
83,	(066)	771-05-74.
·	Лінолеум	 (340х465	 см,	 340х370	 см,	
340х240	 см,	 340х160	 см,	 260х180	 см,	 із	
новобудови,	плінтус	в	якості	безкоштовно)	
недорого.	Тел.:	(099)	366-07-11.
·	Мембрану	 під	металочерепицю	 (75	 кв.м).	
Тел.:	(050)	534-43-83.
·	Паркет	 (10	кв.м),	 лінолеум	кольоровий	 та	
утеплений.	Тел.:	546-96-87.
·	Плитку	 лицювальну	 (14,52	 кв.м),	 клей	 для	
плитки	(6	мішків	по	25	кг).	Тел.:	(093)	850-31-35.
·	Пояс	страховочний	будівельний.	Тел.:	(095)	
280-43-75.
·	Профіль	 алюмінієвий	 (довжина	 1-3	 м,	
850х40х4	мм).	Тел.:	(097)	953-66-00.
·	Профіль	 алюмінієвий	 (довжина	 7	 м,	 тов-
щина	стінки	3,4	мм,	ширина	16	та	8,	висота	
4	см).	Тел.:	419-34-05.
·	Профіль	СД	для	стелі	 (суперміцний,	нов.,	
3	упаковки)	недорого.	Тел.:	(096)	331-19-03,	
355-70-60.
·	Прут	метал.	(6	мм,	бухта).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Суміш	клеючу	ЦЕРЕЗИТ	СМ-11	СЕНТРІ	для	
облицювання	керамічної	плиткою	всередині	та	
зовні	будівель.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Труби	 метал.	 (6	 шт.,	 по	 8-10	 м,	 водопро-
водні).	Тел.:	(093)	198-39-39.
·	Трубку	нерж.	 (діаметр	15	мм).	Тел.:	 (063)	
865-62-86.
·	Фанеру	(3	листа,	52,5х168,5	см,	50х150	см,	
56х142	см)	-	150	грн,	рами	балконні	(5	шт.,	
зі	склом,	корич.)	-	500	грн	за	все.	Тел.:	(067)	
911-29-90.
·	Шпалери	 (3	 кольори),	 драбина	 (2	 м,	
метал.).	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Шпалери	під	фарбу	(по	2	рулони	в	упаковці,	
всього	6	рулонів).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Шпалери	 (світлі,	 Німеччина,	 10	 рулонів).	
Тел.:	(067)	230-04-94.

2.2 Вікна, двері, жалюзі, 
перегородки

продам 
·	Блок	 віконний	 із	 окремими	 рамами	
(1500х880	 мм),	 рами	 віконні	 засклені	
(1400х550	мм,	 2	шт.),	 1300х470	мм,	 2	шт.,	
електрокартон	 (0,4	мм,	 5	 кв.м).	 Тел.:	 (093)	
802-53-53.
·	Бронедвері	(90х205	см,	вага	більш	100	кг)	-	
1,9	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Бронедвері	 (б/к),	 двері	 міжкімнатні	
(200х80	см).	Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Вікна	дерев.	з	нов.	склопакетом.	Тел.:	(050)	
383-27-02.
·	Вікна	металопластикові	(гарна	якість,	профіль	
WINBAY),	фарби,	лаки.	Тел.:	(050)	558-60-95.
·	Вікна,	 радіатори	 (б/к,	 вітч.)	 -	 40	 грн/кг.	
Тел.:	(050)	558-60-95,	(097)	368-70-30.
·	Вікно	 металопластикове	 (1,56х1,43	 м,	
склопакет).	Тел.:	(098)	255-55-93.
·	Двері	внутр.	(для	кімнати).	Тел.:	(050)	727-86-63.
·	Двері	вхідні	(180х80	см,	дерев.,	нов.).	Тел.:	
(067)	599-07-79,	443-19-35.
·	Двері	 вхідні	 (2	 шт.,	 з	 коробкою,	 ДСП,	
гарний	стан).	Тел.:	(066)	274-61-83.
·	Двері	дерев.	 (зі	склом,	масивні,	2	шт.,	до-
ставка)	-	400	грн.	Тел.:	(050)	609-60-46.
·	Двері	 з	 коробкою	 (200х80	 см,	 колір	 каль-
вадос),	кахель	(20х30	см).	Тел.:	(097)	861-70-
83,	(066)	771-05-74.
·	Двері	міжкімнатні	(1	шт.,	з	коробкою,	біла,	
зі	склом).	Тел.:	(095)	065-88-75.
·	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.
·	Жалюзі	(метал.,	горизонтальні,	1,5	м).	Тел.:	
419-34-05.
·	Рами	(2	шт.,	зі	склом,	1х1,1	м).	Тел.:	(067)	
439-84-77.
·	Рами	 віконні	 (19	шт.,	 зі	 склом)	 недорого.	
Це	 готова	 мансарда	 або	 веранда,	 балкон,	
теплиця.	 Допоможу	 з	 встановленням	 за	
окрему	плату.	Тел.:	(066)	459-82-04.
·	Рами	зі	склом	(50х150	см).	Тел.:	(096)	369-
91-47.
·	Скоби	 скоби	 метал.	 для	 будівництва	
даху	 будинку	 (60	 шт.)	 по	 5	 грн/шт.,	 люк	
часвунний	 з	 пришкою	 (на	 4	 замки,	 для	
вигрібної	ями).	Тел.:	(066)	763-77-87,	(099)	
470-51-02.

2.3. Решітки, огорожі, 
ворота

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

продам 
·	Батареї	чавунні	(нов.,	по	2-3	секцій).	Тел.:	
(096)	369-91-47.
·	Ворота	(б/к).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Ворота	гаражні	(2х3	м).	Тел.:	(063)	771-38-18.
·	Ворота	 гаражні	 ролетні	 (2,920х2,500	 м).	
Тел.:	(066)	824-70-80,	(067)	175-36-98.
·	Ворота	гаражні	(товщина	листа	4	мм,	уте-
плені).	Тел.:	(066)	273-76-40.
·	Ворота	дачні	(розпашні,	нов.,	з	хвірткою	та	
стовпами).	Тел.:	(066)	208-33-55.
·	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.
·	Сітку-рабицю	(1	рулон,	оцинкована,	10	м).	
Тел.:	(097)	454-25-10.

2.4. Будівельн хімія
продам 

·	Клей	шпалерний,	шпалери	різні.	Тел.:	424-
04-21.

2.5. Сантехніка
куплю 

·	Ванну	 (140х70	 см,	 для	 себе).	 Терміново.	
Тел.:	(050)	656-25-07.
·	Раковину	для	ванни,	унітаз,	ванну	недорого	
або	прийму	в	дарунок.	Тел.:	(095)	709-58-21.

продам 
·	Біде,	 унітаз	 (білі),	 раковину	 (кавовий	
колір).	Тел.:	(067)	909-56-02.
·	Ванни	цинкові	(невеликі).	Тел.:	(098)	296-
05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Ванну	чавунну	(б/к,	1,5	м).	Тел.:	(097)	403-17-22.
·	Ванну	чавунну	(метал.).	Тел.:	(097)	409-34-96.
·	Комплект	для	водовідведення	дачного	буди-
ночка	(нов.,	труби	та	ін.).	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Крани	сантехнічні	(нов.,	різні	розміри)	не-
дорого.	Тел.:	(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	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	 кухон.	 (подвійна,	 нерж.,	 тумба,	
кран,	 б/к,	 робоча)	 -	 1	 тис.грн.	 Тел.:	 (067)	
911-29-90.
·	Мийку	кухон.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Мийку	 накладну	 (кухон.,	 нерж.,	 80	 см).	
Тел.:	(066)	825-18-45.
·	Мийку	(нерж.,	80х60	см,	гарний	стан)	-	350	
грн.	Тел.:	(093)	576-85-01.
·	Мийку	 нерж.	 (нов.,	 50х50	 см,	 накладна).	
Тел.:	(068)	928-11-43.
·	Пристрій	РАВАК	для	гідромасажної	ванни	
(Німеччина).	Тел.:	(099)	124-69-22.
·	Умивальник	з	тумбою	(нов.,	для	дачі),	єм-
кість	 пластикову	 (200	 л,	 нов.).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Умивальник	з	тумбою	(нов.,	для	дачі).	Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Умивальник	КОЛО	НОВА	ТОП	(нов.,	кутовий,	
50х63	см,	Польща).	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	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.

2.6. Засоби опалення та 
газопостачання

куплю 
·	Газколонку	 ЮНКЕРС-10-13	 (несправну,	
на	запчастини).	Тел.:	(066)	763-77-87,	(099)	
470-51-02.
·	Газкотел	 АОГВ-110,	 газколонку	 ВПГ-24	
(для	себе)	недорого.	Тел.:	525-96-94.

продам 
·	Бак	водяний	(500	л,	для	водопоста-
чання	в	будинку,	нерж.,	 1х1х0,5	м,	
два	різьбових	вихода	на	3/4	дюйма,	
б/к,	 гарний	 стан,	 Херсонська	 обл.,	
висилаємо)	 -	 2,2	 тис.грн,	 торг.	 Бак	
водогрійний	 для	 опалення	 приват.	
будинку	 (встановлення	 на	 котел,	
нерж.,	 б/к,	 гарний	 стан,	 44х46х97	
см)	-	1,6	тис.грн.	Пересилаємо.	Тел.:	
(050)	261-45-22.
·	Батареї	 опалененя	 (8	 та	 10	 секцій).	 Тел.:	
(050)	444-18-94.
·	Батарею	чавунну	(7-секційна,	гарний	стан,	
робоча).
·	Батарею	 чавунну	 (7-секційна).	 Тел.:	 (066)	
249-97-19.
·	Бачок	розширювальний	(20	л,	для	водяного	
опалення)	 -	 100	 грн.	Тел.:	 (066)	 763-77-87,	
(099)	470-51-02.
·	Вентилятор,	 обігрівач	 масляний.	 Тел.:	
(050)	727-86-63.
·	Водонагрівач	(200	л,	нов.,	у	вигляді	бочки,	
циліндричний)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	496-
37-76,	(098)	845-20-90.
·	Газколонку	(б/к)	недорого.	Тел.:	(098)	296-
05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Газкотел	(б/к).	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Кондиціонер	мобільний	 (холод-тепло)	 -	 900	
грн,	обігрівач	-	700	грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Котел	 опалювальний	 (рідке	 паливо,	 80	
кв.м,	до	системи	водяного	опалення),	обігрі-
вачі	водяні	(міцний,	для	приміщень,	2	кВт,	2	
шт.).	Тел.:	(095)	525-41-84,	576-19-32.
·	Котел	 твердопаливний	 (є	 газ,	 нов.).	 Тел.:	
(066)	208-33-55.
·	Обігрівач	(2	кВт,	9	секцій).	Тел.:	443-81-33.
·	Обігрівач	 (3-швидкісний)	 -	 350	 грн.	 Тел.:	
(098)	839-99-17.
·	Обігрівач	 електричний	 (декоративний,	
емітація	каміна,	габарити	висота	52	см,	ши-
рина	 20	 см,	 довжина	 58	 см,	 регулювання,	
яркість	пламені,	обігрів,	висота	пламені,	су-
часний	стиль)	-	2,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	
282-29-71	(Інна).
·	Обігрівачі	 водяні	 (3	 кВт,	 2	шт.),	 обігрівач	
(рідке	 паливо,	 для	 приміщень,	 підклю-
чається	 до	 системи	 водяного	 опалення),	
котел	 (рідке	паливо,	 для	приміщень).	Тел.:	
(095)	525-41-84,	576-19-32.
·	Обігрівачі-калорифери	(кімнатні,	закриті).	
Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Обігрівач	оливний.	Тел.:	565-85-77.
·	Обігрівач	(термостат,	програми)	-	350	грн.	
Тел.:	(050)	076-91-61.
·	Пічку-буржуйку	(чавунна,	1939	р.вип.,	Німеч-
чина).	Тел.:	(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Пічку	 для	 опалення	 теплиць,	 приміщень,	
майстерень	(на	рідкому	паливі,	нов.)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(067)	909-56-02.
·	Пічку	метал.	(виготовлена	за	індивідуальним	
замовленням	 та	 проектом	 на	 заводі,	 метал	
сталь	товщина	10	мм).	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	Радіатор	 КОРАДО	 (Чехія,	 50х60	 см,	 нижнє	
підведення,	нов.)	-	1,2	тис.грн,	регулятор	тепла	
КОРАДО	(нов.)	-	230	грн.	Тел.:	(095)	827-19-70.
·	Тепловентилятор.	Тел.:	(098)	107-72-07.

2.7. Ремонтно-будівельні, 
оздоблювальні роботи

пропоную 
·	Майстер-універсал.	Всі	будівельні	
роботи	 виконую.	 Електрику,	 сан-
техніку,	гіпсокартон,	малярка,	шту-
катурка.	Тел.:	(096)	211-03-04.
·	Паркет.	Акуратна	робота	бара-
банною	 та	 плоскошліфувальною	
машинами.	 Дрібні	 ремонти.	 Ла-
кування.	 Гель.	 Кріплення	 плін-
тусу.	Укладка	ламінату.	Консуль-
тації.	Шпаклювання	щілин.	Тел.:	
360-92-60.
·	Терміново	 виконуємо	 будівельні	
роботи.	Кладка	 цегли,	штукатурка,	
шпатлівка,	 сантехнічні	 роботи.	
Якість	та	охайність.	Тел.:	(098)	326-
97-99,	(063)	718-75-99.

3 Транспорт 3

3.1. Автомобілі легкові
куплю 

·	Аварійний	 або	 цілий:	 ДЕУ,	
ШКОДА,	 ШЕВРОЛЄ,	 ФОЛЬК-
СВАГЕН,	МЕРСЕДЕС,	АУДІ,	БМВ,	
ОПЕЛЬ,	ФОРД,	ПЕЖО,	РЕНО,	МІ-
ЦУБІСІ,	ТОЙОТА	та	ін.	Тел.:	(044)	
233-55-39,	 (098)	 263-33-91,	 (050)	
150-53-68,	(063)	233-55-39.
·	Куплю	 ПОБЄДА,	 ВОЛГА,	 МОС-
КВИЧ,	 ЗАПОРОЖЕЦЬ,	 ЗІМ,	 ЗІС,	
ВАЗ	а	також	старі	мотоцикли:	УРАЛ,	
ДНІПРО,	 ІЖ,	ЯВА,	ХАРЛЄЙ.	 Тел.:	
(044)	 237-39-30,	 (050)	 169-57-73,	
(096)	533-23-52,	(063)	237-39-30.
·	Автомобіль	 (будь-який,	 не	 на	 ходу).	 Тел.:	
(096)	961-78-78.
·	Автомобіль	(гарний	стан,	для	себе)	дорого.	
Тел.:	(097)	638-83-77.
·	Автомобіль	до	500	у.о.	Тел.:	(098)	287-33-61.
·	Автомобіль	 (з	 маленьким	 пробігом,	 для	
себе).	Тел.:	(050)	927-54-17.

·	Електромобіль	 (гібридний),	 електровело-
сипед.	Тел.:	(067)	265-00-62.
·	Легковий,	можна	ЛАЗ	(на	ходу)	недорого.	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	НИВА	(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	(068)	
502-05-35,	(063)	597-96-12.
·	Пікап	(на	ходу).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	РОВЕР-400	на	запчастини	або	після	ДТП.	
Тел.:	(098)	081-56-16.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ГОЛЬФ-4	 (до	 10	 років)	
або	 ВОЛЬВО	С-40	 (до	 10	 років),	 у	 госпо-
даря.	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ	 В-3,	 ЛАНСІЯ	
ТЕМА	-	до	12	тис.грн.	Тел.:	(097)	803-04-58.

продам 
·	ВАЗ-21011	 (78	 р.вип.,	 двигун	 майже	 без	
пробігу,	білоруська	 гума)	 -	 9	 тис.грн.	Тел.:	
(097)	240-06-21.
·	ВАЗ-21011	(79	р.вип.,	білий,	седан,	у	ДТП	
не	був,	на	ходу).	Тел.:	(097)	272-21-85.
·	ВАЗ-21011	(79	р.вип.).	Тел.:	(095)	738-16-91.
·	ВАЗ-21061	 (89	 р.вип.,	 1,5	 л,	 газ-бензин,	
жовтий,	 повний	 капремонт)	 -	 1,3	 тис.	 у.о.	
Тел.:	(095)	477-34-86.
·	ВАЗ-2106	 (2001	 р.вип.,	 на	 ходу,	 світло-
беж.,	можна	на	запчастини).	Тел.:	229-96-75,	
(066)	272-24-04.
·	ВАЗ-2106	 (79	 р.вип.,	 гаражне	 зберігання,	
невеликий	пробіг,	рідна	фарба,	гарний	стан,	
капремонт	двигуна)	-	2	тис.	у.о.	Тел.:	(066)	
937-64-07.
·	ВАЗ-2107	 (2005	 р.вип.,	 біл.,	 112	 тис.км,	
технічно	 справний,	 чистий	 салон,	 карбю-
ратор,	бензин,	на	ходу)	-	1,85	тис.	у.о.	Тел.:	
(095)	717-44-78.
·	ВАЗ-2110	(2002	р.вип.,	один	господар,	130	
тис.км,	інжектор,	1,5	л,	гарний	стан,	на	ходу,	
імобілайзер,	 фаркоп,	 багажник	 зверху)	 -	 3	
тис.	у.о.	Тел.:	(067)	992-30-58.
·	ВОЛГА	ГАЗ-2410	(89	р.вип.,	2,4	л,	143	тис.
км,	колір	слонова	кістка)	-	1,2	тис.	у.о.	Тел.:	
(066)	310-49-88	(Сергій).
·	ВОЛЬВО-940	 (93	 р.вип.,	 2,3	 л,	 турбоін-
жектор,	 гарний	 стан)	 -	 3,6	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(093)	059-94-80.
·	ВОЛЬВО-940	 (93	 р.вип.,	 2,3	 л,	 турбо,	
пробіг	18	тис.км,	відмінний	стан)	-	3,6	тис.	
у.о.	Тел.:	332-04-13.
·	ВОЛЬВО-940	(93	р.вип.,	седан,	2,3	л,	мех.	
КПП,	гарний	стан)	-	3,6	тис.	у.о.	Тел.:	(067)	
280-97-50.
·	ГАЗ-21	 (76	 р.вип.).	 Тел.:	 (098)	 468-96-02,	
(068)	901-53-42.
·	ГАЗ-2410	(88	р.вип.,	на	ходу)	-	500	у.о.	Тел.:	
258-24-35.
·	ГАЗ-3102	ВОЛГА	(85	р.вип.,	можна	на	за-
пчастини).	Тел.:	(068)	358-24-44.
·	ГАЗ-3110	 (2002	 р.вип.,	 колір	 мурена,	 газ-
бензин,	двигун	406,	потребує	заміни	дверей)	
-	1,2	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	ДЕУ	ЛАНОС	(2006	р.вип.,	польська	збірка,	
страхування,	 документи	 готові,	 нов.	 зим.	
гума)	 -	 2,4	 тис.	 у.о.,	 торг.	 Терміново.	 Тел.:	
(063)	437-63-22.
·	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	ЛАНОС	(2008	р.вип.,	1,5	л,	польська	
зборка)	-	2,8	тис.	у.о.	Тел.:	(095)	758-88-21.
·	ДЕУ	МАТИС	(2007-2008	р.вип.,	червоний,	
на	ходу).	Тел.:	(068)	414-66-71.
·	ДЕУ	НЕКСІЯ	 (2006	р.вип.,	 газ-бензин,	1,5	л,	
кондиціонер)	-	2,6	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	766-89-98.
·	ДЕУ	 СЕНС	 (2012	 р.вип.,	 повний	 фарш,	 68	
тис.км,	без	газової	установки,	буде	зніматися	з	
обліку,	небитий,	рідна	фарба,	тріщина	на	склі,	
потертості	бампера)	-	107	тис.грн.	Без	посеред-
ників.	Тел.:	(050)	387-30-34	(Валентин).
·	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.
·	ЗАЗ-968М	 (92	 р.вип.,	 останній	 випуск).	
Тел.:	(067)	169-29-99,	(044)	337-05-82.
·	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.
·	МЕРСЕДЕС	 С-202	 (98	 р.вип.,	 німецька	
реєстрація,	дизель)	-	50	тис.грн.	Тел.:	(095)	
623-60-69.
·	МІЦУБІСІ	ГАЛАНТ	(96	р.вип.,	230	тис.км,	
1,8	л,	темно-зелений,	на	ходу)	-	90	тис.грн.	
Тел.:	550-95-89.
·	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.
·	МОСКВИЧ-2140	 (78	 р.вип.,	 гарний	 стан,	
на	ходу)	-	17	тис.грн.	Тел.:	(050)	968-95-53.
·	МОСКВИЧ-2140	(78	р.вип.,	гарний	стан).	
Тел.:	(096)	253-18-69.
·	МОСКВИЧ-2140	 (85	 р.вип.,	 з	 докумен-
тами)	-	680	у.о.	Тел.:	(066)	215-67-22.
·	МОСКВИЧ-2141	(88	р.вип.,	17	тис.км,	за	тех-
паспортом)	або	обміняю.	Тел.:	(067)	280-14-07.
·	МОСКВИЧ-2717	 (2004	 р.вип.,	 1,6	 л,	 газ-
бензин,	78	тис.км,	потребує	кузовних	робіт)	
-	900	у.о.,	торг.	Тел.:	(073)	472-96-42.
·	МОСКВИЧ	ОДА	(2004	р.вип.,	«пиріжок»,	1,3	
л,	вишневий,	газ-бензин,	кузов	вигорівший)	-	
900	у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	НІССАН	АЛМЕРА	(2007	р.вип.,	89	тис.км,	
седан,	1,6	л,	бензин,	мех.КПП,	беж.,	гарний	
стан,	 нов.	 сигналізація,	 нов.	 магнітола	
ПІОНЕР	МР-3,	 акустика,	 сервісна	 книжка,	
гаражне	зберігання)	-	6,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(096)	274-44-55.
·	ОПЕЛЬ	 ВЕКТРА	 (91	 р.вип.,	 2,0	 л,	 ін-
жектор,	 бензин,	 білий,	 мех.	 КПП,	 на	 ходу,	
робочий	стан,	 розмитнений)	 -	 1,3	 тис.	 у.о.,	
торг.	Терміново.	Тел.:	(093)	770-66-19.
·	ОПЕЛЬ	КОМБО	(95	р.вип.,	вантажний,	по-
требує	заміни	лобового	скла)	-	1,7	тис.	у.о.	
Тел.:	(050)	765-84-77.
·	ПЕЖО-206	 (2009	 р.вип.,	 седан,	 1,4	 л,	
бензин,	 45	 тис.км,	 гаражне	 зберігання,	
гарний	стан,	комплект	нов.	гуми)	-	5,5	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	КАНГО	(2008	р.вип.,	пасажирський,	
перша	 реєстрація	 у	 2013	 р.,	 14,61	 куб.см,	
чорний)	-	5,5	тис.	у.о.	Тел.:	(063)	364-61-42.
·	РЕНО	ЛАГУНА	(2008	р.вип.,	2,0	л,	дизель,	
КПП-автомат,	з	Німеччини,	розмитнений)	-	
9,2	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	(067)	944-08-51.
·	РЕНО	МЕГАН	(96	р.вип.,	купе,	1,6	л,	300	
тис.км,	 газова	 установка,	 червоний	 колір).	
Тел.:	(067)	767-09-51.
·	РЕНО	СИМБОЛ	(2004	р.вип.,	 118	 тис.км,	
білий,	потребує	незначного	ремонту	кузова)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	075-21-91.
·	СІТРОЕН	БЕРЛІНГО	(2008	р.вип.,	140	тис.
км,	гарний	стан,	1,9	л,	дизель)	 -	6	тис.	у.о.	
Тел.:	332-04-13.
·	ТАВРІЯ	 (2003	р.вип.,	60	тис.км)	 -	50	тис.
грн.	Тел.:	(067)	265-00-62.
·	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	ЕСКОРТ	(97	р.вип.).	Тел.:	(097)	109-72-46.
·	ФОРД	 СІЄРРА	 (87	 р.вип.,	 темно-синій,	
5-ступ.КПП,	 газ-бензин,	 газ	 вписаний	 в	
техпаспорт,	диски,	норм.	стан)	-	1,6	тис.	у.о.	
Тел.:	(096)	686-48-12.

·	ШЕВРОЛЄ	АВЕО	(2006	р.вип.).	Тел.:	(096)	
628-76-89.
·	ШКОДА	ФАБІЯ	 (2001	р.вип.,	 1,4	л,	 5-ступ.	
КПП	мех.)	-	3,5	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	730-13-92.

обміняю 
·	ДЕУ	ЛАНОС	(2006	р.вип.,	газ-бензин,	стра-
хування,	документи	в	порядці,	нов.	зим.	гума,	
нов.	 газорозподільчий	 ремінь)	 на	 ВАЗ	 з	 до-
платою	або	продам.	Тел.:	(063)	437-63-22.

здам в оренду 
·	ДЕУ	ЛАНОС	(2008	р.вип.,	1,5	л,	газ-бензин)	з	
правом	викупу.	Тел.:	(095)	758-88-21.

3.2. Автомобілі вантажні
продам 

·	ГАЗ-3307	(86	р.вип.,	гарний	стан,	будка)	-	
40	тис.грн.	Тел.:	(067)	494-13-11.
·	ГАЗ-52	(80	р.вип.,	бензин,	на	ходу)	-	10	тис.
грн.	Тел.:	(067)	400-69-37.
·	ГАЗ-5327	 (92	 р.вип.,	 газ-бензин).	 Тел.:	
(096)	120-59-71.
·	ЗІЛ-4331	(92	р.вип.,	двигун	КАМАЗ,	запча-
стини).	Тел.:	(050)	140-14-83.
·	ІВЕКО	 (99	 р.вип.,	 вантажний,	 будка,	 білий,	
3,0	л,	турбодезиль,	149	к.с.,	на	ходу,	знятий	з	
обліку,	 знаходиться	в	Києві,	Шевченківський	
р-н)	-	6	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	КАМАЗ-45141	 (2008	 р.вип.,	 норм.	 стан).	
Тел.:	(073)	472-96-42.
·	КАМАЗ-54112	 (98	р.вип.)	 -	 4,5	 тис.	у.о.	 або	
обміняю	на	напівпричіп.	Тел.:	(050)	574-80-32.
·	КАМАЗ-5511	(87	р.вип.,	кузов	КРАЗ,	13	т)	
-	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	МАЗ-543203	(2001	р.вип.,	з	напівпричіпом,	
турбований,	задов.	стан)	-	8,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(095)	477-34-86.
·	ПЕЖО	 ПАРТНЕР	 (2003	 р.вип.,	 турбоди-
зель,	 2,0	 л,	 HDI,	 вантажний,	 переоблад-
наний	 під	 вантажопасажирський,	 5	 місць,	
масло	 добавляти	 не	 потрібно,	 гума	 зим.	
та	 літ.	 на	 дисках,	 замінений	 радіатор,	 зче-
плення	нов.,	рідна	фарба)	-	3,8	тис.	у.о.	Тел.:	
(068)	777-13-84.
·	СКАНІЯ-420	 (2006	 р.вип.,	 з	 причіпом,	
норм.	стан).	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	УАЗ-452	(80	р.вип.).	Тел.:	(098)	477-92-14.

3.3. Автобуси, 
мікроавтобуси

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

продам 
·	ГАЗЕЛЬ	(92	р.вип.,	газ-бензин).	Тел.:	(066)	
599-08-46.
·	ГАЗЕЛЬ	 СОБОЛЬ	 (2006	 р.вип.,	
33	тис.км,	4	колеса,	одне	запасне,	
стабілізатор,	два	замки,	трицикл	
ХОНДА	ДЖУРА	ІКС,	Японія,	два	
сидіння,	багажник)	-	100	тис.грн,	
торг.	 Тел.:	 (098)	 481-68-83,	 (098)	
481-68-82	(Світлана	Гаврилівна).
·	ІКАРУС	(91	р.вип.).	Тел.:	(050)	383-27-02.
·	МЕРСЕДЕС	ВІТО-110SDI	(99	р.вип.,	ван-
тажопасажирський,	 5	 місць,	 норм.	 стан).	
Тел.:	(097)	876-12-57.
·	РЕНО	ТРАФІК	(89	р.вип.,	дизель,	довжина	
4,5	 м)	 -	 32	 тис.грн.	 Терміново.	 Тел.:	 (098)	
042-00-29.
·	УАЗ-452	 (2002	 р.вип.,	 вантажопасажир-
ський,	 зелений,	 рідна	 фарба,	 21	 тис.км).	
Тел.:	(097)	490-02-47.
·	УАЗ-452	(2002	р.вип.,	санітарка,	21	тис.км).	
Тел.:	(073)	472-96-42.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ТРАНСПОРТЕР	 Т-4	
(2001	р.вип.,	1,9	л).	Тел.:	(095)	629-89-52.
·	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	(90	р.вип.,	пасажирський,	
бензин-газ,	 2,0	 л)	 -	 2,6	 тис.	 у.о.	Тел.:	 (096)	
671-02-09.

3.4. Мото-, вело
куплю 

·	Велосипед	 для	 дорослих	 (можна	 розсу-
вний,	можна	звичайний,	можна	не	на	ходу).	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Велосипед	(для	себе).	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Моторолер	 (гарний	стан,	для	себе,	можна	
без	 документів)	 недорого.	 Тел.:	 (099)	 535-
18-34	(після	20.00).

продам 
·	Веломобіль	 КАРТ-1506	 (2-місний,	 пе-
дальний,	 3-колесний)	 -	 4,8	 тис.грн.	 Тел.:	
(066)	820-39-48.
·	Велосипед	АЗІМУТ	СВХ-500	спорт.	Тел.:	
(096)	720-79-65.
·	Велосипед	 гірський	 -	 100	 у.о.	 Тел.:	 (044)	
294-13-89.
·	Велосипед	 доріжній	 (б/к,	 на	 ходу).	 Тел.:	
(095)	133-93-74.
·	Велосипед	 (жін.,	 рожевий,	 Італія).	 Тел.:	
428-36-66.
·	Велосипеди	 ОУШЕН	 (2	 шт.,	 розсувні,	
нов.).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Велосипед	 МІНСЬК	 (розсувний),	
покришки,	надувні	камери.	Тел.:	(066)	268-
03-62,	(066)	836-31-90.
·	Велосипед	 (нов.,	 вітч.,	 діаметр	 колеса	 60	
см).	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Велосипед	 росувний,	 електровелосипед	
(1500	Вт,	48	В,	27	швидкостей)	-	1,535	у.о.	
Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Велосипед	спорт.	 (б/к,	 гарний	стан).	Тел.:	
(096)	595-91-47.
·	Велосипед	туристичний	(Німеччина).	Тел.:	
576-19-32,	(095)	525-41-84.
·	Електроскутер	 ВОЛЬТАПРАКТИК	 (ван-
тажопасажирський,	 2-місний,	 б/к,	 гарний	
стан,	 2017	 р.вип.,	 зарядка	 від	 220	 В,	
м.Ірпінь).	Тел.:	(050)	414-05-65.
·	Колесо	 велосипедне	 та	 обод.	 Тел.:	 (098)	
296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Мопед	 РЕКС-5022	 (Китай)	 або	 обміняю	
на	електричку	3-колесну	інвалідну	коляску.	
Тел.:	(066)	215-67-22.
·	Мотоколяску	 СЗД:	 двигун,	 редуктор,	 ко-
леса,	 осі,	 ланцюги	 (комплект).	 Тел.:	 (067)	
894-90-11.
·	Моторолер	ЕЛЕКТРОН	В-150М	(74	р.вип.,	
за	 техпаспортом)	 -	 15	 тис.грн.	 Тел.:	 (067)	
280-14-07.
·	Ремінь	приводний	для	електричного	само-
кату,	 пристрій	 зарядний	 для	 електричного	
самокату.	Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Скутер	 (майже	 нов.)	 -	 2,2	 тис.	 у.о.	 Тел.:	
(097)	149-58-04.
·	Скутер	МАЛАГУТІ	(Італія,	65	куб.см,	за-
пасний	 двигун,	 стоїть	 на	 обліку,	 потребує	
ремонту)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(050)	943-24-12.
·	Скутер	 НАВІГАТОР	 (80	 куб.см,	 потрібна	
профілактика	або	на	запчастини).	Тел.:	(098)	
042-00-29.
·	Шолом	мотоциклетний	(гарний	стан)	недо-
рого.	Тел.:	(095)	850-05-02.

3.5. Спецтехніка
куплю 

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

·	Автокран	 КС-3575	 (на	 базі	 ЗІЛ-133ГЯ).	
Тел.:	(095)	477-34-86.
·	Бульдозер,	екскаватор	(все	б/к).	Тел.:	(050)	
383-27-02.
·	Запчастини	до	землерийної	машини	ПЗМ-2	
(балки,	ланцюги,	зуби,	ролики	та	ін.).	Тел.:	
(067)	992-30-58.

·	РОВЖІ	 (Вишгородський	 р-н,	 9,1	 сот.,	 бе-
тонна	огорожа,	метал.	ворота,	хвіртка).	Тел.:	
(095)	350-79-60.
·	РОВЖІ	 (Вишгородський	р-н,	 кооп.	 «Мед-
працівник»,	 18	 сот.,	 будинок	 6х7	 м,	 шла-
коблок	 +	 цегла,	 2	 кімнати,	 кухня,	 висока	
мансарда,	огорожа,	сад,	свердловина,	маль-
овниче	місце,	поряд	ліс,	канал,	зупинка	-	20	
хв.,	розвинута	інфраструктура,	ринок).	Тел.:	
(097)	561-31-25.
·	РОМАШКИ	 (80	 км	 від	 Києва,	 60	 кв.м,	
дерев.,	 обкладена	 плиткою,	 кухня,	 2	 кім-
нати,	під	шифером,	колодязь,	гараж,	будівлі,	
52	 сот.,	 приват.,	 сад,	 річка,	 огорожа)	 -	 6,5	
тис.	у.о.	Тел.:	(099)	092-11-83.
·	РОМАШКИ	(80	км	від	Києва,	цегл.,	1970	
р.	 забудови,	 70	 кв.м,	 кухня	 15	 кв.м,	 3	 кім-
нати,	газ,	пічка,	с/в,	вода	в	будинку,	унітаз,	
пральна,	госпбудівлі,	40	сот.)	 -	6,5	тис.	у.о.	
Тел.:	(096)	343-96-50.
·	САДОВЕ	 (Баришівський	 р-н,	 садове	 то-
вариство	«Акорд»,	6	сот.,	сад)	-	10	тис.	у.о.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	СОРОЧИЙ	БРІД	(Фастівський	р-н,	3-пов.,	
цегл.,	 електроенергія,	 колодязь,	 газ	 по	 ву-
лиці,	сад,	металопластикові	вікна,	лінолеум,	
6	 сот.,	 15	 хв.	 до	 електрички)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(093)	209-82-24.
·	СУЛИМІВКА	(Броварський	р-н,	кооп.	«Су-
лимівський-2»,	 цегл.	 будинок,	 6	 сот.,	 газ,	
погріб,	 свердловина,	 колодязь)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(067)	754-34-87.
·	СУЛИМІВКА	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	 Києва,	 центр,	 село	 газиф.,	 водопровід,	
25	сот.	приват.,	 глиняна	хата	під	червоною	
черепицею,	погріб-льох,	колодязь,	фруктові	
дерева,	загорожа,	школа,	дит.	садочок,	прод.	
та	 госп.	 магазини,	 водойми)	 -	 32	 тис.грн,	
торг.	Терміново.	Тел.:	(097)	524-70-97.
·	ТЕЛЕШІВКА	(дерев.,	1960	р.	забудови,	60	
кв.м,	 веранда,	 кухня,	 2	 кімнати,	 газове	 та	
пічне	опалення,	літ.	кухня,	колодязь,	80	сот.,	
річка)	-	99	тис.грн.	Тел.:	(050)	983-72-58.
·	ТЕЛЕШІВКА	 (Рокитнянський	 р-н,	 80	 км	
від	Києва,	1960	р.	забудови,	обкладений	це-
глою,	60	кв.м,	кухня	10	кв.м,	2	кімнати,	с/в	8	
кв.м,	душова	кабіна,	бойлер,	гараж,	погріб,	
сарай,	 колозязь,	 сад,	 50	 сот.)	 -	 8	 тис.	 у.о.,	
торг.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ТРИПІЛЛЯ	 (Обухівський	 р-н,	 45	
км	від	Києва,	житловий	будинок,	41	
кв.м,	газ,	електроенергія,	грубка,	га-
зові	конвектори,	38	сот.,	з	них	10	сот.	
городу,	 госпбудівлі,	 колодязь,	 сад,	
електричка,	 маршрутка,	 тихе	 місце,	
приват.,	 можна	 під	 дачу	 або	 під	 за-
будову,	 або	 для	 цілорічного	життя).	
Тел.:	517-37-72,	(097)	109-72-21.
·	ХОТЯНІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
дача,	6	сот.,	2-пов.,	газ	природний,	житлова,	
всі	 комунікації,	 вода,	 світло)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(096)	364-81-16.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Макарівський	
р-н,	30	км	від	Києва,	кінець,	ділянка	
6	сот.,	сад,	сарайчик,	побутовка	-	2	
кімнати	та	коридор,	огорожа,	поряд	
ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

здам 
·	БЕРЕЗАНЬ	(Баришівський	р-н,	6	+	6	+	15	
сот.,	свердловина,	сад,	вокзал)	з	правом	ви-
купу.	Тел.:	(095)	620-75-01.
·	Будинок	 (метал.,	 утеплений,	 під	 побутовку,	
7,5х3,5	м)	-	4	тис.грн/міс.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	Будинок	метал.	(утеплений,	під	прорабську	по-
бутовку)	-	4	тис.грн,	на	вивезення.	Або	продам	
-	4	тис.	у.о.	Власник.	Тел.:	(099)	486-74-70.

зніму 
·	ДО	50	КМ	ВІД	КИЄВА	(біля	води,	на	літо,	об-
лаштована	дача,	для	себе).	Тел.:	(098)	774-93-95.

Інші регіони
продам 

·	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.
·	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.,	 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.
·	ЯРОСЛАВКА	 (Чернігівська	 обл.,	
Бобровицький	р-н,	 дача,	 50,5	 кв.м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 будинок	 обалк-
даний	 силікатною	 цеглою,	 сарай,	
душ,	 туалет,	 погріб,	 газ,	 гаряча	 та	
холодна	вода	в	будинку,	пічка	-	опа-
люється	 газом,	 насосна	 станція,	
свердловина,	город	8	сот.,	сад,	кущі,	
озеро,	лес,	гриби,	риболовля,	всі	ко-
мунікації).	Тел.:	(098)	918-70-16.

обміняю 
·	ПРИЛУКИ	 (будинок,	 76	 кв.м)	 на	
менше	житло	зі	зручностями	в	Фас-
тові,	Бородянці,	Клавдієве,	Бучі	(все	
приват.,	ванна	та	туалет	в	будинку).	
Тел.:	(066)	562-05-95.

1.6. Нежитловий фонд
Київська область

продам 
·	Приміщення	нежитлове	в	Броварах	
(офіс,	центр	міста,	цегл.,	окр.	вхід,	
13	 кв.м,	 металопластикові	 вікна,	
с/в,	 20	 км	 від	 Києва,	 гарне	 транс-
портне	сполучення)	 -	 13,5	 тис.	у.о.	
Можливе	кредитування.	Тел.:	(098)	
002-96-55.

здам 
·	Підвальне	 приміщення	 (Гостомель,	 100	
кв.м,	 100	 м	 від	 Варшавської	 траси).	 Тел.:	
(098)	032-10-66.

2 Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоб-
лювальні матеріали

куплю 
·	Відходи	 профнастилу	 (довжина	 до	 6	 м,	
ширина	30-70	см,	для	себе)	недорого.	Тел.:	
(093)	578-34-08.
·	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.
·	Ковролін	(розмір,	колір	та	довжина	різні).	
Тел.:	(050)	445-17-26.
·	Ліси	 будівельні,	 автопідіймачі,	 міні-есто-
каду.	Тел.:	(066)	599-08-46.
·	Фанеру	 водостійку	 (б/к,	 товщина	 1-2	 см),	
болгарку,	точило.	Тел.:	(066)	215-67-22.
·	Шифер	(б/к),	профнастил	(б/к).	Тел.:	(066)	
215-67-22.

продам 
·	Ангар	метал.	Тел.:	(095)	764-93-09.
·	Батареї	 опалення	 (8,	 10-секційні).	 Тел.:	
(067)	758-98-98.
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·	Ківш	від	бетономішалки	для	міні-екскава-
тора.	Тел.:	(067)	294-74-17.
·	Кран	К-9	козловий	(80	р.вип.)	-	130	тис.грн.	
Тел.:	(073)	472-96-42.
·	Пвтопричіп	 (2008	 р.вип.,	 120х160	 см,	
реєстрація)	-	9,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	749-52-30.
·	Причіп	(94	р.вип.,	2-колесний,	гарний	стан)	
недорого.	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Причіп	 автомобільний	 (б/к,	 гарний	 стар,	
реєстрація,	на	500	кг).	Тел.:	(050)	312-49-83.
·	Причіп	для	УАЗ	на	тракторній	осі	(незареєстро-
ваний)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	671-02-09.
·	Причіп	легковий	(вантажний,	2-дверний,	база	
ФОРД,	шасі	ФОРД,	1	т).	Тел.:	(067)	472-67-77.
·	Причіп	(Москва,	нов.).	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	Причіп	 (рефрижератор,	 на	 колесах).	 Тел.:	
(095)	477-34-86.
·	Трактор	 ЮМЗ	 (91	 р.вип.,	 кабіна	 зелена,	
рідна	фарба,	 гума	нов.)	 -	6,5	тис.	у.о.	Тел.:	
(097)	490-02-47.

3.6. Автодеталі
куплю 

·	Куплю	відпрацьовані	автомобільні	
каталізатори.	Тел.:	(097)	748-52-83.
·	РОВЕР	200-400	на	запчастини.	Тел.:	(067)	
452-81-62.
·	РОВЕР	на	запчастини.	Тел.:	513-69-83.

продам 
·	АЛЬФА-РОМЕО-33:	 запчастини.	 Тел.:	
(067)	725-58-39.
·	АЛЬФА	РОМЕО-33	по	 запчастинах.	Тел.:	
(093)	730-13-92.
·	БМВ-318,	 320	 (всі	 моделі):	 запчастини.	
Тел.:	(093)	730-13-92.
·	БМВ:	головку	блока.	Тел.:	(097)	457-17-03.
·	ВАЗ-2101-06	по	запчастинах,	МОСКВИЧ-2140	
по	запчастинах.	Тел.:	(068)	862-11-36.
·	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-21013	 (двигун	 03)	 на	 запчастини,	
ВОЛГА,	МОСКВИЧ:	запчастини.	Тел.:	(050)	
383-27-02.
·	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-2109:	 бампер	 задній,	 радіатор	 пічки,	
мотор	охолодження	радіатора	двигуна.	Тел.:	
(063)	975-71-11.
·	ВАЗ:	 скло	 заднього	 виду	 із	 ущільню-
вальною	гумою	-	200	грн,	генератор;	МОС-
КВИЧ-2140:	генератор	-	350	грн.	Тел.:	(066)	
763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	ВОЛГА:	генератор	(б/к).	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	ВОЛЬВО:	запчастини.	Тел.:	(093)	059-94-80.
·	ВОЛЬВО	по	запчастинах.	Тел.:	332-04-13.
·	ГАЗ-21:	 запчастини	по	кузову	та	ходовой,	
ГАЗ	 М-20	 ПОБЄДА:	 двері,	 міст	 передній,	
запчастини	 по	 кузову	 та	 ходовій,	НІССАН	
БЛЮБЕРД:	двері	(2	шт.,	передня	та	задня),	
МОСКВИЧ-2141:	диски	гальмівні,	кришку	
багажника,	капот.	Тел.:	(098)	590-24-77.
·	ГАЗ-2401	 по	 запчастинах,	 ГАЗ-2410:	
двигун.	Тел.:	258-24-35.
·	ГАЗ-2401	по	запчастинах.	Тел.:	(097)	290-12-40.
·	ГАЗ-24:	крила,	двері,	ресори,	блок,	головку	
блока,	бампер,	КПП,	кермовий	механізм,	пе-
редній	фартук,	 вихлопний	колектор,	 гумки	
бамперів.	Тел.:	(066)	270-86-17.
·	ГАЗЕЛЬ:	головку	блока	-	4,4	тис.грн.	Тел.:	
(098)	121-40-10.
·	ДАФ:	вал	розподільчий.	Тел.:	(066)	647-02-88.
·	Двигун	 МОСКВИЧ-412	 (в	 зборі),	 порш-
неву	 нов.	 МОСКВИЧ-412,	 двигун	 ВАЗ-
2106,	 запчастини	 МОСКВИЧ-2141,	 КПП,	
рійку	кермову	(нов.).	Тел.:	(066)	208-33-55.
·	Двигун	 ЯМЗ-238	 з	 коробкою,	 радіатор	
Т-150.	Тел.:	(093)	578-35-19.
·	ДЕУ	ЛАНОС	(литовська	реєстрація)	на	за-
пчастини.	Тел.:	(067)	500-66-38.
·	МАЗДА-323:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	
(093)	400-04-91.
·	МЕРСЕДЕС-124,	220,	ML,	GL:	запчастини.	
Тел.:	(063)	058-60-34.
·	МЕРСЕДЕС-124	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-124	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-140	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(067)	264-15-42.
·	МЕРСЕДЕС-202,	201,	140,	ВІАНО,	ВІТО:	
запчастини.	Тел.:	(063)	559-57-53.
·	МЕРСЕДЕС-202	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-210	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(050)	331-21-60.
·	МЕРСЕДЕС-220:	запчастини.	Тел.:	237-29-13.
·	МЕРСЕДЕС:	 головку	 блока.	 Тел.:	 (096)	
546-22-51.
·	МЕРСЕДЕС	МL	163-164,	GL:	запчастини.	
Тел.:	(066)	701-99-14.
·	МЕРСЕДЕС:	 тільки	 двері	 задні	 праві	 та	
ліві	-	500	грн.	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-10	(2008-2011	р.вип.):	
ліхтарі	 задні	 в	 кришку	 багажника.	 Тел.:	
(095)	591-05-25.
·	МІЦУБІСІ	 ЛАНЦЕР-9	 (2000-2007	 р.вип.,	
оригінал,	 б/к,	 стан	 нових):	 фари	 б/к	
(оригінал).	Тел.:	(093)	413-60-16.
·	МІЦУБІСІ	 ПАДЖЕРО	 СПОРТ	 (99-2008	
р.вип.,	 оригінал,	 б/к,	 гарний	 стан):	 фари.	
Тел.:	(097)	266-11-52.
·	МОСКВИЧ-2140	 (85	 р.вип.,	 з	 докумен-
тами)	на	запчастини.	Тел.:	(066)	215-67-22.
·	МОСКВИЧ-2140:	генератор	-	300	грн.	Тел.:	
(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	МОСКВИЧ-2141:	двигун	(2,0	л)	по	запча-
стинах.	Тел.:	(066)	754-84-62.
·	МОСКВИЧ-403:	 запчастини.	 Тел.:	 (067)	
904-55-81.
·	МОСКВИЧ-412,	 2140:	 запчастини.	 Тел.:	
(068)	975-70-28.
·	МОСКВИЧ:	кардан	(гарний	стан)	-	450	грн,	
труби-штани	МОСКВИЧ	 -	 300	 грн,	 крило	
заднє	ліве	МОСКВИЧ-408	(нов.)	-	400	грн.	
Тел.:	(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	ОПЕЛЬ:	головку	блока.	Тел.:	(066)	594-57-64.
·	ОПЕЛЬ	 ОМЕГА	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(066)	366-33-44.
·	ОПЕЛЬ	 ОМЕГА	 по	 запчастинах.	 Тел.:	
(097)	063-41-42.
·	ПЕЖО-406	КУПЕ	ПІНІН	ФАРІНА	 по	 за-
пчастинах.	Тел.:	332-65-66.
·	РАФ,	ЗІЛ:	скло	лобове.	Тел.:	(050)	386-59-05.
·	РЕНО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (050)	
511-25-98.
·	РЕНО:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	 Тел.:	 (066)	
256-61-25.
·	РОВЕР-213,	216,	400,	75:	запчастини.	Тел.:	
(067)	452-81-62.
·	СУБАРУ:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(068)	
321-42-44.
·	ТОЙОТА	 АВЕНТУС	 (2,0	 л,	 мех.,	 уні-
версал)	по	запчастинах.	Тел.:	513-69-83.

·	ТОЙОТА:	 диски	 метал.	 R14,	 РАФ:	 диски	
метал.	 R15,	 ВАЗ-2106-01	 по	 запчастинах,	
сидіння	 ВОЛЬВО,	МОСКВИЧ-2140	 по	 за-
пчастинах.	Тел.:	(093)	665-17-62.
·	ТОЙОТА:	 крила	 (30,	 40,	 заводські,	 нов.),	
зчеплення	(нов.),	двигун	(1,5	л),	ВАЗ:	шарові	
опори,	хрестовину.	Тел.:	(098)	372-33-02.
·	УАЗ-452:	скло	лобове	-	250	грн.	Тел.:	(099)	
534-59-30.
·	УАЗ-452:	скло	лобове.	Тел.:	(096)	882-39-88.
·	УАЗ:	запчастини.	Тел.:	(050)	193-78-17.
·	ФОЛЬКСВАГЕН:	 головку	 блока.	 Тел.:	
(067)	768-38-93.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ПАССАТ:	 запчастини.	
Тел.:	(098)	135-31-53.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ТРАНCПОРТЕР	 Т-4:	
фару	(права),	ричаг	задньої	підвіски	(лівий).	
Тел.:	(067)	141-51-12.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	ШАРАН	 (2,8	 л,	мех.)	 по	
запчастинах.	Тел.:	(098)	081-56-16.
·	ФОРД	LDV	КОНВОЙ	(2004	р.вип.,	дизель)	
по	запчастинах.	Тел.:	(067)	319-14-50.
·	ФОРД:	головку	блока.	Тел.:	(097)	517-75-51.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(066)	
702-76-46.
·	ФОРД	ЕСКОРТ	по	запчастинах.	Тел.:	(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.:	(099)	
705-52-33.
·	ФОРД	ОРИОН	по	запчастинах.	Тел.:	(097)	
109-72-46.
·	ФОРД	ОРИОН	по	запчастинах.	Тел.:	(099)	
705-52-33.
·	ФОРД	СКОРПІО:	головку	блока,	колінвал.	
Тел.:	(066)	594-57-64.
·	ФОРД	СКОРПІО:	головку	блока,	колінвал.	
Тел.:	(066)	647-02-88.
·	ХОНДА:	запчастини	б/к	та	нов.	Тел.:	(098)	
591-92-27.
·	ХОНДА	СИВІК	(85-2000	р.вип.)	по	запча-
стинах.	Тел.:	(098)	081-56-16.
·	ХОНДА	 СИВІК:	 запчастини	 б/к	 та	 нов.	
Тел.:	(099)	905-77-41.
·	ЧЕРІ	АМУЛЕТ	по	запчастинах.	Тел.:	(068)	
530-35-97.
·	ШЕВРОЛЄ:	головку	блока.	Тел.:	(097)	803-04-58.
·	ШЕВРОЛЄ	 ЛЮМІНА:	 запчастини	 (93	
р.вип.,	понтіак,	2,3	л,	мех.КПП).	Тел.:	(067)	
452-81-62.
·	ШКОДА	ФАБІЯ:	двигун	 (1,4	 л)	на	 запча-
стини.	Тел.:	(067)	725-58-39.

3.7. Аксесуари, авто хімія, 
ПММ

куплю 
·	Автомагнітолу	або	радіоприймач	для	авто	
(для	себе).	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Акумулятор	 (190	 А,	 можна	 неробочий).	
Тел.:	(098)	269-29-73.
·	Акумулятор	 автомобільний	 (60	 А,	 будь-
який	стан).	Тел.:	(096)	112-95-44.
·	Акумулятор	(б/к,	робочий,	щільність	1,25	у	
всіх	 6-ти	 банках,	 для	 себе)	 недорого.	Тел.:	
(063)	376-44-69.
·	Акумулятор	на	вантажний	авто	(будь-який	
стан).	Тел.:	(067)	307-44-50.
·	Бензин	або	талони	на	бензин	марки	АИ-95,	
92,	небагато,	 до	200	л,	 для	 себе,	недорого.	
Тел.:	(099)	543-47-00.
·	Підшипники	 автомобільні	 (для	
себе).	Тел.:	(068)	376-21-21.

продам 
·	Автомагнітолу	 (нов.),	 систему	 акустичну	
ДЕКСТ	для	автомобіля.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Автотелевізор	-	150	грн.	Тел.:	(097)	861-70-
83,	(066)	771-05-74.
·	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.
·	Багажник	 на	 авто	 радянського	 виготов-
лення	 (нов.,	 не	 користувалися,	 в	 упаковці,	
самовивезення	 -	 Оболонь)	 -	 300	 грн.	 Тел.:	
(066)	388-58-29.
·	Багажник	універсальний.	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Баки	паливні	(каністри,	на	22	л).	Тел.:	(066)	
825-18-45.
·	Динаміки	автомобільні.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Каністри	(22	л,	нерж.).	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Пристрій	 буксирувальний	 (нов.)	 до	 ма-
шини	ФОЛЬКСВАГЕН	ПАССАТ	недорого.	
Тел.:	(096)	314-15-64.
·	Пристрій	 зарядний	 для	 автоакумуляторів	
(220	В).	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Пристрій	зарядний	для	акумулятора,	автопри-
ймач	до	ВОЛГА,	ВАЗ.	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Пристрій	зарядний	для	акумуляторів	-	400	
грн.	Тел.:	(067)	242-26-36.
·	Пульт	для	автомагнітоли	ПІОНЕР	(Японія).	
Тел.:	(096)	459-78-13.
·	Ремінь	безпеки	-	120	грн.	Тел.:	 (066)	465-
66-34,	526-39-33.
·	Тестер	автомобільний,	автоаптечки	
для	ремонту	шин,	міні-пилосос	ав-
томобільний	(12	В),	каністру	(10	л,	
б/к).	Тел.:	463-19-56.
·	Установки	газові	(б/к	та	нов.)	для	всіх	мо-
делей.	Тел.:	(093)	730-13-92.
·	Установку	для	комп’ютерного	підбору	ав-
томобільних	фарб.	Тел.:	(067)	157-07-82.

3.8. Шини, шиномонтаж
куплю 

·	Автопокришки	 ДП-101	 175-80R-16	 (нов.,	
одну	або	дві).	Тел.:	(098)	394-77-67.
·	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	DEBICA	175/70	R13	(зим.,	
Польща,	 2	 шт.)	 -	 2	 тис.грн,	 диски	 метал.	
ВАЗ-2108-21099	 (4	шт.)	 -	 1,2	 тис.грн.	Тел.:	
(067)	242-26-36.
·	Автопокришки	 R13,	 14,	 15,	 16	 (все	 б/к).	
Тел.:	332-04-13.
·	Автопокришки	 R13,	 14,	 15	 (б/к	 та	 нов.).	
Тел.:	(067)	280-97-50.
·	Автопокришки	 R13	 175х70,	 протектор	 6	
мм,	4	колеса	зим.	з	дисками	-	3	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(063)	693-14-96.
·	Автопокришки	ВАЗ-2109	(R13,	4	шт.)	-	800	
грн/шт.	Тел.:	(067)	242-26-36.
·	Автопокришки	 ГЕСЛАВЕТ	 (зим.,	 195/60	
R15).	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Автопокришки	 МАТАДОР	 (4	 шт.,	 зим.,	
185х60,	гарний	стан,	R14,	на	літих	дисках),	
можна	на	ЛАНОС.	Тел.:	418-49-59.
·	Автопокришки	НОКІАН-225/65	R17	(зим.,	
4	колеса,	б/к,	гарний	стан)	-	договірна.	Тел.:	
(067)	591-19-54.
·	Автошини	 б/к	 (205/60	 R15	 RADIAL	
TUBLES,	 185/75	 R16С	 104/102H,	 195/65	
R15	91H	TURELES).	Тел.:	(096)	882-39-88.

·	Колеса	 зим.	 та	 літ.	 до	 ВАЗ-21011	 (два	 ком-
плекти,	нов.)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(097)	240-06-21.

3.10. Гаражі
куплю 

·	Гараж	або	паркомісце	в	Києві.	Тел.:	 (093)	
701-31-51.
·	Гараж	 (кап.,	 м.	 «Дарниця»,	 «Лівобе-
режна»).	Тел.:	(050)	950-81-02.
·	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.
·	Замок	 гаражний	 (тільки	 б/к,	 гарний	 стан,	
для	себе).	Тел.:	(095)	133-93-74.

продам 
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,33).	 Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,33).	 Тел.:	
(097)	588-55-87.
·	Гараж	(Дарницький,	вул.	Бориспільська,53,	
кооп.)	 -	 5,3	 тис.	 у.о.	 Тел.:	 (097)	 550-13-94,	
(096)	244-71-35.
·	Гараж	 (Дарницький,	 вул.	 Бориспільська).	
Тел.:	442-58-28.
·	Гараж	 (Дарницький,	 кооп.	 «Енергетик»,	
вул.	 Затишна,1-А,	 кап.,	 цегл.)	 або	 здам	 в	
оренду.	Тел.:	(096)	304-44-30.
·	Гараж	(Дарницький,	м.	«Видубичі»,	ГБК	«Нау-
ка»)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(098)	664-30-42.
·	Гараж	 (Дарницький,	 Харківський,	 вул.	
Затишна,1-А,	кооп.	«Енергетик»,	кап.,	цегл.)	
недорого.	Тел.:	(067)	580-62-95.
·	Гараж	 (Дарницький,	Харківський,	
кооп.	 «Енергетик»,	 вул.	 Затишна,	
кап.,	цегл.)	або	здам	в	оренду.	Тел.:	
(050)	283-82-31.
·	Гараж	 (Деснянський,	 вул.	 Електротех-
нічна,	кооп.	«Супутник»,	5х9	м,	біла	цегла).	
Тел.:	(095)	477-34-86.
·	Гараж	 (Деснянський,	 вул.	 Пухівська,	
2-пов.,	6х9	м,	цегл.).	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Гараж	(Дніпровський,	Березняки,	вул.	Берез-
няківська,	кооп.,	18	кв.м).	Тел.:	550-95-89.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 Березняки,	 метал.,	
кооп.	 «Богатир»)	 або	 здам	 в	 оренду.	 Тел.:	
(050)	562-78-50.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Курнатовсь-
кого,32/2,	 ГБК,	 3,5х6	 м,	 цегл.,	 електрое-
нергія,	 охорона,	 транспортний	 розв’язок,	
трамвай,	 автобус,	 маршрутка	 близько,	 ав-
томийка	 безкоштовно,	 приват.,	 документи	
готові)	-	5,3	тис.	у.о.,	торг	або	здам	в	оренду.	
Тел.:	(098)	845-20-90,	(063)	496-37-76.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.	 Райдужна,	
метал.).	Тел.:	(093)	578-34-08.
·	Гараж	(Дніпровський,	район	Московського	
мосту,	19	кв.м,	цегл.).	Тел.:	(095)	749-36-97.
·	Гараж	(металевий,	без	місця,	розібраний,	від-
мінний	стан)	-	9	тис.грн.	Тел.:	(067)	923-36-93.
·	Гараж	 (метал.)	 на	 вивезення.	 Тел.:	 (063)	
772-55-26.
·	Гараж	 (міста	 Київ,	 м.	 «Академ-
містечко»,	 цілодобова	 охорона,	
поряд	СТО,	автомагазин,	автомийка,	
естакада,	Кільцева	дорога).	Ціна	до-
говірна.	Тел.:	(050)	194-80-79.
·	Гараж	(Новобіличі,	вул.	Олевська,	метал.).	
Тел.:	(050)	654-19-57,	(066)	572-09-22.
·	Гараж	 (Печерський,	 вул.	 Чеська,	 м.	
«Площа	Дружби	народів»,	кап.,	кооп.	«Ака-
демічний»,	без	ями)	-	7,5	тис.	у.о.,	торг.	Тел.:	
(050)	416-61-63.
·	Гараж	 (Печерський,	 кооп.	 «Либідь»,	 м.	
«Видубичі»,	шлакоблоковий,	висота	воріт	2	
м)	-	2,5	тис.	у.о.	Тел.:	(093)	461-82-10.
·	Гараж	(Печерський,	м.	«Видубичі»,	метал.,	
20	 кв.м,	підвал,	після	капремонту)	 -	 2	 тис.	
у.о.	Тел.:	(098)	247-55-17.
·	Гараж	(Печерський,	поряд	м.	«Либідська»,	
кооп.	«Либідь»,	22	кв.м,	утеплений,	сухий)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(068)	358-24-44.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Сім’ї	Сосніних,	метал.)	 або	здам	в	оренду.	
Тел.:	(095)	709-58-21.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Сім’ї	 Сосніних,	 метал.)	 недорого.	 Термі-
ново.	Тел.:	(095)	709-58-21,	458-51-90.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Сім’ї	Сосніних)	недорого.	Терміново.	Тел.:	
(097)	483-81-65.
·	Гараж	 (Святошинський,	 Борщагівка,	 вул.	
Я.Коласа,	 кооп.	 «Олімпієць»,	 на	 2	 авто,	
цегл.,	погріб).	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Гараж	(Святошинський,	Борщагівка,	кооп.,	
метал.).	Тел.:	(096)	353-94-54.
·	Гараж	(Святошинський,	вул.	Велика	Кіль-
цева,	 цегл.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (068)	
357-64-52.
·	Гараж	 (Святошинський,	 вул.	Жмеринська,24,	
кооп.	 «Арктика»,	 метал.,	 жданівський,	 біля	
в’їзду)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(067)	239-01-49.
·	Гараж	(Святошинський,	Галагани,	м.	«Бе-
рестейська»,	вул.	Дружківська,8/10,	22	кв.м,	
утеплений,	 підвал,	 яма,	 світло,	 стелажі,	
гарний	стан).	Тел.:	(098)	695-39-38.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 вул.	 Народного	
ополчення,23,	 аеропорт	 Жуляни,	 ГБК	
«Центр»,	цегл.,	5,7х3,3	м,	підвал	за	периме-
тром,	 електроенергія,	 охорона	 цілодобово,	
приват.).	Тел.:	(098)	605-03-65.
·	Гараж	 у	 Вишгороді	 (кооп.	 «Ветеран»,	
1-пов.,	 цегл.,	 29,2	 кв.м,	 оглядова	 яма)	 -	 12	
тис.	у.о.	Тел.:	(068)	888-75-75.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 біля	 м.	
«Лук’янівська»,	на	2	авто).	Тел.:	483-08-58.
·	Гараж	(Шевченківський,	вул.	Соляна,	30	кв.м,	
вентиляція,	 каналізація	 центр.,	 висота	 3,6	 м,	
5х6	м)	або	здам	в	оренду.	Тел.:	(068)	129-65-03.
·	Гараж	(Шевченківський,	Нивки,	район	ме-
дучилища,	метал.,	 яма,	 погріб).	Тел.:	 (067)	
647-73-56.
·	Замок	для	гаража	(бронзовий).	Тел.:	 (095)	
280-43-75.
·	Запчастини	 до	 жданівського	 гаража	 (під-
тримуючі	фронтони).	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Місце	 в	 паркінгу	 (Деснянський,	 вул.	 Мар-
шала	Жукова,33-А)	-	5	тис.	у.о.	Тел.:	519-66-04.

здам в оренду 
·	Гараж-бокс	 (Шевченківський,	 Лук’янівка,	
вул.	Соляна,	30	кв.м).	Тел.:	(094)	925-26-44.
·	Гараж	 в	 смт	 Коцюбинське	 (цегл.,	
великий	підвал,	утеплений,	під	авто	
або	 під	 склад,	 бізнес).	 Тел.:	 (097)	
149-58-04.
·	Гараж	 Гараж	 (Шевченківський,	 центр,	
пр.Перемоги,20,	 біля	 будинку).	 Тел.:	 236-
19-30,	(098)	420-69-22.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 Голосіїв,	 вул.	
О.Кошевого,53/10,	24	кв.м,	шлакоблоковий,	
метал.	дах,	приват.	сектор)	-	1	тис.грн.	Тел.:	
464-59-35,	(095)	827-00-81.
·	Гараж	(Голосіївський,	пр.Науки,20,	цегл.).	
Тел.:	(050)	330-40-52.
·	Гараж	(Голосіївський,	пр.Науки,33,	кооп.).	
Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Гараж	 (Голосіївський	 р-н,	 метал.,	 кооп.	
«Сигнал-2»)	-	900	грн/міс.	Тел.:	(093)	409-40-52.
·	Гараж	 (Дарницький,	 вул.	 Сортувальна,22,	
кооп.	«Позняки-2»,	метал.)	 -	800	грн.	Тел.:	
295-00-34.
·	Гараж	 (Дарницький,	 район	 радіозаводу)	 -	
1,1	тис.грн.	Тел.:	(066)	973-50-16.
·	Гараж	(Деснянський,	Троєщина,	цегл.,	під	
СТО).	Тел.:	(096)	516-12-17.

·	Гараж	 для	 мотоцикла	 (пр.	 Науки).	 Тел.:	
(098)	431-71-91.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 біля	 «Мега-Сіті»,	
оглядова	 яма,	 погріб,	 стелажі).	 Тел.:	 (050)	
771-80-27.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 Райдужний,	 вул.	
Райдужна).	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	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	 (Подільський,	 Вітряні	 Гори,	 цегл.,	
яма,	вода)	-	600	грн.	Тел.:	(099)	014-28-08.
·	Гараж	 (Подільський,	 кооп.	 «Виноградар»,	
пр.В.Порика,8,	цегл.,	3х6	м,	висота	2,2	м,	на	
один	рік).	Тел.:	(099)	438-15-88.
·	Гараж	(Святошинський,	Борщагівка,	метал.)	
або	продам.	Тел.:	(095)	709-58-21,	458-51-90.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 м.	 «Вокзальна»,	
вул.	Л.Проценко,8).	Тел.:	(095)	876-53-44.
·	Гараж	 (Солом’янський,	 м.	 «Вокзальна»).	
Тел.:	(093)	578-34-08.
·	Гараж	(Солом’янський,	пр.Лобановського,	
поряд	 вул.	 М.Кривоноса,	 кооп.	 «Севасто-
польський»,	18	кв.м,	чистий,	вільний).	Тел.:	
(067)	183-44-34.
·	Гараж	 (Шевченківський,	 пр.Перемоги,20,	
метал.).	Тел.:	(050)	722-60-11.
·	Гараж	 (Шевченківський	 р-н).	 Тел.:	 (098)	
823-93-66.

візьму в оренду 
·	Гараж	 під	 виробничо-складські	 потреби.	
Тел.:	(093)	101-67-27.
·	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 
·	Апарат,	 інвертор	 зварювальний,	 електро-
лобзик,	 вібратор	 глибинний,	 контейнер	
залізничний	(3-10	т),	перфоратор,	електроди	
для	зварювання	(діам.2-3	мм),	побутовку,	за-
лишки	піноблока	або	пінобетону.	Тел.:	(050)	
207-31-30.
·	Балон	ацетиленовий	(для	себе,	можна	б/к)	
недорого.	Тел.:	(066)	112-39-75.
·	Балон	кисневий	(для	себе)	недорого.	Тел.:	
(096)	961-78-78.
·	Болгарку	(б/к),	компресор.	Тел.:	(066)	215-
67-22,	(098)	846-67-30.
·	Ваги	електронні	(до	100	г).	Тел.:	(050)	558-60-95.
·	Генератор	бензиновий.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	Генератор	електричний.	Тел.:	(063)	394-57-23.
·	Дриль,	 болгарку,	 шліфувальну	 машину	
(для	себе).	Тел.:	(093)	101-67-27.
·	Компресори	промислові	марки	4-ПБ	для	хо-
лодильного	обладнання.	Тел.:	(098)	335-03-82.
·	Мікроскоп	(для	себе).	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Пристрій	зарядний	для	акумулятора	
(можна	несправний),	верстат	свердлу-
вальний,	патрон	для	дрелі	під	конус	
В-16,	ключ	для	патрона,	бінокуляри,	
електродриль,	 свердла,	 електрото-
чило,	тепловентилятор	(для	себе)	не-
дорого.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Пристрій	 зарядний	 на	 20	 Вольт	 до	 шурупо-
верта	(блок	живлення,	для	себе).	Тел.:	463-19-56.
·	Протигази	та	фільтри	до	них	(можна	«ра-
дянські»).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Фільтр	 для	 протигаза	 (можна	 з	 проти-
газом),	мікроскоп,	верстати	токарний,	фре-
зерувальний,	 свердлувальний	 (для	 себе).	
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 
·	Автоклав.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Автотрансформатор	 регулювальний	 РН-
250,	 блок	 живлення	 ЕЛЕКТРОНІКА	 МС-
9011,	 набір	 столярного	 інструменту,	 пилу	
електричну	 (ручна,	 по	 дереву),	 електро-
дриль	 (великий,	 міцний),	 стабілізатор	 на-
пруги,	стіл	метал.	(розміри	1,26х0,8	м).	Тел.:	
419-34-05.
·	Апарат	 ВД-402	 (зварювальний,	 3-фазний,	
200	кг)	-	15,1	тис.грн.	Тел.:	(067)	265-00-62.
·	Апарат	 електрозварювальний	 (220	 В,	 пе-
рееносний,	обмотка	мідна,	 електроди	№	4,	
зроблений	 на	 замовлення,	 на	 заводі).	 Тел.:	
(067)	837-43-47.
·	Апарат	електрозварювальний	(380	В,	б/к).	
Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Апарат	електрозварювальний	(380	В).	Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Апарат	зварювальний	(3	в	1)	-	3,8	тис.грн.	
Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Апарат	 зварювальний	 (двигун	 ГАЗ-24,	 на	
колесах,	військове	обладнання).	Тел.:	 (095)	
477-34-86.
·	Апарат	 ТЕЛВІН	 ТЕХНІКА-164	 зварю-
вальний	 інверторного	 типу	 (вага	 3,4	 кг,	
Італія)	-	2,65	тис.грн.	Тел.:	(093)	540-60-55.
·	Балон	газовий	(50	л,	гарний	стан),	рейки	(4	
шматки,	 маленькі,	 5,5х6,5,	 довжина	 3,5	 м,	 4	
шт.)	-	90	грн/пог.м,	торг.	Тел.:	(066)	293-78-40.
·	Балон	 газовий	 (50	 л,	 редуктор),	 лещата	
(ширина	губок	75	мм).	Тел.:	(099)	178-21-98.
·	Балон	газовий.	Тел.:	(093)	921-05-20,	258-13-14.
·	Балоні	газові	(великі,	50	л).	Тел.:	(067)	436-19-47.
·	Балон	 маленький	 та	 плитку	 газову	 (ту-
ристичну),	 балон	 газовий	 (великий,	 з	
плиткою).	Тел.:	(050)	037-08-07.
·	Бензогенератор	 ФОРТЕ	 (2,8	 кВт,	 б/к,	 ро-
бочий	стан).	Тел.:	(067)	733-23-51.
·	Бензопилу	ФОРВАРД	 (потребує	 незначного	
ремонту)	-	900	грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Бензопилу	 ШТИЛЬ	 МС-440.	 Тел.:	 (068)	
928-11-43.
·	Болгарку,	 бетонозмішувач	 побутовий,	
електропилу,	апарат	зварювальний	ІОН-200	
(вітч.,	1-фазний),	дриль	БОШ,	шлифувальну	
машину,	 стаместки	 для	 дерева	 та	 ін.	 Тел.:	
(095)	532-75-21.
·	Болгарку	 ВІМ-115	 НАМ	 (Німеччина,	 нов.,	
220	В,	900	Вт)	-	650	грн.	Тел.:	(066)	388-58-29.
·	Верстак-стелаж	гаражний	з	лещатами	(дов-
жина	3	м).	Тел.:	(098)	431-71-91.
·	Верстат	деревообробний	(рейсмусний,	380	
Вт,	пересувний).	Тел.:	(050)	444-18-94.
·	Верстат	 оригінальний	 універсальний	 дере-
вообробний	(побутовий),	верстат	токарний	по	
дереву	(набір	різців).	Тел.:	(050)	761-12-70.
·	Верстат	 токарний	 по	 дереву.	 Тел.:	 (050)	
221-42-05.
·	Верстат	 ФУ-250	 (фрезерувальний,	 Ру-
мунія).	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	Верстат	 (циркулярка,	 зі	 станіною,	 на	 1	
та	 3	 фази,	 з	 мотором,	 професійний,	 Ма-
карівський	 р-н)	 -	 4,3	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	
(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	Випрямитель	 ВСБ-1603	 зварювальний	
(побутовий,з-д	 «НПО	 Автопромзварю-
вання»,	м.Запоріжжя,	інструкція	з	експлуа-
тації).	Тел.:	(067)	157-07-82.
·	Генератор	 FORTE	 FGD-6500E	 дизельний	
(для	 автономного	 освітлення)	 -	 17	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	240-06-21.
·	Годинник	 літаковий,	 висотомір	 бароме-
тричний.	Тел.:	(067)	169-29-99,	(044)	337-05-82.

·	Джерело	 безперебійного	 живлення	 з	 аку-
муляторної	батареї	(нов.,	на	гарантії).	Тел.:	
(098)	468-96-02,	(068)	901-53-42.
·	Електродриль-болгарку.	Тел.:	(097)	413-18-
96,	280-85-88.
·	Електролобзик.	Тел.:	(093)	554-46-01.
·	Електропилу,	стіл	метал.	(розміри	1,26х0,8	
м).	Тел.:	419-34-05.
·	Інструмент	для	роботи	різний.	Тел.:	 (093)	
506-52-83.
·	Кабель	 2-жильний,	 труби	 цинкові.	 Тел.:	
(098)	296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Комплект	 зварювальний	 (Німеччина,	про-
фесійний).	Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Круг	 по	 металу	 (275х55	 мм,	 Р-12).	 Тел.:	
(098)	326-97-99,	(063)	718-75-99.
·	Круг	по	металу	 (275х55	Р-12).	Тел.:	 (063)	
718-75-99,	(098)	326-97-99.
·	Лампу	паяльну	(1	л)	-	100	грн.	Тел.:	(066)	
763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Ланцюг	калений	(довжина	7	м,	товщина	6	
мм)	-	280	грн/пог.м.	Тел.:	525-69-66.
·	ЛАТР	(лабораторний,	9	А)	-	550	грн.	Тел.:	
525-69-66.
·	Лещата	великі	-	1500	грн.	Тел.:	(066)	646-87-48.
·	Лічильник	САМГАЗ	газовий	(нов.)	дешево.	
Тел.:	434-03-03.
·	Лічильник	 СОИ-446-10-40А	 (1-фазний,	
електричний).	Тел.:	(050)	283-82-31.
·	Мікроскоп.	Тел.:	(099)	551-30-41.
·	Набір	висічок.	Тел.:	463-19-56.
·	Насос	 ручний	 (помпа,	 компактний)	 -	 1	
тис.грн,	 сурик	 свинцовий	 (порошок,	 3	 кг),	
фторопласт,	капролон,	ебоніт,	тектоліт,	орг-
скло	(різні	розміри),	конденсатори	(2	банки,	
400	 мкФ/600	 Вольт),	 інструмент	 токарний	
(ріжучий,	 мерительний,	 різний),	 латунь,	
бронзу.	Тел.:	(067)	884-13-90.
·	Ножиці	покрівельні	великі	-	150	грн.	Тел.:	
(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Осцилограф	(робочий).	Тел.:	(067)	169-29-99.
·	Пальник	 на	 опилках,	 щепі,	 телетах	 для	
твердопаливного	 котла	 від	 50	 до	 300	 кВт,	
верстат	 деревообробний	 ДЖЕТ	 (Китай),	
верстат	 металообробний	 ДЖЕТ	 (Китай).	
Тел.:	(066)	600-87-84.
·	Пару	шнековую	екструдера	ПВХ	(поліети-
лена).	Тел.:	(067)	931-97-56.
·	Патрон	свердлувальний	для	верстата	(діа-
метр	 16	 мм,	 б/к),	 фуганок	 ручний.	 Тел.:	
(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Перфоратор,	електродриль	міцний	(600	Вт,	
Росія).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Перфоратор	(нов.,	Німеччина)	-	1,5	тис.грн,	
болгарку	(нов.).	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Пилу	дискову	(350	мм).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Пояс	страхувальний	(висотний,	б/к,	гарний	
стан).	Тел.:	(068)	805-29-52.
·	Провід	зварювальний	(16	кв.,	20	пог.м),	18	
кв.	(14	пог.м).	Тел.:	405-18-66.
·	Радіолампи,	 годинник	 літаковий,	 висо-
томір	барометричний.	Тел.:	(050)	107-45-25.
·	Стерилізатор	 сухоповітряний.	 Тел.:	 (098)	
966-31-59.
·	Теодоліт.	Тел.:	(098)	042-00-29.
ё	 Тороїдальні	 трансформатори	 від	
10	Вт	до	40	кВт	під	замовлення.	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.
·	Установку	 для	 бурових	 робіт.	 Тел.:	 (050)	
383-27-02.
·	Фен	будівельний.	Тел.:	519-34-97.
·	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.
·	Трактор	(японський),	трактор	БУЛОРУСЬ-
320-4Н.	Тел.:	(067)	265-00-62.

продам 
·	Віялку	 зернову	 (саморобна).	 Тел.:	 (067)	
931-97-56.
·	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.
·	Кукузузочистку	(захисний	екран,	нов.)	-	450	
грн,	торг,	корморізку	на	підставці	(для	тварин)	
-	500	грн.	Тел.:	(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	Мотокультиватор	(для	вспашки,	прополю-
вання,	посадки,	5	к.с.,	2	швидкості	задня	та	
передня).	Тел.:	(095)	525-41-84,	576-19-32.
·	Причіп	 тракторний,	 диски	 до	 трактора	
Т-25.	Тел.:	(096)	311-61-67.
·	Сепаратор	 зерновий	 (для	 очищення	 та	
калібрування,	 вентиляторний,	 саморобний	
та	креслення	для	виготовлення),	віялку	зер-
нову	(саморобна,	б/к).	Тел.:	(067)	931-97-56.

5.2. Реманент
куплю 

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

продам 
·	Віз	на	одного	коня,	з	новим	упряжом.	Віз	у	
гарному	стані,	користувались	мало,	легкий,	
усилений.	Тел.:	(068)	332-18-38.
·	Газонокосарку	НТР	(на	коліщтках,	гарний	
стан).	Тел.:	(068)	395-83-40.
·	Картоплесаджалку	 1-рядкову	 для	 мо-
тоблока,	 каритоплекопач	 для	 мотоблока,	
адаптер	 для	 мотоблока,	 причіп	 для	 мото-
блока.	Тел.:	(098)	694-95-61.
·	Косу	ручну	(60	см,	з	ручкою),	косарку	для	
трави	(на	коліщатках).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	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.
·	Причіп	 до	 мотоблока	 (нов.).	 Тел.:	 (096)	
870-59-67.
·	Шланг	поливальний	(нов.,	облегчений,	15	
м)	-	250	грн.	Тел.:	(067)	454-60-46.

5.3. Худоба, птиця, 
комбікорми

продам 
·	Кіз	лохвицької	породжи,	зіанської	
породи.	Тел.:	(067)	898-85-40.
·	Козенят	та	кіз	дорослих.	Тел.:	(098)	083-54-35.

·	Поросят	 (8	 тижнів,	 Яготинський	 р-н,	 с.	
Богданівка).	Тел.:	(098)	760-32-24	(Тетяна).

5.4. Садівництво, 
городництво

куплю 
·	Вулики	 системи	 ДАДАН	 (б/к,	 в	 р-ні	
с.Катюжанка,	Димер)	недорого.	Тел.:	 (099)	
519-04-48.
·	Драбину-стрем’янку	(для	себе).	Тел.:	(097)	
555-49-99.

продам 
·	Бджолосім’ї,	бджолопавільйон.	Тел.:	(098)	
476-72-44.
·	Бджолосім’ї.	Тел.:	(063)	594-72-70.
·	Візок	господарський	(гарний	стан)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(093)	749-52-30.
·	Вулики	(лежаки,	експлуатація	1	рік,	3	шт.,	
знаходяться	 в	 Києві)	 по	 400	 грн/шт.	 Тел.:	
(067)	581-44-47.
·	Дрова	 різані	 (садові,	 одна	 машина,	
м.Бровари)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(066)	740-59-14.
·	Насіння	амаранту	(2	кг).	Тел.:	529-44-34.
·	Пихту	 декоративную	 с	 землей	 и	 корнями	
недорого.	Тел.:	(096)	349-93-51.
·	Плодознімачі.	Тел.:	463-19-56.
·	Саджанці	 ківі	 (морозостійкі,	 пло-
доносні)	 -	 200	 грн/шт.;	 саджанці	
граната,	 інжира,	 фундука.	 Тел.:	
(099)	798-29-88.
·	Саджанці	шовковиці	(молоді)	-	25	грн,	плоди	
шипшини	свіжої	 -	22	грн/кг,	цибулини	тюль-
панів	сортових	-	3,5	грн.	Тел.:	(063)	653-90-40.
·	Саженцы	яблони,	малины,	смородины,	ки-
зила,	ореха.	Тел.:	592-25-72.
·	Теплицю	 (2х3	 м,	 алюмінієвий	 каркас,	 су-
перпрочний	 гладкий	 полікарбонат,	 гарний	
стан)	-	3,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-
03,	355-70-60.
·	Тестер	кишеньковий	рівня	кислотності	ридин	
та	грунту	-	130	грн.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Тестер	кишеньковий	цифровий	рівня	кис-
лотності	 грунту	 та	 рідин	 (нов.)	 -	 140	 грн.	
Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Троянди	 паркові	 та	 плетисті,	 цибулини	
тюльпанів.	Тел.:	337-51-75.
·	Троянди	плетисті.	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Шипшину	 свіжу	 для	 приватних	 осіб	 та	
ягоди	 шовковиці,	 саджанці	 горіхів	 (1-2-
річні)	по	15	грн,	горіхі	-	22	грн/кг,	цибулини	
тюльпанів	-	4	грн/шт.,	плоди	шипшини	-	23	
грн/кг,	 саджанці	 шовковиці	 -	 28	 грн.	 Тел.:	
(050)	076-91-61.

6 Послуги 6

6.1. Інвестиції, кредити, 
страхування 

пропоную 
ё	Дам	гроші	в	борг.	Будьте	уважні	
-	 підприємство	 не	 є	 банківською	
установою.	 Тел.:	 (097)	 346-38-40	
(Максим).

6.2 Юридичні, бухгал-
терські, аудиторські

пропоную 
·	Адвокат	 з	 25-річним	 досвідом	 ро-
боти	 в	 судах	 надає	 юридичні	 по-
слуги	 з	 підготування	 та	 розгляду	
цивільних,	 трудових,	 житлових,	 сі-
мейних,	 кримінальних,	 адміністра-
тивних	та	справ,	пов’язаних	із	ДТП	в	
судах	України.	Допомогу	розібратися	
у	 начисленні	 нових	 осучаснених	
пенсій.	Автор	6-ти	юридичних	книг	
написаних	разом	з	Верховним	Судом	
України.	Тел.:	(098)	302-85-91.
·	Юридична	 консультація!	 Заяви.	
Скарги.	 Запити.	 Договори.	 Тел.:	
(096)	688-22-35.

потребую 
·	Потрібен	 профільний	 адвокат,	 який	
вів	 справи	 та	 виграв	 їх.	 Справа	 з	
правової	 кваліфікацією	 стаття	 190,	
частина	4	«Шахрайство	в	сфері	неру-
хомого	майна	здійсненого	групою	за	
змовою».	Тел.:	(097)	038-51-73.
·	Шукаю	 чесного	 адвоката,	 бажано	
в	Дніпровському	р-ні	м.Києва.	Тел.:	
(097)	038-51-73.

6.4. Освіта та навчання
пропоную 

·	Английский	 профессионально	
всем.	Тел.:	(067)	259-18-14.
ё	 Вступ	 до	 вищих	 навчальних	 за-
кладів	Словаччини.	100	%	гарантія,	
підтримка,	супровід.	Заключаємо	з	
Вами	офіційний	договір.	Тел.:	(068)	
320-45-95	(Наталія).

6.9. Хатні роботи
пропоную 

·	Прибирання	 квартир	 та	 офісів.	
Тел.:	(067)	975-88-59.

7 Оргтехніка,  
все для офісу 7

7.1. Комп’ютери, 
комплектуючі

куплю 
·	Монітор	(будь-який	стан).	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Планшет	 (б/к	до	одного	року).	Тел.:	 (067)	
404-45-82.
·	Планшет	 (для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	 (099)	
486-74-70.

продам 
·	Блок	 живлення	 ПЕНТІУМ-3	 недорого.	
Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Картридж	для	лазерного	принтера	КАНОН-
725.	Тел.:	(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Клавіатуру	для	ПК	 (оптична,	 нов.),	мишу	
оптичну	 (нов.),	мишу	звичайну.	Тел.:	 (066)	
766-00-52.
·	Книгу	електронну	(7»,	б/к).	Тел.:	(063)	892-86-53.
·	Комп’ютер	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	366-78-31.
·	Комп’ютер	 РОБІК	 (СРСР,	 нов.,	 для	 ко-
лекції)	-	2,3	тис.грн.	Тел.:	(093)	661-39-07.
·	Комп’ютер.	Тел.:	(095)	094-82-60.
·	Маршрутеризатор	 для	 інтернету,	 Wi-Fi	
КАНЬОН-150,	 модем	 ЗІКСЕЛЬ	 АДСЛ-2,	
апарат	 телефонний,	 принтер	 ЕПСОН	 ХР-
207	(Wi-Fi).	Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Монітор	 LG	ФЛАТРОН	 (17»).	 Тел.:	 (068)	
928-11-43.
·	Монітор	 ПРЕСТІЖИО	 R-171.	 Тел.:	 (093)	
465-90-51.
·	Нетбук	АСЕР	(нов.,	робочий)	-	3,4	тис.грн.	
Тел.:	(066)	300-94-63.

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



10 www.eo.kiev.ua № 5      14–20.02.2020482-01-13, 482-08-62
·	Ноутбук	 АСЕР-552	 (нов.,	 колір	 світло-
сірий)	-	4,999	тис.грн.	Тел.:	(095)	037-41-58,	
(095)	449-05-85.
·	Ноутбук	АСУС	Х751SI-TU002D	(білий,	порта-
тивний,	17,3»,	ОЗУ	4	Гб,	жорсткий	диск	1	Тера-
байт,	процесор	4-ядровий	ІНТЕЛ	КОРЕ	2/4	ГГц,	
мишка,	батарея,	повний	комплект)	-	9,5	тис.грн,	
сумку	-	600	грн.	Тел.:	(095)	434-32-17.
·	Ноутбук	 ЛЕНОВО	 І-ПАД	 У-580	
(діагональ	 15»,	 ЖД	 500	 Гб,	 про-
цесор	 Інтел	 32/10М,	 пам’ять	 6,	
батарея	 1,5	 години)	 -	 6,7	 тис.грн,	
ноутбук	 НР	 ПАВІЛЬЙОН	 Г-7	
(ЖД	600	Гб,	 процесор	 І-5	 32/30М,	
пам’ять	6)	-	4,2	тис.грн,	НР	ПАВІ-
ЛЬЙОН	 (ЖД	 500	 Гб,	 процесор	
ІМД	 1Н-620),	 ноутбук	 ЛЕНОВО	
СИНКПЕД	 Т-410	 (діагональ	 14»,	
жорсткий	диск	1	тис.	Гб,	процесор	
ІНТЕЛЛ	РКОРТМ	І-7,	пам’ять	6	Гб,	
батарея	 1,5	 години)	 -	 3,5	 тис.грн,	
ноутбук	АСУС	МВ-Ю32VG	(діаго-
наль	14»,	ЖД	700	Гб,	пам’ять	4	Гб,	
процесор	 ІНТЕЛ	 Р-КОР	 32-10,	 ба-
тарея	3,5	години)	-	3,8	тис.грн.	Тел.:	
(098)	192-00-18.
·	Ноутбук	ЛЕНОВО	І-ПАД	У-580	(діагональ	
15»,	 ЖД	 500	 Гб,	 процесор	 Інтел	 32/10М,	
пам’ять	6,	батарея	1,5	години)	-	6,7	тис.грн,	
ноутбук	НР	ПАВІЛЬЙОН	Г-7	(ЖД	600	Гб,	
процесор	 І-5	 32/30М,	 пам’ять	 6)	 -	 4,2	 тис.
грн,	НР	ПАВІЛЬЙОН	(ЖД	500	Гб,	процесор	
ІМД	1Н-620).	Тел.:	(098)	192-00-18.
·	Ноутбук	ЛЕНОВО	СИНКПЕД	Т-410	(діаго-
наль	14»,	жорсткий	диск	1	тис.	Гб,	процесор	
ІНТЕЛЛ	РКОРТМ	І-7,	пам’ять	6	Гб,	батарея	
1,5	години)	-	3,5	тис.грн,	ноутбук	АСУС	МВ-
Ю32VG	(діагональ	14»,	ЖД	700	Гб,	пам’ять	4	
Гб,	процесор	ІНТЕЛ	Р-КОР	32-10,	батарея	3,5	
години)	-	3,8	тис.грн.	Тел.:	(098)	192-00-18.
·	Ноутбук	САМСУНГ	(гарний	стан),	нетбук	
САМСУНГ	(екран	7»,	2	Гб	ОЗУ,	512	відео-
карта,	 гарний	 стан,	 мало	 працював).	 Тел.:	
(067)	916-86-20.
·	Планшет	 І-РАD-4	 (32	 Гб,	 дисплей	 9,7»)	 -	
3,4	тис.грн.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Плати	 материнські	 від	 комп’ютерів	 (1986	
р.вип.).	 Комп’ютери	 (1-,	 2-ядрові,	 Віндовс	
ХР).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Принтер	-	150	грн.	Тел.:	(068)	197-51-93.
·	Принтер	 НР	 (нов.)	 -	 300	 грн.	 Тел.:	 (066)	
825-18-45.
·	Принтер	НР	ФОТОСМАРТ	B-010	СІРІУС	
недорого.	Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Принтер	 САМСУНГ	 SLP-300	 (лазерний,	
кольоровий).	Тел.:	(093)	465-90-51.
·	Пристрій	багатофункціональний	(принтер,	
сканер,	копір)	недорого.	Тел.:	(066)	268-03-
62,	(066)	836-31-90.
·	Пристрій	БРАЗЕР	багатофункційний	(факс,	
ксерокс,	 принтер,	 нов.,	 на	 гарантії).	 Тел.:	
(095)	281-72-74.
·	Роутер	-	350	грн.	Тел.:	(093)	110-10-34.
·	Словник	 І-ТРАВЛ	NTL-2RX	 електронний	
(англо-рос.,	 голосовий,	 перекладач-ко-
мунікор,	навігатор).	Тел.:	(066)	694-69-70.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю 

·	Телефон	CDMA	(б/к	або	нов.,	в	який	можна	
вставити	 сім-картку),	 НОКІА,	 САМСУНГ	
або	підсилений.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Телефони	 мобільні	 (б/к,	 для	 себе).	 Тел.:	
(067)	504-52-81.
·	Телефони,	 радіотелефони,	 телефони	 моб.	
(б/к,	неробочі).	Тел.:	(067)	504-62-81.

продам 
·	Антену	 для	 посилення	 сотового	 зв’язку.	
Тел.:	(096)	673-77-77.
·	Апарати	 телефонні	 старого	 зразка.	 Тел.:	
(050)	442-33-76.
·	Апарат	 САМСУНГ	 телефонний	 пере-
носний	-	300	грн.	Тел.:	(050)	569-21-80.
·	Апарат	 телефонний	 недорого.	 Тел.:	 (050)	
193-17-55.
·	Апарат	 телефонний	 (радянських	 часів	 та	
в-во	Китай,	з	автовідповідачем).	Тел.:	(068)	
352-19-43.
·	Апарат	 ФІЛІПС	 телефонний	 з	
АВН,	 апарати	 телефонні	 СРСР.	
Тел.:	463-19-56.
·	Подовжувач	 міського	 номера	 телефона.	
Тел.:	(050)	884-47-54.
·	Пристрій	 зарядний	 (пальчиковий)	 недо-
рого.	Тел.:	(095)	770-16-78.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 KX-TF1405	
(900	мГц),	радіотелефон	ПАНАСОНИК	КХ-
TJ-8207	DECT.	Тел.:	(093)	665-17-62.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 (б/к).	 Тел.:	
(095)	827-19-70.
·	Радіотелефон	 ПАНАСОНИК	 (гарний	
стан),	 радіотелефон	 ГІДАЗЕТ	 (робочий).	
Тел.:	(099)	020-13-94.
·	Радіотелефон	ПАНАСОНИК	 (з	АВН,	 б/к,	
гарний	стан)	-	200	грн.	Тел.:	400-75-64.
·	Радіотелефон	ПАНАСОНИК	(потребує	ре-
монту).	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Смартфони	б/к,	модем.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Смартфони	НОКІА	4»	-	900	грн,	МОТО	Е	
4,3»	-	550	грн,	АЛКАТЕЛ	5»	-	1	тис.грн,	LG	
5,2»	-	1,7	тис.грн,	МОТО	Е-5	5,2»	-	1,9	тис.
грн,	 флешки,	 карти	 пам’яті,	 акумулятори	
зовнішні,	 блютуз	 та	 навушники	 недорого.	
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	 САМСУНГ	 КОРЕ	 ПРАЙМ	
(гарний	стан,	повний	комплект,	б/к	1	рік)	-	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	404-45-82.
·	Телефон	LG	моб.	(кнопковий,	на	2	картки,	в	
комплекті),	 навушники	 до	 телефона	НОКІА.	
Тел.:	(097)	861-70-83,	(066)	771-05-74.
·	Телефон-АВН,	 радіотелефон	 (б/к).	 Тел.:	
(097)	588-55-87.
·	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-АВН,	радіотелефони	(б/к).	Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Телефони	дискові	(вип.	1950	р.).	Тел.:	(097)	
996-62-70.
·	Телефони	 моб.	 (б/к,	 на	 запчастини)	 де-
шево.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Телефони	 моб.	 ПРЕСТІЖИО,	 НОКІА,	
САМСУНГ.	Тел.:	(050)	669-05-92.
·	Телефони	моб.	 (робочі)	 та	на	 запчастини.	
Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Телефони	моб.	(старі,	на	запчастини).	Тел.:	
(066)	392-17-14.
·	Телефони	МОТОРОЛА	С-350	моб.	(2	шт.,	
пристрій	живлення,	робочі)	-	180	грн/2	шт.	
Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Телефони	НОКІА	моб.	(нов.)	або	обміняю	не	
неробочі	моб.	телефони.	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Телефони	СОНІ	ЕРИКСОН	моб.	(нов.)	або	
обміняю	 на	 неробочі	 моб.	 телефони.	 Тел.:	
(050)	534-94-44.
·	Телефони	 СОНІ	 ЕРИКСОН	 Т-290І	 (моб.,	
Малайзія,	2	шт.,	без	акумулятора	та	зарядки)	
-	165	грн	або	обміняю	на	гітару	або	шахи.	
Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Телефон	моб.	кнопковий.	Тел.:	(096)	007-07-01.

·	Телефон	 моб.	 (на	 дві	 сім-картки,	 32	 Гб,	
крупні	цифри	на	клавішах,	камера,	гарантія,	
для	людей	зі	слабим	зором)	-	750	грн.	Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	Телефон	 НОКІА	 моб.	 -	 50-80	 грн.	 Тел.:	
(095)	532-75-21.
·	Телефон	НОМІ	І-5030	моб.	Тел.:	(096)	978-09-20.
·	Телефон	ПАНАСОНИК	(кнопковий).	Тел.:	
(067)	868-17-39.
·	Телефон	ПАНАСОНИК	КХ-ТС1520В	(ро-
бочий	стан,	в	упаковці,	база,	трубка).	Тел.:	
(066)	293-73-32.
·	Телефон	 ПАНАСОНИК	 КХ-ТХ1520В	
(гарний	 стан,	 в	 упоковці,	 Японія).	 Тел.:	
(063)	868-56-23.
·	Телефон	САМСУНГ	ГАЛАКСІ	G-3	(моб.)	
недорого.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Телефон	САМСУНГ	моб.	(на	2	карти,	б/к)	
-	430	грн.	Тел.:	(063)	071-61-87.
·	Телефон	 СОНІ	 ЕРИКСОН	 J-100I	 моб.	 (без	
батареї	та	зарядки),	телефон	САМСУНГ	(фото,	
відео,	зарядний	пристрій).	Тел.:	(097)	247-33-62.
·	Телефон-факс	ПАНАСОНИК	КХ-F	74RU.	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Факс	 ПАНАСОНИК	 з	 телефоном	 (нов.).	
Тел.:	(067)	526-38-85.
·	Факс	 ПАНАСОНИК	 КХ-F130,	 принтер	
КАНОН	 С-200,	 монітор	 САМСУНГ.	 Тел.:	
(097)	940-11-02.
·	Флешки	від	2	Гб	(різні).	Тел.:	(096)	307-71-30.

7.3. Інша оргтехніка, 
канцтовари

продам 
·	Банку	 плакатної	 фарби	 (гуашь,	 зелений	
темний	колір,	пластмасова,	вага	1100	г)	-	1	
тис.грн.	Тел.:	525-69-66.
·	Годинник-будильник	 (який	 розмовляє)	 -	
250	грн.	Тел.:	410-45-40.
·	Годинники	ГЕНЕРАЛЬСЬКІ	-	230	грн,	КО-
МАНДИРСЬКІ	-	310	грн	та	ін.	(нов.)	недо-
рого.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Годинник	настінний	(на	батарейці)	-	80	грн.	
Тел.:	(067)	210-85-35.
·	Годинник	 (нов.,	 Японія,	 наручний).	 Тел.:	
(066)	766-00-52.
·	Готовальню	для	креслення,	лінійку	
логаріфмічну,	 альбоми	 для	 ди-
пломних	 проектів,	 шашки-нарди	
доріжні,	дипломат,	сумку-портфель	
шкіряну.	Тел.:	463-19-56.
·	Друкарську	 ЛІЛЕЯ	 (портативна,	 елек-
тронна,	нова).	Тел.:	276-16-84.
·	Друкарську	ЛИСТВИЦЯ.	Тел.:	 566-32-73,	
(050)	441-31-60.
·	Друкарську	МОСКВА	 (портативна)	 -	 150	
грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Друкарську	 (нов.,	 портативна,	 мех.,	 рос.	
шрифт).	Терміново.	Тел.:	(067)	686-37-46	(з	
19.00	до	20.00).
·	Друкарську	 РОМАШКА	 (рос.,	 укр.,	 лат.	
шрифт,	 пам’ять	 два	 перших	 примірника).	
Тел.:	(098)	450-15-51,	(066)	044-81-47.
·	Друкарську	УНІС	(малогабаритна,	гарний	стан,	
м.Сараєво,	інструкція).	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	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.
·	Мікросхеми	для	годинників	К-145,	К-1901	
(10	шт.)	по	65	грн.	Тел.:	(093)	661-39-07.
·	Папір	 (рулон,	ширина	 1,4	 м,	 30	 кг).	 Тел.:	
(097)	409-34-96.
·	Папку-реєстратор	 (б/к,	 ідеальний	 стан).	
Тел.:	(093)	665-17-62.
·	Світильник	 для	 креслення	 (настільний)	 -	
200	грн.	Тел.:	(095)	827-19-70.

7.4. Ремонт та 
обслуговування

пропоную 
·	Ремонт	комп’ютерів	на	дому.	Га-
рантія.	 Без	 выхідних.	 Тел.:	 (067)	
493-45-01,	 (093)	 008-79-78,	 (044)	
229-15-20,	(066)	522-11-68.

7.5. Офісні меблі
продам 

·	Аркуші	 формату	 А-4	 -	 20	 коп/шт.	 Тел.:	
(067)	317-52-89.
·	Аркуші	 формату	 А-4	 -	 20	 коп/шт.	 Тел.:	
(098)	062-61-17.
·	Конференц-стіл	 (довжина	 2,4	 м,	 ширина	
1,2	 м,	 товщина	 5	 см,	 світло-корич.,	 норм.	
стан)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.

8 Все для дому 8

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

куплю 
·	Аудіокасети,	 компакт-диски	 недорого	 або	
прийму	в	подарунок.	Тел.:	(067)	234-29-71.
·	Відеокасети	(для	себе).	Тел.:	559-12-91.
·	Відеомагнітофон,	 відеоплеєр.	 Тел.:	 (044)	
587-97-50,	(094)	887-97-50.
·	Відеомагнітофон	нов.	 (в	 упаковці,	 робочий)	
недорого	 або	 пишечий	 відеоплеєр	 (нов.,	 для	
себе)	недорого.	Тел.:	(068)	351-98-06.
·	Магнітофон	 (кас.,	 переносний,	 робочий,	
для	 себе),	 радіоприймач	 кас.	 (переносний,	
сучасний,	 робочий,	 невеликого	 розміру).	
Тел.:	(067)	686-37-46	(з	19.00	до	20.00).
·	Магнітофон	 МАЯК	 (бобинний,	 робочий	
стан,	для	себе).	Тел.:	(067)	210-85-35.
·	Магнітофон,	приймачі,	підсилювач,	тюнер	
Т-2.	Тел.:	(063)	924-65-26.
·	Програвач	для	дисків	(для	себе).	Тел.:	(068)	
199-25-07.
·	Програвач	 комплактний	для	платівок	 всіх	
розмірів	(для	себе).	Тел.:	(095)	331-32-33.
·	Радіоприймачі	лампові,	фотоапарати	старі.	
Тел.:	(050)	193-78-17.
·	Телевізор	(б/к,	самовивіз).	Тел.:	237-33-67.
·	Телевізор	(від	15»	до	24»,	LED,	для	
себе),	флешку	USB	(від	2	до	16	Гб),	
антену	кімнатну	з	підсилювачем,	ві-
деоплеєр	з	раз’ємом	USB,	тюнер	те-
левізійний	Т-2.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Телевізор	(з	великим	екраном).	Тел.:	560-18-91.
·	Телевізор	САМСУНГ	(б/к,	для	себе)	недо-
рого.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Телевізор,	 центр	 муз.	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Тюнер	 телевізійний	 (нов.,	 з	 доставкою).	
Тел.:	(097)	301-50-09	(Ігор).
·	Центр	муз.	 (в	одному	корпусі	диски,	про-
гравач,	аудіомагнітофон,	можна	динамики	з	
піщалками).	Тел.:	(097)	247-33-62.

продам 
·	Аудіомагнітофон	СМІТ	портативний	(кас.,	
Корея),	дискетницю	(дерев.,	навісна).	Тел.:	
(093)	201-59-89.
·	Бінокль	 БПЦ-7х50	 (СРСР,	 гарний	 стан)	 -	
4,2	тис.грн.	Тел.:	(067)	709-60-81.
·	Бінокль	 БПЦ-7х50	 (СРСР,	 гарний	 стан)	 -	
4,2	тис.грн.	Тел.:	(093)	661-39-07.
·	Бінокль,	диски	DVD	(нов.).	Тел.:	(093)	578-34-08.
·	Бінокль	театральний.	Тел.:	484-49-00.
·	Відеокамеру	 JVC	 (цифрова,	 червона,	 іде-
альний	 стан,	 з	 документами,	 сумка	 в	 под-
урунок)	-	1,1	тис.грн.	Тел.:	(050)	609-60-46.

·	Відеокамеру	ПАНАСОНИК,	колонки,	віде-
омагнітофони.	Тел.:	(099)	103-44-10.
·	Відеокамеру	ПАНАСОНИК	(Японія),	віде-
окасети	(100	шт.,	фільми),	відеомагнітофон.	
Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Відеокамеру	 СОНІ,	 відеоплеєр	 СОНІ,	 те-
левізор	 АМСТЕР	 (Австрія,	 переносний),	
DVD-плеєр	 САМСУНГ	 (б/к).	 Тел.:	 (097)	
210-02-18.
·	Відеокасети	(50	шт.)	по	10	грн.	Тел.:	(095)	
280-43-75.
·	Відеокасети,	касети	для	магнітофона.	Тел.:	
403-16-68.
·	Відеокасети,	 платівки	 «Речь	 Сталина».	
Тел.:	337-05-82.
·	Відеокасети.	Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Відеокасету-адаптер	-	200	грн.	Тел.:	 (067)	
452-81-62.
·	Відеокасету-адаптер	-	200	грн.	Тел.:	513-69-83.
·	Відеомагнітофон	 LG	 W-23U.	 Тел.:	 (095)	
280-43-75.
·	Відеомагнітофони	LG,	 ТОШИБА	 (б/к)	 по	
100	 грн,	 відеомагнітофон	 ПАНАСОНИК	 -	
200	грн.	Тел.:	(096)	360-99-94.
·	Відеомагнітофони	 ПАНАСОНИК,	 СОНІ,	
САМСУНГ,	приймач	ОКЕАН-209,	приймач	
АЛЬТАЇР-305	 (3-програмний,	 неробочий),	
платівки,	бобини,	телевізор	ЕЛЕКТРОН	не-
дорого.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Відеомагнітофон	ОРИОН	(Японія)	-	6	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(096)	968-25-45.
·	Відеомагнітофон	СОНІ	(на	запчастини),	фото-
апарат	КОДАК	недорого.	Тел.:	(099)	038-81-98.
·	Відеомагнітофон	 ФІЛІПС	 (робочий)	 -	 50	
грн,	 кінокамеру	 КАНОН	 КВ-830	 (порта-
тивна,	цифрова).	Тел.:	(066)	679-28-09.
·	Відеомагнітофон	ШАРП	 (касетний).	 Тел.:	
(098)	858-20-45.
·	Відеоплеєр	АКАЙ	(майже	нов.).	Тел.:	(063)	
496-37-76,	(098)	845-20-90.
·	Диски	DVD	(відеофільми,	великий	вибір)	
по	20	грн.	Тел.:	(066)	215-66-18.
·	Диски	 DVD,	 компакт-диски	 (б/к),	 приймач	
СОНІ	(кишеньковий,	б/к).	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Касети	магнітофонні	(Поплавський)	-	10	грн,	
касету	(«Ласковый	май»)	-	20	грн,	діапроектор	
ЕТЮД,	 динаміки	 різні,	 касети	 для	 магніто-
фона.	Тел.:	(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Кінопроектор	РУСЬ	(1980	р.вип.),	кінокамеру	
АВРОРА-215	(1980	р.вип.),	програвач	КАРА-
ВЕЛА	(1976	р.вип.).	Тел.:	(098)	991-12-21.
·	Колонки	S-606	-	150	грн.	Тел.:	(068)	197-51-93.
·	Колонки.	Тел.:	(063)	530-46-45.
·	Колонки	ТЕСЛА	(2	шт.)	 -	150	грн,	АЙВА	
(2	шт.)	-	500	грн,	центр	муз.	СОНІ	-	800	грн.	
Тел.:	(067)	587-67-95.
·	Лампу	 генераторну	 ГУ-43Б	 (вага	 1,5	 кг,	
нов.,	 в	 упаковці,	 міцний	 теплий	 ламповий	
звук	класу	хайенд)	-	2,66	тис.грн.	Тел.:	(099)	
643-91-39.
·	Магнітолу	ПАНАСОНИК	ТВС	(кас.),	маг-
нітофон	 ВЕСНА-212С-4	 (кас.).	 Тел.:	 (067)	
599-07-79,	443-19-35.
·	Магнітолу	СОНІ	-	350	грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Магнітофон	ГРЮНДІГ	КТ-47	(Німеччина).	
Тел.:	400-26-93,	(096)	440-36-72.
·	Магнітофон	 МАЯК-233	 (робочий,	 1-ка-
сетний).	Тел.:	(098)	839-99-17.
·	Магнітофон	 РОСТОВ-НА-ДОНУ-102	 -	
3500	 грн,	 телевізор	 ВИТЯЗЬ	 -	 1	 тис.грн.	
Тел.:	(098)	372-33-02.
·	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.
·	Навушники	 KOSS	 SB-40,	 UR-20,	 SINN	
HEISERR	HD-419	(майже	нов.).	Тел.:	237-33-67.
·	Навушники	ЕХО-101	 -	 60	 грн.	Тел.:	 (067)	
210-85-35.
·	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.
·	Підсилювач	ОДІСЕЙ-010.	Тел.:	(099)	373-19-95.
·	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	ПАНАСОНИК	з	касетою,	тюнер	
КАОН	для	ВОЛІ,	приймач	МР-3	з	касетою,	
відеомагнітофон	ПАНАСОНИК.	Тел.:	(098)	
107-72-07.
·	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	ОКТАВА	 (вінтажна,	 гарний	 стан,	
радіо,	 платівки	 -	 все	 працює,	 1950	 о.вип.,	
мрія	колекціонерів)	-	2,7	тис.грн.	Тел.:	(099)	
545-88-79.
·	Радіолу	 РІГОНДА,	 магнітофон	 КО-
МЕТА-206	(4	доріжки,	робочий	стан)	-	500	
грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Радіоприймачі,	 навушники,	 фотоапарати.	
Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Радіоприймач	 ЛЕНІНГРАД-010	 (робочий,	
б/к,	станції	FM),	радіоприймач	ОКЕАН-209	
(б/к,	робочий),	приймач	ІШІМ-003	(вищого	
класу,	робочий),	приймач	ОКЕАН-209	(б/к,	
робочий),	 приймач	DX-440	недорого.	Тел.:	
(067)	672-58-58.
·	Радіоприймач	 ОКЕАН-209	 (ГОРИЗОНТ)	
транзисторний	 -	 240	 грн,	 монокуляр	 теа-
тральний	МСП-5х25	(СРСР)	-	190	грн,	фото-
апарат	СОНІ	(нов.,	в	упаковці)	-	1,7	тис.грн,	
КЕНОН	А-3000,	КЕНОН	А-530	 (б/в)	 -	 210	
грн,	фотоштативи	(розсувні,	нов.),	телевізор	
ТОШИБА	 БОМБА	 (21»,	 плоский,	 стерео,	
ЕЛТ),	 радіолу	 БІЛОРУСЬ-59	 (лампова,	
СРСР)	дешево.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Систему	 Н-500	 (акустична,	 виготовник	 МІ-
КРОЛАФ,	 фірма	 ТЕХНОЛОДЖІ,	 5	 колонок,	
сабвуфер,	пульт	керування),	телевізор	САМСУНГ	
CS-29M218SQ	(29»).	Тел.:	(097)	109-79-95.
·	Телевізор	(14»)	недорого.	Тел.:	(093)	581-38-45.
·	Телевізор	JVC	(50	см).	Тел.:	(067)	876-15-42.
·	Телевізор	JVC.	Тел.:	(095)	350-79-60.
·	Телевізор	JVC	(Японія,	з	тюнером,	знахо-
диться	 в	Семиполках	Броварського	 р-ну)	 -	
1,2	тис.грн.	Тел.:	(068)	024-34-48.
·	Телевізор	 LG	 з	 тюнером	 Т-2.	 Тел.:	 (097)	
506-66-25.
·	Телевізор	LG	 (плазмовий),	відеоплеєр	LG	
(пишучий),	 кінотеатр	 домашній	 (телевізор	
LG	плазмовий,	колонки,	підсилювач,	відео-
магнітофон)	-	13	тис.грн.	Тел.:	(093)	451-12-
95,	(063)	507-34-72.
·	Телевізор	АМСТОР	(ч.-б.,	Австрія),	відео-
камеру	СОНІ	(нов.),	плеєр	DVD	САМСУНГ.	
Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Телевізор	БРАВІС	(Білорусь),	плеєр	DVD.	
Тел.:	(096)	978-09-20.
·	Телевізор	 ДЕО	 (невеликий,	 35	 см)	 недо-
рого.	Тел.:	(095)	850-05-02.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН-51ТЦ451ДИ	 (па-
спорт,	 пульт),	 кінотеатр	 домашній	 ПАНА-
СОНИК	СА-НТ543.	Тел.:	(066)	980-67-10.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН	 (з	 кіне-
скопом	САМСУНГ,	роб.	стан)	-	100	
грн,	 плеєр	 DVD	 САТУРН-1704	
(гарний	стан).	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОНІКА-409	 (пере-
носний).	Тел.:	(066)	825-18-45.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН	 (кінескоп	 САМ-
СУНГ,	робочий,	пульт	ДУ)	-	100	грн,	плеєр	
DVD	САТУРН-1704	 (СD,	DVD)	 -	 200	 грн.	
Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Телевізори	(2	шт.,	 імп.)	на	запчастини,	кі-
нескопи.	Тел.:	362-36-55,	(068)	620-63-54.
·	Телевізори	 ЕЛЕКТРОНІКА-409Д	 (пере-
носний).	Тел.:	(096)	470-60-80.

·	Телевізори	 ПАНАСОНИК,	 ЕЛЕКТРОН.	
Тел.:	560-18-91.
·	Телевізори	САМСУНГ,	ДЕУ	(2	шт.,	54	см)	
-	800	грн	за	все.	Тел.:	(093)	536-20-71.
·	Телевізори	САМСУНГ,	СОНІ	дешево.	Тел.:	
(099)	344-37-94.
·	Телевізори:	 ТОМСОН,	 КВН-49,	 ЛЕНІН-
ГРАД	Т-2.	Тел.:	(050)	193-78-17.
·	Телевізори	ФІЛІПС,	ШАРП	 (б/к,	 робочі).	
Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Телевізор	(маленький,	для	кухні)	недорого.	
Тел.:	245-72-48.
·	Телевізор	МУСТЕР	ЕЛЕКТРОНІС	 (на	 за-
пчастини,	розбита	матриця)	-	300	грн.	Тел.:	
(096)	360-99-94.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 -	 500	 грн,	 торг.	
Тел.:	(098)	769-52-04.
·	Телевізор	ПАНАСОНИК	(72	см,	старий)	на	
запчастини.	Тел.:	(098)	455-37-99.
·	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,	 радіолу	 РИГА	
ЛЮКС.	Тел.:	419-34-05.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 ТС-2166R	
(Японія).	Тел.:	(068)	976-34-76.
·	Телевізор	САМСУНГ	(51	см,	полоский	екран,	
робочий	стан)	-	500	грн.	Тел.:	(096)	961-78-78.
·	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	 ПЛАНО	 (сріблястий,	
54	см,	ідеальний	стан).	Тел.:	(063)	982-26-50.
·	Телевізор	САМСУНГ	ПЛАНО.	Тел.:	(063)	
197-90-16.
·	Телевізор	 САМСУНГ.	 Тел.:	 (095)	 709-58-
21,	458-51-90.
·	Телевізор	САНЬО	С-25ЕG97EE	(з	пультом,	
25»	 або	 64	 см,	 неробочий,	 б/к,	 трубка	 лу-
чова)	 на	 запчастини	 -	 300	 грн.	 Тел.:	 (096)	
659-49-85.
·	Телевізор	СЛАВУТИЧ	на	запчастини.	Тел.:	
(098)	792-02-81.
·	Телевізор	СЛАВУТИЧ	(ч.-б.,	гарний	стан),	
мікрофон	РЕТРО	(1959	р.вип.,	гарний	стан),	
телевізори	JVC,	ТОМСОН,	ПАНАСОНИК.	
Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Телевізор	 СОНІ	 (21»,	 б/к,	 гарний	
стан)	-	2,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	
884-13-90.
·	Телевізор	СОНІ	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	166-76-01.
·	Телевізор	 СОНІ	 (54	 см)	 -	 1000	 грн.	 Тел.:	
592-65-21.
·	Телевізор	СОНІ	(55	см).	Тел.:	592-77-04.
·	Телевізор	 СОНІ	 (кольоровий,	 тюнер	 Т-2,	
інтернет,	Wi-Fi).	Тел.:	(066)	443-88-03.
·	Телевізор	СОНІ	(робочий)	-	400	грн.	Тел.:	
(067)	941-46-98.
·	Телевізор	СОНІ.	Тел.:	(050)	817-84-32.
·	Телевізор	СОНІ.	Тел.:	(066)	139-20-54.
·	Телевізор	СОНІ.	Тел.:	566-32-73,	(050)	441-31-60.
·	Телевізор	 СОНІ,	 фотоапарат	 АГАТ.	 Тел.:	
(097)	235-82-17.
·	Телевізор	ТОМСОН	-	450	грн.	Тел.:	 (093)	
566-71-45.
·	Телевізор	ТОМСОН	(51	см,	гарний	стан)	-	
450	грн.	Тел.:	(093)	054-19-03.
·	Телевізор	 ТОМСОН	 СЛІМ	 -	 1	 тис.грн.	
Тел.:	592-77-04.
·	Телевізор	ТОШИБА.	Тел.:	(063)	924-65-26.
·	Телевізор	ТОШИБА.	Тел.:	(097)	327-27-82.
·	Телевізор	ФІЛІПС	(29»	або	72	см,	стерео,	
б/к,	 сріблястий,	 гарний	 стан,	 пульт)	 -	 600	
грн.	Тел.:	(093)	576-85-01.
·	Телевізор	ФІЛІПС	(36	см).	Тел.:	(066)	392-17-14.
·	Телевізор	 ФОТОН,	 платівки.	 Тел.:	 (098)	
296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Телевізор	ФОТОН.	Тел.:	(068)	123-04-16.
·	Тюнери	 супутникові	 (2	 шт.).	 Тел.:	 (067)	
526-38-85.
·	Фотоапарат	 ЗЕНІТ	 -	 160	 грн,	 програвач	
ВЕГА-122С	недорого.	Тел.:	(095)	770-16-78.
·	Фотоапарати	 ЗЕНІТ-3,	 ЗОРКІЙ-5,	 до-
воєнний	 БРІЛІАНТ	 (Німеччина,	 кадр	 6х6,	
гарний	стан),	фотозбільшувач	ЛЕНІНГРАД,	
телевізори	ЕЛЕКТРОН-423,	-433,	БЕРІЗКА-
37ТД51	 (переносний),	 ГОРИЗОНТ-412.	
Тел.:	(068)	359-95-79.
·	Фотоапарати:	 ФЕД-5,	 УФО,	 РОДМЕР	
(плівкові).	Тел.:	464-74-19.
·	Фотоапарат	ЛЮБИТЕЛЬ-166В	(б/к,	гарний	
стан)	-	250	грн.	Тел.:	(066)	652-36-38.
·	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.
·	Фотоглянцювач	(ел.)	-	100	грн.	Тел.:	(095)	
827-19-70.
·	Фотозбільшувачі:	 НЕВА-2М	 (1964	 р.вип.),	
ЛЕНІНГРАД-4И	(81	р.вип.,	об’єктив	И-50У),	
фотоглянцювач	 ЕФГ-3	 (1980	 р.вип.),	 діапро-
ектор	СВІТЯЗЬ-АВТО.	Тел.:	486-27-34.
·	Фотоспалах,	 фотоапарад	 ФЕД-5,	
навушники	 ТДС-1,	 радіоприймач	
АЛЬТАЇР,	 стабілізатор	 напруги,	
блок	 живлення	 від	 0	 до	 30	 Вольт,	
підсилювач	 антенний,	 телевізор	
ЕЛЕКТРОН-451.	Тел.:	463-19-56.
·	Центр	муз.	SONY	CD-W550	(без	колонок)	
або	обміняю	на	гітару,	скрипку,	віолончель,	
інвалідну	коляску.	Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Центр	муз.	САМСУНГ	(2	великі	колонки,	
чорний,	радіо,	диски,	касети)	-	600	грн,	торг.	
Тел.:	(093)	701-61-91.

обміняю 
·	Диски	CD	 (музика)	на	диски	DVD	 (видо-
вищні).	Тел.:	(095)	461-57-01.
·	Диски	 CD	 на	 диски	 DVD	 (видовищні).	
Тел.:	(068)	128-86-20.

послуги 
·	Встановлення	супутникових	антен,	
програмування,	 настроювання.	
Тел.:	513-69-83.
·	Ремонт	 телевізорів.	 Тел.:	 (050)	 
817-84-32.
·	Ремонт	 телевізорів.	 Тел.:	 (097)	 
506-66-25.
·	Швидкий	ремонт	телевізорів.	Усих	
типів.	Виклик	безплатний.	На	дому.	
Якість,	 гарантія.	 Телефонувати	 у	
будь-який	 час.	 Тел.:	 (044)	 247-99-
97,	(063)	247-99-97,	(067)	399-36-97,	
(050)	560-94-97.

8.2. Побутова техніка
куплю 

·	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.
·	Пральну,	 холодильник	 (б/к	 до	 2	 років).	
Тел.:	(067)	404-45-82.
·	Пральну,	 холодильник,	 електроплиту	 (б/к	
до	2	років).	Тел.:	(066)	937-68-30.
·	Тепловентилятор	 (для	 себе).	 Тел.:	 (098)	
227-72-04.
·	Техніку	побутову	(б/к),	можна	в	поганому	
стані.	Тел.:	(050)	465-78-54,	(095)	631-43-74.

·	Техніку	побутову	(б/к).	Тел.:	(097)	285-83-
18,	(0432)	27-13-45.
·	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	(гарний	стан,	для	себе).	Тел.:	
(050)	609-60-46.
·	Холодильник,	 пральну	 (б/к	 до	 3	 років).	
Тел.:	(096)	307-71-30.

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	 ди-
станційним	 керуванням),	 швейну	
БРАЗЕР	 LS-2720.	 Тел.:	 (098)	 491-
63-75.
·	В’язальну	 ВЕРИТАС-360	 (робочий	 стан).	
Тел.:	(066)	755-44-99.
·	В’язальну	 СИЛЬВЕР	 (Японія,	 напівав-
томат)	-	договірна.	Тел.:	(096)	353-94-54.
·	Електровафельницю	 (часів	СРСР,	 діаметр	
25	см,	нов.,	1250	Ватт)	-	340	грн.	Тел.:	(050)	
951-03-07.
·	Електродуховку	(невелика,	для	дачі)	-	150	
грн,	електром’ясорубку	-	150	грн,	обігрівач-
вентилятор	(для	дачі)	-	150	грн,	тостер	-	200	
грн.	Тел.:	(095)	770-16-78.
·	Електрокавоварку	 РОВЕНТА	 (Німеччина,	
крапельна,	колба	1	л)	-	270	грн.	Тел.:	(073)	
437-91-31.
·	Електром’ясорубку	 САТУРН	 нов.	 Тел.:	
(095)	280-43-75.
·	Електроплитку,	 електросоковижималку,	
електрочайник,	НВЧ-піч	LG	(б/к,	на	запча-
стини).	Тел.:	546-63-44.
·	Електроплиту	(гарний	стан,	тріснуте	скло)	
дешево.	Тел.:	(068)	717-97-38.
·	Електросамовар	 (нов.,	 Дніпропетровськ,	
хромований),	 електрочайник	 (нов.,	 розпис,	
СРСР).	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Електросамовар	 (нов.,	 Дніпропетровськ,	
хромований),	 фен	 ВЕСНА	 (нов.),	 праску,	
електрочайник	 (розписний,	 нов.,	 СРСР).	
Тел.:	(066)	825-18-45.
·	Електросамовар	(Тула).	Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Електросамовар,	 швейну	 ПОДІЛЬСЬКА.	
Тел.:	560-18-91.
·	Зволожувач	повітря	електричний	недорого.	
Тел.:	(068)	117-51-69.
·	Кавоварку	 БОШ	 (крапельна,	 нов.).	 Тел.:	
(066)	392-17-14.
·	Кавоварку	БОШ.	Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Кавоварку	БОШ	ТОСІМА.	Тел.:	337-05-82.
·	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;	 форму	 алюмінієву	 ЧУДО	
для	випікання	тортів	(гарний	стан)	-	150	грн,	
електрозапальничку	(нов.,	в	упаковці)	-	150	
грн,	електроміксер	ЕЛІТА	(нов.)	 -	350	грн.	
Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Камеру	 морозильну	 АРДО	 (гарний	 стан).	
Тел.:	(067)	259-90-37.
·	Камеру	 морозильну	 (вертикальна,	 200	 л,	
б/к)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(098)	839-99-17.
·	Камеру	морозильну	(вертикальна,	висота	2	
м,	ширина	70	см,	гарний	стан)	-	1,6	тис.грн,	
торг.	Тел.:	(067)	899-17-65.
·	Клапан	вхідний	для	води	для	пральної	АРИ-
СТОН	або	ІНДЕЗИТ.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Комбайн	ГРЮНДІК	ІМПЕРІАЛ	кухон.	-	4	
тис.грн.	Тел.:	(067)	402-36-00.
·	Комбайн	РОСТОК	(кухон.)	-	500	грн.	Тел.:	
(067)	145-01-34.
·	Компресор	 для	 холодильника	 (Білорусь,	
можна	 для	 холодильників	 МІНСЬК,	 ОКА,	
разом	з	морозильником)	-	2	тис.грн,	окремо	
по	1	тис.грн.	Тел.:	525-69-66.
·	Кондиціонери	 (спліт-системи,	 нов.).	 Тел.:	
(068)	805-29-52.
·	Кондиціонер	 МЕДІО	 (Гонконг,	 гарний	
стан)	-	600	у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Кондиціонер	 (система	 тепло-холод,	 клімат-
контроль)	 -	1,5	тис.грн,	міксер	ручний	 (нов.)	 -	
500	грн,	блендер	-	200	грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Кондиціонер.	Тел.:	(093)	264-83-70.
·	Кронштейни	 для	 НВЧ-пічі	 (нов.,	 2	 шт.,	
нов.)	-	300	грн.	Тел.:	410-45-40.
·	Матрац-електрогрілку,	 підлогу	 теплу	 (ки-
лимок)	недорого.	Тел.:	360-56-44.
·	Міксер	ручний	(нов.).	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Мультиварку	 МУЛІНЕКС	 (нов.),	 самовар	
(ел.,	 нов.),	 чайники	 керамічні	 (великі,	 б/к),	
посудомийну	ВІРПУЛ	(б/к),	електроплитку	(2-
конф.,	ел.,	для	дачі,	нов.).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Мультиварку	 МУЛІНЕКС	 (нов.),	 самовар	
(ел.,	 нов.),	 чайники	 керамічні	 (великі),	 по-
судомийну	ВІРПУЛ	(б/к),	електроплитку	(2-
конф.,	нов.,	для	дачі).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Мультиварку	РЕДМОНД	РМС	М-4526	(до-
кументи,	 кулінарна	 книга)	 -	 400	 грн.	 Тел.:	
(067)	423-98-35.
·	М’ясорубку	РОСЬ,	електромороженицю,	вен-
тилятор	СН-2В,	кавоварку	(ел.).	Тел.:	408-55-10.
·	НВЧ-гриль	 САМСУНГ	 (Тайланд,	 нов.).	
Тел.:	(097)	497-82-58.
·	НВЧ-піч	недорого.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Оверлок	(3-нитковий,	51	кл.,	головка)	-	1,2	
тис.грн.	Тел.:	(095)	370-51-13.
·	Пароварку	ОРИОН.	Тел.:	 (098)	468-96-02,	
(068)	901-53-42.
·	Пилосос	-	300	грн.	Тел.:	(098)	769-52-04.
·	Пилосос	 АРТЕМ.	 Тел.:	 468-24-51,	 (063)	
256-50-58.
·	Пилосос	 ВИХОР,	 тепловентилятор	 САТЕ	
(Іспанія),	 міксер	 КЛАТРОНІК	 (нов.).	 Тел.:	
(099)	331-92-67.
·	Пилосос	 ЕЛЕКТРОНІК	 -	 500	 грн.	 Тел.:	
(050)	569-21-80.
·	Пилосос	ЕЛЕНБЕРГ	 (б/к)	 недорого.	 Тел.:	
(095)	803-24-25.
·	Пилосос	 (ел.,	 потребує	 ремонту),	 праску	
(ел.),	холодильник	МІНСЬК-АТЛАНТ	(1-ка-
мерний),	ЗАНУССІ	(2-камерний,	висота	190	
см).	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Пилосос	 (Німеччина,	 миючий),	 самовар	
(нов.),	 кавоварку	 офісну,	 соковижималку.	
Тел.:	(067)	230-04-94.
·	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	 САМСУНГ	 (гарний	 стан,	 до-
ставка)	-	950	грн.	Тел.:	(050)	609-60-46.
·	Пилосос	 УРАЛ	 (нов.)	 -	 800	 грн,	 праску	
(вітч.)	-	100	грн,	дошку	для	прасування	-	80	
грн.	Тел.:	(097)	861-70-83,	(066)	771-05-74.
·	Пилосос	ФІЛІПС	(гарний	стан)	недорого.	
Тел.:	(066)	215-66-18.
·	Пилосос	 ШТОРМ	 -	 400	 грн.	 Тел.:	 (063)	
924-65-26.
·	Плиту	 (4-конф.,	 електрична,	 гарний	 стан,	
біла,	з	духовкою)	-	200	грн.	Тел.:	592-25-72,	
(067)	945-39-90.
·	Плиту	БРЕСТ	(газ.,	4-конф.,	гарний	стан)	-	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Плиту	 (газ.,	 гарний	 стан),	 пральну	 АРИ-
СТОН	або	обміняю.	Тел.:	(096)	443-34-27.
·	Плиту	газову	(60х60	см,	біла,	Білорусь,	га-
рантія)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(093)	559-88-80.

·	Плиту	 ГРЕТА	 (ел.,	 4-конф.,	 гарний	 стан,	 ро-
боча)	-	800	грн,	плиту	СКАРЛЕТТ	(2-конф.,	ел.,	
б/к,	гарний	стан)	-	250	грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Плиту	 (ел.,	 4-конф.,	 стаціонарна,	 з	 ду-
ховкою)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Плиту	 ЕЛЕКТРА-1001	 (4-конф.,	 ел.,	 б/к,	
норм.	стан,	корич.,	робоча)	-	1,5	тис.грн,	пи-
лосос.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Плиту	 ЕЛЕКТРА-1	 (ел.,	 біла),	 пральну	
СИБІР,	 швейну	 ПОДІЛЬСЬКА,	 пилосос	
УРАЛЕЦЬ-М.	Тел.:	(095)	738-16-91.
·	Плиту	індукційну	-	600	грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Плиту	НОРД	(4-конф.,	газова,	б/к,	робоча)	
дешево.	Тел.:	(097)	413-18-96.
·	Плиту	НОРД	(газова,	коричнева,	з	кришкою,	
50х60х85	см,	4-конф.).	Тел.:	(098)	055-15-80.
·	Плиту	ПОЛМЕТАЛ	(газова)	-	300	грн,	хо-
лодильник	 ГОРЕНЬЄ	 (54х60	 см),	 пральну	
ІНДЕЗИТ	(60х51	см).	Тел.:	(093)	536-20-71.
·	Плиту,	 швейні	 ПОДІЛЬСЬКА,	 ЧАЙКА.	
Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Плойку.	Тел.:	(099)	038-81-98.
·	Поверхню	 ВІРПУЛ	 АКР-361/АХ	 газову	
(2016	 р.вип.,	 б/к,	 60х60	 см,	 Італія,	 гарний	
стан)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(098)	255-55-93.
·	Поверхню	газову	(б/к).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Посудомийну	 ВІРПУЛ	 (б/к),	 плиту	 (ел.,	
нов.,	 2-конф.,	 настільна),	 плиту	 газ.	 (на-
стільна,	2-конф.,	нов.).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Посудомийну	(нов.,	Німеччина,	85х60	см)	
дешево.	Тел.:	524-37-64.
·	Посудомийну.	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Посудомийну	ХАНСА	 (нов.,	 гарний	 стан,	
чиста	 Німеччина)	 -	 4,8	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	
(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	Пральну	АЕГ	на	запчастини.	Тел.:	428-36-66.
·	Пральну	 АРДО	 (вертикальне	 заванта-
ження,	робочий	стан,	незначна	погрешність)	
-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(096)	366-78-31.
·	Пральну	АРДО	(Італія,	робочий	стан).	Тел.:	
(063)	868-56-23	(Київ).
·	Пральну	АРДО	(робочий	стан,	автомат,	до-
кументи).	Тел.:	(066)	293-73-32.
·	Пральну	 АРИСТОН	 МАРГАРИТА	 (ро-
бочий	стан,	Шевченківський	р-н)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Пральну	АРИСТОН	(під	ремонт	або	на	за-
пчастини)	недорого.	Тел.:	(067)	329-39-15.
·	Пральну	БОШ	КЛАС	2Х5	(Німеччина,	на	
5,5	кг,	нов.,	ширина	56,5	см,	глибина	44	см,	
висота	84,7	см,	клас	ефективності	віджиму	
АВСДЕ,	закінчився	строк	гарантії)	 -	5	тис.
грн.	Тел.:	(067)	645-42-44.
·	Пральну	ВЕКО	(робоча).	Тел.:	(066)	907-74-27.
·	Пральну	ВІРПУЛ	(б/к,	гарний	стан,	на	5	кг,	гли-
бина	50	см,	висота	85	см,	ширина	60	см,	самови-
везення)	-	800	грн,	торг.	Тел.:	(097)	247-70-71.
·	Пральну	ІНДЕЗИТ	(б/к,	робочий	стан)	-	1,2	
тис.грн.	Тел.:	(098)	953-25-17.
·	Пральну	ІНДЕЗИТ	(напівавтомат),	пральну	
(кругла),	 пилосос	ВИХОР	 (б/к),	 соковижи-
малку.	Тел.:	(050)	064-26-41.
·	Пральну	ЛИБІДЬ	МАЛЮТКА	(нов.,	в	упаков-
ці)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	Пральну	МАЛЮТКА	 (гарний	 стан)	 -	 500	
грн,	торг.	Тел.:	(098)	047-80-35.
·	Пральну	РИГА.	Тел.:	(098)	946-51-32.
·	Пральну	ТАВРІЯ	(вітч.,	мех.,	майже	нов.)	
недорого.	Тел.:	(066)	274-61-83.
·	Пральну	 ХАРКІВ’ЯНКА	 (малютка),	
швейну	 ЧАЙКА-116-2	 (з	 ножним	 при-
водом),	 пилососи	 ВИХОР,	 ЦИКЛОН,	
ТАЙФУН,	мотори	до	пилососу	ВИХОР	або	
ТАЙФУН.	Тел.:	463-19-56.
·	Пральну	ХАРКІВ’ЯНКА	(малютка),	
швейну	 ЧАЙКА-116-2	 (з	 ножним	
приводом),	 пилососи	 ВИХОР,	 ЦИ-
КЛОН,	 ТАЙФУН,	 мотори	 до	 пило-
сосу	 ВИХОР	 або	 ТАЙФУН,	 міксер,	
рефлектор,	кавомолку,	праску,	тепло-
вентилятор,	 вентилятор,	 електроса-
мовар,	 електром’ясорубку	 САТУРН.	
Тел.:	463-19-56.
·	Праску	-	100	грн.	Тел.:	(099)	195-45-52.
·	Праску	ІНОТЕКС	(нов.,	Німеччина).	Тел.:	
(066)	392-17-14.
·	Праску	(нов.)	-	120	грн,	електросоковижи-
малку	 (вітч.,	 нов.),	 соковарку	 (нов.)	 недо-
рого.	Тел.:	(095)	065-94-90.
·	Праску	парову	(імп.).	Тел.:	(067)	526-38-85.
·	Праску,	пилосос	(миючий,	Німеччина),	са-
мовар,	пилососи	(Німеччина,	один	миючий,	
б/к).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Праску	СКАРЛЕТТ	(гарний	стан,	1800	Вт)	
-	250	грн,	дошку	прасувальну	-	50	грн.	Тел.:	
(095)	331-53-90.
·	Самовар	ел.	Тел.:	(050)	107-45-25.
·	Самовар	(ел.).	Тел.:	566-32-73,	(050)	441-31-60.
·	Самовар	 (ел.,	 Тула,	 3,5	 л,	 гарний	 стан),	
пароварку	(ел.,	б/к),	машину	для	натирання	
підлоги	 (220	 В,	 вага	 5	 кг,	 робоча,	 гарний	
стан).	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	Самовар,	пральну	ЛИБІДЬ	-	200	грн.	Тел.:	
(097)	844-92-76.
·	Слайсер	RGV	(0,14	кВт,	220	В,	нарізка	0,15	
мм,	діаметр	ножа	220	мм,	вага	14	кг).	Тел.:	
(067)	157-07-82.
·	Соковижималку	(електрична).	Тел.:	405-32-81.
·	Соковижималку	(ел.).	Тел.:	258-59-96.
·	Соковижималку	 (малогабаритна,	 Росія)	 -	
100	грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Соковижималку	 РОСИНКА	 (ел.,	 для	
обробки	 та	 шинкування	 овочів),	 тостери	
СЕЙМ,	 МІНОТЕЛЕ	 (2	 шт.,	 Прибалтика).	
Тел.:	(066)	087-43-61.
·	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.
·	Тостер	(700	Вт,	верхня	панель	нерж.),	сервіз	
чайний	 (фарфор,	 6	 персон,	 нов.),	 сервіз	 ка-
вовий	 (керамічний),	 тарілки,	 чашки	 та	 ін.	
посуд.	Тел.:	(068)	350-78-40,	(063)	673-48-71.
·	Хлібопічку	 (нов.)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	 (099)	
754-20-26.
·	Холодильник	 АТЛАНТ-МХМ-1716-02	
(б/к).	Тел.:	(095)	102-11-79.
·	Холодильник	ВІРПУЛ	(2-камерний,	два	ком-
пресори,	 гарний	 стан,	 60х60х185	 см),	 соко-
вижималку	ручну	(краща	для	томатів),	плиту	
ел.	ЕЛЕКТРА	(4-конф.,	корич.,	робоча,	гарний	
стан).	Тел.:	229-96-75,	(066)	272-24-04.
·	Холодильник	 ВІРПУЛ	 (висота	 185	 см).	
Тел.:	(096)	642-11-70.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (б/к,	 робочий).	
Тел.:	(066)	247-74-20.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (робить,	 але	 не	
морозить,	самовивезення).	Тел.:	412-67-98.
·	Холодильник	ДНІПРО-2.	Тел.:	(050)	037-08-07.
·	Холодильник	ДНІПРО	(б/к)	-	200	грн.	Тел.:	
(096)	369-91-47.
·	Холодильники	витринні.	Тел.:	(050)	386-59-05.
·	Холодильники:	 МІНСЬК-16,	 ЗІЛ	 МО-
СКВА,	балони	газові	(50	л,	27	л).	Тел.:	(099)	
317-49-78.
·	Холодильник	ЛІБХЕР	(висота	190	см,	б/к,	
робочий).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Холодильник	 МІНСЬК-126	 (компре-
сорний,	 2-камерний)	 -	 2,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(095)	587-19-70.
·	Холодильник	 МІНСЬК-15	 (б/к,	 робочий).	
Тел.:	518-01-09,	(050)	169-01-92.
·	Холодильник	МІНСЬК-15М	 (гарний	стан,	
робочий).	Тел.:	(067)	253-00-19.
·	Холодильник	МІНСЬК-15,	швейні	(ножна,	
електропривод),	 ручну	 (електропривод),	
пилосос	 ВИХОР,	 електрошашличницю	
ТАВРІЯ.	Тел.:	(067)	599-07-79,	443-19-35.
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·	Термокружки	БЕРГОФ	(в	упаковці,	метал.)	
-	170	грн,	відерця	для	охолодження	вин	та	
шампанського	 і	 льоду	 (все	 в	 упаковці)	 від	
70	 грн,	 фужери	 БЕРГОФ	 (6	шт.,	 для	шам-
панського,	в	упаковці,	престижні),	термоси,	
фляги.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Термос	 (Китай,	 2	 л,	 перламутровий,	 чер-
воний).	Тел.:	(095)	770-16-78.
·	Форму	 для	 виготовлення	 «льодяників»	 -	
200	грн,	банки	(1	л,	10	шт.)	-	80	грн,	банки	(3	
л,	10	шт.)	-	240	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Ящики	дерев.	(великі).	Тел.:	(098)	296-05-
50,	(04598)	3-66-22.
·	Ящики	 пластмасові	 (40х60х22	 см).	 Тел.:	
(066)	066-79-38.

8.4. Меблі
куплю 

·	Гарнітури,	 дивани,	 крісла	 або	 ін.	 меблі	
(б/к).	Тел.:	(097)	285-83-18,	(0432)	27-13-45.
·	Крісло-гойдалку	(можна	б/к,	яке	потребує	
ремонту).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Крісло-ліжко	 або	 розкладачку,	 стіл	 жур-
нальний.	Тел.:	(099)	486-74-70.
·	Крісло-ліжко,	 розкладачку,	 стіл	 жур-
нальний.	Тел.:	(097)	511-52-85.
·	Крісло-ліжко	 (розсувне,	 б/к,	 гарний	 стан,	
для	себе).	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Крісло	 офісне	 (шкіряне	 або	 з	 тканини,	 в	
будь-якому	стані).	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Кухню	 (для	 себе,	 норм.	 стан).	 Тел.:	 (097)	
749-62-65.
·	Ліжко	 (2-спальне,	 ортопедичний	 матрац,	
б/к	до	2	років).	Тел.:	(067)	404-45-82.
·	Матрац	ортопедичний.	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Розкладачку	 або	 крісло-ліжко,	 стіл	 жур-
нальний.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	Стіл	журнальний	(для	себе)	недорого.	Тел.:	
(050)	445-17-26.
·	Стінку	(Румунія,	для	себе).	Тел.:	(066)	752-20-20.

продам 
·	Дзеркало	 (3-стулкове,	 від	 шафи-трельяж,	
гарний	стан).	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	Диван	(2х1	м,	бежевий,	штучна	шкіра,	роз-
сувний).	Тел.:	(098)	589-63-21.
·	Диван	(б/к,	розсувний)	-	300	грн.	Тел.:	483-
70-41,	(067)	628-04-53.
·	Диван	 (великий)	 -	 1	 тис.грн.	 Тел.:	 (093)	
559-88-80.
·	Диван,	 два	 крісла	 (диван	 розсувний,	 бе-
жевий	колір,	дивна	2	м,	крісла	нерозсувні)	
-	1	тис.грн.	Тел.:	(068)	550-27-69.
·	Диван	 (єврокнижка,	розкладений	2х1,4	м,	
під	леопарда)	-	2,3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	
873-46-20.
·	Дивани-ліжка	 (2	шт.,	б/к,	 самовивезення).	
Тел.:	(098)	450-15-51,	(066)	044-81-47.
·	Диван-книжку,	два	крісла	-	2,5	тис.грн,	стіл	
розсувний	 -	 150	 грн,	 стільці	 (2	 шт.).	 Тел.:	
(097)	861-70-83,	(066)	771-05-74.
·	Диван-книжку,	стінку	(Болгарія,	б/к)	-	300	
грн.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Диван-ліжко	 (кутовий,	 220х160	 см	 -	 ку-
товий,	розсувний,	дуже	міцний).	Тел.:	(050)	
945-50-29.
·	Диван	надувний.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Диван	 (обивка	 «золото	 амфора»,	 1х1,6	 м,	
розсувний	наперед,	для	кухні,	для	підлітка,	
для	 офіса,	 система	 ДЕЛЬФІН,	 нов.,	 декор	
дерево	венге)	-	3,5	тис.грн.	Кухню	ВАЛЕРІЯ	
(нов.,	в	упаковці,	верх	кава	з	молоком,	низ	
-	 венге,	 ламіновані	фасади,	ширина	2	м,	 зі	
столешнею)	-	6	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-
19-03,	355-70-60.
·	Диван	(розсувний	наперед,	книжка)	-	1	тис.
грн.	Тел.:	229-96-75,	(066)	272-24-04.
·	Диван	 (розсувний).	 Тел.:	 (098)	 789-14-73	
(Світлана).
·	Диван-софу	 (на	 метал.	 основі,	 з	 подуш-
ками,	2-спальний,	малогабартиний,	зелений	
колір,	 норм.	 стан)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	 (066)	
166-76-01,	(066)	166-75-58.
·	Диван	 (Югославія,	 абрикосовий	 колір),	
крісло	 -	 500	 грн	 за	 все,	 полиці	 книжкові	
підвісні	по	25	грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Комплект	нов.	кухон.	меблів	недорого.	Тер-
міново.	Тел.:	280-35-02,	(066)	752-60-63.
·	Крісла	 (великі,	 2	 шт.,	 нерозсувні).	 Тел.:	
(099)	124-69-22.
·	Крісла,	 шафу	 книжкову	 або	 для	 білизни,	
тумбу	для	білизни	або	під	телевізор,	диван	
та	два	крісла,	антресолі	для	шафи.	Тел.:	566-
32-73,	(050)	441-31-60.
·	Крісло-гойдалку,	 полиці	 універсальні	
(Чехія).	Тел.:	337-05-82.
·	Крісло-гойдалку.	Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Крісло-ліжко	 (колір	 жовте-золотистий	
шиніл,	 2012	 р.,	 розсувне,	 б/к)	 -	 1	 тис.грн,	
торг.	Тел.:	(096)	156-52-31	(Галина).
·	Крісло-ліжко	(нов.,	світле).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Крісло-ліжко	(нов.,	світле).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Крісло-ліжко	(нов.).	Тел.:	253-38-86.
·	Крісло-ліжко	нов.,	трюмо.	Тел.:	(066)	752-46-26.
·	Крісло	м’яке	(на	коліщатках).	Тел.:	
566-32-73,	(050)	441-31-60.
·	Крісло	 на	 коліщатках.	 Тел.:	 566-32-73,	
(050)	441-31-60.
·	Крісло	 офісне	 (б/к,	 ідеальний	 стан).	 Тел.:	
(093)	665-17-62.
·	Крісло	офісне	(на	коліщатках).	Тел.:	(068)	
862-11-36.
·	Крісло	(розсувне,	75х95	см,	розкладене	195	
см,	б/к).	Тел.:	(098)	491-63-75.
·	Крісло	розсувне	(гарний	стан),	софу,	шафи	
(2	шт.).	Тел.:	(066)	139-20-54.
·	Куточок	кухон.	(нов.,	стіл,	два	стільця)	-	2,6	
тис.грн.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Куточок	м’який	(кутовий,	3,2х2,4	м,	темно-
зелений,	 розсувне	 одне	 спальне	 місце	 на	
ламелях,	гарний	стан).	Тел.:	(063)	982-26-50.
·	Куточок	м’який	 кухон.	 (без	 столу,	 гарний	
стан)	недорого.	Тел.:	(066)	274-61-83.
·	Куточок	м’який	(Чехія,	комплект:	великий	
диван,	маленький	диван,	крісло,	велюровий,	
темний,	 дуже	 красивий),	 можна	 окремо	
предмети.	Тел.:	(066)	273-76-40.
·	Кухню	 МРІЯ	 (б/к,	 норм.	 стан,	 тумба	 з	
подвійною	 метал.	 мийкою,	 широка	 тумба	
2-стулкова,	 вузька	 тумба,	 дві	 підвісні	
шафи)	-	1,5	тис.грн,	полиці	книжкові	(2	шт.,	
корич.),	стілець	раритетний	(1940	р.,	норм.	
стан).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Кухню	ОЛЯ	(кутова,	лівостороння,	4	м	86	
см,	б/к,	Київ)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	338-
24-31	(Тетяна).
·	Кухню	(столешня,	5	шафок,	два	столи,	гарний	
стан)	недорого.	Тел.:	(067)	876-15-42.
·	Ліжка	(2	шт.,	Румунія,	1-спальні,	195х75	см,	
б/к,	матраци)	по	600	грн.	Тел.:	(067)	421-64-76.
·	Ліжко	(170х200	см,	куплене	у	цьому	році).	
Тел.:	419-54-02,	(093)	436-74-46.
·	Ліжко	 (2-спальне,	 ортопедичний	 матрац,	
Італія)	-	10	тис.грн.	Тел.:	(095)	461-21-17.
·	Ліжко	(2-спальне).	Тел.:	(067)	323-70-71.
·	Ліжко	 (65х125	 см,	 дитяче,	 б/к),	 дзеркало	
(140х75	см).	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Ліжко	 (б/к,	 від	німецького	 спального	 гар-
нітура,	на	точених	ніжках,	дерев.,	стиль	про-
ванс).	Тел.:	(093)	602-14-42.
·	Ліжко	(дерев.,	1-спальне,	б/к,	гарний	стан).	
Тел.:	546-44-28.
·	Ліжко	(полуторне,	дерев.,	гарний	стан,	орто-
педичний	матрац)	-	1	тис.грн.	Тел.:	433-14-13.
·	Ліжко.	Тел.:	(097)	235-82-17.
·	Матрац	(200х85	см,	ортопедичний),	трюмо	
(Німеччина,	високе,	гарний	стан)	-	150	грн,	
трюмо	 (туалетний	 столик)	 -	 200	 грн.	 Тел.:	
(098)	769-52-04.

·	Холодильник	 МІНСЬК	 (2-камер.,	 150	 см),	
ЗІЛ	 (140	 см,	 1-камер.),	 НОРД-214	 (140	 см,	
2-камер.,	верхній	морозильник),	плити	НОРД	
(ел.	розжиг),	ДРУЖКІВКА	(класика),	пральну	
ЗАНУССІ	FSC-920C	(б/к).	Тел.:	237-33-67.
·	Холодильник	МІНСЬК	(гарний	стан),	швейну	
ПОДІЛЬСЬКА.	Тел.:	(097)	235-82-17.
·	Холодильник	 МІНСЬК	 (робочий).	 Тел.:	
(097)	403-17-22.
·	Холодильник-морозильник	 (2009	 р.вип.,	
робочий)	 недорого.	 Тел.:	 407-00-20	 (Воло-
димир	Петрович).
·	Холодильник	НОРД	(висота	140	см,	робочий	
стан)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Холодильник	 ОКА-3	 (2-камерний,	 ро-
бочий,	гарний	стан)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	
827-19-70.
·	Холодильник	 ОКА-3	 (робочий)	 недорого.	
Тел.:	(066)	772-36-08.
·	Холодильник	 САМСУНГ	 (великий)	 де-
шево.	Тел.:	242-78-87,	(066)	168-11-98.
·	Чайник	(Німеччина,	ел.),	масажер	(ел.,	для	
спини),	 пральну	 АЕГ	 (Німеччина,	 сушка,	
гарний	стан).	Тел.:	(067)	916-86-20.
·	Чайник	САТУРН	(ел.,	нов.,	в	упаковці,	1,8	
л,	 1,5	 кВт,	 гарантія)	 -	 200	 грн.	 Тел.:	 (093)	
576-85-01.
·	Швейні	 (22	 кл.,	 26	 кл.),	 оверлок	 №	 208.	
Тел.:	(066)	208-33-55.
·	Швейні	ПОДІЛЬСЬКА	(б/к)	дешево.	Тел.:	
(098)	841-91-84.
·	Швейні	 ПОДІЛЬСЬКА	 (тумба),	 ПОДІЛЬ-
СЬКА	(довоєнна),	ПОДІЛЬСЬКА	(електро-
привод),	 ПОДІЛЬСЬКА-142	 (футляр,	 елек-
тропривод),	 швейну	 МАЛЬВА.	 Тел.:	 (068)	
359-95-79.
·	Швейну	ВЕРИТАС	(б/к).	Тел.:	(098)	372-33-02.
·	Швейну	 ВЕРИТАС	 (Німеччина,	 ножна,	
майже	нов.).	Тел.:	(098)	513-57-18.
·	Швейну	ЗІНГЕР	(б/к).	Тел.:	(095)	610-69-87.
·	Швейну	ЗІНГЕР	(старовиння,	без	станка),	
швейну	 ТІККА	 (Фінляндія,	 зі	 станком).	
Тел.:	400-26-93,	(096)	440-36-72.
·	Швейну	 ЛАДА-237-1,	 кавоварку	 (нов.).	
Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Швейну	 (ножна,	 Німеччина)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(093)	344-32-84.
·	Швейну	 ПМЗ	 (старого	 зразка)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(099)	222-84-88.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА-142	 (б/к,	 гарний	
стан,	поліров.	тумба,	ножна,	робоча,	з	овер-
локом).	Тел.:	(073)	744-36-39.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	на	запчастини	-	300	
грн.	Тел.:	(098)	561-62-52.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	(ручна).	Тел.:	484-49-00.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА	 (ручна),	 швейну	
ЗІНГЕР	(ножна).	Тел.:	(098)	107-72-07.
·	Швейну	ПОДІЛЬСЬКА	 (чавунна,	 всі	 опе-
рації)	-	700	грн,	торг.	Тел.:	(067)	298-55-26.
·	Швейну.	Тел.:	(050)	727-86-63.
·	Швейну.	Тел.:	(096)	374-81-73.
·	Швейну.	Тел.:	(099)	103-44-10.
·	Швейну	 ТУЛА	 (електрична).	 Тел.:	 (050)	
629-62-08.
·	Швейну	 ТУЛА	 (електропривод,	 валіза,	
гарний	 стан,	 робоча)	 -	 850	 грн.	Тел.:	 (093)	
054-19-03.
·	Швейну	ТУЛА	(електропривод).	Тел.:	(063)	
120-96-76.
·	Швейну	 ЧАЙКА-142М	 (ножна,	 доатково	
електропривод),	витяжку	кухон.	(б/к).	Тел.:	
(095)	927-47-99.
·	Швейну	 ЧАЙКА	 (ручна),	швейну	 (ручна,	
1950	р.вип.).	Тел.:	428-36-66.
·	Швейну	ЧЕПЕЛЬ.	Тел.:	(095)	709-58-21.

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

послуги 
·	Абсолютно	 базовий,	 без	 вихідних	
гарантований	ремонт	морозильників,	
холодильників	всіх	видів,	включаючи	
передмістя.	Тел.:	223-78-63,	(050)	462-
83-68,	(068)	304-16-40.

8.3. Господарчі товари
куплю 

·	Бідон	молочний	недорого.	Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Бочки	метал.	(200	л,2	шт.).	Тел.:	(096)	443-34-27.
·	Відро,	каструлю	скляну	на	1	л,	за-
пасний	патрон	вугільний	до	фільтра	
РОДНИК,	вазу	невелику	для	квітів,	
драбину	 алюмінієву,	 драбину,	 таз	
пластмасовий	 або	 металевий,	 ку-
порос	мідний,	купорос	залізний,	ле-
щата,	свердла,	дзвінок	бездротовий	
(електронний),	 датчик	 руху.	 Тел.:	
(098)	227-72-04.
·	Сервізи,	кришталь,	вази,	фігурки,	
срібло,	 біжутерію,	 годинники,	
картини,	 ікони,	 іграшки,	 скарб-
нички,	 підстаканники,	 книги,	
листівки,	значки,	нагороди,	посуд.	
Виїзд.	Тел.:	223-51-49.

продам 
·	Бак-каструлю	 (емальована,	 корич.,	 радян-
ських	часів,	30	л,	40	л,	50	л),	банку	скляну	
(10	л,	для	соління),	сервіз	столовий	(Швей-
царія),	 супницю	 фарфорову,	 каністру	 пла-
стикову.	Тел.:	234-05-94.
·	Бак-каструлю	 (нерж.,	 50	 л,	 з	 кришкою).	
Тел.:	(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Банки	 (0,5	 л,	 3	шт.)	 по	 3	 грн/банка.	 Тел.:	
(050)	632-38-39.
·	Банки	 (3	л,	10	шт.).	Тел.:	 (066)	268-03-62,	
(066)	836-31-90.
·	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.
·	Банки	скляні	(1	та	3	л),	бутель	(10	л).	Тел.:	
(050)	037-08-07.
·	Бідон	алюмінієвий	(молочний,	40	л).	Тел.:	
(095)	280-43-75.
·	Бідон	харчовий	(алюмінієвий,	40	л,	СРСР)	
-	350	грн.	Тел.:	(066)	106-65-94.
·	Бочки,	баки	(700,	1000	л,	поліетилен).	Тел.:	
(066)	930-77-44.
·	Бочку	метал.	(200	л,	є	заглушка,	Оболонь,	вул.	
П.Панча)	-	450	грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Бочку	 пластмасову	 (80-100	 л).	 Тел.:	 (068)	
352-19-43.
·	Бутелі	скляні	(20	л,	10	л).	Тел.:	(098)	862-63-99.
·	Бутель	 (12	 л,	 пробка	 завинтується).	 Тел.:	
412-79-70.
·	Бутель	(20	л).	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Ваги	електронні	медичні	(до	150	кг).	Тел.:	
(067)	442-24-72.
·	Ваги	на	підлогу.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Вази	(кришталь,	дуже	красиві),	статуетки,	
«Казаки»,	«Оксана»,	«Садко»	дешево.	Тел.:	
524-78-90.
·	Вази	 (кришталь,	 Німеччина,	 Чехія).	 Тел.:	
(067)	230-04-94.
·	Вазу,	 лампу	 гасову.	 Тел.:	 (066)	 883-22-97,	
(067)	172-59-89.
·	Вату	мінеральну.	Тел.:	(098)	372-33-02.
·	Виделки	 та	 ножі	 (по	 12	 шт.,	 мельхіор),	
ложки	столові	 (6	шт.,	нов.)	по	100	грн/шт.,	
ложки	 столові	 (6	шт.),	 ложки	чайні	 (6	шт.,	
мельхіор,	 гарний	 стан)	 -	 360	 грн,	 сервіз	
чайний	 (візерунок	червоно	полуниця,	фар-
форовий,	 на	 6	 персон,	 нов.)	 -	 180	 грн,	 ви-
делки	 мельхіорові	 (столові,	 позолота,	 12	
шт.,	нов.)	по	70	грн.	Тел.:	(095)	065-94-90.

·	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.	Тел.:	(066)	763-77-87,	
(099)	470-51-02.
·	Візок	господарський.	Тел.:	(066)	842-14-40.
·	Візок	господарський.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Дверцята	чавунні	для	топки	(28,5х28,5	см,	
квадратні)	-	400	грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-
03,	355-70-60.
·	Дошку	для	прасування.	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Дошку	для	прасування.	Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Дошку	для	прасування.	Тел.:	(067)	599-07-
79,	443-19-35.
·	Дошку	 прасувальну	 (б/к,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(067)	126-74-31.
·	Дошку	прасувальну.	Тел.:	(067)	598-63-71.
·	Дошку	прасувальну.	Тел.:	524-67-14,	(098)	
032-12-38.
·	Емкість	(пластикова,	200	л,	нов.),	дзеркала	
(полотно,	нов.,	4	шт.).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Ємкість	пластикову	(200	л,	нов.),	дзеркало-
полотно	(42х110	см,	нов.,	4	шт.).	Тел.:	(097)	
210-02-18.
·	Капусторізку.	Тел.:	(063)	289-39-13.
·	Картриджи	 «Английский	 сорбент»	 (Віта	
класик	1	шт.,	Віта	люкс	1	шт.,	нов.)	та	спе-
ціальний	 пристрій	 для	 їх	 використання,	
банки	скляні	(3	л)	недорого.	Тел.:	(066)	268-
03-62,	(066)	836-31-90.
·	Каструлі	 (2	 шт.,	 алюмінієві,	 по	 50	 л),	 бі-
дони	 (алюмінієві,	 40	 л,	 2	 шт.).	 Тел.:	 (093)	
465-90-51.
·	Каструлі	 (нерж.,	 30	 л,	 80	 л,	 з	 кришками,	
нов.).	Тел.:	(096)	492-19-51.
·	Каструлі	 (нов.,	 6	 шт.,	 нерж.)	 -	 3	 тис.грн,	
м’ясорубку	 (нов.,	 чавунна)	 -	 700	 грн.	Тел.:	
(066)	089-28-27.
·	Каструлю	алюмінієву	(20	л),	відра	(20	л,	3	
шт.),	 виварку	оцинковану	 (б/к,	20	л),	 відро	
алюмінієве	(нов.,	10	л),	дзеркало	в	рамі	(ве-
лике).	Тел.:	(067)	116-41-91.
·	Каструлю	(нерж.,	висота	47	см,	ширина	39	
см,	військовий	завод)	-	500	грн.	Тел.:	(067)	
941-46-98.
·	Каструлю	 (нерж.,	 для	 пасічників,	 висота	
16	см,	діаметр	45	см,	вставка	для	процежи-
вання)	-	500	грн.	Тел.:	(096)	223-11-60.
·	Комплект	фарфору	столового	 (Німеччина,	
кав’ярник,	 маслениця,	 сливочник,	 цукер-
ницю,	 гарний	 стан)	 -	 400	 грн	 за	 все.	 Тел.:	
(068)	352-69-53.
·	Кришталь.	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	Ложки,	 виделки,	 ножі,	 виделки	 маленькі	
(мельхіорові,	 сріблені,	 радянських	 часів,	
зі	 знаком	 якості),	 фужери,	 бокали,	 чарки	
(кришталеві,	 на	ніжках,	 радянських	часів),	
бочонок	фарфоровий	(біл.,	8-10	л,	для	засо-
лювання,	СРСР)	недорого.	Тел.:	234-05-94.
·	Мангал.	Тел.:	(095)	764-93-09.
·	Молоковарку,	 горішницю,	 набір	
для	 спеції,	 ключ	 закатувальний,	
ваги	 на	 підлогу	 (побутові,	 на	 130	
кг),	 м’ясорубку,	 кавомолку,	 пель-
менницю,	 шприць	 кондитерський,	
форму-дозатор	 кулінарний.	 Тел.:	
463-19-56.
·	М’ясорубку	з	соковижималкою	(мех.),	 ка-
струлі	різні.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Набір	кавовий	 (на	12	персон,	нов.,	 в	упа-
ковці).	Тел.:	516-59-81.
·	Набір	 кухон.	 посуду	 (Австрія,	 каструлі,	
сковороди).	Тел.:	550-95-89.
·	Набір	ножів	(нов.),	каструлі	(2	шт.,	алюмінієві,	
нов.,	1	та	2	л).	Тел.:	(067)	952-10-16.
ё	Ополіскувач	для	білизни	по	всій	
Україні	від	5	літрів	за	ціною	65	грн	
за	1	штуку.	Мило	рідке	5	літрів	по	
35	 грн	 за	 5	 літрів.	Тел.:	 (095)	 687-
51-93	(Ірина).
·	Підсвічник	(на	дві	свічі,	настільний).	Тел.:	
(096)	192-77-94.
·	Підстаканники	(6	шт.).	Тел.:	458-30-62.
·	Посуд	(б/к,	різний).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Посуд	для	дачі	 (чашки,	 стакани,	 тарілки),	
килим,	 мішки,	 ваги	 гастрономічні	 (нов.),	
посуд	ТАПЕРВЕР,	ваги	для	прродовольчих	
товарів	 (зі	 штативом,	 гарний	 стан).	 Тел.:	
(063)	186-58-22,	(097)	391-11-34.
·	Посуд	 різний,	 кришталь,	 самовар,	 візок	 го-
сподарський.	Тел.:	280-71-07,	(093)	121-39-17.
·	Посуд	 ТАПЕРВЕР,	 посуд	 для	 дачі	 (б/к).	
Тел.:	(063)	186-58-22,	(097)	391-11-34.
·	Прес	 універсальний	 ЛАКОМКА	 (нов.,	
в	 упаковці,	 кулінарний)	 -	 150	 грн,	 форму	
ЧУДО	(алюмінієва)	-	150	грн,	банки	3	л	(10	
шт.)	 -	100	грн,	банки	1	л	 (10	шт.)	 -	70	грн,	
банки	(3	л).	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Рюмки	(кришталь,	12	шт.,	нов.)	-	120	грн,	
ложки	(кавові,	мельхіорові,	6	шт.,	нов.,	по-
дарункові)	-	240	грн.	Тел.:	(095)	770-16-78.
·	Салатник	кришталевий,	ладью,	міксер	з	на-
садками,	кришталь	 (попільничка,	фужери).	
Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Самовар	старовинний.	Тел.:	560-18-91.
·	Самовар	(Тула).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Сервізи	чайний	та	кавовий,	набір	коньячний,	
фужери,	чарки.	Тел.:	(067)	945-94-44.
·	Сервізи	 чайні	 та	 кавові	 (нов.,	 Ба-
ранівський	 фарфоровий	 завод,	 з	
глини,	 ручна	 робота),	 чайні	 -	 150	
грн,	кавові	(6	тарілок)	-	200	грн,	все	
нов.	Тел.:	(098)	089-64-92.
·	Сервіз	 кавовий	 (нов.,	 Україна),	 сервізи	
чайні	(2	шт.,	Україна),	сервіз	чайний	(на	12	
персон,	 Німеччина),	 рюмки-вази	 (круглі,	
для	крюшона,	Чехія).	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	Сервіз	столовий	(нов.,	вітч.,	красивий)	не-
дорого.	Тел.:	(098)	513-57-18.
·	Сервіз	столовий.	Тел.:	(067)	423-70-71.
·	Сервіз	 ТРОЯНДА	 (Німеччина,	 24	 пред-
мети,	столовий).	Тел.:	(093)	451-12-95,	(063)	
507-34-72.
·	Сервіз	 чайний	 (12	 персон,	 червоний	 з	
білими	 горохами)	 -	 400	 грн,	 ножи	 (5	 шт.,	
Німеччина)	-	100	грн,	пательню	(нерж.,	діа-
метр	16	см)	-200	грн.	Тел.:	544-21-49.
·	Сервіз	 чайний	 (Німеччина,	 перламу-
тровий),	м’ясорубку.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Сервіз	чайний.	Тел.:	419-34-05.
·	Сковороду	(б/к,	імп.,	28	см,	скляна	кришка)	
-	50	грн.	Тел.:	(099)	195-45-52.
·	Скороварку	 БРАУН	 -	 700	 грн.	 Тел.:	 (068)	
197-51-93.
·	Статуетку	 САДКО	 (1970	 р.).	 Тел.:	 (067)	
230-04-94.
·	Сушарку	для	посуду.	Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Сушарку	для	рушників	(нерж.,	ширина	45	
см,	висота	80	см,	нов.)	недорого.	Тел.:	(095)	
065-94-90.
·	Сушарку	для	фруктів	та	овочів.	Тел.:	(066)	
103-60-97.
·	Таз	емальований	(діаметр	50	см),	каструлю.	
Тел.:	(066)	392-17-14.
·	Таз	 емальований,	 форму	 алюмінієву	 для	
виготовлення	каремелі	-	150	грн,	форму	для	
печива	(асорті,	нов.)	-	200	грн,	виварку	оцин-
ковану	-	150	грн,	банки	(3	л,	10	шт.)	-	100	грн,	
банки	(1	л,	10	шт.)	 -	70	грн,	візок	господар-
ський	-	150	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Таз	 мідний	 для	 варення	 недорого.	 Тел.:	
(067)	454-60-46.
·	Тарілки,	чашки,	каструлі.	Тел.:	(099)	103-44-10.

·	Матраци	ортопедичні	 (2	шт.,	нов.,	190х90	
см,	 товщина	 17	 см)	 недорого.	 Тел.:	 (066)	
351-26-59.
·	Меблі	(б/к,	гарний	стан).	Тел.:	(066)	691-74-61.
·	Меблі	 корпусні:	шафу,	 сервант,	 тумбу	під	
телевізор,	шафу	книжкову,	стіл	журнальний,	
стінку	 (світла,	 корпусна,	 довжина	 2,5	 м).	
Тел.:	(095)	281-72-74.
·	Передпокій,	крісло	нерозсувне.	Тел.:	(067)	
377-93-41.
·	Полиці	дубові	(нов.).	Тел.:	(050)	193-17-55.
·	Полиці	 книжкові	 (2	шт.,	 без	 скла,	 гарний	
стан)	по	50	грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Полиці	книжкові	(гарний	стан,	6	шт.).	Тел.:	
(068)	352-19-43.
·	Полиці	книжкові	(імп.,	3	шт.).	Тел.:	284-76-68.
·	Полиці	книжкові	(Чехія,	матові,	6	шт.,	в	упа-
ковці).	Тел.:	(067)	169-29-99,	(044)	337-05-82.
·	Полиці	 універсальні	 (6	 шт.).	 Тел.:	 (067)	
169-29-99.
·	Полицю	(висота	2,35	м,	довжина	60	см,	ши-
рина	22	см),	шафку	для	взуття,	диван-ліжко,	
крісло-ліжко.	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Полицю	книжкову	 (нов.).	 Тел.:	 (067)	 547-
21-65	(після	17.00).
·	Розкладачку	(б/к)	недорого.	Тел.:	(066)	316-27-25.
·	Розкладачку	(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	
529-04-84.
·	Розкладачку	 дерев.,	 ліжко	 нікельоване.	
Тел.:	(098)	296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Сервант	 для	 посуду,	 шафу	 книжкову,	 бар	
(2,8х1,9х0,4	 м),	 карниз	 алюмінієвий	 (3	 м),	
тумбу	 під	 телевізор	 або	 для	 білизни.	 Тел.:	
(097)	189-21-45,	497-37-09.
·	Сервант	 ХЕЛЬГА,	 полиці	 книжкові.	 Тел.:	
(068)	128-91-03.
·	Скло	для	серватнів	(різні	розміри),	
полицю	книжкову.	Тел.:	463-19-56.
·	Скриню	(старовинна,	дубова,	1,5х1	
м)	-	8	тис.грн,	столи	дубов.	(старо-
винні,	 старовинні)	 по	 6	 тис.грн.	
Тел.:	(098)	089-64-92.
·	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	(дерев.,	круглий,	діаметр	75	см,	на	одній	
ніжці)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(068)	958-19-28.
·	Стіл	журнальний	(дерев.,	100х50	см).	Тел.:	
(096)	443-34-27.
·	Стіл	журнальний	(поліров.,	Болгарія,	1960	
р.вип.),	підставку	для	квітів.	Тел.:	280-35-02,	
(066)	752-60-63.
·	Стіл	журнальний,	стільці,	полицю	книжкову,	
дошку	прасувальну.	Тел.:	(067)	598-63-71.
·	Стіл-книжку	 (нов.)	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
454-60-46.
·	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	 комп’ютерний,	 стіл	 розсувний	
(легкий),	диван	нов.	Тел.:	(050)	727-86-63.
·	Стіл	 конторський	 (1-тумбовий,	 з	 висув-
ними	 ящиками,	 поліров.,	 темно-вишневий,	
б/к).	Тел.:	(099)	137-40-81.
·	Стіл	 кутовий,	 мийку	 кухон.	 (б/к).	 Тел.:	
(095)	133-93-74.
·	Стіл	 кухон.	 (розсувний),	 стіл	 (розсувний,	
2-панельний).	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Стіл	 (на	 метал.	 основі,	 1,25х0,8	 м).	 Тел.:	
419-34-05.
·	Стіл	(нов.,	розсувний).	Тел.:	(066)	311-51-96.
·	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,	 корич.,	 поліров.)	 -	
300	грн.	Тел.:	(098)	475-76-04.
·	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.	(кутовий,	під	комп’ютер)	-	1,5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	Стіл	письм.	(підлітковий).	Тел.:	(097)	940-11-02.
·	Стіл	 письм.,	 трюмо,	 стіл	 кухон.	 (4	 тбу-
ретки),	 кухню	 (набір),	 стіл	 круглий	 (роз-
сувний),	 стільці	 офісні	 (2	 шт.,	 сірі,	 на	
коліщатках),	 карниз	 алюмінієвий	 (3,5	 м),	
стіл-книжку	 (поліров.,	 розсувний).	 Тел.:	
(067)	599-07-79,	443-19-35.
·	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,	 кутовий),	 стінку	 (Німеччина).	
Тел.:	428-36-66.
·	Стільці.	Тел.:	560-18-91.
·	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).	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	Стінку	БРИЗ,	передпокій	УНАВА-2.	Тел.:	
(067)	758-98-98.
·	Стінку	 (вітч.,	 гарний	 стан,	 корич.)	 недо-
рого.	Тел.:	(097)	425-43-21.
·	Стінку,	диван-ліжко,	пенал.	Тел.:	(097)	422-95-56.
·	Стінку	 для	 кімнати	 недорого.	 Тел.:	 (093)	
451-12-95,	(063)	507-34-72.
·	Стінку	(довжина	4	м,	гарний	стан)	-	1,5	тис.
грн.	Тел.:	(096)	366-78-31.
·	Стінку	 ДРУЖБА	 (б/к,	 гарний	 стан,	 корич.	
колір,	довжина	4,4	м,	висота	2,2	м,	з	шафами	для	
одягу)	-	1,8	тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	279-18-00.
·	Стінку,	куточок	м’який	(велюровий),	ліжко	
(нов.,	дерев.).	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Стінку	 (світла,	 корпусна,	 довжина	 2,5	 м).	
Тел.:	(095)	281-72-74.
·	Стінку	 (Чехія,	 довжина	 4,4	 м,	
корич.,	поліров.,	гарний	стан)	-	1,6	
тис.грн,	 торг.	 Табуретку	 пластма-
сову	 для	 дачі	 -	 120	 грн,	 стіл	 жур-
нальний	 (поліров.,	 корич.,	 СРСР)	
-	 500	 грн,	 стільці	 м’які	 (3	 шт.)	 по	
200	 грн,	 дзеркало	 овельне,	 крісла	
(2	шт.,	після	перетяжки),	стіл	обід.	
(поліров.),	стіл	кухон.,	трюмо,	ета-
жерку,	 полиці	 книжкові	 (6	 шт.)	 по	
250	грн,	матрац	1-спальний,	 тумбу	
кухон.	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	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.
·	Трюмо	(б/к),	стінку	ФОБОС	(тумба	під	те-
левізор)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(098)	372-33-02.

·	Тумби	від	спальні	(2	шт.,	білі,	Юго-
славія,	б/к,	гарний	стан)	по	250	грн,	
трюмо	(біле,	із	дзеркалом)	-	450	грн,	
стіл	 (дубов.,	 круглий,	 розсувний,	
б/к,	темно-корич.,	1,05х1,05	м,	роз-
сувний	 до	 145х105	 см)	 -	 450	 грн,	
торг.	Тел.:	(050)	375-93-79.
·	Тумбу-пенал	 підвісну	 (нов.).	 Тел.:	 (066)	
907-74-27.
·	Шафи	 (2	 шт.,	 одна	 Броварська)	 -	 500	 грн,	
друга	 з	 дуба,	 можна	 під	 реставрацію,	 старо-
винний	-	1,5	тис.грн,	самовивезення,	м.	«Обо-
лонь».	Тел.:	(063)	186-58-22,	(097)	391-11-34.
·	Шафи	кухонні	(малі,	великі	та	середні)	по	
400	грн/шафа.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Шафу	(1,5х2	м,	гарний	стан)	-	300	грн,	софу,	
трюмо	(дзеркало	з	тумбою)	-	400	грн,	диван	-	
300	грн.	Тел.:	566-45-08,	(093)	422-36-35.
·	Шафу	 (3-стулкова,	 антресолі),	 шафу	
(2-стулкова,	 з	 антресолями),	 стіл	 одід.	
(дерев.,	 розсувний,	 гарний	 стан)	 дешево.	
Тел.:	(093)	150-64-07.
·	Шафу	3-стулкову	(висота	2	м,	2	секції	шафи	
по	85	см,	 глибина	60	см;	пенал	 із	дзеркалом	
довжина	45	см,	глибина	60	см,	внизу	шухляди	
висотою	20	см).	Тел.:	(098)	055-15-80.
·	Шафу	-	700	грн,	софу	-	600	грн,	трюмо	-	1	
тис.грн.	Тел.:	(093)	422-36-35.
·	Шафу	 (90х200	 см),	 тумби	 (2	шт.,	 колір	 виш-
невий,	600х90	см)	дешево.	Тел.:	(050)	419-43-43.
·	Шафу	в	передпокій,	сервант	(Чехія).	Тел.:	
(067)	936-69-40.
·	Шафу	 для	 одягу	 (Чехія,	 б/к,	 поліров.,	
світла,	3-стулкова),	стіл	письм.	(2-тумбовий,	
Румунія,	 неполіров.,	 корич.),	 полиці	 книж-
кові	(Румунія),	стелажі	книжкові,	стіл	обід.	
Тел.:	(095)	065-88-75.
·	Шафу	 (корич.,	 3-стулкова,	 1,5х2	 м)	 -	 300	
грн,	 килим	 (2х1,5	 м,	 червоний)	 -	 800	 грн,	
диван	-	300	грн.	Тел.:	566-45-08.
·	Шафу-купе	 (120х60	 см,	 Німеччина,	 ка-
вовий	колір).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Шафу	(Чехія),	шафу	в	передпокій.	
Тел.:	(067)	936-69-40.

8.5. Парфуми, косметика, 
галантерея

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

продам 
·	Білизну	постільну	(2-спальна,	жаржинова,	
вишиванка	 золотом),	 білизну	 постельну	
(2-спальне,	євро,	підковдра,	простирадло,	2	
наволочки),	покривало	жардиновое	(з	папу-
гами,	золотом,	на	ліжко).	Тел.:	234-05-94.
·	Білизну	постільну	(нов.),	рушники,	скатер-
тини	різні.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Бритву	 небезпечну.	 Тел.:	 (066)	 465-66-34,	
526-39-33.
·	Валізи	доріжні	(на	2	коліщатках,	нов.)	-	330	
грн,	890	грн.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Валізи	(нов.,	2	шт.).	Тел.:	560-18-91.
·	Валізу	(65х50х20	см),	підковдри	дитячі	(2	
шт.,	120х125	см,	для	немовляти).	Тел.:	(095)	
451-53-68.
·	Валізу	 (звичайна),	 простирадла	 білі,	 по-
кривала,	килими,	ковдри	ватяні	та	дитячі,	та	
танкі.	Тел.:	(098)	296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Валізу	 старовинну	 (80х45х26	 см)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Тел.:	529-44-34.
·	Електробритви	 ФІЛІПС	 -	 590	 грн,	 РЕ-
МІНГТОН	(в	упаковці)	-	630	грн,	валізи	до-
рожні	(нов.,	два	коліщатка)	від	330	грн.	Тел.:	
(073)	437-91-31.
·	Електробритву	ХАРКІВ.	Тел.:	258-59-96.
·	Ковдри	 натур.	 (шерсть,	 фірмові,	 Китай).	
Тел.:	550-95-89.
·	Ковдри	 (Німеччина,	 пухові,	 нов.,	 2	 шт.).	
Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Ковдри	шерстяні.	Тел.:	419-34-05.
·	Ковдру	атласну	(нов.,	пухова).	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.
·	Комплект	 постільної	 білизни	 (нов.,	 полу-
торний,	 145х215	 см,	 145х220,	 70х70	 шт.,	
клітинка	 біла,	 бірюзова)	 -	 700	 грн.	 Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	Ланцюжок	БІСМАРК	срібний	(довжина	55	см,	
вага	68	г)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Ліжник	 закарпатський	 (нов.,	 щільна	 на-
бивка,	 чорно-біло-сірий)	 -	 750	 грн.	 Тел.:	
(096)	223-11-60.
·	Матрац	(70х190	см,	б/к)	-	200	грн,	матраци	
ватяні.	Тел.:	(098)	372-33-02.
·	Машинку	 для	 підстригання	 волосся,	
бритву	БРАУН.	Тел.:	(096)	007-07-01.
·	Машинку	для	підстригання	волосся.	Тел.:	
(096)	978-09-20.
·	Машинку	МОЗЕР	для	підстригання	волосся	
(нов.,	Німеччина)	-	650	грн.	Тел.:	410-45-40.
·	Механізм	 жіночого	 годинника	 СЛАВА	
(робочий,	циферблат	білий	перламутр,	ква-
драт).	Тел.:	(097)	413-18-96,	280-85-88.
·	Набір	 постільної	 білизни	 (на	 2-спальне	
ліжко),	 простирадла	 (2-спальні),	 дивандек,	
покривало	 на	 ліжко	 або	 диван,	 світильник	
(3-ламповий).	Тел.:	(067)	945-94-44.
·	Намисто	бурштинове	недорого.	Тел.:	(098)	
269-29-72.
·	Окуляри	 сонцезахисні,	 гаманці,	 сумки,	
ремні,	 шляпи,	 годинники,	 ранці	 для	 шко-
лярів	 (б/к),	 ковдри,	 рушники,	 подушки,	
устілки,	 бюсгалтери,	 колготи,	 шкарпетки,	
нитки,	блиставки	(нов.)	дешево.	Тел.:	(099)	
103-44-10.
·	Парфуми	КЛАСІК	QE	(Франція,	Жан	Паул	
Галтієр,	 оригінал),	 покривало	 для	 спальні	
ФРАНЦУЗЬКЕ	ЛІЖКО	(блакитне,	Франція,	
1,4х2	м).	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Перстень	серебряний	(муж.,	р.18,5,	вставка	
оникс)	-	200	грн.	Тел.:	(067)	210-85-35.
·	Плед	(шерсть,	Болгарія,	нов.),	штори	(нов.,	
натур.	 тканина),	 парасольку,	 сумки	 (нов.)	
дешево.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Подушки	 (2	 шт.,	 50х70	 см,	 розмір	 евро,	
нов.),	 ковдри,	 плед	 (шерсть).	 Тел.:	 229-96-
75,	(066)	272-24-04.
·	Подушки	(4	шт.,	пір’я),	ковдри	ватяні	(зи-
мові).	Тел.:	362-36-55,	(068)	620-63-54.
·	Подушки,	 ковдру.	 Тел.:	 566-32-73,	 (050)	
441-31-60.
·	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.
·	Подушку	(нов.)	-	300	грн.	Тел.:	(066)	089-28-27.
·	Подушку	 пухову	 (80х80	 см),	 килим	 (2х3	 м),	
доріжку	килимову	(4х1	м).	Тел.:	(066)	567-00-75.
·	Подушку	 пухову	 (80х80	 см).	 Тел.:	 (098)	
598-66-61.
·	Покривала	(4	шт.),	подушку	(пухова,	80х80	
см).	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Покривала	 на	 диван	 (нов.,	 Німеччина),	
сумку	польову	(офіцерська,	шкіряна,	нов.).	
Тел.:	286-68-34.
·	Покривала	на	крісла	та	диван	(довжина	2,12	
м,	ширина	160	см).	Тел.:	(066)	567-00-75.
·	Покривало	 (2-спальне,	 шовк,	 з	 оборкою).	
Тел.:	482-49-92	(після	20.00).
·	Портфелі,	кейси	(шкіряні,	нов.).	Тел.:	278-32-27.
·	Портфель	 (шкіряний,	корич.,	ретро,	Угор-
щина)	-	800	грн.	Тел.:	(096)	223-11-60.
·	Простирадла	 лляні	 (білі),	 ковдри	 (ватяна	 та	
дитяча),	підковдру	(біла),	нитки	для	в’язання,	
покривало	(лимонне,	гарний	стан),	валізу	не-
дорого.	Тел.:	(098)	296-05-50,	(04598)	3-66-22.

·	Рушники,	наволочки,	простирадла,	завіси,	
портьєри,	 скатертини,	 серветки,	 дзеркало	
(3-стулкове,	від	трельяжа),	сервізи	(нов.,	Ні-
меччина),	самовар	(ел.,	Тула,	3	л).	Тел.:	(067)	
837-43-47.
·	Саквояж	 (натур.	 шкіра)	 недорого.	 Тел.:	
(066)	268-03-62,	(066)	836-31-90.
·	Сумки	джинсові	ручної	роботи	(різні	роз-
міри)	недорого.	Беру	замовлення.	Тел.:	(050)	
769-06-61.
·	Сумку-валізу	 на	 коліщатках	 (з	 ручкою,	
красива,	імп.),	сумку	на	коліщатках	(велика,	
зручна).	Тел.:	(099)	138-11-72.

·	Сумку	 (велика,	 на	 коліщатках),	
ковдру	зимову	(б/к)	недорого.	Тел.:	
526-01-11	(з	21.00).
·	Сумку	 на	 коліщатках	 (валіза)	 недорого.	
Тел.:	(066)	842-14-40.
·	Сумку	туристичну.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Тканину	для	вишивання	(біла).	Тел.:	258-44-03.
·	Тюль	(імп.,	 з	малюнком,	4	м,	нов.,	висота	
250	см)	-	400	грн.	Тел.:	(095)	065-94-90.
·	Тюль,	портьєри,	лляні	скатертини,	серветки,	
валізи,	 диплом	 шкіряний,	 ковдри	 шерстяні,	
ковдру	ватяну	(2-спальна).	Тел.:	513-55-68.
·	Фен	ВЕСНА	(нов.).	Тел.:	(096)	470-60-80.
·	Фен,	плойку,	шпиці	в’язальні.	Тел.:	
463-19-56.
·	Штори	з	тканини	різні.	Тел.:	(097)	844-92-76.

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.:	
(050)	534-94-44.
·	Одяг	 великих	 розмірів	 (чол.,	 для	 себе).	
Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Одяг,	 взуття	 (б/к).	 Тел.:	 (050)	 465-78-54,	
(095)	631-43-74.
·	Одяг	та	взуття	(б/к).	Тел.:	(097)	285-83-18,	
(0432)	27-13-45.
·	Тканину	 «болонья»	 або	 іншу	 водостійку	
(для	себе),	валянки,	взуття	(р.46-48),	шапку-
вушанку	(р.59-60).	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Туфлі	 (чол.,	 шкіряні,	 р.43-44),	 кросівки.	
Тел.:	(050)	534-94-44.

продам 
·	Ботфорти	 (осін.,	 нов.	 платформа	 з	 ка-
блуком,	 замшеві,	 чорні,	 р.36)	 або	 обміняю	
на	 сенсорний	 телефон	 (можна	 б/к).	 Тел.:	
(067)	777-36-56.
·	Ботфорти	 (р.36,	 замшеві,	 високі,	 плат-
форма	з	каблуком).	Тел.:	(099)	222-99-10.
·	Бриджі	(чол.,	р.46-48,	світло-вишневі,	нов.,	Ту-
реччина,	100	%	бавовна).	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	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.),	 куртки	 (шкіра),	
пальто	(пухові,	з	капюшоном),	куртки	(осін.),	
чоботи	 (зим.,	 на	 хутрі,	 низький	каблук,	 р.38,	
39,	41).	Тел.:	(099)	138-11-72.
·	Взуття	(жін.,	різне,	б/к	та	нов.,	р.37-38)	не-
дорого.	Тел.:	(066)	215-66-18.
·	Взуття	МЮНХЕН	(жін.),	МІНЕЛЛІ,	шубу	
(натур.,	Греція).	Тел.:	(044)	294-13-89.
·	Відрізи	 (натур.	 тканина,	 шерсть	 сіра,	 3,8	
м),	пальто	(зим.,	натур.,	замшеве,	р.58).	Тел.:	
(067)	837-43-47.
·	Відрізи	різних	тканин.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Джинси	імп.,	сорочки	(чол.,	нов.),	хустку	орен-
бурзьку	(нов.,	пухова),	черевики	(шкіряні,	жін.,	
Німеччина,	р.38-40),	куртку	(чол.,	шкіряна,	ве-
ликий	розмір).	Тел.:	(097)	844-92-76.

·	Джинси	 (р.48,	 сині)	 -	 100	 грн,	
куртки	(2	шт.,	теплі,	р.48,	рожева	та	
темно-синя)	по	200	грн,	штани	спорт.	
(теплі,	 р.48,	 чорні	 та	 темно-жовті)	
по	 200	 грн,	 джинси	 (високий	 зріст,	
темно-сині,	 р.48)	 -	 100	 грн,	 штани	
спорт.	(р.48,	чорні,	дуже	теплі)	-	150	
грн,	 рейтузи	 (пухові,	 темно-сірі,	
р.48)	-	100	грн.	Тел.:	544-21-49.
·	Джинси,	 шорти,	 дублянку,	 пальто,	
кросівки,	крокси,	черевики	(все	чол.,	великі	
розміри,	 нов.)	 недорого.	 Туфлі	 (жін.,	 нов.,	
р.36-39)	від	20	грн	та	літній	жін.	одяг	недо-
рого.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Дублянки	 (жін.,	 р.56,	 48,	 б/к),	 дублянку	
(чол.,	 р.58,	 б/к),	 шубу	 (довга,	 собака,	 б/к,	
р.48).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Дублянку	(довжина	75	см),	чоботи	(зим.,	3	
пари,	р.37).	Тел.:	519-56-14.
·	Дублянку	(жін.,	великий	розмір),	дублянку	
чол.,	шубу	(собака).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Дублянку	(жін.,	натур.,	нов.,	з	капюшоном,	
р.48-50)	-	1,5	тис.грн,	куртку	(шкіряна,	жін.,	
р.48-50,	майже	нов.).	Тел.:	(098)	103-48-89.
·	Дублянку	 (жін.,	 нов.,	 р.60),	 дублянку	 (жін.,	
р.48,	 б/к),	 дублянку	 (чол.,	 р.54,	 б/к),	 шубу	
(довга,	собака,	р.48,	б/к).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Дублянку	 (імп.,	 чол.,	 гарний	 стан,	 натур.	
хутро,	овчина,	р.48),	куртку	(жін.,	імп.,	нов.,	
р.60)	недорого.	Тел.:	(067)	656-65-75.
·	Дублянку	 (нов.,	 довга,	 легка,	 всередині	
тепле	 хутро,	США,	 р.46),	 чоботи	 (високий	
каблук,	 р.37,	 різні,	 є	 нов.	 та	 б/к),	 костюм	
(шкіряний,	синій,	піджак	та	спідниця),	туфлі	
(р.37,	Італія).	Тел.:	(097)	259-69-01.
·	Дублянку	(нов.,	жін.,	натур.	хутро,	корич.,	
р.54-56,	 з	 капюшоном),	 чоботи	 (жін.,	 нов.,	
білі,	 дуті,	 всередині	 хутро,	 рифлена	 пі-
дошва,	водовідштовхуючі,	р.40-41)	дешево.	
Тел.:	519-13-89.
·	Дублянку	 (нов.,	 р.60),	 дублянку	 (р.48).	
Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Дублянку	(чол.,	красива,	стильна,	б/к,	р.50-
52,	натур.	замша,	світло-корич.,	гарний	стан,	
красива	на	вигляд,	Бельгія),	дублянку	(жін.,	
довга,	 р.50-52),	 плащ	 (жін.,	 натур.	 шкіра,	
гарний	стан,	р.52-54,	темно-оливковий,	Ту-
реччина)	недорого.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Дублянку	 (чол.,	 натур.,	 р.48-50,	 гарний	
стан),	 куртку	 (жін.,	 пухова,	 р.46-48,	 сире-
нева,	 2-бічна,	Польща,	 нов.)	 -	 850	 грн,	 чо-
боти	САЛАМАНДРА	(жін.,	шкіряні,	чорні,	
р.37,	нов.,	 осін.)	 -	850	 грн,	черевики	 (р.39,	
чол.,	 шкіряні,	 на	 липучках,	 гарний	 стан)	 -	
300	грн.	Тел.:	(095)	065-94-90.
·	Дублянку	(чол.,	р.54),	шапки	(2	шт.,	блакитна,	
корич.,	норкові),	туфлі	(жін.,	р.39,	38,	осін.	та	
святкові).	Тел.:	400-26-93,	(096)	440-36-72.
·	Дублянку	 (чол.,	 темний	 колір,	 р.52,	 б/к,	
норм.	 стан),	 пальто	 (чол.,	 р.52,	 темний	
колір),	джемпер	(жін.,	нов.,	натур.,	р.48-50).	
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.
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·	Дублянку	 (чол.,	 чорна,	 тонка,	 нов.,	
Італія,	 р.50-52)	 -	 450	 у.о.,	 дублянку	
(жін.,	 світло-корич.,	 нов.,	 Італія,	
р.50-52)	-	250	у.о.,	напівпальто	(жін.,	
нов.,	осін.-зим.,	р.48-50)	-	1,3	тис.грн,	
пальто	 (жін.,	 нов.,	 стегане,	 чорне,	
р.46)	 -	 1,3	 тис.грн,	 куртку	 (шкіряна,	
чол.,	крек,	б/к,	корич.,	р.XL)	-	1,2	тис.
грн,	чоботи	КОВБОЙ	(чол.,	б/к,	р.43-
44)	 -	 1,5	 тис.грн,	 чоботи	 КОВБОЙ	
(жін.,	чор.,	нов.,	р.37-38)	-	2	тис.грн,	
куртку	пухову	АДІДАС	(майже	нов.,	
р.XL)	-	2	тис.грн,	чоботи	(жін.,	осін.,	
р.38-39)	 -	 700	 грн,	 піджак	 (шкіра,	
р.XL,	 нов.,	 чор.,	 р.50-52)	 -	 200	 у.о.,	
костюми	 (чол.,	 р.48-50,	 50-52,	 нов.,	
шерсть)	 недорого.	 Тел.:	 410-45-35,	
(067)	155-75-82.
·	Залишки	тканин:	крепдешин,	натуральний	
шовк,	сатин,	ситець;	шубу	каракулеву	(р.52,	
нов.,	чор.,	жін.).	Тел.:	(093)	883-09-37.
·	Кожух	 (великого	 розміру,	 довгий,	 б/к,	
гарний	стан,	чорний,	овчина)	-	1,1	тис.грн.	
Тел.:	(099)	160-89-17.
·	Кожушок	(чор.,	р.52-54,	Росія,	ов-
чина),	кожушок	(кролик,	жін.,	р.52-
54,	біло-чор.),	пальто	(демісезонне,	
чорне,	 р.52,	 комір	 лама),	 чоботи	
(жін.,	 корич.,	 осін.,	 на	 підборах,	
р.37,	 41),	 чоботи	 (жін.,	 зим.,	 чор.,	
р.41),	пальто	(корич.,	р.54,	соболь),	
шапки	(корич.,	норка,	кролик,	р.58-
60),	 пальто	 демісезонне	 (зелений	
колір,	довге,	р.52-54,	лама,	шалевий	
комір).	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Костюм	 (жін.,	 р.56-58,	 Білорусь,	
нов.),	 сукню	 (нов.,	 зелене,	 довгий	
рукав),	 дублянки,	 плащі	 (великий	
розмір).	 Тел.:	 566-32-73,	 (050)	 
441-31-60.
·	Костюми	 (р.54,	 зріст	 176	 см,	 чол.).	 Тел.:	
(067)	116-41-91.
·	Костюми	 (чол.,	 нов.,	 р.54/3),	 пальто	 пла-
щеве	 (чол.,	 натур.	 цигейкова	 підстібка,	
натур.,	р.54),	дублянку	(р.56,	зріст	3-4).	Тел.:	
(067)	116-41-91.
·	Костюм	(чол.,	імп.,	морська	хвиля,	смугастий,	
р.52)	-	30	у.о.,	піджак	(імп.,	модний,	р.52,	сзаді	
два	розрізи)	-	20	у.о.	Тел.:	(067)	526-38-85.
·	Кросівки	 (нов.,	 жін.,	 р.36-38)	 по	 200	 грн.	
Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Кросівки	 СОЛОМОН	 (нов.,	 теплі,	 р.40)	 -	
600	грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Куртки	 (2	 шт.,	 вес.,	 осін.,	 світла,	 чорна,	
р.48).	Тел.:	468-24-51,	(063)	256-50-58.
·	Куртки	 (з	 водовіштовхуючої	 вощеної	 тка-
нини,	Англія,	р.48,	52)	від	100	до	200	грн,	
одяг	робочий	(виробник	КАРХАРТТ,	США,	
куртки,	 джинси,	 жилети,	 р.50-52).	 Тел.:	
(068)	722-30-29.
·	Куртки	 (чол.,	 р.46-48).	 Тел.:	 (0Тел.:	 (066)	
268-03-62,	(066)	836-31-90.
·	Куртку	 АДІДАС	 (кремовий	 колір,	
р.44-46,	 капюшон,	 молодіжна,	 пу-
хова	 +	 поліестр)	 -	 400	 грн,	 пальто	
БЕНІТОН	 (чорне,	 пухове,	 з	 капю-
шоном,	блискавка,	р.44-46)	-	350	грн,	
куртку	(світло-сіра,	спорт.,	натур.	під-
стібка,	 р.44-46)	 -	 200	 грн,	 дублянку	
(чорна,	 р.46,	 натур.,	 капюшон)	 -	 2,5	
тис.грн,	чоботи	короткі	 (замшеві,	пі-
дошва	поліуретан,	натур.	утеплювач)	
-	200	грн,	шубу	(кролик,	темно-корич.,	
фасон	трапеція,	р.46)	-	200	грн,	кофти	
(в’язані,	 р.46)	 недорого.	 Тел.:	 (099)	
534-59-30.
·	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.,	р.56,	шкіряна),	черевики	(нов.,	
р.37,	жін.)	-	100	грн.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Куртку	(жін.,	шкіряна,	р.48/175),	дублянку	
(штучна,	США,	р.54/175-180),	пальто	(зим.,	
шерсть,	 Німеччина,	 нов.,	 р.54/170-175),	
пальто	(зим.	шерсть,	Москва,	р.54/170-175).	
Тел.:	(093)	665-17-62.
·	Куртку	 (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,	всере-
дині	чорне	хутро),	халати	(чол.,	білі,	б/к,	р.48-
52,	зріст	3-5)	недорого.	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	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),	 чоботи	 (жін.,	натур.	шкіра,	
цигейка,	 нов.,	 р.36),	 чоботи	 (каблук,	 р.36,	
натур.	шкіра,	гарний	стан,	б/к,	майже	нов.),	
черевики	 (чол.,	 імп.,	 утеплені,	 нов.,	 р.42),	
чоботи	 для	 полювання	 (утеплені,	 ялові,	
р.43-44),	 плащ	 (бірюзований,	 нов.,	 імп.,	
р.48-50).	Тел.:	286-68-34.
·	Куртку	РІБОК	(жін.,	р.48),	дублянки	(жін.,	
р.52-54,	 46-48,	 б/к,	 гарний	 стан),	 взуття	
(жін.,	осін.,	зим.,	р.39-40,	нов.	та	б/к).	Тел.:	
(096)	443-34-27.
·	Куртку	(чол.,	р.50,	2-бічна,	одна	сторона	пла-
щевка),	куртку	(жін.,	хутряний	комір,	р.48-50).	
Тел.:	(063)	718-75-99,	(098)	326-97-99.
·	Куртку	(шкіряна,	для	байкеров),	комплект	
чорної	шкіри.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Куртку	 (шкіряна,	 жін.,	 р.46-48),	 тканину	
(шерстяна,	 чорно-біла,	 по	 3	м).	Тел.:	 (050)	
948-43-10.
·	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.
·	Нитки	шерстяні	(різні	кольори).	Тел.:	(095)	
709-58-21.
·	Одяг,	взуття	(жін.,	р.38-39,	нов.)	недорого.	
Тел.:	(066)	842-14-40.
·	Одяг	 жіночий	 (багато,	 кофти,	 костюми,	
покривала,	тюль	та	ін.)	недорого.	Тел.:	(098)	
034-42-23.
·	Одяг	з	льону	та	хлопку	 (нов.).	Тел.:	 (097)	
844-92-76.
·	Одяг	 робочий	 та	 ін.	 (нов.),	 куртки,	 шапки,	
хустку	(пухова,	натур.).	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Пальта	 (Німеччина),	 дублянки,	 куртки,	
джинси,	шорти	(все	чол.,	великі	розміри,	нов.),	
черевики	 (чол.),	 кросівки,	 крокси	 (р.42-45,	
нов.),	туфлі	(жін.,	США,	Італія,	р.36-39,	нов.)	
15-90	грн,	одяг	жін.	(білий	та	світлий,	літ.)	не-
дорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Пальто	 жен.,	 полушубок,	 куртку	 (нов.),	 са-
поги	муж.	и	детские	резиновые,	сапоги	жен.	и	
туфли.	Тел.:	(098)	296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Пальто	 (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)	210-85-35.
·	Пальто	(жін.,	зим.,	р.50),	пальто	(чол.,	осін.,	
р.54,	ратинове),	шапки	норкові	(чол.,	темно-
корич.,	р.58),	жіноча	(світло-корич.,	р.57)	по	
500	грн.	Тел.:	(067)	145-01-34.
·	Пальто	(жін.,	пухове,	р.44)	-	200	грн.	Тел.:	
295-00-34.
·	Пальто	(жін.,	шкіряне,	р.48).	Тел.:	550-95-89.
·	Пальто	 (зим.,	 форма	 ГА,	 б/к),	 черевики	
(теплі,	р.43),	куртку	льотну	 (ГА,	б/к).	Тел.:	
(068)	352-19-43.

·	Пальто	(осін.),	шубу.	Тел.:	(066)	311-51-96.
·	Пальто	(світло-корич.,	р.48-50,	чол.),	костюм	
залізничника	(нов.,	р.48-50).	Тел.:	525-46-02.
·	Пальто	 (чол.,	 демісезонне,	 гарний	 стан,	
р.48-50).	Тел.:	(099)	291-09-58.
·	Пальто	 (чол.,	 жін.,	 демісезонне,	 р.54-56),	
туфлі	(жін.,	корич.,	середній	каблук	широкий,	
натур.	шкіра,	Італія,	р.39-40),	плащ	(бузковий,	
нов.,	р.54-56),	взуття	(р.39-40),	туфлі	(р.37),	бо-
соніжки	(р.37).	Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Пальто	 (чол.,	 зим.,	 р.46-48,	 підстібка	 та	
комір	 -	 натур.	 цигейка),	шуби	 (2	шт.,	жін.,	
б/к,	одна	цигейка,	друга	каракуль,	зріст	155	
см,	р.56).	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	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	СОНІ	БОНО	(чол.,	Італія,	чорний,	
р.48),	плащ	(чол.,	Фінляндія,	сірий,	р.48-50).	
Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Підошву	для	взуття.	Тел.:	(097)	230-70-74.
·	Плащ	 військовий	 (радянських	 часів,	 з	 ка-
пюшоном).	Тел.:	(067)	439-84-77.
·	Плащ-накидку	 генеральський	 (1954	
р.вип.).	Тел.:	234-05-94.
·	Плащ	 шкіряний	 (довгий,	 р.48-50,	 темно-зе-
лений,	жін.,	гарний	стан).	Тел.:	(067)	645-42-44.
·	Плед	(ч.-ш.,	нов.)	 -	300	грн;	дублянку	(чол.,	
р.44,	нов.)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Полушубок	 мутоновый	 (р.48-50)	 дешево.	
Тел.:	(066)	168-11-98.
·	Полушубок	 (норка,	 корич.,	 зі	 шматочків,	
капюшон,	 отвороти	 на	 рукавах,	 р.48-50,	
гарний	стан)	-	5,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	 (067)	
273-85-85.
·	Речі	 для	 дівчини	 імп.:	 джинси,	 светри,	
блузи,	пальто,	куртки.	Тел.:	(095)	703-97-43.
·	Речі	жін.	(б/к)	недорого.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Речі	жіночі	(б/к),	взуття	дитяче	(б/к)	недо-
рого.	Тел.:	275-34-56	(ввечері,	Тетяна).
·	Сітець	 (білий,	 18	 пог.м),	 хустки	шерстяні	
(1,5х1,5	 м,	 чорні,	 кольорові,	 з	 китицями).	
Тел.:	(050)	212-82-47.
·	Сорочки,	 теніски	 (чол.,	 натур.),	 костюми	
спорт.,	 кофти	 (жін.),	 халати	 та	 ін.	 (все	
нов.)	 недорого.	 Черевики,	 чоботи,	 туфлі,	
босоніжки,	взуття	гумове	(все	нов.),	комбі-
незон	с	курткою	для	риболовлі	(нов.),	шапки	
(зим.,	 нов.),	 пальто	 (чол.,	 імп.,	 сінтепон),	
куртку	(2-бічна,	зим.).	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Сукню	 для	 вагітної	 (довгий	 рукав,	 натур.	
шерсть,	р.52-54).	Тел.:	428-36-66.
·	Сукню	 (р.56-60,	 красива),	 костюм	 (Біло-
русь,	 зелений,	 нов.,	 р.56-60),	 спідниці	 (ве-
ликі	розміри),	шубу,	дублянку	(жін.),	туфлі	
(великий	 розмір,	 жін.).	 Тел.:	 566-32-73,	
(050)	441-31-60.
·	Тканини,	канва.	Тел.:	(099)	206-41-77.
·	Тканини	на	підстібку	(різні	кольори).	Тел.:	
(067)	230-04-94.
·	Тканину	(гобеленова,	5х1,5	м,	нов.,	на	по-
кривала,	на	перетяжку)	-	480	грн.	Тел.:	(095)	
065-94-90.
·	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),	ко-
стюм	(нов.,	чол.,	сірий,	р.50).	Тел.:	513-55-68.
·	Тканину	 на	 підстібку	 (різні	 кольори,	 за-
лишки),	 тканини	 плательні,	 тканину	 для	
курток,	все	недорого.	Тел.:	(066)	691-74-61.
·	Тканину	 (оксамит,	 ширина	 96	 см,	 темно-
вишнева).	Тел.:	(050)	419-43-43.
·	Тканину	офіцерську	(140х280	см,	2	відрізи,	
один	 парадний)	 по	 40	 грн/м.	 Тел.:	 (095)	 
065-94-90.
·	Туфлі	 ВОК	МАКС	 (р.39)	 -	 1	 тис.грн,	 бо-
соніжки	ВОК	МАКС	(р.39)	-	700	грн,	туфлі,	
чоботи	 (р.37),	 пальто	 шкіряне	 (р.54-56),	
шубу	(жін.,	ягня,	р.54-56,	нов.)	 -	7	тис.грн,	
пальто	шкіряне	 (р.54-56)	 -	2	 тис.грн,.	Тел.:	
(066)	089-28-27.
·	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	 (жін.,	 чорні,	 шкіра,	 р.36,	 нов.,	
низький	каблук),	костюм	спорт.	(жін.,	р.48,	
нов.,	 синьо-біл.)	 -	300	грн,	куртку	 (пухова,	
жін.,	 колір	 бірюза,	 б/к,	 р.48)	 -	 200	 грн,	
куртку	(джинсова,	чол.,	р.48,	коротка,	нов.)	
-	300	грн.	Тел.:	(095)	827-19-70.
·	Туфлі	(чол.,	імп.,	р.45).	Тел.:	484-49-00.
·	Туфлі	(чол.,	шкіра	натур.,	р.43).	Тел.:	(095)	
102-11-79.
·	Туфлі	 (чол.,	 шкіряні,	 чорні,	 р.45),	
штани	 ватяні	 (р.52-54,	 зріст	 4-5),	
шубу	 каракулеву,	 шубу	 цигейкову	
(жін.,	 р.48-50),	 шапку	 офіцерську	
(р.56),	 плащ	 (шкіряний,	 чол.,	 р.52),	
дублянку	 (жін.,	 капюшон,	 р.52-
54),	 чоботи	 (жін.,	 гумові,	 р.36),	 бо-
соніжки	(чол.,	р.43).	Тел.:	463-19-56.
·	Туфлі	(чол.,	шкіряні,	чорні,	р.45),	штани	ва-
тяні	(р.52-54,	зріст	4-5),	шубу	каракулеву,	шубу	
цигейкову	 (жін.,	 р.48-50),	 шапку	 офіцерську	
(р.56),	плащ	 (шкіряний,	чол.,	р.52),	дублянку	
(жін.,	капюшон,	р.52-54),	чоботи	(жін.,	гумові,	
р.36),	босоніжки	(чол.,	р.43).	Тел.:	463-19-56.
·	Футболки	імп.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Халат	 (чол.,	 махровий,	 нов.,	 Туреччина,	
р.XXL,	 зріст	 186	 см,	 темно-синій,	 сірі	
смужки	 із	 візерунком)	 -	 1,2	 тис.грн.	 Тел.:	
(096)	223-11-60.
·	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	 (жін.,	 чорні,	 зим.,	шкіряні,	майже	
нов.,	р.39).	Тел.:	(066)	119-72-60.
·	Чоботи	модель	КОВБОЙ	(жін.,	чол.,	р.43,	
44,	37,	майже	нов.).	Тел.:	410-45-35.
·	Чоботи	(натур.	замша,	шкіра,	р.36,	37,	38).	
Тел.:	(095)	094-82-60.
·	Чоботи	 (нов.,	 шкіряні,	 чорні,	 зим.,	 р.40-
41)	-	400	грн,	нов.	шкіряні	чоботи	(вишневі,	
р.36-37)	-	500	грн.	Тел.:	(098)	774-93-95.
·	Чоботи	 офіцерські	 (нов.,	 хромові,	 р.41,	
чорні)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Чоботи	 (чол.,	 утеплені,	 р.39),	 ду-
блянку	 (р.50),	 куртку	 (шкіряну,	
р.52).	Тел.:	(063)	220-29-18.
·	Шапку-вушанку	молодіжну	(натур.	овчина,	
золотистий	 колір,	 р.56)	 -	 250	 грн,	 чоботи	
(жін.,	осін.,	нов.,	р.36,	чорні)	-	150	грн,	ко-
стюм	 випускний	 (р.44-46,	 для	 хлопчика,	
нов.),	 сорочки,	 костюм	спорт.	 (р.44-46)	де-
шево.	Тел.:	(095)	827-19-70.
·	Шапку	норкову	(чол.,	із	хвостиків,	
р.56,	 нов.),	 куртку	 демісезонну	
(р.48-50,	сіра),	черевики	(чол.,	р.41-
42,	імп.,	відм.	стан)	недорого.	Тел.:	
410-93-98.
·	Шматки	шкіри	натуральної	(1	або	1,5	м)	для	
пошиву,	куртку	(камуфльована,	капюшон,	під-
стібка,	СРСР,	р.50-52).	Тел.:	234-05-94.
·	Штани	ватяні	(р.48-50,	б/к)	недорого.	Тел.:	
(068)	117-51-69.
·	Шубу	(єнот,	р.48)	-	100	у.о.,	куртку	шкіряну	
(жін.,	р.48)	-	4	тис.грн,	шапку	(норкова,	жін.,	
р.57-58)	-	35	у.о.	Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Шубу	 (жін.),	 взуття	 (жін.,	 натур.).	 Тел.:	
294-13-89.
·	Шубу	 (каракулева,	 нов.,	 р.50).	 Тел.:	 (050)	
416-61-63.

·	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	 (натур.,	 б/к,	 гарний	 стан,	 норка,	
р.48).	Тел.:	(067)	601-40-21.
·	Шубу	 (натур.,	 жін.,	 р.48,	 з	 капюшоном,	
на	 рукавах	 хутро	 лами,	 колір	 «пляшка»),	
пальто	 (імп.,	 р.46,	 жін.,	 чорний	 колір,	 на	
замці,	гарний	стан).	Тел.:	(050)	727-86-63.
·	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	 (нутрія,	 жін.,	 р.50-52,	 довга).	 Тел.:	
229-96-75,	(066)	272-24-04.
·	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,	458-51-90.
·	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)	-	300	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	 німецьких,	машинки	 (часів	СРСР,	
гарний	стан,	для	себе)	недорого.	Тел.:	(093)	
054-19-03.
·	Стілець	ЧІККО	(для	годування,	для	себе).	
Тел.:	(067)	404-45-82.

продам 
·	Балдахін	 на	 дитяче	 ліжко,	 тюль	 та	
кріплення	 для	 тюлі	 -	 150	 грн.	 Тел.:	 (099)	
020-13-94.
·	Ванночку	дитячу	(б/к).	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	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.
·	Взуття	 для	 дівчинки	 (літ.,	 р.24-25),	 кур-
точку	 (зим.,	 утеплена,	 біла,	 для	 дівчинки	
8-10	років).	Тел.:	(099)	204-34-59.
·	Джинси	 для	 підлітка	 (р.44,	 гарний	 стан).	
Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Коляску	 КАПЕЛЛА	 (Іспанія),	 ванночку	
(нов.),	піаніно	(на	ніжках,	на	4	октави,	чер-
воний	 колір,	 Німеччина),	 речі	 для	 дитини	
від	 півроку	 до	 2	 років,	 є	 пелюшки.	 Тел.:	
(099)	522-31-68.
·	Коляску	(котоновий	колір,	сидяча)	-	1	тис.
грн.	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	Коляску	(літ.).	Тел.:	(067)	599-07-79,	443-19-35.
·	Комбінезон	 для	 дитини	 (зим.,	 рожевий).	
Тел.:	519-56-14.
·	Костюм	 для	 старшокласинка	 (р.44,	 зріст	
174	 см,	 Туреччина,	 нов.)	 -	 1,2	 тис.грн,	 ко-
стюм	 шкільний	 (р.44/170,	 нов.,	 класика)	
-	600	грн,	куртки,	штани,	сорочки	шкільні,	
костюм	 (спорт.),	 джинси,	 шорти	 для	 шко-
ляра.	Тел.:	(095)	827-19-70.
·	Костюм	новорічний	Зайчика	(гарний	стан,	
для	хлопчика),	костюм	Бджілка.	Тел.:	(096)	
757-20-11.
·	Курточки	 для	 дівчинки	 від	 9	 до	 14	 років	
(зим.	 та	 осін.,	 ідеальний	 стан).	 Тел.:	 (097)	
247-70-71.
·	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.
·	Ліжко	дитяче.	Тел.:	519-56-68.
·	Манеж,	 ходунки,	 ванночку	 дитячу.	 Тел.:	
(050)	037-08-07.
·	Матрац	ватяний.	Тел.:	566-32-73,	(050)	441-31-60.
·	Набори	LOL	СЮРПРИЗ	 ігрові	 (в	 асорти-
менті)	недорого.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Одяг	та	взуття	(б/к	та	нов.,	на	різні	сезони)	
дешево.	Тел.:	(099)	103-44-10.
·	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.
·	Пісочницю	 (скамейка,	 криша,	 деревце,	
імп.,	 нов.,	 в	 упаковці),	 батут	 (174х174	 см,	
висота	112	см).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Речі	 дитячі	 від	 народження	 до	 1	 року	
(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	451-70-32.
·	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	до	13	років	(гарний	стан)	
дешево.	Тел.:	(099)	143-86-77.
·	Речі	для	дитини	від	3	до	7	років	 (все	б/к,	
гарний	стан).	Тел.:	(098)	789-14-73.
·	Речі	 для	 дитини	 від	 народження	 до	 1	 року	
(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	(093)	566-71-45.
·	Речі	 для	 хлопчика	 (брюки	 нав	 флісе,	 для	
12-14	років),	джинси,	санчата.	Тел.:	428-36-66.
·	Рюкзаки	 для	 школи	 (вітч.	 та	 німецький).	
Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Самокати	(2	шт.,	б/к),	велосипед	АЇСТ	(розсу-
вний,	б/к)	недорого.	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Санчата	(дерев.,	з	метал.	спинкою,	гарний	
стан)	-	250	грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Санчата	дитячі.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Санчата	метал.	 та	дитячі.	Тел.:	 (098)	296-
05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Стілець	для	годування	(гарний	стан)	-	400	
грн.	Тел.:	(098)	846-07-04.
·	Сукні	 бальні	 для	 дівчаток	 5-10	 років	 (ро-
жеві,	 сині,	 гарний	 стан)	 по	 500	 грн.	 Тел.:	
(067)	928-41-54.
·	Чоботи	(зим.,	5	пар).	Тел.:	519-56-14.
·	Шубу	 із	 шапочкою	 (мутонова,	 корич.).	
Тел.:	(066)	567-00-75.

8.8. Предмети інтер’єру 
куплю 

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

продам 
·	Вазу	фарфорову	(«мушля»,	біла	із	золоти-
стим,	 велика,	 красива).	 Тел.:	 (095)	 037-41-
58,	(095)	449-05-85.
·	Дзеркала	(круглі,	2	шт.).	Тел.:	525-46-02.
·	Дзеркало	 (120х50	 см),	 килим	 (2,5х3	 м).	
Тел.:	468-24-51,	(063)	256-50-58.
·	Дзеркало	 (120х60	 см),	 килим	 (2,5х3,5	 м).	
Тел.:	546-63-44.
·	Дзеркало	 (140х75	 см,	 б/к)	 недорого.	Тел.:	
(095)	617-00-50.
·	Дзеркало	 (гарний	 стан,	 від	 трельяжа,	 бо-
кові	 сторони	 110х20	 см,	 середня	 частина	
110х40	см)	недорого.	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	Дзеркало	імп.	(дерев.	рама,	85х95	см).	Тел.:	
(095)	280-43-75.
·	Дзеркало	 настінне	 (53х65	 см)	 недорого.	
Тел.:	(095)	065-94-90.
·	Дзеркало	 старовинне	 (200	 років).	 Тел.:	 
560-18-91.
·	Доріжки	 (нов.,	 килимові),	 люстру	
(кришталь,	 Чехія,	 5	 плафонів).	 Тел.:	 (067)	
230-04-94.
·	Доріжку	килимову	(шерстяна,	нов.,	5,2х0,9	
м)	-	650	грн.	Тел.:	(095)	837-75-01.
·	Запальничку	ZIPPO	(нов.).	Тел.:	(066)	766-00-52.

·	Карниз	(1,5	м,	алюмінієвий,	нов.)	-	80	грн,	
килим	(настінний).	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Карниз	алюмінієвий	(3	м)	 -	150	грн.	Тел.:	
(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Карниз	алюмінієвий	(3	м).	Тел.:	(067)	599-
07-79,	443-19-35.
·	Карниз	 для	 відокремлення	 частини	 при-
міщення.	Тел.:	419-34-05.
·	Карнизи	 нерж.	 (трубка	 діаметров	 4	 см	 +	
кронштейни).	Тел.:	(099)	241-73-46.
·	Карнизи	 (під	 дерево,	 3,5	м,	 3	шт.)	 по	 100	
грн.	Тел.:	(096)	366-78-31.
·	Карниз	(колір	венге,	довжина	3	м)	-	150	грн.	
Тел.:	(096)	331-19-03,	355-70-60.
·	Карниз	 пластмасовий	 (круглий,	 довжина	
280	см),	лампи	настільні,	електрогирлянду.	
Тел.:	463-19-56.
·	Картини	кримських	художників	недорого.	
Терміново.	Тел.:	(097)	409-97-28.
·	Килим	 (1,5х2	м),	 килим	 (2х3	м),	 доріжки	
килимові	 (2	 шт.,	 беж.-корич.,	 шерстяна,	
зелений	 фон	 з	 червоними	 смугами	 збоку).	
Тел.:	(095)	709-58-21,	458-51-90.
·	Килим	 (2,5х2,8	 м,	 на	 підлогу,	 зелено-бе-
жевий).	Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Килим	 (2,5х3,5	 м),	 дзеркало	 (120х60	 см).	
Тел.:	546-63-44.
·	Килим	(2,5х3,5	м,	натур.,	шерсть,	Австрія).	
Тел.:	(097)	235-82-17.
·	Килим	 (2,5х3,5	м,	Чехія).	Тел.:	 (093)	 451-
12-95,	(063)	507-34-72.
·	Килим	(2х1,5	м,	натур.,	Молдова,	бордово-
горчичний	з	орнаментом,	гарний	стан),	под-
ушки	 (2	шт.,	 вітч.,	пухові,	 50х70	см).	Тел.:	
(063)	982-26-50.
·	Килим	(2х1,5	м,	шерсть).	Тел.:	234-05-94.
·	Килим	(2х3	м,	синтетичний,	гарний	колір),	
люстри	(3	шт.,	для	коридора	та	кімнати),	бра	
недорого.	Тел.:	229-96-75,	(066)	272-24-04.
·	Килим	(2х3	м,	Сирія).	Тел.:	575-59-61.
·	Килим	(3х4	м).	Тел.:	(066)	311-51-96.
·	Килим	 (3х5	 м,	 н.-ш.,	 б/к),	 килим	 (натур.,	
3х2	м).	Тел.:	(097)	996-62-70.
·	Килими	 (2	шт.,	 150х225	см)	по	1	 тис.грн.	
Тел.:	(098)	372-33-02.
·	Килими	 (2	 шт.,	 2х3	 м,	 майже	 нов.).	 Тел.:	
519-56-68.
·	Килими	 (2	шт.,	 3х4	 м,	 красиві)	 недорого.	
Тел.:	(067)	323-70-71.
·	Килими	(2	шт.,	3х4	м).	Тел.:	(067)	423-70-71.
·	Килими	(2	шт.,	3х4	м,	шерсть).	Тел.:	(093)	
602-14-42.
·	Килими	(2	шт.,	Білорусь).	Тел.:	(099)	124-69-22.
·	Килими	(3	шт.),	доріжку	килимову	(3х5	м).	
Тел.:	(066)	034-08-10.
·	Килими	(3	шт.,	натур.	шерсть).	Тел.:	567-05-90.
·	Килими	(нов.,	Чехія,	Німеччина,	2	шт.,	3х4	
м).	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Килими.	 Тел.:	 (098)	 296-05-50,	 (04598)	
3-66-22.
·	Килим	 (на	 підлогу).	 Тел.:	 566-32-
73,	(050)	441-31-60.
·	Килим	настінний	(3,5х2,5	м,	гарний	стан)	-	
2	тис.грн.	Тел.:	(066)	222-75-72.
·	Люстру	 (3-ріжкова)	 -	 400	 грн,	 люстру	
(1-ріжкова)	 -	 100	 грн,	 дзеркало	 квадратне.	
Тел.:	(097)	861-70-83,	(066)	771-05-74.
·	Люстру	(кришталь,	висота	50	см,	б/к).	Тел.:	
(097)	996-62-70.
·	Люстру	(кришталь,	Чехія,	6	плафонів),	12	
плафонів	на	люстру.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Папір	 ДЕКОР	 Л-9	 міліметровий	 (діа-
зопапір,	 1	 рулон),	 папір	 міліметровий	 (1	
рулон).	Тел.:	(095)	827-19-70.
·	Підсвічник	ханукальний	з	набором	свічок	-	
95	грн.	Тел.:	(063)	692-22-49.

8.9. Продукти харчування, 
БАДи

продам 
·	Горіхи	(5	кг)	по	30	грн/кг.	Тел.:	(093)	461-82-10.
·	Мед	 из	 собственной	 пасеки	 (гречаный,	 1	
кг)	-	55	грн,	разнотравье	(1	кг)	-	40	грн.	Тел.:	
(066)	329-00-64.
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9.2 Медичні товари та 
обладнання

куплю 
·	Пристрій	 САМОЗДРАВ	 (для	 себе)	 недо-
рого.	Тел.:	(067)	686-37-46	(з	19.00	до	20.00).

продам 
·	Апарат	ДІАДЕНЗ	(для	сняття	болю).	Тел.:	
(093)	451-12-95,	(063)	507-34-72.
·	Апарат	 ІРІГАТОР	 для	 чищення	 зубів	 (во-
дяний,	6	насадок,	3	щітки,	3	трубки)	 -	650	
грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Апарати	слухові	 (2	шт.,	Данія).	Тел.:	 418-
07-97,	(050)	150-65-08.
·	Апарат	СЕРАГЕМ	КОМПАКТ	FGM	R-390	
электротерапевтичний	 (Корея)	 -	 6	 -	 8	 тис.
грн.	Тел.:	(066)	166-76-01.
·	Бандаж	протигрижовий.	Тел.:	(068)	198-15-97.
·	Біостимулятор	 ЮНІСТЬ	 -	 300	 грн.	 Тел.:	
(063)	977-46-80.
·	Візки	інвалідні	(підліткові	та	дорослі),	тро-
стинку	медичну,	милиці	 з	 підлокотниками.	
Тел.:	(096)	059-50-79.
·	Візок	 інвалідний	 (важельний),	 памперси	
для	дорослих.	Тел.:	(097)	403-17-22.
·	Візок	інвалідний	(нов.,	для	дорослого)	-	5	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(093)	152-13-20.
·	Вимірювач	артеріального	тиску	та	частоти	
пульсу	 (автомат,	 на	 зап’ястя,	 нов.).	 Тел.:	
(099)	331-92-67.
·	Електромасажер	(нов.).	Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Калоприймачі	 (1-компонентні,	 відкриті,	
непрозорі,	 Англія)	 -	 35	 грн/шт.	 Тел.:	 (095)	
827-19-70,	519-58-01.
·	Каркас	метал.	на	ліжко	для	хворих	на	ради-
куліт.	Тел.:	(099)	124-69-22.
·	Килимок	 турманієвий	 (оригінал,	 елек-
тричний	 пульт	 регулювання	 температури	
та	часу,	80х190	см,	Корея,	нов.)	-	7500	грн,	
килимок	турманієвий	(80х50	см,	також	з	ре-
гулюванням	температури	та	часу,	для	ліку-
вання	 суглобів	 та	 спини)	 -	 4000	 грн.	 Тел.:	
(063)	496-37-76,	(098)	845-20-90.
·	Коляски	 інвалідні,	 запчастини	 до	 них,	 хо-
дунки,	милиці	або	обміняю	на	електроінстру-
мент.	Тел.:	(066)	215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Коляску	VCWK-42L	інвалідну	(нов.,	ручне	
керування).	Тел.:	419-52-35	(Валентина	Ми-
колаївна).
·	Коляску	інвалідну	(велика),	підлокотники,	
ходунки,	палиці,	крісло-туалет	для	інваліда.	
Тел.:	566-32-73,	(050)	441-31-60.
·	Коляску	 інвалідну	 (гарний	 стан,	 б/к	 до	 1	
року)	-	3500	грн,	торг.	Тел.:	(063)	496-37-76,	
(098)	845-20-90.
·	Коляску	інвалідну	(Німеччина)	-	3	тис.грн,	
торг.	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	Коляску	 інвалідну	 (Німеччина,	 нов.)	 -	 2,5	
тис.грн,	торг.	Коляску	інвалідну	(б/к)	-	1	тис.
грн.	Тел.:	(050)	312-49-83.
·	Коляску	 інвалідну	 (Німеччина,	 ширина	
сидіння	42	см,	б/к,	гарний	стан,	легка)	-	3,2	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(095)	012-42-53.
·	Коляску	 інвалідну	(нов.)	 -	4	тис.грн.	Тел.:	
236-19-30,	(098)	420-69-22.
·	Коляску	інвалідну	(нов.,	Німеччина).	Тел.:	
(050)	167-67-30,	(096)	101-54-71.
·	Коляску	інвалідну	(нов.).	Тел.:	(067)	157-07-82.
·	Коляску	інвалідну.	Тел.:	(093)	030-74-63.
·	Коляску	інвалідну.	Тел.:	433-06-05.

·	Коляску	 інвалідну	 (Франція,	 гарний	стан)	
дешево,	матрац	протипролежневий	 (Корея,	
нов.).	Тел.:	(099)	756-84-49.
·	Коляску	 інвалідну	 (Франція),	 милиці	 де-
шево.	Тел.:	524-67-14,	(098)	032-12-38.
·	Комір	ШАНСА	 лікувальний	 (для	 лікування	
остеохондроза,	зняття	болей	в	області	шеї,	го-
ловних	болей)	-	100	грн.	Тел.:	(068)	352-69-53.
·	Крісло-коляску	 (нов.,	 інвалідна,	 розсувна,	
Канада,	 полегшена,	 4	 колеса,	 сумка,	 ручне	
гальма)	-	2	тис.грн,	профілактор	ЄВМІНОВА	
(гарний	стан)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Крісло-коляску	(Франція,	гарний	стан)	де-
шево.	Тел.:	(063)	935-09-57.
·	Кушетку	СЕРАГЕМ.	Тел.:	418-07-97,	(050)	
150-65-08.
·	Ліжко	 інвалідне	 (нов.,	 в	 упаковці,	 білий	
метал)	недорого,	матраци	протипролежневі	
(б/к)	дешево.	Тел.:	(095)	314-37-06.
·	Ліжко	СЕРАГЕМ	(Корея)	-	20	тис.грн.	Тел.:	
(099)	798-31-94.
·	Ліжко	 СЕРАГЕМ-МАЙСТЕР	 масажне	
(Корея,	 б/к)	 -	 15	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	 (096)	
156-52-31	(Галина).
·	Масажер	для	ніг	(нов.,	багатофункційний,	га-
рантія	1	рік)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Милиці	з	підлокотниками.	Тел.:	(098)	598-66-61.
·	Милиці	метал.	Тел.:	234-05-94.
·	Милиці	 (Німеччина,	 метал.).	 Тел.:	 (067)	
264-22-76.
·	Милиці	 (нов.,	 2	 шт.,	 з	 підлокотниками)	 -	
450	грн.	Тел.:	410-45-40.
·	Милиці	 нов.	 (для	 дорослих,	метал.)	 -	 150	
грн.	Тел.:	524-67-14.
·	Милиці.	Тел.:	(098)	107-72-07.
·	Надамо	допомогу	у	придбанні	НОРКАЛУТ	
за	помірну	ціну.	Тел.:	(067)	303-21-70.
·	Обруч	ХАЛАХУП.	Тел.:	(050)	727-86-63.
·	Палицю	з	підлокотником	(нов.).	Тел.:	(098)	
598-66-61.

·	Памперс	 ЕКСТРА	 ПЛЮС	 (7	 кра-
плин,	 розмір	 L,	 об’єм	 115-155	 см,	
в	упаковці,	30	шт.,	Чехія)	-	270	грн.	
Тел.:	(096)	448-53-67.
·	Памперси	 для	 дорослих	 (різні	 розміри,	
упаковка	по	30	шт.)	від	260	грн.	Тел.:	(050)	
951-03-07.
·	Памперси	М	(розмір	2,	17	шт.)	-	200	грн	за	
все.	Тел.:	(050)	632-38-39.
·	Памперси,	 пелюшки	 (90х60	 см),	 про-
кладки.	Тел.:	(066)	825-18-45.
·	Памперси	 СЕНІ	 АКТИВ	 XL	 (120х190	 см,	
«дихаючі»	труси,	для	дорослих,	10	шт.)	-	300	
грн,	ТЕНА	5,5	НОРМАЛ	(широкі,	135	см,	30	
шт.)	-	450	грн.	Тел.:	430-76-77,	(066)	166-76-01.
·	Перетинки	волоських	горіхів.	Тел.:	516-59-81.
·	Піддон	для	лежачого	хворого	(нов.,	в	упа-
ковці).	Тел.:	(095)	709-58-21,	458-51-90.
·	Пояс	ІНТЕРБЕЛ	(нов.,	согреваючий,	елек-
тромасажний).	Тел.:	519-56-14.
·	Пояс-корсет	 ОРТО	 СИСТЕМ	 (руководство	
з	 експлуатації,	 заключення	 СЕК,	 по	 ліцензії	
Швейцарія).	Тел.:	468-24-51,	(063)	256-50-58.

·	Рефлектор,	 електрогрілку,	 стакан	
БЮКСА.	Тел.:	463-19-56.
·	Рефлектор	 мед.	 (синя	 лампа).	 Тел.:	 (098)	
450-15-51,	(066)	044-81-47.
·	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.
·	Судно	з	кришкою	(нов.,	для	лежачого	хво-
рого).	Тел.:	(095)	709-58-21.

·	Тонометр	 з	 грушею	 (для	 себе).	
Тел.:	410-93-98.
·	Тонометр	 (нов.,	 професійний,	 з	 грушею).	
Тел.:	(068)	356-17-00.

·	Траву	 ЗУБРОВКА	 оптом	 и	 в	 роз-
ницу.	Тел.:	(050)	771-80-27.
·	Труси	 медичні	 (урологічні,	 упаковка,	 30	
шт.,	Ізраїль)	-	250	грн.	Тел.:	253-92-79.
·	Труси-прокладки	 гігієнічні	 (памперси,	
Туреччина,	 для	 жінок	 та	 чоловіків,	 зручні	
та	прості	 у	 використанні)	 -	 5	 грн/шт.	Тел.:	
(068)	126-31-07.
·	Труси-прокладки	гігієнічні	(памперси,	Ту-
реччина,	прості	та	зручні	у	використанні)	-	5	
грн/шт.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Ходунки.	Тел.:	274-30-49	(після	17.00).

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

9.3. Медичні послуги
пропоную 

·	Ремонт	 інвалідних	 колясок	 без-
коштовно.	 Тел.:	 (066)	 215-67-22,	
(098)	846-67-30.
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10.1. Ділове 
співробітництво

·	Займаюся	 розвитком,	 удоскона-
ленням,	 створюю	 належні	 умови	
для	 життя	 в	 населених	 пунктах,	
ОТГ,	районах	та	областях.	Створюю	
робочі	місця,	вивиджу	з	кризи,	на-
лаштовую	 на	 правильний	 лад	 та	
створюю	 стабільне	 процвітаюче	
майбутнє.	 А	 також	 перетворюю.	
благоустрій	 та	 архітектуру,	 будів-
ництво	 та	 інфраструктуру.	 Тел.:	
(066)	572-90-46.
·	Лайф-коуч.	 Допоможу	 вирішити	
Ваші	 життєві	 проблеми.	 Дам	 від-
повіді	на	запитання	стосовно	будь-
яких	 аспектів	 життя.	 Допоможу	
расставити	 крапки	 в	 будь-яких	
запитаннях	 Вашого	 життя.	 Маю	
сертифікат	 та	 необхідні	 умови	 для	
того,	 щоб	 Вам	 допомогти.	 Тел.:	
(066)	572-90-46.
·	Помічником	в	бізнес,	охоронцем	котеджів,	
управляючим	 або	 будь-яку	 (чоловік,	 47	
років,	 без	 шкідливих	 звичок).	 Тел.:	 (063)	
611-44-04.

·	Провідний	 спеціаліст	 в	 галузі	 ос-
віти	 пропонує	 вам	 якісне	 та	 ком-
фортне	 навчання	 за	 улюбленою	
спеціальністю,	 можна	 без	 відриву	
від	роботи.	Навчання	в	найкращих	
вузах	 світу	 в	 будь-якій	цікавій	 для	
вас	сфері.	Тел.:	(066)	572-90-46.

·	Пропоную	 ідеї,	 схеми	 та	 проекти	
бізнесу.	Є	можливість	бартеру,	про-
дажу,	а	також	розгляну	ваш	варіант.	
У	вас	є	можливість	розпочати	власну	
справу	50	на	50,	не	вносячі	в	неї	на	
початку	 великі	 кошти,	 у	 багатьох	
випадках	 все,	що	 вам	 потрібно	 для	
початку	-	це	доступ	до	інтернету	та	
бажання	працювати.	Досвід	більш	10	
років.	Тел.:	(066)	572-90-46.

10.2. Пропоную роботу
·	Автослюсар-ходовик,	пневматик	
потрібні	 для	 роботи	 з	 автобу-
сами	 «Богдан»,	 м.Київ.	 З/п	 800	
грн/день.	Житло.	Тел.:	 (050)	 900-
34-44,	(067)	600-01-61.
·	Водії	кат.	Д	потрібні	для	роботи	
на	маршрутах	м.Києва.	Дохід	1500	
грн/доба.	 Житло	 надаємо.	 Тел.:	
(067)	600-01-61,	(066)	521-53-97.
·	Диспетчер-касир	 потрібен	 у	
транспортне	 підприємство.	 Доба	
через	 дві.	 800	 грн/зміна.	 Оболонь.	
Тел.:	(067)	600-01-61,	(050)	900-34-44.
ё	 Запрошуємо	 на	 роботу	 в	 Кувейт:	
косметолога,	 дерматолога,	 пластич-
ного	 хірурга,	 хірурга,	 стоматолога,	
радіолога,	 ортопеда,	 гінеколога,	
фізіотерапевт,	 педіатра,	 масажиста,	
медсестри.	Лиц	МСПУ	АВ	№	585042	
office@euro-hold.com	«Європейський	
Холдинг»,	 вул.	 	 Басейна	 3-а,	 оф.62,	
Київ.	Тел.:	(067)	232-69-04.
ё	Інформація	про	роботу	в	Словач-
чині	та	Угорщині:	компанії	потрібні	
працівники-будівельники	для	робіт	
по	 утепленню	 (пінопласт,	 мінвата,	
сітка),	 а	 також	 штукатурка,	 «ко-
роїд»,	 пофарбування,	 армування,	
опалубка	 (бетон),	 машинна	штука-
турка,	гіпсокартон.	Тел.:	(050)	678-
60-20,	(068)	745-14-52.
·	Охоронник	 потрібен	 в	 транс-
портне	підприємство.	Доба	через	
дві.	 З/п	 500	 грн/зміна	 (оплата	
після	 зміни),	Оболонь.	Тел.:	 (067)	
600-01-61,	(066)	521-53-97.
·	Потрібен	 вантажник	 без	 шкід-
ливих	 звичок,	 відповідальний	 в	
компанію	з	торгівлі	будівельними	
матеріалами.	Тел.:	(067)	408-30-10	
(Олександр).

·	Потрібен	 майстер	 для	 ремонту	
пічки	НВЧ.	Тел.:	410-93-98.
·	Потрібна	 консьєржка	 (Троєщина,	 вул.	
М.Цвєтаєвої).	Тел.:	(096)	597-98-58.
·	Потрібні	 електрики,	 слесарі,	 штукатури,	
кам’яняри,	 тесляри,	 арматурники,	 зварю-
вальники.	Тел.:	(097)	511-52-85.

·	Потрібні	 охоронники.	 Робота	 в	
м.Києві	 (Позняки),	7/7,	нічні	зміни	
(414	грн/ніч).	Тел.:	 (067)	240-20-23	
(Сергій	Володимирович).

·	Потрібні	 фахівці	 для	 укладки	
цегли	 для	 будівництва	 будинку.	
Тел.:	(067)	975-88-59.
ё	Робота.	Різноробочі	и	пастухи	
на	 ферму.	 Проживання.	 Оплата	
доїзду.	 Достойна	 зарплата.	
Львівська	обл.	Ліц.	В02	№	078219	
від	 11.11.2010	 р.	 Тел.:	 +38	 (097)	
275-83-96.
ё	 Терміново	 до	 Києва	 потрібні:	
охоронці,	будівельники,	електрики,	
різноробочі.	Вахта.	Гуртожиток	на-
даємо.	Тел.:	(093)	136-46-88.
·	Терміново	потрібен	майстер	для	ре-
монту	домашнього	телефона	(стаціо-
нарний).	Тел.:	(097)	644-87-91.
ё	 Терміново	 потрібні	 будівельники	
різних	 спеціальностей,	 вантажники.	
Охоронці,	 вахта.	Оплата	 гідна.	Київ,	
житло	надаємо.	Тел.:	(067)	968-43-57.
·	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,	 диспетчером,	 вахтером,	
офісну	 в	 Деснянському	 р-ні	 (жінка,	 57	
років).	 Інтим	 та	 мережевий	 маркетинг	 не	
пропонувати.	Тел.:	(067)	599-40-16.
·	Адміністратором,	 заступником	 директора,	
директором,	 менеджером,	 диспетчером	
(досвід	15	років,	вища	технічна	освіта).	Роз-
гляну	всі	пропозиції.	Тел.:	(095)	532-75-21.
·	Адміністратором,	 менеджером,	 в	 охороні,	
офісну	 роботу	 (жінка,	 57	 років),	 тільки	 в	
Деснянському	 р-ні.	 Інтим	 не	 пропонувати.	
Тел.:	599-40-16.
·	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	в	ательє	з	пошиву	жіночого	одягу,	
можна	підсобником	 (швачка	3-го	розряду),	
Солом’янський	р-н.	Тел.:	(067)	177-63-99.
·	Будь-яку	високооплачувану	або	на	вихідні	
дні	 (молодий	 чоловік,	 киянин,	 без	 шкід-
ливих	звичок).	Тел.:	(067)	404-34-77.
·	Будь-яку	високооплачувану	або	на	вихідні	
дні	 (молодий	 чоловік,	 киянин,	 без	 шкід-
ливих	звичок).	Тел.:	(066)	333-32-23.
·	Будь-яку	високооплачувану	(молодий	хло-
пець).	Тел.:	(098)	784-95-24.
·	Будь-яку	 високооплачувану	 роботу	 (інте-
лектуально	та	фізично	розвинутий	чоловік).	
Тел.:	(063)	611-44-04.
·	Будь-яку	в	перукарні.	Тел.:	(067)	177-63-99.
·	Будь-яку	з	18.00	до	6.00	(чоловік,	досвід).	
Тел.:	(067)	866-92-42.
·	Будь-яку	(інвалід	3-ї	групи,	65	років).	Тел.:	
(099)	226-61-05.
·	Будь-яку	 (молодий	 чоловік).	 Тел.:	 (093)	
092-38-90.
·	Будь-яку	на	вихідні,	можна	підро-
біток.	 Тел.:	 (097)	 422-95-56,	 (063)	
790-24-66.
·	Будь-яку	 надомну	 (військовий	 пенсіонер,	
інвалід	другої	групи).	Тел.:	(096)	369-91-47.
·	Будь-яку	надомну	(жінка-інвалід).	Інтим	не	
пропонувати.	Тел.:	519-34-97.
·	Будь-яку	 надомну	 (інвалід	 другої	 групи	
-	 ноги,	 чоловік	 50	 років,	 технічна	 освіта).	
Тел.:	(097)	341-08-18.
·	Будь-яку	підроботку	з	оплатою	після	зміни	
або	 на	 наступний	 день,	 можна	 прибираль-
ницею.	Касиром	не	пропонувати.	Тел.:	(066)	
160-01-40	(Олена).
·	Будь-яку	 (повненька	 жіночка).	 Тел.:	 (096)	
374-81-73.
·	Будь-яку	 разову	 (чоловік,	 киянин).	 Тел.:	
(096)	055-13-98.
·	Будь-яку	роботу.	Тел.:	(099)	222-84-88.
·	Будь-яку.	Тел.:	(096)	069-80-41.
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·	Сейф	для	документів	(довжина	46	см,	ши-
рина	35	см,	глибина	21	см,	товщина	металу	
5	мм)	-	500	грн.	Тел.:	(073)	013-81-74.
·	Тренажер	для	пресу	та	спини	(б/к)	-	1,3	тис.
грн,	торг.	Тел.:	486-80-21.
·	Тренажер	 РОЛИК-КОЛЕСО	 (для	 ефек-
тивного	зміцнення	м’яхів	брюшного	пресу,	
спини	та	плечового	поясу,	гарний	стан)	-	200	
грн,	торг.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Тренажер	 ручний	 (для	 м’язів	 пресу),	 мотор	
ВИХОР-20Р,	мішок	спальний.	Тел.:	234-05-94.
·	Трос	для	човна.	Тел.:	419-34-05.
·	Чоботи-броди	 (для	риболовлі,	 б/к,	 гарний	
стан).	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Човен	АВТОБОТ	(двигун	ВІТЕРЕЦЬ-8,	при-
стрій	для	перевезення	в	зібраному	вигляді	на	
будь-якому	автомобілі).	Тел.:	(066)	053-83-17.
·	Човен	 СПОРТБОТ	 гумовий	 -1,5	 тис.грн.	
Тел.:	(098)	103-48-89.
·	Шахи	на	магнітній	основі.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Шахи,	шашки	(в	коробках).	Тел.:	482-49-92	
(після	20.00).
·	Штангу	(160	кг,	тренувальна,	стійки	на	за-
мовлення,	розсувні,	гантелі,	гиря	16	кг)	-	14	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(099)	012-16-69.

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

куплю 
·	Акордеон,	грамплатівки,	баян,	магнітофон	
(для	себе).	Тел.:	(050)	680-66-20.
·	Бандуру,	акордеон	ВЕЛЬТМАЙСТЕР,	баян	
ВЕЛЬТМАЙСТЕР	 (5-рядний),	 віолончель,	
контрабас	 скрипковий,	 скрипку,	 гармошку.	
Тел.:	(097)	856-75-00.
·	Баян	 або	 електробаян	 (для	 себе).	
Тел.:	(096)	643-60-70.
·	Баян	ЕРА	(для	себе).	Тел.:	(063)	562-50-29.
·	Гітару,	скрипку.	Тел.:	(093)	701-31-51.

·	Бухгалтером	 за	 сумісництвом	 (досвід).	
Тел.:	(073)	100-27-99.
·	Вантажником,	 землекопом	 разову.	 Тел.:	
(098)	367-58-98.
·	Вантажником,	 можна	 разову.	 Тел.:	 (068)	
300-38-67.
·	Вантажником	 разову	 (є	 свій	 автомобіль).	
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.:	
(098)	465-66-25.
·	Вантажником,	 столяром-встановлювачем,	
можна	разову.	Тел.:	(068)	706-30-46.
·	Вантажником.	Тел.:	(066)	253-31-70.
·	В	ательє	індпошиву	жіночого	одягу,	будь-яку,	
можу	прибрати,	роздати	листівкі	(швачка	3-го	
розряду),	надам	швейну	фурнітуру	по	собівар-
тості.	Тел.:	(067)	177-63-99.
·	Вахтером,	 комендантом,	 сторожем,	 охо-
ронцем	(чоловік,	51	рік,	досвід,	без	шкідливих	
звичок,	киянин).	Тел.:	(095)	600-02-14.
·	Викладачем	 з	 підготовки	 дітей	 до	 школи	
1-2	 кл.,	 можу	 забирати	 дитину	 зі	 школи	
та	зробити	уроки	до	4	кл.	 Інтим	не	пропо-
нувати.	Тел.:	(068)	596-98-80.
·	Виконавцем	 робіт,	 майстром	 з	 ремонтно-
будівельних	 робіт	 (досвід	 30	 років).	 Тел.:	
(097)	068-16-39.
·	Виконавцем	робіт	по	ремонтах	та	оздоблю-
вальних	роботах	(стаж	30	років).	Тел.:	(066)	
037-68-29.
·	Вихователем	 для	 хлопців	 (чоловіче	 вихо-
вання).	Приватний	тренер,	спринт,	вибухова	
сила,	ЗФП,	атлетизм.	Тел.:	(050)	544-16-92.
·	Водієм	(кат.В,С,Е).	Тел.:	(063)	610-53-23.
·	Водієм	 (киянин,	 34	 роки),	 бажано	 лівий	
берег.	Тел.:	(093)	167-54-44.
·	Водієм	 (киянин,	 стаж	 роботи	
більше	 25	 років)	 на	 своєму	 МІ-
ЦУБІСІ	АУТЛЕНДЕР	(2007	р.вип.).	
Тел.:	(067)	746-24-58.
·	Водієм,	кур’єром,	будівельником.	Розгляну	
всі	пропозиції.	Тел.:	(097)	899-75-18.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (другий	 клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	 звичок,	55	років,	
досвід	27	років).	Тел.:	(095)	203-95-54.
·	Водієм	 на	 вашому	 авто	 (другий	 клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	звичок,	досвід	27	
років).	Тел.:	(095)	203-42-54.
·	Водієм	на	вашому	автомобілі	(другий	клас,	
кат.В,С,D;	без	шкідливих	 звичок,	55	років,	
досвід	27	років).	Тел.:	(067)	966-42-89.
·	Водієм	 на	 вашому	 автомобілі	 (стаж	 25	
років,	досвід).	Тел.:	(095)	203-92-54.
·	Водієм	на	своєму	ДЕУ	НЕКСІЯ.	Тел.:	(066)	
983-70-43	(Сергій).
·	Водієм	 на	 своєму	 РЕНО	 КАНГО	 (знання	
міста),	 можна	 разову	 або	 охоронцем	 (чо-
ловік,	60	років).	Тел.:	(066)	937-68-30.
·	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.
·	Гувернером	 (чоловік,	 киянин).	 Тел.:	 (096)	
055-13-98.
·	Диспетчером	на	 дом.	 тел.	 (віруючий	 хри-
стиянин).	Тел.:	(067)	597-31-24	(Павло).
·	Диспетчером	на	дом.	тел.,	помічником	кухаря	
(Оболонський	р-н).	Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Доглядальницею	 (відповідальна,	 порядна	
жінка).	Тел.:	(099)	204-04-38.
·	Доглядальницею	(досвід,	медична	освіта),	
вахтовим	методом.	Тел.:	(098)	513-21-93.
·	Доглядальницею	(досвід,	стаж).	Тел.:	(068)	
836-69-07	(Олена).
·	Доглядальницею	 (жінка,	 досвід,	
візьму	 до	 себе	 до	 села	 Черкаської	
обл.	 Чигиринського	 р-ну	 лежачого	
чоловіка	або	жінку)	на	короткий	або	
тривалий	термін.	Тел.:	(097)	670-44-
10,	(04730)	9-56-16	(Людмила).
·	Доглядальницею	(жінка)	 з	прожи-
ванням.	 Графік	 тиждень	 через	 ти-
ждень.	Тел.:	(097)	670-44-10.
·	Доглядальницею	з	проживанням	(43	роки,	
досвід).	 Інтим	 не	 пропонувати.	 Тел.:	 (068)	
846-86-59.
·	Доглядальницею	 з	 проживанням	 в	 Києві	
або	 передмісті	 (12	 років	 досвіду,	 медик).	
Тел.:	(063)	621-57-09,	(097)	020-92-55.
·	Доглядальницею	з	проживанням	(маю	до-
свід	роботи).	Тел.:	(068)	708-37-17.
·	Доглядальницею	(стаж	10	років,	рекомендації),	
з	будь-яким	графіком.	Тел.:	(067)	774-53-59.
·	Доглядальницею.	Тел.:	(095)	920-86-91.
·	Доглядальницею.	Тел.:	(097)	020-92-55.
·	Домробітницею	 (дівчина,	 досвід,	 знання	
сучасної	 побутової	 техніки,	 медична	 ос-
віта),	можна	разову.	Тільки	серйозні	пропо-
зиції.	Тел.:	(097)	247-70-71.
·	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.
·	Домробітницею,	прибиральницею	квартир	
(досвід).	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Електриком.	Тел.:	(096)	350-00-05.
·	Збирачем	меблів,	бажано	у	Дніпровському	
р-ні.	Тел.:	(095)	532-33-06	(Микола).
·	Інженером	 з	 експлуатації	 та	 ремонту	 за-
собів	 зв’язку.	 Тел.:	 (093)	 451-12-95,	 (063)	
507-34-72.
·	Компаньйонкой,	 сиделкой	 с	 проживанием	
(только	для	ходячих).	Тел.:	(063)	533-68-57.
·	Консьєржкою	 доба/троє,	 Харківський	
масив,	 біля	 м.	 «Харківська»,	 «Бори-
спільська».	Тел.:	(066)	715-39-25.
·	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.
·	Кур’єром	 по	 доставці	 документів.	 Тел.:	
(066)	629-04-31.
·	Кухарем	в	офіс	або	сім’ю.	Тел.:	(097)	279-75-57.
·	Кухарем	в	офіс	(досвід,	професіонал).	Тел.:	
(096)	875-79-73.
·	Майстром	 з	 ремонту	 меблів.	 Тел.:	 (099)	
308-62-11.
·	Малярем	(досвід).	Тел.:	(096)	700-34-50.

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

·	Массаж	 расслабляющий,	 релак-
сационный,	 предстательной	 же-
лезы	 (ул.Гомельская,	 Куреневка).	
Высшее	 образование,	 большой	
опыт	работы.	Массажистка,	40	лет	
работает	с	9.00	до	23.00	часов.	Тел.:	
(067)	269-76-56.
·	Медсестрою.	Тел.:	(097)	527-70-33.
·	Мийницею,	 прибиральницею	 з	 прожи-
ванням.	Тел.:	(099)	204-04-38.
·	Мийницею,	 прибиральницею.	 Тел.:	 (050)	
643-44-89,	(097)	889-50-82.
·	Мийницею,	 прибиральницею.	 Тел.:	 (097)	
889-50-82.

·	Муляром,	 плиточником	 (будь-яка	 склад-
ність).	Тел.:	(063)	472-52-55.

·	Набор	 текстов	 на	 компьютере.	
Любые	 объемы.	 Быстро,	 качест-
венно.	Тел.:	(066)	512-62-42,	(097)	
232-96-90.

·	На	 выходные	 с	 ежедневной	 оплатой,	 раз-
дача	 листовое,	 промоутером.	 Тел.:	 (093)	
087-75-51.
·	Надомну	без	застав	та	продаж.	Тел.:	(063)	
947-51-31.
·	Нянею	 в	 м.Київ	 (відповідальна,	 пункту-
альна,	 охайна,	 не	 конфликтна,	 без	 шкід-
ливих	 звичок,	 багато	 років	 працювала	 в	
сім’ях,	дуже	люблю	дітей).	Тел.:	(050)	513-
26-27,	(096)	017-47-54.
·	Нянею	 для	 дитини	 від	 1	 року	 (повний	 та	
люблячий	догляд	за	вашою	дитиною,	прогу-
лянки	та	ігри	на	свіжому	повітря,	заняття	та	
індивідуальний	підхід	до	дитини,	грамотне	
володіння	 укрїнською	 та	 російською	 мо-
вами).	 Киянка	 (52	 рік,	 відповідальна,	 тур-
ботлива,	добра,	 з	вищою	освітою,	досвід	в	
сім’ях	та	рекомендації	від	них,	заміжня,	без	
шкідливих	 звичок	 та	 сімейних	 проблем).	
Тел.:	(099)	763-43-99.
·	Нянею	для	дитини	від	народження	(досві-
чена	 медсестра),	 повна	 або	 часткова	 зай-
нятість.	Тел.:	(099)	564-12-04.
·	Нянею,	 доглядальницею,	 прибиральницею,	
мийницею	з	проживанням.	Тел.:	(066)	630-04-19.
·	Нянею	(досвід	17	років	в	сім’ях,	рекомен-
дації,	вік	37	років,	педагогічна	освіта,	вихо-
ватель,	місце	проживання	-	Святошинський	
р-н).	Тел.:	(050)	193-17-55	(Ірина).
·	Нянею	 на	 вихідні	 дні,	 святкові	 дні,	 но-
ворічну	 ніч	 (жінка,	 52	 роки,	 медична	
книжка,	медична	освіта,	досвід,	працюю	під	
камерами).	Для	дітей	до	2	років.	Интим	не	
пропонувати.	Тел.:	(097)	256-95-18.
·	Нянею	на	вихідні,	святкові	дні,	в	новорічну	
ніч,	 Виноградар	 та	 прилеглі	 райони	 (52	
роки,	медична	освіта,	досвід).	Інтим	не	про-
понувати.	Тел.:	(097)	257-95-18.
·	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,	 швейцаром,	 гардеробником,	
кур’єром	 (62	 роки,	 досвід	 17	 років,	 спор-
тивної	 статури,	 високий	 на	 зріст,	 освіта	
вища).	 Розгляну	 всі	 серйозні	 пропозиції.	
Тел.:	(095)	389-39-94	(Олег	Олександрович).
·	Охранником-телохранителем	 (без	 вредных	
привычек,	опыт).	Рассмотрю	серьезные	пред-
ложения.	Тел.:	(097)	322-03-27	(Руслан).
·	Плиточником	 каменщиком.	 Тел.:	 (063)	 
472-52-55.
·	Плиточником.	Тел.:	(093)	101-45-74.
·	Плиточником.	Тел.:	405-58-67,	(096)	948-90-49.
·	Подобову.	Тел.:	(066)	630-04-19.
·	Помічником	в	бізнес,	охоронцем	котеджів,	
управляючим	 та	 іншу	 (молодий	 чоловік,	
42	років,	 інтелектуально	та	фізично	розви-
нутий).	Тел.:	(063)	611-44-04.
·	Помічницею	по	дому,	компаньйонкою,	до-
глядальницею.	Тел.:	(066)	087-43-61.
·	По	уходу	за	пожилым	человеком,	неделя	через	
неделю	(опыт	работы).	Тел.:	(097)	778-74-92.
·	Продавцем	 без	 знання	 касового	 апарата	
(профіль	-	постіфльна	білизна,	швейна	фур-
нітура,	жіночий	одяг,	швачка	3-го	розряду).	
Тел.:	(067)	177-63-99.
·	Продавцем	від	10	тис.грн.	Тел.:	(097)	422-
95-56,	(063)	790-24-66.
·	Продавцем	в	нічний	час.	Тел.:	(093)	087-75-51.
·	Продавцем,	касиром	(жінка,	43	роки).	Тел.:	
(063)	886-53-91.
·	Продавцем-касиром,	касиром	(торгівельна	
освіта,	 вища	 неповна	 економічна,	 великий	
досвід	в	торгівлі),	 тиждень	через	тиждень,	
денні	 та	 нічні	 зміни,	 можна	 зі	 щоденною	
оплатою.	Тел.:	(096)	308-39-45.
·	Продавцем.	Тел.:	(063)	610-22-95.
·	Продавцем.	Тел.:	(068)	984-10-67.
·	Раздатчицей	 листовок	 на	 выходные,	 с	
ежедневной	оплатой.	Тел.:	(096)	308-39-45.
·	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.
·	Різноробом,	 охоронцем,	 підсобником,	
можна	 з	 проживанням	 (киянин,	 60	 років).	
Тел.:	(097)	486-34-07.
·	Різноробом,	охоронцем,	 слюсарем,	можна	
тимчасову	або	постійну,	з	проживанням	або	
без	(киянин,	58	років).	Тел.:	(098)	939-47-44.
·	Робітником	 кухонним	 (киянин,	 45	 років,	
досвід).	Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Розклеювачем	 об’яв	 на	 Борщагівці.	 Тел.:	
(099)	600-95-89.
·	Садівником	з	прибирання	саду,	демонтажу	
старих	прибудов.	Тел.:	(095)	850-05-02.
·	Садівником	 на	 дачній	 ділянці	 (чоловік,	 50	
років,	досвід).	Тел.:	(067)	847-71-17	(Михайло).
·	Секретарем	 (58	 роки,	 вища	 економічна,	
Ворд,	 Ексель)	 на	 півокладу,	 Голосіївський	
р-н.	Тел.:	525-96-94.
·	Складачем	ручок	або	іншу	надомну	роботу,	
м.Біла	Церква.	Тел.:	(096)	753-24-96.
·	Спеціалізуюся	 на	 багатьох	 пи-
таннях	 бізнесу,	 підприємництва,	
управління	 та	 інвестиції.	 Зі	 мною	
у	вас	є	можливість	вийти	на	новий	
якісний	 рівень	 або	 створити	
власний	 бізнес	 та	 поставити	 його	
на	 окупність.	 Навчався	 в	 Гарвард-
ській	школі	бізнесу,	є	досвід	роботи	
в	даній	сфері	більш	15	років.	Тел.:	
(066)	572-90-46.
·	Стікеровщицею,	 пакувальницею	 в	
м.Бориспіль	 (п’ятиденний	графік	роботи,	з	
9.00).	Тел.:	(073)	064-08-95.
·	Стікерувальницею,	пакувальницею	у	Бори-
сполі,	з	9.00	до	18.00.	Тел.:	(099)	204-34-59.
·	Столяром-встановлювачем	 або	 вантаж-
ником,	можна	разову.	Тел.:	(068)	706-30-46.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову	
або	вантажником.	Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову,	
а	також	вантажником.	Тел.:	(063)	120-96-76.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(050)	629-62-08.
·	Столяром-встановлювачем,	 можна	 разову.	
Тел.:	(093)	948-86-49.
·	Сторожем,	бажано	з	наданням	житла.	Тел.:	
(098)	326-97-99.
·	Сторожем,	 охоронцем	 (чоловік,	 56	 років).	
Тел.:	(095)	086-69-51.
·	Фотомоделі.	Тел.:	(066)	119-72-60.
·	Черговим,	 консьєржем,	 сторожем	 доба/
троє	(чоловік,	без	шкідливих	звичок).	Тел.:	
(093)	008-76-82.
·	Штукатуром,	покрівельником,	покрівля	дахів,	
малярно-штукатурні	 роботи	 (чоловік,	 без	
шкідливих	звичок).	Тел.:	(099)	002-17-89.
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11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
·	Байдарку	 (спорт.	 або	любительську,	1	 або	
2-місну,	для	себе).	Тел.:	(067)	911-29-90.

·	Велотренажер	 (в	 будь-якому	 стані).	 Тел.:	
(050)	534-94-44.
·	Гантелі,	гирі.	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Двигун	 для	 пароплана,	 кайт.	 Тел.:	 (094)	
925-26-44.
·	Мішок	спальний,	намет,	приладдя	
для	 риболовлі,	 стілець	 розсувний,	
стіл	туристичний,	кораблик	прикор-
мочний.	Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Рушницю	мисливську	(гладкоствольна,	для	
себе).	Тел.:	(093)	150-64-07.

продам 
·	Акваланг.	Тел.:	(098)	372-33-02.
·	Акваріуми	 (нов.,	 130	 л)	 -	 260	 грн.	 Тел.:	
(073)	437-91-31.
·	Бінокль.	Тел.:	(099)	551-30-41.
·	Вудки	нов.	(7,	8,	9	та	11	м,	імп.)	від	1,2	тис.
грн	до	4	тис.грн.	Тел.:	(068)	414-66-71	(Ми-
кола	Вікторович).
·	Вудку	 з	 катушкою	 (довжина	 5	 м).	 Тел.:	
(096)	007-07-01.
·	Вудку	розсувну.	Тел.:	(096)	978-09-20.
·	Гантелі	(нерозсувні,	10	кг)	-	600	грн,	6	кг	
-	350	грн,	5	кг	-	300	грн,	3	кг	-	200	грн,	2,5	
кг	-	200	грн.	Тел.:	(067)	587-67-95.
·	Гантелі	 (спорт.,	 2	шт.,	 по	 4	 кг)	 -	 400	 грн.	
Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Гвинти	 гребні	 для	 підвісного	 мотора	
ВИХОР	 для	 човна,	 крильчатку	 водяного	
охолодження.	Тел.:	(066)	825-18-45.
·	Гриф	для	штанги	(нов.,	власна	вага	5	кг)	-	
250	грн,	торг.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Ковзани	з	черевиками	(чол.,	р.38)	-	100	грн.	
Тел.:	(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Ковзани	з	черевиками	(чорні,	р.42,	гарний	
стан)	-	300	грн.	Тел.:	(099)	620-06-09.
·	Ковзани	(р.37,	39,	бігові).	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Компресор	для	аквалангів.	Тел.:	(097)	253-21-57.

·	Лижі	(5	пар)	-	1,1	тис.грн	за	все.	Тел.:	(094)	
906-01-75.
·	Лижі	бігові	 (нов.,	дерев.,	без	кріплення)	 -	
350	грн.	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	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.,	2	пари,	нов.),	лижі	пластикові	
(2	пари,	б/к).	Тел.:	(067)	904-55-81.
·	Лижі	МЛАДОСТЬ	гірські,	лижі	бігові	ДІ-
НАМО	 УКРАЇНА	 з	 палицями.	 Тел.:	 (095)	
709-58-21,	458-51-90.
·	Лижі.	Тел.:	(098)	296-05-50,	(04598)	3-66-22.
·	Масажер	для	ніг	(інфрачервоний	луч).	Тел.:	
(063)	186-58-22,	(097)	391-11-34.
·	Масажер	 РОВЕНТА	 для	 ніг	 (Німеччина).	
Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Матраци	надувні	 (з	насосом,	Чехія).	Тел.:	
(097)	272-21-85.
·	Матрац	 надувний	 (пляжний).	 Тел.:	 (066)	
311-51-96.
·	Мотор	ВІТЕРЕЦЬ-8	для	човна	(гарний	стан)	
-	140	у.о.,	рушницю	для	підводного	полювання	
-	110	у.о.,	намет	(4-місний,	Польща)	-	125	у.о.,	
приладдя	для	зим.	та	літ.	риболовлі.	Тел.:	(066)	
215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Нарди	великі	-	250	грн.	Тел.:	410-45-40.
·	Обладнання	 для	 тенісного	 майданчика	
(13,4х6,1	 м,	 дві	 ракетки,	 4	 м’яча,	 сумка).	
Тел.:	412-79-70.
·	Обруч	масажний	(спорт.,	для	ефективного	ви-
далення	жиру	з	талії	та	формування	стрункої	
фігури)	-	200	грн.	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Окуляри	 сонячні	 (темні)	 недорого.	 Тел.:	
(066)	766-00-52.

·	Пішню	для	зим.	риболовлі	 (ручна	
робота,	хромована,	нов.,	в	роботі	не	
була,	розсувна),	тренажер	ролик-ко-
лесо	 (для	 зміцнення	 м’язів	 брюш-
ного	 пресу,	 спини	 та	 формування	
ізящної	 талії,	 гарний	 стан)	 -	 100	
грн,	 обруч	 спорт.	 (масажний,	 для	
ефективного	видалення	жиру	з	талії	
та	 формування	 стрункої	 фігури),	
гриф	для	штанги	(майже	нов.,	вага	
його	5	кг),	гантелі	для	початківців,	
дітей,	жінок	(з	литої	гуми,	вага	1	кг	
кожна,	2	шт.).	Тел.:	(068)	126-31-07.
·	Плащ-накидку	 генеральський	 (1954	
р.вип.).	Тел.:	234-05-94.
·	Примус	туристичний.	Тел.:	(068)	221-97-30.
·	Прокладку	 для	 головки	 блока	 циліндрів	
для	 човникових	 моторів	 ВИХОР-30	 (нов.,	
СРСР)	-	120	грн.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Ракетки	для	великого	теніса	-	150	грн,	ба-
сейн	дитячий	надувний	(діаметр	1,5	м,	ви-
сота	30	см)	-	200	грн,	круг	надувний	-	50	грн.	
Тел.:	(093)	461-82-10.
·	Ракетки	 для	 великого	 тенісу.	 Тел.:	 (098)	
247-55-17.
·	Ракетки	 для	 великого	 тенісу.	 Тел.:	 (099)	
124-69-22.
·	Ракетку	 ЮНАЦЬКА	 для	 великого	 теніса,	
ракетки	для	пін-понга,	лижі	бігові	КАРЕЛІЯ,	
СПОРТ	(2	пари,	210	см,	150	см),	ковзани	(р.39,	
2	пари),	ключкі	хокейні	(2	шт.),	санчата	дитячі,	
м’ячі	для	великого	тенісу	ОПТЕМІД	(Чехія,	3	
шт.,	в	упаковці,	оранжеві).	Тел.:	278-32-27.
·	Рюкзаки	 (2	 шт.,	 нов.,	 в	 упаковці,	 великі,	
фірмові)	по	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	222-75-72.
·	Рюкзаки	 шиті	 (гобелен	 +	 джинс)	 від	 400	
грн.	Тел.:	(063)	360-86-92.
·	Рюкзак	 нов.,	 кріплення	 для	 лиж.	
Тел.:	463-19-56.

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

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу  
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДС ГРУП УКРАЇНА», юридична адреса: 79008, м. Львів, вул. Кра-
ківська, буд. 34, кв. 3, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря для майданчику за адресою: 02000, м. Київ, Оболонський р-н., проспект С. Бандери, 8.

ТОВ «АДС ГРУП УКРАЇНА» спеціалізується  на виготовленні меблів -  фасадних систем (каркасом яких є алюмініє-
вий профіль, а наповненням слугує скло, дзеркало, лакобелі) і гардеробних систем.

Технологічними процесами на майданчику, які являються джерелами утворення забруднюючих речовин, є нане-
сення фарби на скловироби і спалювання дизелю пальником малярної камери, матування скла за допомогою піско-
струйних машин, двигун внутрішнього згорання автонавантажувача.

На підприємстві налічується 8 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 6 – організо-
вані, 2 - неорганізовані  джерела.

Всього в атмосферне повітря надходить 17 забруднюючих речовин, основний вклад становлять: речовини у ви-
гляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом та вуглецю діоксид.

Потужність  викиду   по  підприємству не перевищує: 
– 0,2326 г/с;
– 2,9953 т/рік;
– 1,170 т/рік (без урахування вуглецю діоксиду).
Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МЗ 

України від 19.06.96 р. № 173 нормативна санітарно-захисна зона підприємства становить 50 м (V клас санітарної 
класифікації), санітарно-захисна зона витримана.

Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК на межі санітарно-захисної 
зони підприємства по всіх забруднюючих речовинах не виявлено.

Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ «АДС ГРУП УКРАЇНА», майданчик за адресою: 02000, м. Київ, Обо-
лонський р-н., проспект С. Бандери, 8, надсилати в місячний термін до Оболонської районної у місті Києві державної 
адміністрації за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16.

Тел.: (044) 419- 66-66. Е-mail: rda@obolonrda.gov.ua

ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г. В. КУРДЮМОВА НАН УКРАЇНИ 
ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО, ЩОДО ЯКОГО НАДІЙШЛИ ЗАЯВИ

Назва органу управління - Національна академія наук України
Балансоутримувач - Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, м. Київ, бульвар Вернадського, 36, 

тел. 424-12-05 Viber: 093-062-44-64

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

Найменування та  
місцезнаходження

об’єкта оренди 
Реєстровий номер майна Загальна 

площа, кв.м.

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн

Максимально 
можливий 

строк оренди

Мета використання

2 3 4 5 6 7

Виробничий корпус

Матеріальний склад

05417331.1.АААЖЛВ 320

05417331.1.АААЖЛВ 323   

31,55
16,55
32,3

154970
130230
130230

31.12.2022 Розміщення 
виробництва
Розміщення офісу
Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування 
оголошення за адресою: м. Київ, бульвар Вернадського, 36.

Додаткова інформація за тел: 424-12-05 Viber: 093-062-44-64
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди буде оголошено конкурс на право оренди. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ  З НЕЮ  ГРОМАДСЬКОСТІ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД СПЕЦЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ ІЕЗ ім. Є.О.ПАТОНА НАН 
УКРАЇНИ», яке розташоване за адресою: 03028, м.Київ, Голосіївський район, вул. Ракетна 24, повідомляє про намір 
отримати в Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської влади  (КМДА) Дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами. 

Підприємство спеціалізується  на виготовленні оснащення  для нестандартного устаткування структурних  
підрозділів  Інституту  електрозварювання ім. Є.О.Патона. Вид економічної діяльності за  КВЕД: 72.19  Дослідження 
й експериментальні розробки у сфері інших природничих  і  технічних наук.

Виробничі  процеси та обладнання підприємства (верстати мех. обробки виробів, електрозварювальне та га-
зорізальне устаткування, електроплавильне обладнання тощо), відповідають вимогам нормативних документів та  
забезпечують роботу підприємства без порушень законодавства про охорону атмосферного повітря. 

Згідно  матеріалів  «Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих  речовин в атмосферне  повітря...» та 
Доповнення до звіту Київ, 2019 р., підприємство  налічує 23 діючих стаціонарних джерела викидів, від яких у атмос-
ферне повітря  потрапляє 19 інгрідієнтів  забруднюючих речовин, а саме: залізо та  його сполуки, манган та  його 
сполуки, хром та його сполуки, оксиди азоту, оксид  вуглецю, діоксид сірки, толуол, стирол, бензол та інші. По 
складу технологічних процесів об’єкт належить до 3 групи об’єктів, для яких розробляються  Документи по обґрун-
туванню обсягів  викидів. Загальний  річний обсяг  викидів  складає  0,498 т/рік.

Проведений аналіз  результатів  розрахунків  розсіювання  забруднюючих  речовин  в атмосферному повітрі  
засвідчив, що перевищень встановлених ГДК для повітря населених місць у приземному шарі атмосфери на межі 
санітарно-захисної зони підприємства  та зон  житлової забудови, не виявлено.

Зауваження та пропозиції, що до діяльності підприємства, просимо надсилати за адресою: 03039 м. Київ, про-
спект Голосіївський 42, (відділ  екології), тел.(044)281-66-43.
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_________________________________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)
20199264568
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ВТОР»  планує розширення  виробництва з переробки полімерних відходів обсягом більше 100 тонн на добу, по 

вул. Кожанське шосе, 4А-6 в  м. Фастів Київської області.
Метою виробничого процесу є переробка використаних ПЕТ-пляшок з подальшим отриманням регенеруючого поліефірного волокна, яке має широке використання. Поліефір-

не волокно може бути використано для пряжі ковдр, килимів, не витканого полотна, геотекстилю, служити наповнювачем для матраців, іграшок та ковдр.
Виробництво волокна (штапельного) проводиться у виробничому корпусі оснащеним миючими дільницями для мийки і подрібнення вторинної сировини, яка потім потрапляє 

на виробничу дільницю, а саме: сушильні установки, екструзійні установки, установки формування волокна і пакування. Для забезпечення потреб виробництва тепловою енергією 
передбачається будівництво  дві котельні потужністю 7 МВт кожна (одна резервна). Водопостачання відбувається за допомогою артезіанських свердловин. Для очищення стічних 
вод використовується механічна та фізико-хімічна очистка стічних вод блочно-модульний комплекс «Флокфіл».

Виробничі приміщення розташовані на двох земельних ділянках наданих в оренду згідно з договіром оренди землі: земельна ділянка площею 3,7976 га (кадастровий номер 
3211200000:08:006:0073) по вул. Кожанське шосе, 4А та земельна ділянка площею 3,4327 га (кадастровий номер 3211200000:08:006:0022) по вул. Кожанське шосе, 6.

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ВТОР», код ЄДРПОУ – 35506576;

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

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
юридична адреса:  03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелєва, буд. 6,  тел.: 097-602-59-04, контактна особа – Дяченко Григорій Григорович.

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 

спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 
248-23-43).

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством енергетики та 

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: 12  березня  2020 року початок о 11.00 в Актовому залі адмінбудівлі Фастівської районної ради за адресою: м. Фастів, вул. Суворова, 1.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено. 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 
248-23-43).

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

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 
248-23-43).

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

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

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

1. В офісі ТОВ «ЕКО-ВТОР», що знаходиться за адресою вул. Кожанське шосе, 4А, м. Фастів Київської області, з 19.02.2020 пн-пт з 9:00 до 13:00, тел.: 097-602-59-04, контактна 
особа – Дяченко Григорій Григорович.

2. Виконавчій комітет Фастівської міської ради Київської області за адресою:  Київська область, м. Фастів, пл. Соборності, 1, телефон: 04565-6-18-35, з 19.02.2020 пн-пт з 9:00 
до 17:00.  

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом госпо-
дарювання)
201912175022
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність
Капітальний ремонт частини фасаду будівлі АЗК та розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території діючого автозаправного комплексу за 

адресою: вул. Протасів Яр, 13а, 15, 17 у Солом’янському районі  м. Києва.
Експлуатація існуючого комплексу здійснюється згідно сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта серія ІУ №165170271693 від 27.01.2017р. АЗК відноситься 

до типу Б (підземні резервуари, розміщення резервуарів відносно ПРК – зблоковане), до I малої категорії (резервуарний парк загальною місткістю - 40 м3). Кількість заправок на 
добу становить 200 автомобілів. Обсягами капітального ремонту передбачено ремонт частини фасаду будівлі АЗК та встановлення газового автомобільного заправного пункту 
модульного типу для заправки газобалонних автомобілів з надземним резервуаром обсягом 9,9 м3. Потужність заправки автомобілів газоподібним паливом становить 100 авто-
мобілів на добу. Річний обсяг реалізації ЗВГ становить 1750 м3/рік.

Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу планується на земельній ділянці площею 0,4279 га, що надана в оренду згідно договору оренди 
земельної ділянки та розташована у Солом’янському районі м. Києва по   вул. Протасів Яр, 13а,15,17. Ділянка межує: з півночі та північного заходу – вул. Протасів Яр, за якою 
знаходиться громадська будівля на відстані більше 50 м від межі ділянки АЗК; з південного заходу ділянки приватної власності з розташуванням житлової будівлі на відстані 4,5 
м від межі ділянки; за якою знаходиться територія ЗАТ «Гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр»; зі сходу – земельна ділянка ЗАТ «Трудовий колектив Київського під-
приємства по виробництву бактерійних препаратів «Біофарма» на відстані 26,0 м від наближених джерел викидів АЗК (паливороздавальна колонка).

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ – 36866563;

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

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса:  01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52-А, тел.: (044) 207-10-10
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 

ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.
 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 13 березня 2020 року о 10.00 в приміщенні Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за адресою:  04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,

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

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано. 
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

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

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

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

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

Офіс ТОВ «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА»,  01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52-А, тел.: (044) 207-10-10, з  19.02.2020  р. пн-пт з 9.00 до 17.00, контактна особа – Шкатюк 
Ольга Андріївна.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом госпо-
дарювання)
201912175025
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність
Реконструкція автозаправного комплексу (літера А) із влаштуванням додаткового автомобільного газозаправного обладнання за адресою вул. Героїв Космосу, 9 (літера А) 

у Святошинському районі м. Києва. 
Експлуатація існуючого АЗК здійснюється згідно «Акту готовності об’єкта до експлуатації» від 10.01.2011 р. На існуючому АЗК здійснюються наступні технологічні операції: 

прийом, зберігання і продаж світлих нафтопродуктів (бензини та дизпаливо). Комплекс відноситься до типу «Б» (підземні резервуари, розміщення резервуарів відносно ПРК – 
блочне), до середньої категорії (резервуарний парк загальним обсягом 100 м3). Кількість заправок на добу становить 750 автомобілів. Обсягами реконструкції передбачено 
встановлення наземного автомобільного газозаправного обладнання. Місткість газового резервуару, що входить до складу газового модуля, складає 9,9 м³. Потужність заправки 
автомобілів газоподібним паливом становить 100 автомобілів на добу. Річний обсяг реалізації ЗВГ становить 1750 м3/рік.

Ділянка реконструкції автозаправного комплексу із влаштуванням додаткового автомобільного газозаправного обладнання розташована на перетині вул. Героїв Космосу 
та вул. Якуба Коласа у Святошинському районі м. Києва. Ділянка загальною площею 0,1503 га надана в оренду згідно договору оренди земельної ділянки від 19.06.2018 р. 
(кадастровий номер 8000000000:75:006:0001). Ділянка межує з усіх боків вул. Героїв Космосу. Найближча житлова забудова розташована на відстані більше 100 м від джерел 
забруднення АЗК в північно-західному напрямку.

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА-2», код ЄДРПОУ – 23501621;

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

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса:  04074, м. Київ, вул. Лугова, буд.13-А, тел.: (044) 207-10-10

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 

ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України.

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 10 березня 2020 року о 10.00 в приміщенні Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за адресою:  04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,

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

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано. 

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

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

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

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

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

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

Офіс ТОВ «АЛЬМА-2»,  01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52-А, тел.: (044) 207-10-10, з  19.02.2020  р. пн-пт з 9.00 до 17.00, контактна особа – Шкатюк Ольга Андріївна.

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

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



17№ 5      14–20.02.2020 www.eo.kiev.ua 482-01-13, 482-08-62
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом госпо-
дарювання)
201912175023
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність
Капітальний ремонт частини фасаду будівлі АЗК та влаштування додаткового автомобільного газозаправного обладнання на території діючого автозаправного комплексу на 

бульв. Дружби Народів, 35 у Печерському районі м. Києва.
Експлуатація існуючого АЗК здійснюється згідно «Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкту» серії КВ №16412097273 від 13.06.2012. На існуючому АЗК здійс-

нюються наступні технологічні операції: прийом, зберігання і продаж світлих нафтопродуктів (бензини та дизпаливо). Комплекс відноситься до типу «Б», до середньої категорії. 
Кількість заправок на добу складає 250 автомобілів. 

Обсягами капітального ремонту передбачено ремонт частини фасаду будівлі АЗК та встановлення наземного автомобільного газозаправного обладнання. Місткість газового 
резервуару, що входить до складу газового модуля, складає 9,9 м³. Потужність заправки автомобілів газоподібним паливом становить 100 автомобілів на добу. Річний обсяг ре-
алізації ЗВГ становить 1750 м3/рік.

Майданчик під розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу знаходиться на в’їзді, в східній частині території діючого АЗК. Ділянка межує: з північної 
сторони – з міською землею, не наданою у власність чи користування; зі східної сторони – із землями загального користування (бульвар Дружби народів); з південної та західної 
сторони – з ТОВ «Альма-2». 

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА-2», код ЄДРПОУ – 23501621;

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

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса:  04074, м. Київ, вул. Лугова, буд.13-А, тел.: (044) 207-10-10
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 

ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України.

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 11 березня 2020 року о 10.00 в приміщенні Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за адресою:  04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,

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

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано. 

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

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

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

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

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; e-mail: 
ecodep@kmda.gov.ua; тел.: (044) 366-64-10; контактна особа – Вергеліс Андрій Васильович.

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

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

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

Офіс ТОВ «АЛЬМА-2»,  01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52-А, тел.: (044) 207-10-10, з  19.02.2020  р. пн-пт з 9.00 до 17.00, контактна особа – Шкатюк Ольга Андріївна.

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

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
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______________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
______________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії 
зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКІ БАЗАЛЬТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ - 40844619
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
юридична адреса:  01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 20, оф.39,  тел.: (044) 3913040

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

телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є реконструкція цеху літографічного друку та лаку-

вання металевих листів і теплого складу для лакованих матеріалів під цех виробництва 
базальтових виробів за адресою Київська обл., м. Славутич, Будівельна база, вул. Цен-
тральна, 4.

Технічна альтернатива 1.
Проектоване виробництво призначене для виробництва базальтових виробів в об-

сязі 3 тис. тонн в рік. Вихід на проектну потужність передбачається сімома пусковими 
комплексами, при цьому кожен пусковий комплекс передбачає установку однієї пла-
вильної печі.

 Виробництво базальтового ровінгу розміщено в 3-х корпусах, а також на відкритому 
майданчику: відкритий майданчик – зберігання базальтового щебеню;  корпус 1 – підготов-
ка щебню, виробництво ровінгу;  корпус 2 – допоміжно-складський корпус – дроблення від-
ходів виробництва, слюсарна майстерня, склади готової продукції та обладнання; корпус 
3 – склад зберігання компонентів замаслювача.  Перелік обладнання: грохот барабанний, 
реактор приготування замаслювача, піч плавильна (працює на газу), установка сушки бо-
бін, машина тростильна, пакувальна машина, витяжна шафа лабораторії, піч лабораторна.

Режим роботи виробництва безперервний, 24 години на добу, цілий рік.
Технічна альтернатива 2.
Застосування плавильної печі, що працює на твердому паливі.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Виробничий майданчик знаходиться за адресою: 07100, Київська обл., м. Славутич, 

Будівельна база, вул. Центральна, 4. Земельна ділянка загальною площею 1,1146 га 
надана в оренду згідно договору оренди земельної ділянки 1-02.12/28/7 від 03.03.2017 
р. (кадастровий номер 3211500000:00:018:0013). 

Територія підприємства межує: із заходу, півночі та сходу – промислові підприємства; 
з півдня – під’їзна дорога і далі промислові підприємства.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створені робочих міс-

ць для населення, яке проживає в межах розташування підприємства та сплати податків 
до Державного та місцевих бюджетів.

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

Проектоване виробництво призначене для виробництва базальтових виробів в об-
сязі 3 тис. тонн в рік.

Вихід на проектну потужність передбачається сімома пусковими комплексами, при 
цьому кожен пусковий комплекс передбачає установку однієї плавильної печі.

Виробництво базальтового ровінгу розміщено в 3-х корпусах, а також на відкритому 
майданчику:

- відкритий майданчик – зберігання базальтового щебеню;
- корпус 1 – підготовка щебню, виробництво ровінгу;
- корпус 2 – допоміжно-складський корпус – дроблення відходів виробництва, слю-

сарна майстерня, склади готової продукції та обладнання;
- корпус 3 – склад зберігання компонентів замаслювача.
Режим роботи виробництва безперервний, 24 години на добу, цілий рік.
У технології виробництва базальтового ровінгу виділені наступні технологічні вузли:
- підготовка щебню;
- приготування замаслювача;
- вироблення безперервного волокна;
- сушка ровінгу;
- трощіння нитки;
- упаковка готової продукції;
- дроблення відходів.
Встановлене технологічне обладнання на виробничих ділянках забезпечує високу 

ступінь механізації і автоматизації виробничого процесу.
Рівень механізації технологічного процесу – 84%.
Рівень автоматизації технологічного процесу – 68%.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно з законо-

давством України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України 
«Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нор-
мативів граничнодопустимих викидів забруднюючих  речовин із стаціонарних джерел» 
та ін.), технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями:

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.

гранично-допустимі концентрації.
2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні 

шуму на межі житлової забудови.
3. Поводження з відходами –   передаються іншим споживачам або підприємствам, 

установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів.
4. Дотримуватися правил приймання стічних вод підприємств в каналізаційні сис-

теми м. Славутич.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань  вико-

нані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне середовище: при будівництві – викиди відпрацьованих газів від автотран-

спорту та будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах; при 
експлуатації – викиди від технологічного обладнання. Прогнозований рівень забруднен-
ня атмосферного повітря в межах нормативів.

Водне середовище: не впливає.
Ґрунт та геологічне середовище: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, об’єкти природно-заповід-

ного фонду відсутні, зелені насадження на території реконструкції відсутні.
Навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи відсутні, передба-

чається створення нових робочих місць.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутні.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 3 пп. 6. переробку 
мінеральної сировини: виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво міне-
ральних волокон.

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

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

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

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

1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; 

4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12; 

5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення. Прдовження	на	стор.	19
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У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

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

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

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

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

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

сті буде Дозвіл на виконання будівельних робіт 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор 
Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна.

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

 ________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛЕКСЛІСОПЕРЕРОБКА»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ - 36633670
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

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

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса:  04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 15А, контактний номер 

телефону -    (096) 801-75-25
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Підприємство  по виробництву паливних брикетів  продуктивністю понад 1 тонну на 

добу за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лебедівка, вул. Постише-
ва зем. діл. №3.

Технічна альтернатива 1.
ТОВ «КОМПЛЕКСЛІСОПЕРЕРОБКА»  спеціалізується на виробництві паливних 

брикетів з деревних стружки та тирси. Паливні брикети мають форму чотирикутника 
з отвором посередині та застосовуються у якості твердого палива для камінів та пе-
чей любих видів, в тому числі твердопаливних котлів систем опалення. Річний випуск 
продукції становив  – 756,0  т/рік. Для виготовлення та пакування паливних брикетів у 
цеху встановлені: сушильна лінія, брикетна лінія Бронто ЕВ 350 та термопакувальна 
машина МТУ-5,0 СВ.

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою є встановлення гідравлічного  пресу для брикетування 

WINTER Typ BP 450.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Проммайданчик ТОВ «КОМПЛЕКСЛІСОПЕРЕРОБКА» розташований за адресою: 

07360, Київська обл., Вишгородський район, с. Лебедівка, вул. Постишева, зем. діл. №3 
(підприємство користується земельною ділянкою на підставі договору оренди).

 Земельна ділянка межує: на півночі  - вільна від забудови територія (поле); на 
заході – територія ТОВ «ЦЕНТР-М», далі - житлова забудова; на сході – вільна від за-
будови територія (лісопосадка); на півдні – територія ТОВ «КМ-СЕРВІС».  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створені робочих 

місць для населення, яке проживає в межах розташування підприємства та сплати 
податків до Державного та місцевих бюджетів.

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

ТОВ «КОМПЛЕКСЛІСОПЕРЕРОБКА»  спеціалізується на виробництві паливних 
брикетів з деревних стружки та тирси. Паливні брикети мають форму чотирикутника з 
отвором посередині та застосовуються у якості твердого палива для камінів та печей 
любих видів, в тому числі твердопаливних котлів систем опалення. Річний випуск про-
дукції становив  – 756,0  т/рік.

На проммайданчику розташовані: цех по виробництву 
паливних брикетів, складські приміщення.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тілія ВВ» повідомляє про намір отриман-

ня дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що розташовується 
за адресою: 02166, м. Київ, Деснянський район, вул. Космонавта Волкова, буд. 12б.

ТОВ «Тілія ВВ» здає під найм власні приміщення невиробничого призначення. Основ-
ним джерелом забруднення на підприємстві є котельня. Для функціонування котельні в 
якості сировини використовується деревина. У процесі виробничої діяльності в атмос-
ферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: оксидів вуглецю - 0,193567 т/рік, 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,027658 т/рік, діок-
сид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,000315 т/рік, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,0054369 т/
рік, метан - 0,001194 т/рік, вуглецю діоксид - 7,773962 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] - 0,001017 
т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,011562 т/рік. Сумарні валові викиди 
становлять - 8,014712 т/рік.

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

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

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання про-
водить Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, протягом 30 кален-
дарних днів з дати публікації оголошення за адресою:  02225, м. Київ, пр-т Маяковсько-
го, 29 , тел. (044)546-08-70, е-mail: desnyan@desn.gov.ua

ТОВ «БМ ТРАНС» код 
ЄДРПОУ 35129486 

повідомляє про втрату 
дозволів на автомобілі:
- держ. № AA8168KM:     

4746415 від 01.02.2020  
(Польща);

- держ. № AA8168KM:    
7303197 від 01.02.2020  

(Німеччина).

Втрачену печатку 

ТОВ  «АСКАНДО»  

ЄДРПОУ №  42738338  

вважати недійсною.

0 800 503 045 – «гаряча лінія» для підприємців
Зателефонувавши за номером 0 800 503 045, підприємці можуть подати 

скарги щодо зловживань чи корупційних дій органів державної влади, а також 
пропозиції щодо заходів Уряду для покращення умов ведення бізнесу.

Дзвінки на «гарячу лінію» приймаються фахівцями Урядового контактного 
центру у робочі дні з 9.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45). У вихідні, святкові дні 
та з 18.00 до 9.00 дзвінки переадресовуються фахівцям основної урядової 
«гарячої лінії» (0 800 507 309). 

Усі звернення реєструються та направляються для реагування органам 
виконавчої влади відповідно до компетенції Крім того, інформація про звер-
нення та результати їх розгляду доповідається Прем’єр-міністрові України. 

Київська дирекція ПрАТ 
«УПСК» повідомляє про 

втрату бланків полісів 
обов’язкового страхування 

цивільно-правової від-
повідальності власників 
наземних транспортних 

засобів: 
Серії : АО/2209884; 

2557172
вважати їх не дійсними.

Початок	на	стор.	18

Прдовження	на	стор.	20

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
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Для виготовлення та пакування паливних брикетів у цеху встановлені: сушильна 
лінія, брикетна лінія Бронто ЕВ 350 та термопакувальна машина МТУ-5,0 СВ.

В якості сировини використовується тирса деревинна, яка завозиться на підприєм-
ство вантажними автомобілями та розвантажується на склад тимчасового зберігання 
тирси. Впродовж року на склад завозиться  6048 м3 (1693 т) тирси деревинної вологіс-
тю до 50 %. Продуктивність розвантаження сировини становить 25 т/год; час розван-
таження – 68 год/рік. Час зберігання сировини на складі становить 2304 годин на рік.

Для брикетування сировини використовується технологічна лінія Бронто ЕВ 350.
Готові брикети запаковуються у поліетиленову плівку за допомогою термопакуваль-

ної машини МТУ-5,0 СВ, встановленої у цеху, та відпускаються споживачам. За рік на 
пакування брикетів витрачається 2,88 т полімерної плівки. Час роботи обладнання - 
2304 год/рік. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законо-

давства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України 
«Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря» та ін.), технічними умовами підключення інженерних 
мереж, містобудівними умовами та обмеженнями:

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищува-
ти гранично-допустимі концентрації.

2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні 
шуму на межі житлової забудови.

3. Поводження з відходами –   передаються іншим споживачам або підприємст-
вам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утиліза-
цією відходами.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
 Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань  ви-

конані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне: при будівництві – викиди відпрацьованих газів від автотранспорту 

та будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах та нане-
сенні лакофарбових матеріалів; при експлуатації – викиди від бункера  сушильної 
лінії, брикетної лінії (прес-екструдер, охолоджувач), брикетної лінії (пристрій тор-
цювальний), термопакувальної машини та від закритого складу тимчасового збері-
гання тирси.

Водне: не впливає.
Ґрунт: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

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

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: ст. 3 ч. 
3 п.9 підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості 
продуктивністю понад 1 тонну на добу: з оброблення деревини (хімічне перероблення 
деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з вико-
ристанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).

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

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає: 

1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; 

4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12; 

5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

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

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

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

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Документ дозвільного характеру буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)

обласної державної адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної ад-
міністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; 
e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія 
Станіславівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адре-
са, номер телефону та контактна особа)
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО» в особі ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ - 22927045
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

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

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літера «Є»; контактний но-

мер телефону - (044) 364-02-00
Фізична адреса: 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Про-

мислова, 1, контактний номер телефону - (04572) 5-52-73.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Видобування підземних вод (корисних копалини загальнодержавного значення, 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827) з ділянки водоза-
бору Трипільської ТЕС.

Технічна альтернатива 1.
Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕРГО» представлений свердловина-

ми № 7,  № 33 та № 41, що розташовані на території Трипільської ТЕС у м. Українка 
Обухівського району Київської області. Свердловини пробурені на водоносний гори-
зонт у відкладах орельської світи середньої юри. Глибина свердловин за паспортами 
від 175  м до 185 м. Свердловини обладнані насосом марки ЕЦВ 6-16-140. Свердлови-
ни були пробурені  протягом 1973-1984 років.

Технічна альтернатива 2.
Становлення насосного обладнання марки GRUNDFOS SQ 1-110.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕРГО»  розташований  на території 

Трипільської ТЕС у м. Українка Обухівського району Київської області. Трипільська ТЕС 
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРЕО» користується земельними ділянками, в межах яких розміщені 
водозабірні свердловини, на правах постійного користування. Географічні координати 
свердловин: свердловина № 7 - 50°07’57’’ пн..ш 30°45’14’’ сх..д.; свердловина № 33 - 
50°07’49’’ пн..ш 30°45’11’’ сх..д., свердловина № 41 - 50°08’01’’ пн..ш 30°44’40’’ сх..д.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРЕО» використовує підземні води для забезпе-

чення питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб та вторинних водокористува-
чів. Якість питної води відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гiгiєнiчнi вимоги 
до води питної, призначеної для споживання людиною».

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

Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕРГО» представлений свердловина-
ми № 7,  № 33 та № 41:

- Свердловина № 7 глибиною 180 м, дебітом 36 м3/годину;
- Свердловина № 33 глибиною 185 м, дебітом 15 м3/годину;
- Свердловина № 41 глибиною 175 м, дебітом 20 м3/годину.
Свердловини були пробурені  протягом 1973-1984 років. 
Кожна свердловина для забезпечення надійної експлуатації обладнана: водолі-

чильником, краном для відбору проб води, отвором для заміру рівня води та маноме-
тром.

Гирла свердловин мають герметизовані оголовки. Конструкція оголовку свердловин 
забезпечує їх надійну експлуатацію при різних режимах подачі води, зручність прове-
дення ре-жимних спостережень, відбору проб, ремонтних робіт, чистки та дезінфекції 
свердловин.

Свердловини досліджуваного водозабору Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» 
працюють в ручному режимі з почерговим відключенням у разі необхідності.

Водоносний горизонт залягає на глинах серебрянської світи нижнього тріасу, пере-
кри-вається водотривкою товщею у відкладах підлужної, ніжинської та ічнянської світ 
байоського і келовейського ярусів середньої юри.

Водоносний горизонт напірний, величина напору коливається від 83,0 до 92,4 м. 
П’єзо-метричні рівні встановлюються на глибинах від 52,6 до 57,0 м. Дебіти свердловин 
водозабору Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» складають 15 м3/год при зниженні 
рівня на 21,96- 23,23 м. Питомі дебіти становлять 0,18-0,19 дм3/с. Коефіцієнт водопро-
відності складає 37 м2/добу.

Територія перших поясів зон санітарної охорони охороняється та огороджена ме-
талевою сіткою. Розмір перших поясів ЗСО свердловин водозабору Трипільської ТЕС 
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» встановлений в радіусі 15 м.

Користування надрами Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРЕО» здійснює на основі 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.

спеціального дозволу на користування надрами від 14 вересня 2015 року №4694 ви-
даного Державною службою геології та надер України з метою геологічного вивчення 
у т. ч. дослідно- промислової розробки питних підземних вод та затвердження запасів 
ДКЗ України.

Водокористування здійснюється згідно з дозволом на спеціальне водокористуван-
ня від 22 грудня 2018 року № 621/КВ/49д-18 на строк до 22 грудня 2021 року, що вида-
ний Державним агентством водних ресурсів України.

На основі проведеного комплексу робіт виконано підрахунок та оцінку експлуата-
ційних запасів питних підземних вод Трипільського родовища для свердловин № 7, № 
33 та № 41 у кількості 1 080 м3/добу по категоріям: А - 616 м3/добу та В - 464 м3/добу.

Заявлена потреба у воді питної якості складає 1080 м3/добу.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законо-

давства України:
1. Дотримання Водного кодексу України від 06.06.1995 №213/95-ВР
2. Дотримання вимог постанови КМУ № 2024 від 18 грудня 1998 р. «Про правовий 

режим зон санітарної охорони водних об’єктів»; 
3. Дотримання умов Спеціального дозволу на користування надрами;
4. Дотримання умов Дозволу на спеціального водокористування;
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
 Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-

тивами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерного захисту не потрібно. Підземні насосні камери побудовані від-

повідно до державних будівельних норм. На родовищі використовується закрита систе-
ма забору та розподілу води, яка задовольняє умовам, які не допускають забруднення 
експлуатаційного водоносного горизонту. Інженерна підготовка і захист території здійс-
нюється існуючою інфраструктурою. 

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: Не впливає.
Повітряне: Не впливає.
Водне: впливає локально на водоносний горизонт середньої юри.
Ґрунт: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: ст. 3 ч. 
3 п.3 видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які  
видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земель-
них ділянок з відповідним цільовим призначенням та п. 13 господарська діяльність, що 
призводить до забору води з водних об’єктів за умови, що Прдовження	на	стор.	22
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом господарювання)
_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР-М»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

Код ЄДРПОУ - 33746144
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

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

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса:  04071, м. Київ, вул. Констянтинівська, буд. 53А, контактний но-

мер телефону -    (096) 801-75-25
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Підприємство з деревообробної промисловості продуктивністю понад 1 тонну на 

добу за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лебедівка, вул. Постише-
ва зем. діл. №3.

Технічна альтернатива 1.
Продукція, що випускає ТОВ «ЦЕНТР-М» - обрізний та необрізний пиломатеріал 

переважно хвойних порід – 2979,24  т/рік  (5621 м3/рік).
На проммайданчику розташовані: деревообробний цех; адміністративно-побутові 

приміщення (гуртожиток для робітників); складське приміщення.
В деревообробному цеху здійснюється подовжнє розпилювання круглого лісу та 

обробка пиломатеріалів на верстатах, для чого встановлені: стрічковопилковий вер-
стат Wood-mizer LT40 (2 од.), стрічковопилковий верстат Wood-mizer LT20 (1 од.), по-
вздовжній кромкообрізний верстат Wood-Mizer  EG300 (1 од.), верстат для торцювання 
пелетної заготовки СТМ-5 та багатопильний верстат  Walter WD250 (1 од.). Верстати 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.

одночасно не працюють.
Технічна альтернатива 2.
Використання обладнання фірми ZMM Stomana: стрічковопилковий деревооброб-

ний верстат BS 40 або стрічковопилковий деревообробний верстат BS 50. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Проммайданчик ТОВ «ЦЕНТР-М» розташований за адресою: 07360, Київська обл., 

Вишгородський район, с. Лебедівка, вул. Постишева, зем. діл. №3 (підприємство кори-
стується земельною ділянкою на підставі договору оренди).  

Земельна ділянка межує: на півночі  - вільна від забудови територія (поле); на заході 
– житлова забудова; на сході – територія ТОВ «КОМПЛЕКСЛІСОПЕРЕРОБКА», далі - 
вільна від забудови територія (лісопосадка); на півдні – територія ТОВ «КМ-СЕРВІС».  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створені робочих 

місць для населення, яке проживає в межах розташування підприємства та сплати 
податків до Державного та місцевих бюджетів.

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

Продукція, що випускає ТОВ «ЦЕНТР-М» - обрізний та необрізний пиломатеріал 
переважно хвойних порід – 2979,24  т/рік  (5621 м3/рік).

В деревообробному цеху здійснюється подовжнє розпи-

господарська діяльність, що призводить до забору води з водних об’єктів за умови, 
що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

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

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає: 

1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; 

4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12; 

5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

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

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом що-

найменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

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

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Спеціальний дозвіл на користування надрами 

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

що видається Державною службою геології та надр України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор 
Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адре-
са, номер телефону та контактна особа)
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лювання круглого лісу та обробка пиломатеріалів на верстатах, для чого встановлені: 
стрічковопилковий верстат Wood-mizer LT40 (2 од.), стрічковопилковий верстат Wood-
mizer LT20 (1 од.), повздовжній кромкообрізний верстат Wood-Mizer  EG300 (1 од.), 
верстат для торцювання пелетної заготовки СТМ-5  та багатопильний верстат  Walter 
WD250 (1 од.). Верстати одночасно не працюють.

Відходи тирси, що утворюються під час розпилювання та обробки деревини на вер-
статах, видаляються за допомогою відокремлених вентиляційних систем, обладнаних 
пиловловлювачами.  Викид забруднюючих речовин, зокрема речовин у вигляді суспен-
дованих твердих частинок, недиференційованих за складом, від  верстатів Wood-mizer 
(4 од.) потрапляє на циклон марки Ц-800 з ефективністю очистки 96 %; викид від вер-
стату Walter WD250 (1 од.) потрапляє на циклон Ц-300, ефективність очистки якого 
також становить 96% .

Відходи з пилоочисних установок видаляються в окреме місце тимчасового збері-
гання тирси звідки періодично вивозиться. 

Згідно з технологією виробництва для захисту пиломатеріалів від гниття та плісня-
вих грибів при зберіганні та транспортуванні  встановлена ванна для просочення де-
ревини антисептиком Sineva B фірми Allori (Україна). Згідно з інформацією виробника 
транспортний антисептик Sineva B виготовляється на основі йод-пропініл-бутил-карбо-
мата (IPBC), який повністю розчиняється у воді та в процесі висихання не випаровуєть-
ся, будь-які інші летючі компоненти до складу антисептика не входять. Таким чином 
викиди в атмосферне повітря в процесі просочення деревини не відбуваються.

Для здійснення ремонтних робіт використовується заточний верстат з діаметром 
абразивного кругу 150 мм, встановлений в майстерні. 

Для забезпечення теплом адміністративно-побутових (гуртожиток для робітників) 
та виробничих (деревообробний цех) приміщень на підприємстві передбачені котельні, 
в кожній з яких встановлена буржуйка номінальною потужністю 5 кВт. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законо-

давства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України 
«Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря» та ін.), технічними умовами підключення інженерних 
мереж, містобудівними умовами та обмеженнями:

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищува-
ти гранично-допустимі концентрації.

2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні 
шуму на межі житлової забудови.

3. Поводження з відходами –   передаються іншим споживачам або підприємст-
вам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утиліза-
цією відходами.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань  ви-

конані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне: при будівництві – викиди відпрацьованих газів від автотранспорту та 

будівельної техніки, забруднюючих речовин при зварювальних роботах та нанесенні 
лакофарбових матеріалів; при експлуатації – викиди від деревообробних верстатів, 
заточний верстат, буржуйка деревообробного цеху, буржуйка гуртожитку, місце тимча-
сового зберігання тирси, двигуни автомобілів.

Водне: не впливає.
Ґрунт: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

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

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: ст. 3 ч. 
3 п.9 підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості 
продуктивністю понад 1 тонну на добу: з оброблення деревини (хімічне перероблення 
деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з вико-
ристанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).

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

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу 
на довкілля - це процедура, що передбачає: 

1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; 

4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12; 

5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

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

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

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

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Документ дозвільного характеру буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)

обласної державної адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної ад-
міністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; 
e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія 
Станіславівна.

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

Початок	на	стор.	22
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·	Скріпку,	 віолончель,	 гітару	 та	 ін.	 струнні	
муз.	 інструменти	 (можна	 в	 будь-якому	
стані).	 Ціну	 вказувайте	 власну.	 Тел.:	 (063)	
730-67-55.

продам 
·	Акордеон,	баян,	ремні	плечові,	тамбурин,	пю-
пітр,	скрипку	(1/8),	мандоліну.	Тел.:	331-27-29.
·	Акордеон	ВЕЛЬТМЕЙСТЕР	(3/4,	нов.)	-	1,5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	416-61-63.
·	Акордеони.	Тел.:	(099)	335-66-49.
·	Альт,	скрипку,	віолончель.	Тел.:	(096)	174-45-49.
·	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	(б/к).	Тел.:	(067)	116-41-91.
·	Гармонь.	Тел.:	(097)	235-82-17.
·	Гітари,	 баян	 (потребує	 ремонту).	 Тел.:	
(097)	996-62-70.
·	Електробаян	 БАРКАРОЛЛА	 з	 міді-сис-
темою	(5-рядний).	Тел.:	(067)	672-58-58.
·	Метроном	механічний.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Піаніно	АКОРД	недорого.	Тел.:	(050)	442-33-76.
·	Піаніно	 БЕРГ	 (Німеччина,	 старовинне).	
Тел.:	(066)	752-46-26.
·	Рояль	(білий,	відмінний	стан,	відреставро-
ваний	майстром),	піаніно	(Німеччина,	колір	
темно-коричневий	 горіх,	 поліроване,	 гарне	
звучання,	хор.	стан).	Тел.:	(099)	100-42-51.
·	Синтезатор	БРАВІС	(5	октав,	54	клавіші)	-	
450	грн.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Синтезатор	КАСІО.	Тел.:	(095)	350-79-60.
·	Синтезатор	 ЯМАХА	 EZ-200	 (великий).	
Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Систему	КАРАОКЕ.	Тел.:	(067)	230-04-94.

11.4 Антикваріат, 
коштовності

куплю 
·	Антикваріат.	 Військову	 форму,	
значки,	ікони,	монети,	фотографії,	
самовари,	 статуєтки,	 коралове	
намисто,	 бурштин,	 парфуми,	
книжки,	 картини,	 годинники	 та	
інше.	Дорого.	Тел.:	 (098)	 761-58-
38,	383-80-32.

·	Антикваріат	дорого	купить	колек-
ціонер:	старовинні	 ікони,	нагороди	
ВВВ,	портсигари	(срібло).	Картини,	
вироби	з	бронзи,	срібла.	Самовари,	
знаки	 (кращий,	 заслужений,	 від-
мінник,	майстер,	ударник)	та	інший	
антикваріат.	 Зуби	 кашалота,	 бивні	
мамонта,	 роги	 сайгака.	 Тел.:	 +	 38	
(098)	 255-32-50,	 +38	 (095)	 360-40-
84,	+38	(073)	738-49-65.
·	Аптечки	військові	(жовтого	кольору,	вітч.).	
Тел.:	(050)	558-60-95.
·	Знаки,	 бінокль,	 фотоапарат,	 картини,	 го-
динники,	іграшки	СРСР,	роги	сайгака,	ніж,	
кортик,	 іграшки	 для	 ялинки,	 грамплатівки	
(рок-музика),	 прапор	 СРСР,	 статуетки,	 са-
мовар,	бивень,	шахи,	іграшки	(СРСР),	маг-
нітофон,	намисто,	бивень	моржа.	Тел.:	(050)	
680-66-20,	(097)	571-15-90.
·	Значки,	 гроші	 паперові,	 монети,	 облігації,	
старі	лотерейні	квитки,	старі	поштові	листівки,	
фотографії	та	ін.	Тел.:	(067)	234-45-91.
·	Монети,	 марки,	 паперові	 гроші	 для	 ко-
лекції.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Монети	СРСР	(1	кг)	-	100	грн,	серп	старо-
винний	-	150	грн.	Тел.:	(095)	850-05-02.
·	Монети	СРСР.	Тел.:	(067)	911-29-90.

продам 
·	Документи	 з	 приватного	 архіву:	 МВС,	
УПЦ,	Київгаз,	КМДА.	Тел.:	525-96-94.
·	Картину	маслом	(84х110	см).	Тел.:	
463-19-56.
·	Колекцію	зірок	Давида	 -	250	грн,	кулони.	
Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Колекцію	 царських	 монет	 Російської	 ім-
перії	 (початок	 19	 ст.,	 більше	 200	 років,	 в	
гарному	стані).	Тел.:	(067)	319-67-89.
·	Кулони	 «Зірка	 Давида»	 (колекція)	 -	 200	
грн.	Тел.:	(094)	906-01-75.
·	Лампу	гасову.	Тел.:	 (066)	883-22-97,	 (067)	
172-59-89.
·	Листівки	 старовинні,	 фотокартки,	 доку-
менти	часів	Рейху.	Тел.:	234-05-94.
·	Монети,	марки.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Монети	Німеччини.	Тел.:	(096)	978-09-20.
·	Монету	 срібну	 (1	 карбованець,	
1749	 р.,	 Єлизавета-2,	 діаметр	 4,1	
см),	 самовар	 (18	 ст.).	 Тел.:	 (066)	
215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Намисто	бурштинове.	Тел.:	(098)	897-98-01.
·	Облігації	 СРСР	 (1966-1982	 р.)	 та	 акції	
київського	підприємства	(1999	р.вип.).	Тел.:	
(050)	951-03-07.
·	Посуд,	статуетки	та	ін.	Тел.:	(093)	506-52-83.
·	Пристрій	для	прання	білизни	(антикварне,	
дерев.,	 «рубель»,	 гарний	 стан).	 Тел.:	 (067)	
837-43-47.

11.5. Книги, філателія, інше
куплю 

·	Автомоделі	 масштабні,	 металеві,	
пластмасові,	в	будь-якому	вигляді	і	
стані.	Вироблені	в	СРСР,	а	також	за-
кордонних	виробників.	Куплю	жур-
нали	«За	рулем»	до	1970	р.в.	Тел.:	
237-39-30,	 (050)	 169-57-73,	 (063)	
237-39-30,	(096)	533-23-52.
·	Грамплатівки	з	записами	класичної	музики	
і	джаза.	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.
·	Книги	 старовинні	 дорадянських	 часів.	
Тел.:	(050)	558-60-95,	(097)	368-70-30.
·	Книгу	 «Альтернативная	 онкология»	 (1-2	
частина),	 Гордєєва	 «Победить	 рак»,	 Гар-
бузов	 «Питание	 при	 раке»,	 Сидоров	 «Его	
величество	витамин».	Тел.:	(093)	461-82-10.

продам 
·	Біблію	 на	 англ.	 мові,	 шахи	 на	 магнітній	
основі,	 платівки,	 підборку	журналів	 «Стерео	
и	видео»,	словник	англо-рос.	медичний,	книгу	
старовинну	 кулінарних	 рецептів	 та	 ін.	 нові	
книги,	касети	та	журнали	для	вивчення	англ.	
мови.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Велика	 ілюстрована	 енциклопедія	 древе-
ностей	(500	стор.)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(093)	
661-39-07.
·	Велику	 радянську	 енциклопедію.	 Тел.:	
419-34-05.
·	Видання	 підписні,	 атлас	 «Природных	 ус-
ловий	и	естественных	ресурсов	Украины».	
Тел.:	(097)	483-74-18.
·	Голки	для	патефона.	Тел.:	528-25-26.
·	Енциклопедію	 укр.-радянську	 (13	 томів,	
1983	р.)	-	150	грн.	Тел.:	(097)	575-25-56.
·	Журнали	 мод	 (1955-1992	 р.,	 вітчізняні	 та	
зарубіжні)	 -	700	грн.	Тел.:	295-20-18,	 (050)	
667-38-72.

·	Журналы	на	русском	языке	за	2007-2013	г.	
(в	 спецпапках,	 на	 темы:	 сто	 битв,	 которые	
изменили	мир;	иллюстрированный	журнал	
по	 теме	 «Тело	 человека»;	 «Сто	 человек,	
изменившие	 ход	 истории»;	 храмы	 и	 мона-
стыри).	Тел.:	(073)	432-99-94.
·	Картини	в	рамах	(холст,	масло),	книги	фіз	
домашньої	бібліотеки	(150	шт.,	різні),	детек-
тиви	(80	шт.).	Тел.:	410-45-40.
·	Картини:	копія	Шишкіна	(82х67	см,	холст,	
масло)	-	1	тис.грн,	«Охотники	на	привале»	-	
700	грн.	Тел.:	(095)	850-05-02.
·	Картини	 (сучасне	 мистецтво),	 словник	
англо-німецько-російський	 (тематика	 еко-
логія),	книги	(художня	література),	словник	
радянський	енциклопедичний	(1981	р.вид.).	
Тел.:	(093)	201-59-89.
·	Картини	 українських	 художників.	 Тел.:	
(095)	281-72-74.
·	Книги:	 «Біблейний	 довідник	
Геллея»	(укр.	мова,	750	стор.,	нов.),	
Ленін	 (1947	 р.вид.,	 гарний	 стан,	
35	 томів),	 журнали	 «Иностранная	
литература»,	 платівки	 (естрада,	
класика),	записи	на	магн.	стрічках,	
Купрін	(6	т.).	Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Книги	 (б/к	 та	 нові,	 є	 дитячі).	 Тел.:	 (099)	
103-44-10.
·	Книги:	«В	мире	животных»	(6	томов).	Тел.:	
(067)	230-04-94.
·	Книги:	 Дисней	 «Лучшие	 сказки	 о	 жи-
вотных»,	 «Мифы	 античности»,	 «Великие	
произведения	 искусства»,	 «Великие	 тайны	
прошлого»	(все	нов.).	Тел.:	(063)	752-88-12.
·	Книги	з	історії	та	традицій	єврейського	на-
рода	-	30	грн	та	90	грн.	Тел.:	(050)	076-91-61.
·	Книги	 з	 технології	 та	 виробництва	
м’ясопродуктів.	Тел.:	529-44-34.
·	Книги	 із	 домашньої	 бібліотеки	 дешево.	
Тел.:	362-36-55,	(068)	620-63-54.
·	Книги	із	домашньої	бібліотеки.	Тел.:	(066)	
763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Книги	 із	домашньої	бібліотеки.	Тел.:	229-
96-75,	(066)	272-24-04.
·	Книги	із	домашньої	бібліотеки,	укр.-рос.	ен-
циклопедія	-	150	грн.	Тел.:	(099)	520-78-85.
·	Книги	 класиків	 зарубіжної	 та	 радянської	
літератури	 з	 домашньої	 бібліотеки.	 Тел.:	
(099)	147-48-21.
·	Книги	(медична	тематика).	Тел.:	(067)	837-43-47.
·	Книги:	 Пушкін,	 Гладковський,	 Шолохов,	
Чехов,	Микола	та	Лев	Толстой,	Чарльз	Дік-
кенс.	Тел.:	(098)	769-52-04.
·	Книги:	Радхакрішна	и	Култер	«Гомеопати-
ческое	лечение	рака»	-	200	грн.	Тел.:	 (093)	
461-82-10.
·	Книги	 різні,	 збірки	 творів,	 патефон,	
платівки.	Тел.:	280-71-07,	(093)	121-39-17.
·	Книги	різні.	Тел.:	560-18-91.
·	Книги	різні	(художні,	спеціальна	література,	де-
ревообробка	та	ін.).	Тел.:	(095)	532-75-21.
·	Книги.	Тел.:	(068)	717-95-89.
·	Книги	 «Художественная	 вышивка»	 (ілю-
страції),	«Ручное	и	машинное	вышивание».	
Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Книги	художні	(різні),	платівки	(1960-1980	
р.).	Тел.:	(068)	352-19-43.
·	Книгу	 Блаватской	 «Тайная	 до-
ктрина»	 (2	 тома)	 -	 500	 евро.	 Тел.:	
(098)	 481-68-83,	 (098)	 481-68-82	
(Светлана	Гавриловна).
·	Книгу	 «Кобзар»	 (1984	 р.вид.,	 нов.).	 Тел.:	
524-78-90.
·	Книгу:	 Куманевский	 «История	 культуры	
Древней	 Греции	 и	 Рима»	 -	 110	 грн.	 Тел.:	
(067)	709-60-81.
·	Книгу	 Л.Чарской	 «Записки	 институтки»	
(1902	 г.,	 хор.	 сост.),	 газету	 «Киевская	
мысль»	от	4	марта	1917	г.	(норм.	сост.).	Тел.:	
(063)	947-51-31.
·	Книгу	 О.Блохіна	 «Футбол	 и	 вся	 моя	
жизнь».	Тел.:	(066)	216-73-96.
·	Книгу	 «Самоучитель	 ювелирного	 искус-
ства»	-	1000	грн,	книгу	«Атлас	СССР»	(1967	
р.,	до	50-річчя	Жовтневої	революції,	52х33	
см).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Книгу	Ч.Дікенс	 (9-й	том),	«Война	и	мир»	
(Толстой).	Тел.:	(066)	178-00-12.
·	Літературу	 з	 художнього	 вишивання,	
шиття;	 атлас	 залізниць	 СРСР;	 Велику	 ра-
дянську	енциклопедію	(збірник)	дешево;	лі-
тературу	дитячу;	книгу	«Ремонт	автомобиля	
АЗЛК-2141	МОСКВИЧ»,	Біблію	в	ілюстра-
ціях.	Тел.:	463-19-56.
·	Марки,	 платівки.	 Тел.:	 (067)	 686-37-46	 (з	
19.00	до	20.00).
·	Моделі	вітрильників	17	сторіччя	музейної	
якості	виконання.	Тел.:	(063)	378-14-96.
·	Модель	літака	БОЇНГ	В-777-300	(масштаб	
1:500)	-	600	грн.	Тел.:	(096)	307-71-30.
·	Мольберт	недорого.	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Ноти,	навчальні	посібники	для	6-струнної	
гітари.	Тел.:	(067)	210-85-35.
·	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	вінілові	 (90	шт.,	до	1978	р.,	СРСР,	
Польщі,	Болгарії,	Чехії,	естрада,	джаз	та	ін.,	не	
використовувалися).	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Платівки	для	патефона,	книги	(є	кулінарія),	
рами	 для	 картин,	шахи,	шашки.	 Тел.:	 566-
32-73,	(050)	441-31-60.
·	Платівки	для	патефона	(колекційні,	танці,	
1940-60	р.).	Тел.:	(067)	355-50-28.
·	Платівки	для	патефона	та	громофона.	Тел.:	
525-96-94.
·	Платівки	 радянських	 часів	 (дитяча,	
шкільна,	 патріотична,	 військова	 тематика),	
серію	ЖЗЛ	(150	томів),	повні	збірки	творів	
та	окремі	видання	книг	вітч.	і	закордонних	
авторів,	бібліотеку	світової	літ-ри	для	дітей	
(58	 томів),	 велика	 радянська	 енциклопедія	
(31	т.).	Тел.:	(066)	937-64-07.
·	Платівки.	Тел.:	(050)	107-45-25.
·	Платівки.	Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Подписное	 издание	 карикатур	 Херлуфа	
Битструпа	 (4	тома,	издание	1968	года),	 эн-
циклопедию	 хулиганствующего	 ортодокса	
Иосифа	Раскина.	Тел.:	(067)	329-39-15.
·	Практичний	посібник	«Велика	книга	роботи	
по	 дереву»	 (випилювання	 лобзіком,	 випалю-
вання,	 гравірування,	 основи	 бондарного	 ре-
месла,	плетіння).	Тел.:	(096)	717-43-50.

·	Практичний	 посібник	 «Велика	
книга	роботи	по	дереву».	Різьба,	ви-
пилювання	лобзиком,	випалювання,	
гравіровка,	 основи	 бондарного	 ре-
месла,	 плетіння	меблів.	Тел.:	 (095)	
932-56-68,	(096)	717-43-50.

·	Пропоную	 практичні	 посібники	
«Повна	 енциклопедія	 домашнього	
майстра»,	 «Будівництво.	 Елек-
трика.	Водопостачання.	Утеплення.	
Гідроізоляція.	Зварювання.	Гравіру-
вання	 по	металу».	 Тел.:	 (096)	 717-
43-50,	(095)	932-56-68.
·	Рами	для	картин.	Тел.:	(099)	103-44-10.
·	Словник	 англо-рос.	 та	 рос.-англ.	 (50	 тис.	
слів)	-	100	грн.	Тел.:	(095)	451-53-68.

·	Статті	 цікаві	 з	 преси	 за	 минулі	 роки	 по	
темах,	в	папках	за	ціною	макулатури,	жур-
нали	 технічні	 «Моделист-констрктор»,	
«Наука	и	жизнь»	та	ін.	по	1	грн.	Тел.:	(066)	
679-28-09.
·	Статуетки	керамічні	 (Україна).	Тел.:	 (097)	
996-62-70.
·	Шахи	подарункові	 (каміння,	 ексклюзив)	 -	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.

послуги 
·	Пишу	 картини	 на	 замовлення	
(оригінальна	 техніка,	 будь-які	 сю-
жети:	 особисті,	 історичні,	 портрет,	
пейзаж	 за	 бажанням).	 Техніка	 3-D	
абсолютно	нова.	Тел.:	(067)	450-59-
55,	(066)	963-27-63.
·	Приймаю	замовлення	на	поетичні	
поздоровлення.	Авторське	право	за-
реєстроване.	Тел.:	(050)	695-36-92.

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

куплю 
·	Рослину	епіфіліум	(під	час	цветіння,	будь-
якого	кольору,	для	себе).	Тел.:	484-49-00.

продам 
·	Акваріум	(120	л,	кришка,	тумба,	пристрої).	
Тел.:	567-05-90.
·	Акваріум	 (180	 л,	 з	 червоними	 рибками-
папужками	 та	 кутовою	 тумбою)	 -	 500	 грн.	
Тел.:	(067)	321-31-18.
·	Акваріум	 (70х47х30	 см)	 -	 350	 грн,	 рибок	
акваріумних.	Тел.:	(066)	155-25-44.
·	Алое	(3	роки).	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Вазон	грошове	дерево	(висота	80	см)	-	400	
грн,	 кімнатний	жасмін	 (великий,	 до	 1	м)	 -	
600	грн.	Тел.:	(050)	629-78-82.
·	Вазони	(алое,	каланхое).	Тел.:	566-
32-73,	(050)	441-31-60.
·	Вазони	(фікус,	висота	2	м,	для	офіса)	-	250	
грн,	вазон	(різдвяник,	2	роки),	кактуси	мек-
сиканські.	Тел.:	(066)	465-66-34,	526-39-33.
·	Кактус	(висота	1	м).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Кішечок	шотландських	прямовухих	(3	міс.)	
по	1	тис.грн.	Тел.:	(067)	726-57-26.
·	Клітку	для	папуг	(велика)	 -	100	грн.	Тел.:	
(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Клітку	для	хом’ячка	 (б/к)	 -	50	грн,	клітку	
для	птахів	(з	дроту,	25х30	см)	-	50	грн.	Тел.:	
(099)	195-45-52.
·	Комбінезони	 від	 дощу	 та	 зим.	 на	 хутрі	
(розмір	№	6)	для	собаки	середнього	розміру.	
Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Корм	для	котів	з	проблемою	ЖКТ	та	під-
шлункової	залози	HILLS	I/D	(1,5	упаковки,	
Голландія,	строк	придатності	до	2020	р.)	-	2	
тис.грн.	Тел.:	(067)	859-15-52.
·	Кротон	(5	років)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(099)	206-41-77.
·	Лимон	плодоносний.	Тел.:	337-05-82.
·	Пальми	(2	шт.,	дуже	великі,	виделяють	ки-
сень)	дешево.	Тел.:	245-72-48.
·	Рослини	алое	(4	та	6	років).	Тел.:	(050)	948-43-10.
·	Рослини	недорого.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Рослину	 алое	 (3,5	 роки).	 Тел.:	 566-45-08,	
(093)	422-36-35.
·	Рослину	алое	(3	роки)	-	40	грн.	Тел.:	(067)	
479-16-77.
·	Рослину	алое	(3	та	4	роки).	Тел.:	516-59-81.
·	Рослину	алое	(5	років)	дешево.	Тел.:	(066)	
927-88-67.
·	Рослину	алое	(5	років).	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Рослину	алое	(5	роки)	дешево.	Тел.:	(063)	
532-11-43.
·	Рослину	алое	(8	років,	висота	1,5	м).	Тел.:	
(097)	434-54-63.
·	Рослину	алое	(більш	3	років).	Тел.:	486-27-34.
·	Рослину	алое	(дуже	великий,	5	років).	Тел.:	
(067)	589-17-73.
·	Рослину	алое	недорого.	Тел.:	(066)	691-74-61.
·	Собаку	 породи	 метис	 вівчарки	 (окрас	 чер-
пачний,	 красивий,	 любить	 дітей,	 добрий,	
гарний	 охоронець	 для	 приват.	 будинку,	 знає	
команди,	Київська	обл.).	Тел.:	(067)	428-32-87.
·	Хлорофітум,	 драцену,	 грошове	 дерево.	
Тел.:	(066)	883-22-97,	(067)	172-59-89.
·	Цуценя	 німецької	 вівчарки	 (7	 міс.,	 «дів-
чинка»,	 родовід,	 для	 охорони,	 щеплення).	
Тел.:	(067)	801-09-25.
·	Цуценя	такси	 (батько	клубний,	коричневе	
з	рудим	-	«хлопчик»,	1,5	міс.,	здорове,	ще-
плення)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	983-63-05.
·	Цуценят	 йоркширського	 тер’єра	 (доку-
менти,	 чіп,	 щеплення,	 два	 міні	 та	 одне	 -	
стандарт).	Тел.:	(066)	409-35-87.
·	Цуценят	 німецької	 вівчарки.	 Тел.:	 (063)	
953-77-30.
·	Цуценят	 породи	 бордер-коллі	 від	 най-
кращих	виробників.	Тел.:	(093)	896-01-36.
·	Цуценят	 ротвейлера	 (родовід,	 щеплення,	
«хлопчики»)	 -	 5	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	 (096)	
870-59-67.
·	Цуценят	той-тер’єра.	Тел.:	(063)	183-77-42.

послуги 
·	Потрібен	догляд	за	котом	на	8-9	днів	(тери-
торія	ваша).	Терміново.	Тел.:	468-60-38.
·	Пропоную	 для	 в’язки	 кобеля	 кавказької	
вівчарки	 (рудо-білий,	 3	 роки,	 виставка	
ВДНГ	2018	р.,	очень	красивий).	Тел.:	(099)	
438-15-88.
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·	Іграшки	 новорічні	 для	 ялинки,	 ялинки	
штучні	радянськіх	часів.	Тел.:	234-05-94.
·	Протигази.	Тел.:	463-19-56.
·	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.
·	Сосну	 штучні	 фірми	 АРКТИКА	 (1,5	 м,	
хрестовина)	-	180	грн.	Тел.:	(067)	743-43-01.
·	Шиньйон	 (жін.,	 світло-русявий,	 довжина	
33	см,	натур.	волосся).	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Ялинку	блакитну	(висота	10	м).	Тел.:	(095)	
859-87-34,	(093)	914-19-02.
·	Ялинку	 голубу	 (маленька,	 охайна,	 із	
землею	та	корінням,	для	подальшого	висад-
жування)	недорого.	Тел.:	(067)	899-17-65.
·	Ялинку	штучну	(180	см)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	
(095)	319-67-57,	(066)	304-75-92.

# Оповіщення 13
·	В	 листопаді	 2019	 року	 було	 загу-
блено	 правовстановлюючі	 доку-
менти	 на	 квартиру	 на	 ім’я	Студін-
ської	 Лариси	 Олександрівни.	 Про-
симо	повернути	за	винагороду.	Тел.:	
(099)	904-13-00	або	(063)	673-70-33.
·	Втрачене	пенсійне	посвідчення	№	
2309303618,	 серія	 ААЗ	 №	 806631	
видане	 01.10.2013	 р.	 Пенсійним	
фондом	 України	 на	 ім’я	 Калашнік	
Олександр	Вікторович,	вважати	не-
дійсним.

·	Втрачене	посвідчення	громадянки,	
яка	евакуйована	з	зони	відчуження	
у	 1986	 році,	 №	 101666,	 категорії	
2	 серії	 Б	 на	 ім’я	 М’якотіної	 Те-
тяни	 Володимирівни,	 вважати	 не-
дійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 дитини	 з	
інвалідністю	 ААГ	 №	 219451	 від	
21.05.2019	 р.,	 видане	 Ірпінським	
МУСЗН	 на	 ім’я	 Терещенко	 Артем	
Андрійович,	вважати	недійсним
·	Втрачене	посвідчення	дитини	з	ба-
гатодітної	сім’ї	серія	ДБ	№	005439	
видане	 08.07.2015	 р.	 службою	 у	
справах	 сім’ї	 та	 дітей	 Ірпінської	
міської	ради	на	ім’я	Антонюк	Євген	
Іванович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 (дублікат)	
учасника	ліквідації	наслідків	аварії	
на	 Чорнобильській	 АЕС	 у	 1986	
р.	 категорія	 2,	 серія	 А,	 №	 375938	
від	 06.10.2000	 р.	 видане	 Держад-
міністрацією	 м.Києва	 на	 ім’я	 Ка-
лашнік	Олександр	Вікторович,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачене	посвідчення	особи,	яка	по-
страждала	внаслідок	Чорнобильської	
катастрофи	 (категорія	 1)	 серія	А,	№	
112793	 с,	 та	 вкладка	№	 609191с	 до	
посвідчення	громадянки,	яка	постра-
ждала	 внаслідок	 Чорнобильської	
катастрофи,	 видані	 03.07.07	 р.	
Київською	ОДА	на	ім’я	Ягольник	Га-
лина	Сергіївна,	вважати	недійсними.
·	Втрачене	 посвідчення	 УБД	 МВ	
№	011902	від	27.05.2015	р.	на	 ім’я	
Сандрацького	 Віктора	 Петровича,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	дій	серія	МВ,	№	020464	ви-
дане	25.06.2015	р.	ГУ	МВС	України	
в	м.Києві	на	ім’я	Компанець	Андрій	
Миколайович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	дій	серія	УБД	№	439780	на	
ім’я	 Івасенко	 Микола	 Вікторович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	посвідчення	учасника	бой-
ових	дій	серія	ЮА,	№	052716	видане	
24.04.2015	 р.	 Головним	 управлінням	
персоналу	 Генерального	штабу	 ЗСУ	
на	 ім’я	Малюга	Ярослав	Володими-
рович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	на	право	влас-
ності	на	житло	за	адресою:	м.Київ,	
бульвар	 Верховної	 Ради,	 19,	 кв.	
34,	 видане	 відповідно	 до	 розпо-
рядження	 Органу	 приватизації	
Дніпровської	 районної	 Ради	 на-
родних	 депутатів	 від	 22.12.1995	 р.	
№	24-262,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	про	право	влас-
ності	 на	 житло	 за	 адресою:	 м.Київ,	
проспект	Рокоссовського,3-а,	кв.	136,	
видане	на	ім’я	Бондаренко	Юрій	Гри-
горович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	службове	посвідчення	на	
ім’я	 Степаненко	 Руслан	 Анатолій-
ович,	видане	військовою	частиною	
3030	 серія	 НГ	 50420,	 прошу	 вва-
жати	недійсним.
·	Втрачені	 атестат	 КВ	№	 15624446	
та	додаток,	видані	у	2001	р.	СЗОШ	
І-ІІІ	ступенів	№	266	м.Києва	на	ім’я	
Гуменюк	 Марина	 Костянтинівна,	
вважати	недійсними.
·	Втрачені	 диплом	 бакалавра	 КВ	
№	 41759179	 та	 додаток,	 видані	
11.07.2011	 р.	 НАУ	 ФКС	 на	 ім’я	
Хмара	Олександр	Володимирович,	
вважати	недійсними.
·	Втрачені	 диплом	 магістра	 КВ	 №	
45998205	та	додаток	видані	у	2013	
р.	 НАУ	 ІПН	 на	 ім’я	 Хмара	 Олек-
сандр	Володимирович,	вважати	не-
дійсними.
·	Втрачений	 диплом	 кваліфікова-
ного	 робітника	 КВ	 №	 16844214,	
виданий	 Професійно-технічним	
училищем	№	 25	 в	 м.Києві	 на	 ім’я	
Мочалов	 Віктор	 Павлович.	 Зазна-
чений	диплом	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 диплом	 спеціаліста	 з	
відзнакою	КМ	№	900594,	 виданий	
27.06.1997	 р.	 Національним	 аг-
рарним	університетом	на	 ім’я	Ряб-
ченко	Віталій	Володимирович,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачений	 документ	 на	 право	
власності	 на	 житло	 по	 вулиці	 Го-
лосіївська,	буд.	4,	кв.	83,	м.Київ,	ви-
даний	 державною	 адміністрацією	
Московського	району	15.07.1999	р.,	
розпорядження	№	22192.
·Втрачений	 диплом	 серії	 КВ	 №	
41593954	 від	 24.06.2011	 р.,	 ОКР	
«Бакалавр»	 за	 кваліфікацією	 «ба-
калавр	 психології»,	 виданий	 На-
ціональним	 Педагогічним	 Універ-
ситетом	імені	М.П.Драгоманова	на	
ім’я	Мельніченко	Марини	Юріївни,	
прошу	вважати	його	недійсним
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
виданий	2015	року	Київським	Уні-
верситетом	імені	Бориса	Грінченка	
на	ім’я	Дерев’янко	Катерина	Воло-
димирівна,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток,	
виданий	 КНЛУ	 2019	 року	 на	 ім’я	
Толкан	 Аліна	 Романівна.	 Квиток	
вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
виданий	на	 ім’я	Гурба	Аліна	Анд-
ріївна,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
КВ	12247597	виданий	01.09.2018	р.	
Київським	Університетом	Культури	
на	ім’я	Комлик	Ігор	Олегович,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
КВ	№	12396594	виданий	01.09.2018	
р.	 НУФВСУ	 на	 ім’я	 Ткаченко	
Олександр	Юрійович,	 вважати	 не-
дійсним.

·	Втрачені	 свідоцтво	 про	 право	
власності	на	житло	та	технічний	па-
спорт	за	адресою:	м.Київ,	вул.	Шеп-
тицького	(колишня	вул.	Луначарсь-
кого),	 20,	 кв.	 32,	 та	 свідоцтво	 про	
право	 на	 спадщину	 видані	 на	 ім’я	
Палєм	А.В.,	вважати	недійсними.
·	Посвідчення	 громадянки,	 яка	 по-
страждала	 від	 Чорнобильської	 ка-
тастрофи	 (категорія	 3)	 серія	 Б	 №	
543029	 видане	 19.06.95	 р.	 Жито-
мирським	 Облвиконкомом	 на	 ім’я	
Шеремет	Людмила	Борисівна,	вва-
жати	недійсним.
·	Посвідчення	 дитини,	 яка	 потер-
піла	 від	 Чорнобильської	 ката-
строфи,	серія	Д	№	098114	Н	видане	
Київською	 облдержадміністрацією	
26.07.2005	 р.,	 серія	 і	 номер	 сві-
доцтва	 про	 народження	 І-ОК	 №	
016841	на	ім’я	Росла	Катерина	Анд-
ріївна,	вважати	недійсним.
·	Пошкоджене	посвідчення	потерпі-
лого	внаслідок	аварії	на	ЧАЕС	кате-
горія	4	серія	В-П	№	236213	видане	
Київською	 облдержадміністрацією	
09.11.2005	 р.	 на	 ім’я	 Ігуменова	
Ольга	 Євгеніївна,	 вважати	 не-
дійсним.
·	Студентський	 квиток	 виданий	 на-
ціональним	 університетом	 фізич-
ного	виховання	і	спорту	України	на	
ім’я	 Захарченко	 Владислав	 Рома-
нович,	вважати	недійсним.

$ Знайомства 14

14.1. Шлюбні агенції
·	Агенція	 шлюбна	 «Венера»:	 до-
свідчена	 сваха	 (стаж	 18	 років).	
Фотокаталоги.	 Індивідуальний	
підхід,	 будь-який	 вік.	 Свід.	 СПД	
№	22298	від	15.03.04	г.	www.venera.
in.ua.	 Тел.:	 540-21-13,	 360-21-13,	
(067)	919-99-64.

14.2. Вона чекає його
·	Вдові	 привітній	 (165-68)	 з	 висоти	
пенсійного	Олімпу	на	 поклик	 вдо-
вого	киянина,	влаштованого,	за	70-
170,	 самий	 час	 злітіти.	 Тел.:	 (099)	
259-67-63.
·	Жінка	(61-160-60,	житлом	забезпе-
чена),	 познайомиться	 з	 чоловіком	
з	 Києва	 або	 передмістя,	 для	 ство-
рення	сім’ї.	Тел.:	(097)	427-02-19.
·	Індіго	жіночої	статі	наполегливо	шукає	свою	
половинку,	що	необачно	заблукала	в	лабіринті	
Всесвіту.	Аліса.	Тел.:	(067)	450-59-55.
·	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	 (53-161-78)	 познайомиться	 з	 ки-
янином	 50-60	 років,	 без	 матеріально-жит-
лових	проблем,	для	серйозних	відносин	та	
створення	сім’ї.	Телефонувати	після	18.00.	
Тел.:	(068)	776-71-37.
·	Мрію	зустріти	свого	чоловіка,	віком	55-70	
років,	симпатичного,	люблячого,	без	усяких	
підводних	каменців.	Українка,	 струнка,	 се-
реднього	зросту.	Чоловіків	легкої	поведінки	
прошу	 не	 телефонувати.	Юлія.	 Тел.:	 (066)	
963-27-63.
·	Самотня	 жінка	 (68	 років)	 познайомиться	
з	 порядним	 чоловіком	 для	 спілкування	 та	
можливого	створення	сім’ї.	Адр.:	08304	Бо-
риспіль,	до	зап.,	Щербаковій	Л.В.
·	Самотня	 киянка	 (64-165-80,	 освіта	 вища,	
гарна	 господиня,	 без	 шкідливих	 звичок,	
житлом	забезпечена,	порядна,	працюю).	По-
знайомлюся	із	незлим,	порядним	киянином,	
без	шкідливих	звичок.	Тел.:	(067)	972-44-15.
·	Светлана,	 симпатичная,	 рост	 178	 см,	
высшее	 образование,	 без	 вредных	 при-
вычек.	Вы:	от	45	лет,	высокий,	высшее	об-
разование,	 добропорядочный,	 предприим-
чивый,	блондин	со	светлыми	глазами.	Тел.:	
(093)	026-32-16.

14.3. Він чекає її
·	Вінничанин	 (40-170-67,	 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.
·	Киянин	 (26-170-70,	 інвалід	 другої	
групи,	 працюю).	 Бажаю	 познайо-
митися	 з	 дівчиною,	 можна	 з	 села.	
Освіта	вища	-	магістр,	володію	ан-
глійською	мовою,	люблю	легку	ат-
летику,	 риболовлю.	 Для	 Максима.	
Тел.:	(050)	961-72-63.
·	Киянин	 (29	 років)	 познайомиться	 з	 дів-
чиною	27-28	років	для	створення	сім’ї.	Тел.:	
(066)	702-41-44.
·	Киянин	 (40	 років,	 без	шкідливих	 звичок)	
бажає	знайти	гарну,	порядну	жінку	для	ство-
рення	сім’ї.	Тел.:	(095)	246-55-96.
·	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	 (50-185-87)	 познайомиться	 з	
жінкою	до	45	років,	не	полною.	Тел.:	(044)	
587-97-50,	(094)	887-97-50.
·	Киянин	 (54-180-80),	 матеріально	
та	 житлом	 забезпечений,	 познайо-
миться	 з	 киянкою	 60-65	 років,	 з	
дуже	великим	бюстом.	Е-mail:	alex.
shpak0990@gmail.com.
·	Киянин	 (55-178-76,	 без	 матеріально-жит-
лових	 проблем,	 захоплення:	 столярка,	
дизайн,	 акордеон)	 познайомиться	 зі	 спо-
кійною,	 хазяйновитою	 жінкою	 середнього	
віку,	 без	 матеріально-житлових	 проблем.	
Тел.:	(066)	459-82-04.
·	Киянин	 (60-165-70,	 освіта	 музична)	 по-
знайомиться	 з	 киянкою	 до	 60	 років.	 Тел.:	
(098)	477-92-14.
·	Киянин	(68-188-75)	познайомиться	
з	 розумною,	 порядною,	 свідомою	
українкою,	 яка	 веде	 здоровий	
спосіб	життя	 (добре,	 якщо	розуміє	
Поля	 Брега,	 Геннадія	 Малахова).	
Тел.:	(098)	227-72-04.
·	Киянин	 без	 шкідливих	 звичок	 та	 ма-
теріальних	 проблем	 шукає	 супутницю	
життя	 60-65	 років,	 зростом	 160	 см.	 Тел.:	
(097)	403-17-22.
·	Киянин	(вдівець,	без	шкідливих	звичок	та	ма-
теріальних,	житлових	проблем)	шукає	супут-
ницю	життя,	35-60	років,	зріст	до	160	см.	Адр.:	
02002	Київ,	пред’явнику	паспорта	МЕ	017362.

·	Познайомлюся	з	дівчиною,	можна,	яка	має	
одного	або	двох	дітей.	Тел.:	(098)	784-95-24.
·	Самотній	 киянин	 (64-478-72)	 чекає	 на	
зустріч	із	самотньою	киянкою	без	житлових	
проблем	 для	 сімейних	 відносин.	 Листи	 не	
пишіть,	 телефонуйте	 на	 мобільний.	 Тел.:	
(063)	827-57-00.
·	Симпатичний	чоловік	(52-175-75,	без	шкід-
ливих	 звичок)	 шукає	 жінку	 для	 створення	
сім’ї.	Тел.:	(068)	235-89-43.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-40	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	04108	Київ,	а/с	33.
·	Стрункий	приємний	чоловік	 (за	 60	 років)	
познайомиться	 для	 зустрічей	 та	 серйозних	
відносин	 зі	 стрункою,	 привабливою	 жі-
ночкою.	Тел.:	(063)	753-59-27.
·	Чоловік	(53-175-85,	без	шкідливих	звичок).	
Для	створення	сім’ї	познайомиться	з	добро-
зичливою	жінкою.	Тел.:	(097)	455-97-73.
·	Чоловік	(56-180-90,	освіта	вища	технічна)	
для	 серйозних	 відносин	 познайомиться.	
Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Шукаю	 справжнього	 друга	 в	 обличчі	 не-
повної	жінки	без	дітей	та	житлових	проблем.	
Киянин	 (57-178-85,	 освіта	 вища,	 квартирою	
в	Києві	 забезпечен,	 заробляю	небагато,	 тому	
шукаючих	спонсора	не	турбувати).	Тел.:	(095)	
927-15-82,	(096)	266-58-52.
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15.1. Подарую
·	Біблію	 електронну	 на	 сонячних	 батареях	
(для	незрячих).	Тел.:	(066)	563-94-42.
·	Будинок	 (с.Степанівка,	 Черкаська	 обл.,	
ст.Мар’янівка,	 4	 кімнати,	 цегл.,	 електрое-
нергія).	Треба	тільки	платити	за	світло.	Тел.:	
(063)	216-59-55.
·	Відеокасети	 (бойовики,	 для	 відеомагніто-
фона).	Тел.:	(099)	206-41-77.
·	Відеомагнітофон,	 аудіокасети	 б/к,	 цікаві	
статті	 з	преси	за	минулі	роки	за	темами,	в	
папках.	Тел.:	(066)	679-28-09.
·	Диван	(Борщагівка).	Тел.:	(099)	555-87-82.
·	Для	 небайдужих,	 подарунок	 для	 душі:	
блідо-рудий,	доглянутий,	ласкавий	котик	(8	
міс.)	або	його	її,	чорнява	красуня-сестричка	
(стерилізована).	 При	 бажанні	 доставка	 на	
дом.	Відгукниться.	Тел.:	(050)	312-13-27.
·	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	 біло-сіреньку	 (5	 міс.,	 стерилі-
зація).	Тел.:	(098)	514-70-76.
·	Кішку	персидську	(доросла),	в	добрі	руки.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Коляску	 інвалідну	 (важельна,	 дорожня).	
Тел.:	(067)	116-41-91.
·	Кошеня	 (3	 міс.,	 гладкошерсте,	 світло-
руде	 з	 мармуровим	 малюнком,	 ласкаве,	
«хлопчик»,	грайливий,	привчений	до	лотка,	
можлива	доставка),	в	добрі	руки.	Тел.:	(050)	
382-63-63	(Алевтина).
·	Кошеня	(3	міс.,	гладкошерсте,	чорне,	«дів-
чинка»,	 блискуча	 норкова	 шубка,	 ласкава,	
грайлива,	 привчена	 до	 туалету,	 можлива	
доставка,	Солом’янський	р-н),	в	добрі	руки.	
Тел.:	242-07-91,	(050)	382-63-63.
·	Кошеня	біло-сіре	(4	міс.,	«дівчинка»,	пух-
наста,	 їжу	 надаю,	 стерилізоване),	 в	 добрі	
руки.	Тел.:	(098)	514-70-76.
·	Кошеня	 («дівчинка»,	 2	 міс.,	 руда,	 сибір-
ська).	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кошенят	(два	попелясті,	одне	чорне,	одне	
тиргове),	в	добрі	руки.	Тел.:	(098)	514-70-76	
(Марія	Богданівна).
·	Працівникам	соціальних	служб	чоловічий	
одяг	 з	 метою	 благодійного	 використання.	
Тел.:	(068)	722-30-29.
·	Собаку	 («дівчинка»,	 1,5	 роки,	 середнього	
розміру,	чорна	з	беж.	підпалом,	метис,	стерилі-
зована,	 оброблена	 від	 шкідників,	 гарна	 для	
охорони,	любить	дітей).	Тел.:	(050)	184-93-13.
·	Собаку	 породи	 метис	 вівчарки	 (окрас	 чер-
пачний,	 красивий,	 любить	 дітей,	 добрий,	
гарний	 охоронець	 для	 приват.	 будинку,	 знає	
команди,	Київська	обл.).	Тел.:	(067)	428-32-87.
·	Цуценят	(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.
·	Цуценят	 та	 молодих	 собак	 в	 добрі	 руки.	
Тел.:	(063)	119-63-00,	(067)	165-47-30.

15.2. Прийму в дарунок
·	Автобляху	 або	 обміняю	 на	 човен	 КА-
ЗАНКА	з	лафетом.	Тел.:	(099)	292-62-91.
·	Багатодітна	мати-одиночка:	ліжко,	матрац,	
розкладачку,	 велосипед,	 телевізор,	 моб.	
телефон,	 кавомолку,	 м’ясорубку,	 каструлі,	
ноутбук	або	комп’ютер,	речі	б/к	та	нов.	для	
хлопчика	10-12	років.	Тел.:	(099)	103-44-10.
·	Диван	 (м.	 «Святошин»,	 б.Вернадського),	
книжки.	Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Дриль,	 болгарку,	 шуруповерт.	 Тел.:	 (099)	
100-46-57.
·	Євробляхи	 в	 подарунок	 за	 200	 у.о.	 Тел.:	
(097)	847-44-05.
·	Інструменти	музичні.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Касети,	 бобини,	 відеокасети,	 компакт-
диски,	платівки	(інвалід	другої	групи).	Тел.:	
(067)	210-85-35.
·	Книги	 «Календарь	 друидов»,	 «Нумеро-
логия	 -	 значение	 чисел»	 для	 інваліда	 або	
куплю	недорого.	Тел.:	(098)	154-26-71.
·	Коляску	 інвалідну	 (нов.	 або	 б/к),	
ходунки,	 милиці	 (з	 наступною	 пе-
редачею	до	госпіталю).	Розглянемо	
пропозиції.	 Тел.:	 (066)	 215-67-22,	
(098)	846-67-30.
·	Куртку	(чол.,	р.54-56,	зим.	та	осін.),	
ноутбук	або	ін.	гаджет	для	інваліда	
другої	групи.	Тел.:	(098)	400-88-83.
·	Меблі,	 побутову	 техніку	 для	 багатодітної	
сім’ї.	Тел.:	(066)	743-38-23.
·	Меблі.	Тел.:	(063)	427-13-33.
·	Ноутбук,	намет	армійський	або	спортивну,	
інструменти	 геодезичні,	 човен	 гумовий.	
Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Піаніно.	Тел.:	280-10-86.
·	Планшет	для	інваліда.	Тел.:	(050)	065-12-57.
·	Планшет	для	інваліда.	Тел.:	524-35-03.
·	Смартфон	 новий	 для	 інваліда.	 Тел.:	 (098)	
690-67-44	(Ігор).
·	Сотовий	телефон.	Тел.:	(066)	119-72-60.
·	Старенький	 відеоплаєр	 та	 диски	 DVD	 з	
фільмами	 та	 укра=їнською	 музикою,	 на-
родною	та	сучасною.	Тел.:	(068)	128-86-20.
·	Телевізор	в	робочому	стані.	Тел.:	(096)	228-00-79.
·	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	першої	групи).	Тел.:	
(050)	951-03-07.
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