прийом безплатних оголошень

за тел.: 482-01-13

e-mail: mail@eo.kiev.ua

на сайті он-лайн: g.eo.kiev.ua

про все і терміново

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВДРУЖНОСТІ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

№ 15–16 (5373) 30 квітня – 13 травня 2021 р.

Видається з 17 грудня 1991 р.

PLANETA V2/4-7/SW.

Зав. ном. - 270425. Аркушепрогони 28050000 1992/1996 renov

www.bpf.ua

WOHLENBERG 3-нож.

Тел.: (099) 137-70-38

www.eo.kiev.ua

КУПЛЮ ДОРОГО

ПРОДАЖ

ПОЛIГРАФIЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ, Б/К:

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

Виходить у п’ятницю

sobchenkomaksim17@gmail.com

096 197 30 76

Виробництво Металопластикових та
Алюмінієвих конструкцій.
Ремонт та сервісне обслуговування,
індиідуальний підхід.

Ремонт

комп’ютерів на дому

Гарантія.
Без вихідних.

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

ШВИДКО ЯКІСНО НАДІЙНО

ШВИДКИЙ РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ
Телефонуйте
у будь-який час:

(044)
(063)
(067)
(050)

247-99-97
247-99-97
399-36-97
560-94-97

Усіх типів.
На дому.
Виклик
безплатний.
Якість,
гарантія.

МЕБЛІ ДЛЯ РЕСТОРАНІВ,
КАФЕ, БАРІВ

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 платіжноінформаційних терміналах

відділень «Ощадбанк»

по м. Києву та Київській області.
Для цього необхідно на моніторі
термінала покроково
натискати кнопки
«ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ»

––4

Столи та стільці (20 комплектів)
із натурального світлого дуба.
20 стільців зроблені на замовлення
і складаються один на один.
Якісні та красиві меблі!

«ЗА ПОСЛУГИ» ––4 «ГАЗЕТИ»

––4

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

У цьому номері:
1255 оголошень у розділі "Нерухомість"
386 оголошень у розділі "Транспорт"
902 оголошення у розділі "Все для дому"
128 оголошень у розділі "Будівництво"

Тел.: (050) 311-89-52 (Олександр)
прийом платних оголошень

335 оголошень у розділі "Робота"

за тел.: 482-08-62,

482086@ukr.net

он-лайн: g.eo.kiev.ua

ЯК ПОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ

РУБРИКИ
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

ПЛАТНІ 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 оголошення тільки платні, з перевіркою (передзвоном на вказаний
номер телефону).
8. У контактній інформації, що подана на купонах із газети та надіслана електронною поштою, допускається один номер телефону та електронна адреса. У оголошеннях, прийнятих по телефону, вказується один номер телефону.
9. Оголошення на бланку із газети публікується у одному номері.

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

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.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Редакція має право на редагування оголошень та реклами, скорочення 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), рекламодавець повинен надати розповсюджувачу реклами для розміщення
реклами та оголошень на види діяльності або товари, що підлягають 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 роботах 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.

Розцінки на платні послуги (з урахуванням ПДВ)

Платні оголошення (рубрики №№ 1–12, 14–16). Діють з 04.01.2021 року
ЗВИЧАЙНЕ

ВИДІЛЕНЕ КУРСИВОМ

У РАМЦІ

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

• Дачу в Кончі-Заспі (Обухівський 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.

ФОТООГОЛОШЕННЯ

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

До 20 слів – 20 грн

До 20 слів – 23 грн

До 20 слів – 25 грн

До 20 слів– 27 грн

- 5 публікацій підряд – 90 грн
(вартість одного – 18 грн);
- 10 публікацій підряд – 170 грн
(вартість одного – 17 грн);
- 20 публікацій підряд – 300 грн
(вартість одного – 15 грн);

- 5 публікацій підряд – 105 грн
(вартість одного – 21 грн);
- 10 публікацій підряд – 200 грн
(вартість одного – 20 грн);
- 20 публікацій підряд – 360 грн
(вартість одного – 18 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);

- 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 – 30 грн.

До 50 слів – 35 грн.

До 50 слів – 38 грн.

До 50 слів – 40 грн.

МАКЕТНА
РЕКЛАМА

Вартість мінімального
блоку на 1-й стор.
(42х45мм) – 220 грн.
Вартість мінімального
блоку в рубриках
(42х45мм) – 140 грн.
При багаторазовому
замовленні реклами діють
договірні ціни.

РОЗЦІНКИ НА ОГОЛОШЕННЯ
В РУБРИЦІ № 13 “ОПОВІЩЕННЯ”
Для фізичних осіб:

- до 20 слів – 60 грн;

- до 50 слів – 80 грн.

Оголошення від фізичних осіб приймаються тільки
при наявності паспорта.
Для ФО-підприємців та юридичних осіб:

- оголошення блоком (до 260 знаків) – 175 грн.

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

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 приймаються тільки на
центральному пункті:
вул. Воровського, 26)

Оголошення:

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

ВАРТІСТЬ ОГОЛОШЕНЬ В РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТАХ УКРАЇНИ (10 видань)
Звичайне оголошення

до 250 знаків

20,00 грн (в одну газету)

Виділене курсивом

до 250 знаків

23,00 грн (в одну газету)

В рамці

до 250 знаків

25,00 грн (в одну газету)

Фотооголошення

до 250 знаків + фото

27,00 грн (в одну газету)

Рекламний блок

42 х 42 мм

65,00 грн (в одну газету)

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)
ЦЕНТР, Саксаганського, 125, оф.3 (вхід з двору). 536-11-59
ШУЛЯВКА, Олекси Тихого, 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.

№ 15–16

·Солом’янський,

Відрадний, Солом’янка,
Чоколівка, Шулявка, пл.Севастопольська
(будь-який поверх та стан, гарний транспорт), у господаря. Без посередників. Тел.:
(097) 601-36-88.
·Троєщина (початок), до 35 тис. у.о. Тел.:
1.2. Квартири
362-27-97.
·Троєщина, Райдужний, Лісовий, Воскресенка, Березняки, Дарниця, Позняки, Осокуплю
корки, Харківський, Оболонь, Сирець (будькімнати
який стан), у господаря. Тел.: (097) 479-12-20.
·Або 1-кімн. (лівий берег, Нивки, без ре- ·Харківський, Позняки (від 62 кв.м). Тел.:
монту). Тел.: (067) 777-36-56.
(068) 592-54-91.
·Або 1-кімн. (правий берег). Терміново.
3-кімнатні
Тел.: (093) 152-05-03.
Борщагівка, Відрадний, Біличі, Академ·В будь-якому р-ні. Тел.: (098) 684-82-08. ·містечко,
Караваєві дачі, Виноградар, Обо·Готельну, кімнату в комунальній (для себе) лонь, Сирець,
Нивки (будь-який поверх та
недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
стан), у господаря. Тел.: (097) 751-51-78.
· Дніпровський, до 9 тис. у.о. Тел.: (066) ·Дарницький, Позняки, Осокорки, у влас939-30-53.
ника. Тел.: 599-53-91.
·Кімнату або готельну в комунальній
(Нивки, тільки перший поверх, для себе). ·Центр, у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
Тел.: (097) 616-01-00.
продам
·Кімнату (біля метро), до 13 тис. у.о. Тел.:
кімнати
(093) 920-35-86.
·Кімнату в 2(3)-кімн. (Воскресенка, Троє- ДАРНИЦЬКИЙ р-н
щина, Райдужний, Лісовий, Дарниця, порядні · Кімнату в 4-кімн. Биківня (вул.
сусіди), у господаря. Тел.: (067) 597-34-74.
Радистів, 2/2, 17 кв.м, з меблями,
·Кімнату в комунальній (Дніпровський, Дес- плюс сарай біля будинку, 10 хв. до
нянський), у господаря. Тел.: (067) 597-34-74. м. «Лісова») - 12 тис. у.о. Тел.: (068)
·Лівий берег, до 28 тис. у.о. Тел.: (099) 911-94-80. 752-27-24.
· Лівий берег, до 9,5 тис. у.о. Тел.: (068) ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
592-54-91.
·Дві кімнати в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Ма1-кімнатні, гостинки
яковського, 7/9, 18 та 10 кв.м з балконом
·Або 2-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (098) утепл.) - 25 тис. у.о. або окремо 12 тис. у.о.
та 14 тис. у.о., торг. Тел.: (096) 176-66-09.
684-82-08.
·Або 2-кімн. (Воскресенка, Троєщина). ·Дві кімнати в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, «Фестивальний», 6/9, 18 + 10
Тел.: (099) 911-94-80.
лоджія, балкон, металопластикові
·Або 2-кімн. (лівий берег, Березняки, Вос- кв.м,
кресенка, Дарниця, Райдужний, Троєщина, вікна, кондиціонер) - 25 тис. у.о., торг. Тел.:
(096)
176-66-09.
Соцмісто, Лісовий, будь-який поверх та стан,
гарне транспортне сполучення), у господаря. ·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Архітектора Ніколаєва, 3/9, 11,8 кв.м, лоджія, окремий
Без посередників. Тел.: (095) 140-30-24.
особовий рахунок, тільки за договором дару·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. вання)
- 11 тис. у.о. Тел.: (098) 760-87-47.
Тел.: (096) 964-25-51.
·Або 2-кімн. (правий берег, Автовокзал, ·Кімнату в гуртожитку. Лісовий (вул. Космонавта
Волкова,
7/9, 18,3 кв.м, меблі) - 18 тис.
Деміївка, Голосіїв, Оболонь, Куренівка,
Сирець, Нивки, Чоколівка, Шулявка, у.о. Тел.: (050) 546-18-70, (098) 130-35-22.
Солом’янка, будь-який поверх та стан), у
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
господаря. Тел.: (095) 118-05-70.
·Кімнату в гуртожитку. Воскресенка (вул. С.  
·Або 2-кімн. (правий берег, біля метро), у Стальського,26, 5/9, 18,3 кв.м, меблі) - 14 тис.
господаря. Тел.: (063) 233-69-66.
у.о. Хазяйка. Терміново. Тел.: (097) 020-92-55.
·Або 2-кімн. (правий берег), у господаря. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
Тел.: (096) 218-75-77.
Кімнату в 8-кімн. Виноградар (вул. Світли·Або 2-кімн. (правий берег) у господаря. ·цького,
5/9, 28/19 кв.м) - 14 тис. у.о. з офорТел.: (096) 304-44-30.
мленням. Тел.: (093) 152-05-03.
·Або 2-кімн. (Троєщина, Воскресенка). СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
Тел.: (067) 777-36-56.
Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. М. Ва·Або 2-кімн. (цегл. будинок), у господаря. ·силенка,
м. «Берестейська», 4/5, 13 кв.м,
Тел.: 389-97-28.
кімната окрема, склопакети, с/в сум.) - 11
·Або готельну (бажано Виноградар, Вітряні тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.
Гори, Солом’янський або ін.). Терміново. ·Кімнату в гуртожитку (2-й поверх цегл. буТел.: 242-09-50, (050) 827-09-37.
динку, 20 кв.м, приват., не кутова). Власник.
·Або готельну (Виноградар, Мінський, Ку- Тел.: (067) 111-98-15.
ренівка, Оболонь, Нивки), у власника. Тел.:
1-кімнатні, гостинки
(093) 230-01-21.
·Або готельну (Дніпровський, Деснян- ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
ський, Дарницький), у господаря. Без посе- ·Теремки (Одеське шосе, ЖК «Одеський
редників. Тел.: (067) 597-34-74.
бульвар», 19/25, 44/16,9/11,5 кв.м, бу·Або кімнату в гуртожитку за реальну ціну. динок № 3, моноліт., утеплений фасад, 3
ліфта, зтяжка, штукатурка, електропроТел.: (067) 911-29-90.
водка, лоджія 3,1 кв.м, світла, всі міські
·Академмістечко, Борщагівка, Виноградар, комунікації,
інфраструктура, поряд ліс, м.
Нивки, Сирець (у нестарому будинку), у
«Теремки» - 3 хв., власна) - 40,8 тис. у.о.
власника. Тел.: (094) 899-06-12.
Тел.: (068) 119-77-86.
·Академмістечко, Борщагівка, Виноградар,
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
Святошин, Нивки (у нестарому будинку), у
власника. Тел.: (094) 899-53-91.
·Харківський (пр. М.Бажана, 2/9 цегл.,
·Бажано Микільська Борщагівка (К.-Свято- 33/18/8 кв.м) - договірна. Тел.: (096) 469-94шинський р-н, невисокий поверх, житловий 94, (068) 291-58-31.
стан, в 9- або 16-поверхових будинках).
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
Тел.: (050) 819-66-56.
·Готельну. Троєщина (пр. В. Маяковського,
·Біля метро (для себе). Тел.: 362-27-97.
5/9, 32/17/7 кв.м, житловий стан) - 35 тис.
·Виноградар (вул. Світлицького,24,26). Роз- у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
гляну всі пропозиції. У власника. Тел.: (096)
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
411-28-60.
Райдужний (вул. П. Вершигори, 5/9, 31,8
·Виноградар, Куренівка, Сирець, у влас- ·кв.м,
під ремонт) - за домовленістю. Тел.:
ника. Тел.: 599-53-91.
(063) 701-07-03.
·Виноградар, Нивки, Сирець, у власника.
Тел.: (097) 815-68-40.
· Соцмісто (вул. Тампере, 1/5, 30
· Голосіївський (від 48 кв.м). Тел.: (067) кв.м, хрущовка). Тел.: (067) 883777-36-56.
62-28, (044) 292-00-32.
·Голосіївський (м. «Либідська», новобуОБОЛОНСЬКИЙ р-н
дова), до 60 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
·Для себе (загальна площа до 35 кв.м). ·Оболонь (пров. Балтійський,23, ЖК «Навігатор»,
будинок № 3, 22/25 моноліт., 40,22
Перший та останні поверхи не пропонувати.
кв.м, утеплений фасад, 3 ліфта, лоджія 4,8
Тел.: (067) 111-98-15.
кв.м,
тиха,
світла, видова, охорона, вся ін·Лівий берег, 28 тис. у.о. Тел.: (099) 911-94-80. фраструктура,
м. «Оболонь» - 8 хв., хазяїн)
· Лівий берег, до 30 тис. у.о. Тел.: (066) - 41,8 тис. у.о. Тел.:
(098) 560-99-07.
007-98-06.
2-кімнатні
· Лівий берег, до 30 тис. у.о. Тел.: (093)
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
920-35-86.
·Лівий берег, Нивки, Сирець, до 26 тис. у.о. ·Бортничі (вул. Дьяченка, 8/8, 104/43/15 кв.м, 2
с/в, 2 комори, новобудова, мансарда, без оздоТел.: (067) 777-36-56.
·Лівий берег, Сирець. Тел.: (099) 355-03-43. блення) - 48 тис. у.о. Тел.: (068) 350-24-65.
Нова Дарниця (вул. Російська,35, 5/5 цегл.,
·Микільська Борщагівка (невисокі по- ·44/30/7
кв.м, сум.) - 37 тис. у.о. Тел.: (095)
верхи). Тел.: (093) 139-50-82.
136-78-30.
·Микільська Борщагівка (не вище 5-го по- ·Позняки (пр. П.Григоренка, 15/16, 70/30/29
верху, гарний стан). Тел.: 257-41-07.
кухня-студіо, вбуд. меблі, побутова
· Правий берег (біля метро). Тел.: (095) кв.м,
техніка, м. «Позняки») - 63 тис. у.о. Тел.:
532-75-21.
(098) 897-49-94.
·Правий берег, у власника. Тел.: 599-53-91. ·Позняки (пр. П.Григоренка, 16/16, 81/42/15
·Райдужний, Воскресенка, Троєщина, до 32 кв.м, новобудова, гарний стан, сучасні тортис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
гові центри, престижна гімназія, м. «Поз·Святошинський, Подільський, Шевчен- няки») - 69 тис. у.о. Тел.: (050) 410-84-30.
ківський, у власника. Тел.: 599-06-12.
·Харківський (вул. Кам’янська, 17/26 цегл.,
·Теремки-1 (Голосіївський, район Сільго- 57/36/12 кв.м, новобудова, під чистове оздоспакадемії, можна Виноградар, Пуща-Во- блення, парк, супермаркети, м. «Вирлиця»)
диця). Тел.: (066) 459-82-04.
- 62,5 тис. у.о. Тел.: 229-70-91.
·Троєщина, Воскресенка, Райдужний, Лі- ·Харківський (вул. Ревуцького, м. «Харсовий, Оболонь, Куренівка, Виноградар, ківська», 15/16, 59,3/39/8,6 кв.м, покращене
Сирець, Нивки (будь-який поверх та стан, планування, лоджія і балкон, склопакети,
гарне транспортне сполучення), у госпо- бронедвері, паркет, вбуд. кухня, шафа-купе,
даря. Тел.: (098) 889-42-92.
пральна, від власника). Терміново. Тел.:
(067) 785-95-30, (050) 517-08-66.
2-кімнатні
·Харківський (Харківське шосе, 11/16,
·Або 3-кімн. (Деснянський, Дніпровський, 50/30/8
кв.м, євроремонт, кондиціонер, нов.
будь-який стан), у господаря. Без посередмеблі, побутова техніка, м. «Харківська») ників. Тел.: 451-61-65.
62,5
тис.
у.о. Тел.: (067) 960-55-83.
·Або 3-кімн. (Деснянський, Дніпровський,
окрім крайніх поверхів, будь-який стан), ·Харьківський (вул. Архітектора Вербиу господаря. Без посередників. Тел.: (095) цького,9, 8/16, 55/30/8 кв.м, окр., кахель,
житловий стан, чистий продаж, беремо за111-93-18.
·Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лі- вдаток) - 51 тис. у.о. Тел.: (097) 887-01-25.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
совий, Дарниця (бажано не перший та не
останні поверхи), у господаря. Тел.: (067) ·Лісовий (вул. Академіка Курчатова, 9/9,
597-34-74.
45/26/7 кв.м, техповерх, готова до частко·Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лі- вого ремонту, с/в окр., 2 балкони, кінотеатр,
совий, Дарниця (бажано не перший та не дитсадки, «Фора», АТБ, дитяча поліклініка,
останні поверхи), у господаря. Тел.: (095) ринок «Юність», школа) - 35,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (073) 786-80-28.
111-93-18.
·Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лі- ·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 7/10,
совий, Дарниця (бажано не першій та останній 51,4/30,7/8 кв.м, окр., с/в окр., балкон заскл.,
поверхи), у господаря. Тел.: 451-61-65.
склопакети, нов. сантехніка, бойлер, норм.
· Голосіївський (Теремки-2). Тел.: (095) стан, без опікунської) - 43 тис. у.о. Тел.:
(050) 924-22-25.
443-24-02.
· Дарниця до 50-55 тис. у.о. Тел.: (093) ·Троєщина (вул. О.Бальзака, 11/14 цегл.,
55/30/9 кв.м, нов. будинок, євроремонт,
920-35-86.
меблі, побутова техніка, поруч ТЦ, зупинка
·Деснянський, Дарницький, Дніпровський, транспорту)
- 60 тис. у.о. Тел.: 574-85-70.
Оболонський, Шевченківський, Солом’янський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
(096) 796-37-18.
·Воскресенка (вул. П.Запорожця, 3/5, 42
кв.м, с/в окр., лічильники на все) - за домов·м. «Дарниця». Тел.: (067) 777-36-56.
·м. «Лівобережна», «Дарниця», «Чер- леністю. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
нігівська», до 53 тис. у.о. Тел.: (099) 911-94-80.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Нивки, Дорогожичі, Сирець, у господаря. ·Оболонь (вул. Архипенка, 3/9 пан.,
Тел.: (096) 317-62-94.
45,2/27,3/6 кв.м, тел., лінолеум, с/в окр.,
·Позняки, Харківський (від 64 кв.м), у го- лоджія заскл., ходи окр., житловий стан) 65 тис. у.о. Тел.: (093) 715-71-19.
сподаря. Тел.: (099) 355-03-43.
· Правий берег, до 30 тис. у.о. Тел.: (066) ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
007-98-06.
·Печерськ (вул. Лаврська, 4/5, 45 кв.м, кахель,
· Правий берег, у господаря. Тел.: (096) лічильники, металопластикові вікна) - за до218-75-77.
мовленістю. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
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·Печерськ

(вул. Мар’яненка, 12/12 цегл.,
66/38/8 кв.м, гарний стан, м. «Кловська») 64 тис. у.о. Тел.: (068) 574-49-60.
·Центр (вул. Велика Васильківська,81, 3/4
цегл., 70/35/13,5 кв.м, висота 3,8 м, вікна
у двір, балкон незаскл., після ремонту, фасадний вхід, є чорний вхід, вільна, власна,
ходи окр., ванна з вікном 5 кв.м) - 185 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 375-93-79.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Виноградар (вул. Світлицького, 4/9, 50/30/8
кв.м, все окр., склопакети, кахель) - 45 тис.
у.о. Тел.: (066) 501-38-84.
·Виноградар (пр. Свободи,32, 11/12, 55/30/8
кв.м, КТ, балкон на 2 кімнати, лоджія, кімнати
окр., паркет, склопакети, кахель, столярка нов.)
- 50 тис. у.о. Тел.: (093) 152-05-03.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Борщагівка (вул. Зодчих,36, 8/9, 44/30/6
кв.м, окр., балкон великий, чиста, охайна,
вільна, чистий продаж) - 43 тис. у.о., торг
або здам (без меблів). Тел.: (050) 819-66-56.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Шулявка (вул. Маршала Рибалка, 25/28
цегл., 78/34/26 кв.м, новобудова, євроремонт, душова кабіна, нов. побутова техніка,
м. «Політехнічний ін-т») - 165 тис. у.о. Тел.:
592-47-86.

.

.
.

3-кімнатні

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Позняки (вул. Б.Гмирі, 21/25, 78/46/9 кв.м,
новобудова, готова до заселення, сучасні
супермаркети, престижна гімназія, м. «Позняки») - 89 тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Троєщина (пр. В. Маяковського,18, 6/9
пан., 67/40/8 кв.м, охайна, кімнати окр., 2
лоджії, вільна, первинний продаж) - 50 тис.
у.о. Тел.: (097) 479-12-20.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 7/9,
70/18+10+14/9 кв.м, металопластик, балкони заскл., кондиціонер, житловий стан)
- 60 тис. у.о. Тел.: (063) 505-35-35.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Воскресенка (вул. Миропільська, 2/5,
63/48/8 кв.м, 2-бічна, с/в окр., парк «Перемоги», м. «Дарниця», потребує косметичного ремонту, ринок «Юність») - 48 тис. у.о.,
торг. Тел.: (066) 786-80-28.
·ДВРЗ (вул. Макаренка, 2/5 цегл., 80/56/9,5
кв.м, сталінка, ремонт, все окр.) - 85 тис. у.о.
Тел.: (067) 751-70-97.
·ДВРЗ (вул. Новаторів,22-В, 16/18, 82/50/9
кв.м, хол 12 кв.м, 3 лоджії 15 кв.м, склопакети, охайна, спецпроект 2001 р., будинок
утеплений, поряд м. «Чернігівська», Дарницький вокзал, гарна інфраструктура, бювет,
парк, ліс, приват.) - 55 тис. у.о. Тел.: (097)
557-51-09.

.

.

· Райдужний (вул. Райдужна,3-Б,
2/9, 3-кімнатна, 58 кв.м, балкон
заскл., ремонт, поруч парк, озеро
Райдужне) - 60 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 261-82-39.

·Русанівка

(Русанівська набережна, ЗБК
«Нептун», 14/16, 50 кв.м) - за домовленістю.
Тел.: (068) 161-05-52.
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.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Виноградар (пр. Свободи, 9/9, 68/42/10 кв.м,
потребує ремонту) - 50 тис. у.о. або обміняю на
2-кімн. (Оболонський, Подільський, Деснянський). Тел.: (097) 279-32-06.
·Вітряні Гори (вул. Осиповського, 3/3,
43/26/6 кв.м, сум., с/в сум., без холодильника та пральної) - 6 тис.грн. Тел.: (093)
152-05-03.
·Куренівка (вул. Вишгородська, 1/5, 55 кв.м,
євроремонт, меблі, техніка, металопластикові вікна, ґрати) - 49 тис. у.о. Тел.: (097)
557-50-56.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Борщагівка (б. Р.Роллана, 5/9 пан.,
60,4/40,9/6,9 кв.м, житловий стан, можна з
меблями, балкон на 2 кімнати 9 м) - 45 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 819-66-56.

.
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· Борщагівка (вул. Зодчих,46, 3/9,
64,5/40,3/8,6 кв.м, цегл. будинок
1981 р. забудови, косметичний ремонт, 2 балкони заскл., металопластик, кондиціонер, бойлер, сигналізація, 10 хв. до метро швидкісний
трамвай) - 60 тис. у.о. Тел.: (050)
545-50-23 (Леся).

. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·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 техніка, 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.

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 Сільгоспакадемії, Голосіївський, можна Виноградар,
Пуща-Водиця). Тел.: (066) 459-82-04.
·1 = 1(2). 1-кімн. (Борщагівка, вул. Жолудєва, 2/9, 36/18/8 кв.м, в житловому стані)
на 1(2)-кімн. (Голосіїв), за домовленістю.
Тел.: (098) 243-76-26.
·1 = 2(3). 1-кімн. (Соцмісто, вул. Празька,
євроремонт). Тел.: (066) 984-84-15.
·1 + доплату = 2. 1-кімн. (Троєщина, 5/10 цегл.)
на 2-кімн. (невелика). Тел.: (096) 232-18-65.
·1 = житло. 1-кімн. (м. «Нивки» - 2 хв., 3/5, лічильники на все, інтернет, чиста, зелений двір)
на житло в приват. секторі в Києві, Коцюбинському, Пущі-Водиці. Тел.: (097) 808-98-39.
·2 = 1(2). 2-кімн. (Троєщина, пр. В.
Маяковського,35-А, 5/9, 29,17/18,1+ 11,6/7,5
кв.м, коридор 9,3 кв.м, євровікна, балкон
заскл., кахель, паркет всюди) на 1(2)-кімн.
(Оболонь, в старих будинках, в р-ні вул. Архипенка, пр.Героїв Сталінграду, номер будинку з 1 по 7, перші та останні поверхи не
пропонувати). Хазяїн. Тел.: (096) 437-05-33.
·2 = 1. 2-кімн. (Оболонський, пр.Героїв Сталінграда, 3/9, 47/31/7 кв.м, с/в окр., стан норм.) на
1-кімн. (Подільський, Солом’янський, Шевченківський). Тел.: (093) 166-38-29.
·2 = 1. 2-кімн. (Оболонський, пр.Героїв
Сталінграда, 4/9, 48/30/7 кв.м, с/в окр.) на
1-кімн. (Солом’янський, Шевченківський, бажано 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.
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·2 = 1 + доплата. 2-кімн. (Виноградар,
пр.В.Порика,15, 9/10, 45 кв.м, ліфта, доглянута, поряд метро), можливий обмін на
готельну або продаж. Тел.: (095) 633-29-05,
(063) 945-35-14.
·2 = 1 + доплата. 2-кімн. (Оболонь, пр.Героїв
Сталінграда) на 1-кімн. (бажано Троєщина)
+ доплата. Тел.: (097) 496-61-75.
·3 = 1 + доплату. 3-кімн. (Харківське шосе)
на 1-кімн. + доплата. Розгляну всі пропозиції. Тел.: (050) 873-63-53, (066) 538-69-88.
·3 = 2 + 1 або 2 + доплата. 3-кімн. (м. «Оболонь»). Тел.: (097) 115-09-34.
·3 = 2. 3-кімн. (Березняки, Дніпровська
набережна,9-А, 60 кв.м, кухня 7 кв.м,
перший поверх, будинок у дворі, Дніпро,
Тельбін) на 2-кімн. (тільки Борщагівка).
Тел.: (095) 577-80-26 (Ніна Андріївна).
·3 = кв-ру. 3-кімн. (Харківський, вул. Архітектора Вербицького,34, 4/9, 80 кв.м, хол) на
кв-ру в селі. Тел.: (044) 560-18-91.
·Г + будинок = 1. Готельну (Дніпровський,
Воскресенка, 6/9 цегл., ванна норм., балкон
великий, паркет) + будинок в с.Великий
Хутір (Черкаська обл., цегл., 2 кімнати,
веранда, меблі, газ, 58 сот.) на 1-кімн. (або
готельну, Дніпровський, Троєщина, Воскресенка). Тел.: (050) 067-49-01.
·Г + хата + доплата = Г(1). Готельну (м.
«Академмістечко») + хату у м.Миронівка на
кв-ру (Київ). Тел.: (099) 168-54-89.
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. (вул. Велика Васильківська,80, 8/9, 20 кв.м, ліфт, євроремонт,
все необхідне, бажано для іноземців, не
довгостроково). Тел.: (099) 534-20-60.
·Кімнату в 2-кімн. Голосіїв (пр. Голосіївський, м. «Голосіївська», 3/5 цегл., 16
кв.м, телевізор, холодильник, пральна-автомат, газколонка, меблі, для однієї людини)
- 3,7 тис.грн, для двох людей - 4 тис.грн.
Тел.: (095) 559-79-19.
·Кімнату в 2-кімн. Феофанія (вул. Метрологічна, 1/5, 15 кв.м, для 1-2 дівчат) - договірна. Тел.: (095) 070-20-12.
·Кімнату в 3-кімн. Голосіїв (вул. Голосіївська, 5 хв. до метро, 3/5, 13 кв.м,
тільки для дівчини). Тел.: (067) 422-52-54.
·Кімнату в 3-кімн. Теремки (вул. Академіка
Заболотного, метро, 2/5, 12 кв.м, після ремонту, для однієї людини, все необхідне,
хазяїн влітку відсутній) - 4 тис.грн + комунальні. 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-місце (Теремки, підселення для дівчини). 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

.

· Здаю койко-місце дівчині біля метро
«Позняки». Тел.: (099) 704-40-62.

·Кімнату

2-кімн. Осокорки (вул. Княжий
Затон, м. «Осокорки», 1/10, 20 кв.м, всі
меблі, для дівчини, яка працює, до 30 років,
не студентка, або для хлопця до 25 років) 3,5 тис.грн, торг. Тел.: 362-54-95.
·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. Заслонова,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. Заслонова,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, 2/5, 17 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, для однієї дівчини) - 2 тис.грн.
Тел.: (095) 613-78-63.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Ялтинська, 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, холодильник, пральна, кахель,
грати, бронедвері, для однієї людини) - 2,8
тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.:
383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького,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. Тростянецька,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 (пр. М. Бажана,9, м. «Вирлиця», 3/9, 18/9 кв.м, для однієї
людини) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 873-13-23.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківске
шосе,170, 9/12, 18 кв.м, одна хазяйка, холодильник, пральна, диван, меблі, для однієї
дівчини або жінки) - 3 тис.грн. Тел.: (095)
285-43-64.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
шосе,18, м. «Дарниця», 1/5, 14 кв.м, меблі,
телевізор, холодильник, кахель, пральна,
грати, бронедвері) - 3 тис.грн. Тел.: (094)
887-83-83.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахматової, 6/16, 18 кв.м, з балконом, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для однієї
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (068) 850-24-65.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (пр. М.
Бажана,9-Б, м. «Вирлиця», 8/9, 12 кв.м,
серія 96, два ліжка, шафа) - 3 тис.грн. Тел.:
(096) 148-96-38, 560-45-18.
·Частину кімнати в 2-кімн. Харківський
(вул. Тростянецька,6, 5/16, 14 кв.м, підселення для дівчини, інтернет, м. «Харківська») - 1,8 тис.грн. Тел.: (068) 308-10-86.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул. ШоломАлейхема, 7/9, 10 та 12 кв.м, холодильник,
пральна-автомат). Тел.: (097) 535-65-74.
·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. Академіка
Курчатова, 5/5, 14 кв.м) - 3 тис.грн. Тел.:
(066) 089-28-27.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Братиславська, 5/9, 14 кв.м, під ключ, меблі, побутова техніка, м. «Чернігівська» - 10 хв.) - 3
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
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·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Кубанської ·Кімнату

України,30, 9/9, 12 кв.м, чиста, охайна,
меблі, побутова техніка, для однієї людини,
гарна хазяйка) - 3 тис.грн + лічильники.
Тел.: (067) 995-05-04.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Милютенка, 3/9, 15 кв.м, гарний стан, меблі, побутова техніка, ремонт, одна хазяйка, довгостроково) - 3 тис.грн. Тел.: (097) 544-35-95.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Лифаря
(Сабурова),5, 6/9, 18/9 кв.м, одна хазяйка,
меблі, телевізор, пральна-автомат, інтернет,
транспорт на м. «Почайна», «Дарниця») - 2,4
тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 288-57-80.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. М.   Закревського,95, 10/16, 14 кв.м, сучасний ремонт, меблі, пральна, інтернет, для однієї
людини, без хазяїв) - 3,3 тис.грн, торг. Тел.:
(066) 706-06-25.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, 6/16, 17 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї людини) - 3,7 тис.грн. Тел.: (063) 527-92-53.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака,63, 10/16, 13 кв.м, з балконом, меблі,
телевізор, інтернет, пральна-автомат, транспорт на м. «Лівобережна», «Петрівка», «Чернігівська») - 3 тис.грн. Тел.: (098) 692-20-56.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул.
О.Бальзака, кінець, 1/16, 19 кв.м, гарний
стан, для однієї жінки, побутова техніка) - 3
тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 592-54-91.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського,34, 6/9, 14/9 кв.м, балкон заскл.,
меблі, інтернет, пральна-автомат, для однієї
людини, без хазяїв) - 2,5 тис.грн, для двох
людей - 3 тис.грн, підселення - 1,5 тис.грн.
Тел.: (063) 347-83-15.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 16 кв.м, меблі, холодильник,
пральна) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.:
(093) 127-05-92.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 5/9, 12 кв.м, для однієї людини)
- 2,5 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 8/16, 14 кв.м, для одного з батьків з малорічною дитиною). Тел.: (098) 894-02-96.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Академіка
Курчатова, 2/9, 18 кв.м, для тих, хто не палить, бажано віруючих, м. «Лісова») - 6 тис.
грн. Тел.: (099) 238-07-18.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Бальзака,83/2, 10/16, 18 кв.м, з балконом, євроремонт, диван, ліжко, пральна, бойлер, холодильник, телевізор) - 3 тис.грн. Тел.: (050)
562-68-28.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. М.   Закревського,27/2, 5/9, 12 кв.м, необхідні
меблі, шафа, стіл, холодильник, пральна
МАЛЮТКА, для однієї людини, бажано для
жінки) - 2,2 тис.грн, підселення - 1 тис.грн.
Тел.: (066) 929-34-69.
·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 (вул. Т. Драйзера,2, 7/9, 12 кв.м, ходи окр., для однієї людини, хазяйка, меблі, побутова техніка) - 2,6
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 381-42-43.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Т. Драйзера, 5/9, 14 кв.м, для жінки або дівчини) 2,5 тис.грн. Тел.: (066) 929-34-69.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 2/9, 14 кв.м, для однієї жінки) - 3
тис.грн. Тел.: (097) 506-66-25.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 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. Маяковського,91, 5/16, 72/13 кв.м, окр., із господарями,
бажано дляч однієїдівчини, телевізор, холодильник, пральна-автомат, меблі, інтернет) - 3
тис.грн. Тел.: (067) 504-42-14.
·Кімнату в гуртожитку. Лісовий (пр. Лісовий, 5/5, 18/12 кв.м, блокова система,
сучасні меблі, холодильник, пральна, телевізор, інтернет, для сім’ї) - 4 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
·Частину кімнати в 1-кімн. Троєщина (вул.
Милославська,41/15, 6/9, 45 кв.м, хазяїн чоловік 50 років, євроремонт, підселення для чоловіка) - 2 тис.грн, торг. Тел.: (096) 298-29-77.
·Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (вул.
Мілютенка, 2/5, 18 кв.м, для однієї людини)
- 1,5 тис.грн. Тел.: (095) 964-74-94, (097)
988-15-37.
·Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (вул.
Шолом-Алейхема, 3/5, 20 кв.м, підселення).
Тел.: (099) 238-07-18.
·Частину кімнати в 2-кімн. Троєщина (вул.
Т. Драйзера,10, 6/10, 18 кв.м, одна хазяйка,
підселення для чоловіка, холодильник, телевізор, балкон, пральна-автомат) - 1,5 тис.
грн. Тел.: (099) 435-64-48.
·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 графіком праці) - 1,8 тис.грн без комісійних.
Тел.: (063) 787-24-62.
·Частину кімнати в 3-кімн. Троєщина (вул.
Т. Драйзера,42, 6/9, 20 кв.м, 4 ліжка, підселення для дівчини, пральна, холодильник,
телевізор) - 1,3 тис.грн з комунальними.
Тел.: (093) 568-88-64.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
· Кімнату 4-кімн. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, 6/18, 18 кв.м, телевізор,
холодильник, пральна, для сім’ї, без господарів, після ремонту) - 4 тис.грн. Тел.:
(068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул. Березняківська, 5/9, 18 кв.м, підселення для дівчини). Тел.: (093) 030-18-91.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Курнатовського, 3/5, 15/7 кв.м, ходи окр., меблі,
холодильник, пральна, інтернет, для однієї
людини) - 3 тис.грн. Тел.: (099) 292-35-89.
· Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. П.
Запорожця, 1/5, 16 кв.м, 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. С.  
Стальського, 4/5, 16/7 кв.м, окр., пральна,
два холодильники, телевізор, інтернет) - 3
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 734-26-09.
·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. Лівобережний (вул. Нестайка, 5/9, 11 кв.м, для однієї людини, до м.
«Лівобережна» - 5 хв. пішки) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (063) 299-05-58.
·Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Шептицького, 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. Микільська слобідка
(вул. Маланюка, 1/1, 20/10 кв.м, холодильник, плита, туалет у дворі, лазня, без
хазяїв, для 1-2 людей, 15 хв. до м. «Лівобережна») - 1,5 тис.грн. Тел.: (050) 444-07-72.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе,19, 14/19). Подобово - 200 грн.
Тел.: (063) 937-58-14.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала
Ватутіна, 9/9, 14 кв.м, без хазяїв, для 1-2 чоловіків, пральна, холодильник, диван, шафа,
стіл) - 3 тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.
грн. Тел.: (098) 997-64-00.

.

в 2-кімн. Соцмісто (вул. Будівельників, 3/5, 17 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, стінка, для одного хлопця, без
хазяїв) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Каунаська, 2/5, 14 кв.м, для одного хлопця, хазяйка) - за домовленістю. Без посередників.
Тел.: (050) 771-80-27.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (Харківське
шосе, 3/5 цегл., 12 кв.м, телевізор, тел., холодильник, пральна) - 3,5 тис.грн. Хазяїн.
Тел.: (067) 131-36-50.
·Кімнату в 3-кімн. Березняки (Дніпровська набережна, м. «Лівобережна», 5/9, 15 кв.м) - 3 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (067) 426-89-21.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова,
6/9, 15 кв.м, для жінки, яка працює). Тел.:
(097) 517-36-15.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова,
7/9, 14 кв.м, холодильник, пральна, два дивани, меблі, для двох людей) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (066) 573-40-03.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 1/5, 15 кв.м, для дівчини) - 2,5
тис.грн. Тел.: 353-36-75.
·Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. Миропільська, м. «Чернігівська», 3/16, 12 кв.м,
ремонт, побутова техніка, для однієї людини) - 4 тис.грн. Тел.: (093) 920-35-86.
·Кімнату в 3-кімн. Райдужний (пр. Генерала
Ватутіна, 9/9, 12/8 кв.м, під ключ, меблі, побутова техніка) - 3 тис.грн. Тел.: (050) 536-65-57.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (пр. Соборності,98, 2/5 цегл., 13 кв.м, окр., без господарів, диван, стінка, пральна, холодильник,
сусіди хлопець та дівчина) - 2,75 тис.грн +
комунальні. Тел.: (095) 331-35-99.
·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, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, блок
на 4 кімнати) - 4 тис.грн + комунальні. Тел.:
(093) 059-36-75.
·Кімнату в комунальній. Воскресенка (вул.
Генерала Карбишева, 5/5, 11 кв.м, ремонт,
меблі, холодильник, для жінки) - 2,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (093) 920-35-86.
·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 2-кімн. Соцмісто (Харківське шосе, 3/5, 18 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, інтернет) - 2 тис.грн.
Тел.: (066) 569-03-11, (067) 131-36-50.
·Частину кімнати в 3-кімн. Микільська слобідка (вул. Маланюка, 1/1, 18 кв.м, для 1-2
жінок, маршрутка до м. «Лівобережна») - 1
тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Дві кімнати в 3-кімн. Оболонь (вул. Автозаводська,17, 9/9, 13 + 16 кв.м, з балконом,
ходи окр., для двох дівчат) - 3 тис.грн. Тел.:
(063) 389-99-50.
·Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Вишгородська, 50-А, 1/5, 11 кв.м, капремонт, нов.
меблі, шафа, диван нов. 2-спальний, стіл,
трюмо, гарний транспортний розв’язок до
всіх точок м.Києва) - 4 тис.грн + комунальні.
Хазяйка. Тел.: (066) 602-49-46.
·Кімнату в 2-кімн. Мінський (Мінське шосе,
2/9, 20 кв.м, без хазяїв, техніка, меблі, сусідки дві дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (097)
557-50-56.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. О. Архіпенка,
5/16, 12 кв.м, необіхдні меблі, пральна, холодильник) - 3 тис.грн + комунальні. Без посередників. Тел.: (066) 650-35-40.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (вул. Автозаводська,17, 9/9, 13 кв.м, ліжко 2-спальне,
шафа, полиці, стіл, дзеркало, бажано для
студентки до 30 років) - 3 тис.грн. Тел.: (063)
389-99-50.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (вул. Героїв
Дніпра,40-А, м. «Героїв Дніпра», 6/9, 17
кв.м, вікна у двір, інтернет, холодильник,
НВЧ-піч, пральна, ліжко, балкон заскл., не
торцева, тільки для дівчини або хлопця) - 5
тис.грн з комунальними, торг. Хазяїн. Тел.:
(099) 143-86-77.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (Мінське шосе,
5/9, 20 кв.м, для жінки 35-45 років). Тел.:
(095) 085-90-19.
·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.
·Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (вул.
Героїв Дніпра, біля метро, 4/9, 12 кв.м, для
одного хлопця) - за домовленістю. Тел.:
(096) 957-62-75.
·Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (вул.
Північна, м. «Героїв Дніпра», біля метро,
4/9, 12 кв.м, для одного хлопця) - за домовленістю. Тел.: (050) 924-22-25.
·Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,17, 2/9, 12 кв.м, підселення
тільки для двох чоловіків, з хазяйкою) - 2
тис.грн. Тел.: (097) 896-14-31.
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Печерськ (вул. Кіквідзе,
1/4, 14 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, стінка) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(096) 858-42-53.
·Кімнату в 2-кімн. Печерськ (вул. Кіквідзе
(Бойчука), 2/5, 14 кв.м, холодильник, пральна,
диван, стінка, один господар, для однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Печерськ (б. Л.Українки,
2/9, 20 кв.м, для двох чоловіків). Тел.: (067)
647-65-94.
·Кімнату в гуртожитку (вул. Кіквідзе, м.
«Дружби народів» - 5 хв., 1/5, 27 кв.м, сімейного типу, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, коридорна система, туалет, душова, кухня) - 4,8 тис.грн +
комунальні. Тел.: (098) 049-06-16.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Г. Гонгадзе, 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.
Гонгадзе,20-В, 8/12, 15 кв.м, меблі, довгостроково, без господарів) - 3,5 тис.грн, для
двох людей - 4 тис.грн + комунальні. Тел.:
(099) 438-15-88.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Г. Гонгадзе, 7/15, 17/7 кв.м, одна хазяйка, для однієї дівчини, чиста, доглянута) - 3 тис.грн з
комунальними. Тел.: (093) 572-11-06.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Свободи,
11/12, 17 кв.м, балкон-лоджія, 2-спальне ліжко,
телевізор) - 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·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. Поділ (вул. Борисоглібська, 5/5, 30 кв.м, ліфт, два спальних
місця, два телевізори). Тел.: (098) 269-29-72.
·Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Борисоглібська, 5 хв. до м. «Контрактова площа»,
5/5, 40 кв.м, ліфт). Тел.: (098) 047-80-35.

.
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·Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Борисоглібська, 5 хв. пішки від метро, 5/5, 40 кв.м,
ліфт). Тел.: (096) 154-74-26.
·Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Межова, 1/5,
16 кв.м, хрущовка, телевізор, гаряча вода,
колонка, пральна, НВЧ-піч, склопакети,
диван, шафа, для однієї жінки) - 2,5 тис.грн
+ комунальні 500 грн. Тел.: (063) 397-93-55
(Оксана).
·Кімнату в 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) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(066) 927-88-67.
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (вул.
Г.Гонгадзе, 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. «Правди»,
10, 7/16, 14/9 кв.м, меблі, телевізор, пральнаавтомат, інтернет, гарний транспорт, «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. Свободи, 1/9, 14 кв.м, 2-спальне ліжко, можна
для сім’ї) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. Свободи,24, 6/12, 14/8 кв.м, окрема, лоджія,
меблі, холодильник, пральна, бойлер, інтернет, телевізор, одна хазяйка, для однієї
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. І. Виговського, 4/9, 12 кв.м, великий балкон заскл.,
паркет, килими, меблі, все необхідне, тільки
для однієї людини) - 3 тис.грн. Тел.: (050)
663-86-20.
·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 5-кімн. Куренівка (вул. Кирилівська, 5/5, 15 кв.м, без господарів) - 3
тис.грн. Тел.: (093) 152-05-03.
·Половину кімнати в 2-кімн. Виноградар
(вул. Н.Ужвій, 14/16, 13,5/12 кв.м, склопакети, гарний стан, інтернет, пральна, НВЧпіч, 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 3-кімн. Виноградар
(пр. «Правди»,5-Б, 15/25, 100/20/13 кв.м,
телевізор, балкон, гарний стан, 2 с/в, нов.
пральна-автомат, інтернет, НВЧ-піч, бронедвері, охорона, «Макдональдз», для хлопця,
власна) - 1,65 тис.грн з комунальними. Тел.:
(098) 393-73-94.
·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 + комунальні. Тел.: (063) 752-84-87.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 1-кімн. Борщагівка (вул. Я. Коласа, 8/9, 18/7 кв.м, з балконом, одна хазяйка, для дівчини до 30 років) - 3 тис.грн з
комунальними, можна для двох дівчат. Тел.:
(050) 081-65-54.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана,
9/9, 14/7 кв.м, балкон заскл., окр. холодильник, одна хазяйка, побутова техніка,
чиста, для одного хлопця) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(067) 589-17-73.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Клавдіївська, 3 хв. до м. «Академмістечко», 1/5,
15/7 кв.м, побутова техніка, бойлер, пральна,
холодильник, для двох людей, без господарів)
- 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. В.Стуса,
5/16, 14 кв.м, бажано для хлопця до 30
років) - 3,5 тис.грн. Тел.: (095) 703-66-77.
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. В.Стуса, 8/9,
16 кв.м, одна хазяйка, м. «Житомирська»,
для однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (073)
481-44-41.
·Кімнату в 2-кімн. Новобіличі (вул. Генерала Наумова, 6/9, 9 кв.м, окрема кімната,
один господар, для жінки, яка веде здоровий
спосіб життя). Без посередників. Тел.: (099)
421-60-95.
·Кімнату в 3-кімн. Академмістечко (вул.
Бахмацька, 1/1, 12 кв.м, побутова техніка,
інтернет, до метро 15 хв. пішки, для дівчини
або жінки) - 3 тис.грн. Тел.: (066) 456-92-79.
·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. Борщагівка (вул. Жмеринська, 1/9, 14/8 кв.м, для однієї людини,
побутова техніка, бойлер, душова кабіна,
після ремонту) - 3,5 тис.грн, для двох людей
- 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жмеринська, 1/9, 14 кв.м, окремо кухня, вхід
з балкона, холодильник, газплита, закривається на ключ, для однієї людини) - 4 тис.
грн, для двох людей - 5 тис.грн. Тел.: (066)
927-88-67.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жмеринська, 1/9, 15 кв.м, кімната з окр. кухнею, побутова техніка, для 2 людей або для сім’ї) - 5 тис.
грн з комунальними. Тел.: (050) 014-34-41.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Леся
Курбаса, 3/9, 14 кв.м, з балконом, одна хазяйка, все необхідне, побутова техніка).
Тел.: 587-57-88.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Л. Курбаса, 5/16, 15 кв.м, з балконом заскл., побутова техніка, після ремонту, одна хазяйка,
для одного хлопця) - 3,5 тис.грн. Тел.: (050)
081-65-54.
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Академіка Туполєва, 2/5, 18 кв.м, для дівчини до 40 років,
також інваліда, діти не заважають, порядної,
тиха, скромна, яка любить домашню працю,
безкоштовне проживання, проживає господар).
Тел.: (091) 991-54-59 (компанія Прімоб, після
15.00), (068) 919-02-92 (Водофон).
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Щербаківського,60, 4/5, 13 кв.м, для одного хлопця або
дівчини, м. «Нивки») - 3,5 тис.грн. Тел.:
(050) 924-22-25.
·Частину кімнати в 3-кімн. Борщагівка (вул.
Л. Курбаса, 5/9, 16/7 кв.м, одна хазяйка, підселення для одного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.:
(096) 435-44-87.
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·Соломянський Кімнату в 2-кімн. Відрадний
(вул. Героїв Севастополя, 1/5, 22 кв.м, від
господаря) - 3,5 тис.грн + лічильники. Тел.:
(068) 002-57-98.
·Соломянський Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Героїв Севастополя, 3/5, 11 кв.м, все
необхідне, побутова техніка). Тел.: (093)
209-82-24.
·Соломянський Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Західна, поряд інститут НАУ, Індустріальний міст, 3/5, 14 кв.м, одна хазяйка,
пральна, холодильник, для однієї людини)
- 3,5 тис.грн, для двох хлопців - 4 тис.грн.
Тел.: (063) 532-11-43.
·Соломянський Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Машинобудівна, навпроти НАУ, 2/9, 15
кв.м, побутова техніка, одна хазяйка, для однієї
людини) - 3 тис.грн. Тел.: (066) 927-88-67.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Солом’янська, 2/5, 19 кв.м, для двох хлопців) - 2
тис.грн. Хазяйка. Без посередників. Тел.: (098)
034-42-23.
·Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка (вул.
Західна, 3/5, 14/7 кв.м, одна хазяйка, побутова техніка, навпроти інституту НАУ, для
однієї людини) - 3,5 тис.грн, для двох людей
- 4 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
·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.
·Соломянський Частину кімнати в 2-кімн.
Солом’янка (вул. Солом’янська, 3/9, 14/7 кв.м,
підселення для одного хлопця, зупинка «Протасів яр») - 2 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Академіка
Туполєва,16-Г, 3/5, 15 кв.м) - 2,5 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.
·Кимнату в 2-кімн. Центр (вул. Січових
Стрільців, 3/5, 20 кв.м, для 2 жінок) по 2 тис.
грн. 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,16,
9/9, 14/7 кв.м, ходи окр., одна хазяйка, гарний
стан, меблі, побутова техніка, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн, торг. Тел.: 257-41-07.
·Кімнату в 2-кімн. Центр (пр. Перемоги,2, 5/7,
11 кв.м, інтернет, побутова техніка, для однієї
людини) - 4 тис.грн. Тел.: (063) 022-93-85.
·Кімнату в 2-кімн. Шулявка (вул. Довженка,
9/16, 15/8 кв.м, з балконом заскл., побутова
техніка, після ремонту, одна хазяйка, для однієї
людини) - 4 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Академіка Туполєва, 3/5, 15 кв.м, меблі, інтернет, телевізор,
для дівчини) - 3,7 тис.грн. Тел.: 400-75-64.
·Кімнату в 3-кімн. Центр (вул. Саксаганського, 5/6, 20/10 кв.м, без хазяїв, підселення,
меблі, для дівчини, побутова техніка) - 2,7
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 157-51-07.
·Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пр. Перемоги,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, м.
«Берестейська» - 5 хв. пішки, 8/9, 14/7 кв.м,
побутова техніка, після ремонту, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
·Кімнату в гуртожитку. Нивки (вул. Салютна, 1/5, 20 кв.м, для 1-2 людей) - 5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 122-83-02.
·Частину кімнати в 2-кімн. Нивки (вул. Салютна, 3/5, 15 кв.м, підселення для дівчини,
одна хазяйка, меблі) - 1,5 тис.грн. Тел.: (050)
081-65-54.
·Частину кімнати в гуртожитку. Шулявка
(вул. Виборзька, 2/5, 20 кв.м, для 1-2 людей)
- 1,5 тис.грн/людина. Тел.: (097) 686-72-71.
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здам в оренду 1 кімнатні

. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·Готельну. Корчувате (вул. Набережно-Кор-

чуватська, 7/9, 22 кв.м, без балкона, холодильник, телевізор, меблі) - 5 тис.грн. Тел.:
(063) 299-05-58.
·Центр (вул. Велика Васильківська,102,
7/10, 30 кв.м, ремонт, меблі, на літо). Тел.:
(066) 516-96-63.
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, 10/16,
34/18/9 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (095)
756-15-63.
·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 (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 Вербицького,11, м. «Харківська», 7/9, 37/18/8 кв.м,
телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 7 тис.грн.
Тел.: (063) 242-11-55.
·Харківський (вул. Вірменська,9, м. «Вирлиця», 9/16, 44/18/9 кв.м, без пральної машини,
для 1-2 людей, без дітей та тварин) - 5,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (097) 376-78-35.
·Харківський (пр. М.Бажана,7-А, м. «Харківська», 6/9, 35/18/8 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, кахель, пральна, балкон заскл.,
бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (094) 927-54-43.
·Харківський (пр. М.Бажана,9, 5/9, 36/18/8
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., кахель, диван, стінка, вбуд. кухня, після
ремонту) - 7 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Готельну. Лісовий (вул. Космонавта Волкова,24, м. «Лісова», 3/9, 22/11/5,5 кв.м, все
необхідне). Тел.: (096) 532-87-81.
·Готельну. Лісовий (вул. Космонавта Волкова,26, 1/9, 30/14/7 кв.м, меблі, холодильник, без пральної-автомат, житловий
стан, косметичний ремонт) - 4,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (066) 842-85-93.
·Лісовий (вул. Академіка Курчатова, 3/5,
30,5 кв.м) - 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 894-6462, (099) 351-36-86.
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·Лісовий (вул. Братиславська, 6/9, 35/18/8
кв.м, меблі 90 р., металопластикові вікна,
побутова техніка, балкон заскл., м. «Чернігівська» - 2 хв.) - 6,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 605-50-46.
·Лісовий (пр. Лісовий, 2/9, 15 кв.м, безкоштовно для привабливої жінки з дитиною).
Тел.: (093) 060-25-56.
·Троєщина (вул. Будищанська, 6/16 пан.,
38/17,5/8,5 кв.м, паркет, килимове покриття,
с/в окр., балкон великий заскл., вихід з кімнати та кухні, холодильник, пральна, телевізор, меблі, бронедвері, тамбур) - 5 тис.
грн, торг. Тел.: (067) 446-66-32.
·Троєщина (вул. К.Данькевича,17, 3/10,
60/20 кв.м,балкон, пральна-автомат, телевізор, холодильник, для 1-2 людей) - 4 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 842-85-93.
·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,31, 7/9,
38/18/9 кв.м, ремонт, необхідні меблі,
пральна-автомат, інтерент) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 347-83-15.
·Троєщина (вул. М.   Закревського, 4/16,
32/18/8 кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, пилосос, балкон
заскл., після ремонту) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 053-85-85.
·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої,5, 9/22,
39/18/10 кв.м, склопакети, ламінат, кахель,
порожня, без меблів та побутової техніки,
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн.
Тел.: (095) 091-49-65.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера, 8/9 цегл., 40
кв.м, після ремонту, меблі, побутова техніка) - 8 тис.грн, торг. Тел.: (067) 702-47-17.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера, початок, 2/9,
38/17/7,5 кв.м, гарний стан, побутова техніка, меблі) - 6,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(099) 222-99-10.
·Троєщина (пр. В. Маяковського,28, «Фестивальний», 15/16, 41/18/8,4 кв.м, чисте парадне, 2 лоджії заскл., паркет, кахель, електроплита, меблі, домофон, електроплита,
холодильник) - 6,8 тис.грн + комунальні.
Тел.: (066) 937-64-07.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·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. 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 (вул. Курнатовського, 5/5,
30/16/6 кв.м, меблі 90 р., холодильник,
пральна, інтернет) - 5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (066) 300-94-63.
·Воскресенка (пр. Генерала Ватутіна, 7/9,
32/19/8 кв.м, меблі 2000 р., холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, металопластикові вікна, балкон заскл.) - 6,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (099) 211-99-84.
·Готельну. Лівобережна (вул. МикільськоСлобідська, м. «Лівобережна», 36/18/7 кв.м,
нов. побутова техніка, красивий ремонт,
нов. меблі) - 8 тис.грн. Тел.: (067) 777-36-56.
·ДВРЗ (вул. Алма-атинська, 10/16, 16 кв.м).
Без посередників. Тел.: (067) 656-60-71.
·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. Братиславська, 6/16,
35/18/8 кв.м, панорамні вікна, меблі 90 р., побутова техніка, м. «Чернігівська» - 2 хв.) - 6,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·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. Челябінська, 3/16, 37
кв.м, меблі, побутова техніка, пральна-автомат, м. «Лівобережна» - 10 хв. пішки) - 6
тис.грн. Тел.: (095) 751-29-97.
·Микільська слобідка (вул. Маланюка, 1/1,
30/20/10 кв.м, меблі, власна плита, холодильник, лазня у дворі, туалет, до метро 20
хв. пішки) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
·Микільська слобідка (вул. МикільськоСлобідська, 7/9, 32/17/7,5 кв.м, дизайнерський ремонт) - 8 тис.грн + комунальні.
Тел.: 362-27-97.
·Микільська слобідка (вул. МикільськоСлобідська, 7/9, 36/18/7,5 кв.м, гарний ремонт, меблі, техніка нов.) - 7,5 тис.грн. Тел.:
(099) 911-94-80.
·Райдужний (вул. Райдужна, 5/9, 35/19/7,5
кв.м, побутова техніка, пральна, меблі,
балкон заскл., бронедвері, гарний стан) - 6
тис.грн. Тел.: (067) 256-80-56.
·Русанівка (б. О.Давидова, 8/16, 38/20/9 кв.м) 10 тис.грн, торг. Тел.: (050) 416-61-63.
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· Русанівка (вул. Ентузіастів, м. «Лівобережна» - 15 хв. пішки, 3/9, 38
кв.м, кухня 7 кв.м, с/в окр., кахель,
меблі, пральна, ремонт косметичний)
- 7 тис.грн. Тел.: (063) 819-01-71.

·Соцмісто (вул. Академіка Шліхтера (Віфлеємська),2/26,
пл.Ленінградська,
3/5,
32/16/7 кв.м, с/в сум., ремонт, хрущовка,
кахель, холодильник, телевізор, пральна,
меблі, шафа-купе, довгостроково) - 6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (063) 752-17-99.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Куренівка (вул. Вишгородська, 12/16, 34/17/9
кв.м, кондиціонер, євроремонт, паркет, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, бойлер) - 6,5
тис.грн. Тел.: (066) 837-75-60.
·Мінський (пр. Маршала Рокоссовського,
30/8 кв.м, балкон, комора, диван, стінка,
холодильник, пральна, кухня, косметичний
ремонт) - 6,7 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
·Оболонь (вул. Йорданська, м. «Оболонь» 10 хв. пішки, 4/9, 25 кв.м, все необхідне, супутникове телебачення, інтернет, затишна,
подобово) - за домовленістю. Тел.: (095)
311-69-31.
·Оболонь (вул. Маршала Малиновського,
м. «Оболонь», 6/9, 33 кв.м, кондиціонер,
бойлер, диван, крісло-ліжко, стінка, холодильник, пральна) - 8 тис.грн. Тел.: (097)
557-50-56.
·Оболонь (пр. Оболонський, 9/9, 30 кв.м, м.
«Героїв Дніпра», все необхідне, пральна, кондиціонер, інтернет, телевізор, після ремонту,
меблі) - 7,5 тис.грн. Тел.: (099) 143-86-77.
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·Воскресенка (б. Перова, 4/9, 32/8 кв.м, ходи

·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, бельповерх/9, 40/19/9 кв.м, лоджія 8 кв.м заскл.,
грати, косметичний ремонт, побутова техніка,
довгостроково, м. «Палац «Україна») - 10 тис.
грн. Тел.: (067) 736-70-97, (067) 850-21-14.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·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. Світлицького,28, 8/9,
33/17/8 кв.м, с/в окр., пральна-автомат, холодильник, спаотне місце, шафа, стінка) - 6
тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·Виноградар (вул. Червонопільська, 5/5,
28/14/6 кв.м, холодильник, пральна) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (066) 501-38-84.
·Виноградар (пр. «Правди», 3/16, 18 кв.м,
пральна, балкон, холодильник, бойлер) - 6
тис.грн. Тел.: (067) 773-72-66.
·Вітряні Гори (вул. Галицька,9, 1/9,
26/13/5,3 кв.м, ремонт, євровікна, холодильник, пральна) - 8 тис.грн + комунальні.
Тел.: (050) 198-45-97.
·Вітряні Гори (пров. Бестужева, 1/3, 27/17/4
кв.м, без балкона, душ, норм. стан) - 5 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (063) 324-57-82.
·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,152, 6/9, 17/7
кв.м, побутова техніка, меблі, гарний стан,
для сім’ї або 1-2 людей) - 7 тис.грн. Тел.:
(097) 655-29-92.
·Куренівка (вул. Кирилівська,152, 7/9,
30/17/7 кв.м, побутова техніка, меблі) - 7
тис.грн. Тел.: (066) 678-76-20.
·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.
·Поділ (вул. Кирилівська, 4/6 цегл., 32/17/6
кв.м). Тел.: (098) 206-60-80.
·Поділ (вул. Терьохіна, 3/5, 34 кв.м, все необхідне, довгостроково) - 7 тис.грн, торг.
Тел.: (068) 868-38-73.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·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.
· Академмістечко (вул. Рубежівська, 1/1,
36/18/7   кв.м, все необхідне). Тел.: (066)
194-75-72.
·Борщагівка (б. Р.Роллана, 2/5, 36/18/7
кв.м, гарний стан, побутова техніка, гарний
транспорт). Тел.: (067) 647-65-94.
·Борщагівка (б. Р.Роллана,4, 5/9, 16/7 кв.м,
балкон заскл., металопластикові вікна,
бойлер, після ремонту, кахель, паркет, меблі,
2 спальних місця, для сім’ї або 1-2 людей) 6,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Борщагівка (б. Р.Роллана,5, 3/5, 35/18/7
кв.м, після ремонту, чиста, охайна, все необхідне, побутова техніка). Тел.: 587-57-88.
·Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова,
5/9, 38/19/9 кв.м, балкон заскл., меблі, холодильник, пральна, телевізор) - 5 тис.грн.
Тел.: (097) 815-68-40.
·Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова,
5/9, 38/19/9 кв.м, с/в окр., балкон заскл.,
меблі, побутова техніка) - 5 тис.грн. Тел.:
599-53-91.
·Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 2/9,
35 кв.м, холодильник, телевізор, пральна
машина) - 6,5 тис.грн. Тел.: (050) 765-84-77.
·Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 6/9,
32/19/7 кв.м, меблі, гарний стан, пральна,
бойлер, кондиціонер, поряд супермаркети
«Фора», «Сільпо», «Кишеня», ТЦ «Квадрат», ринок «Дніпро», два парки, швидкісний трамвай, м. «Святошин» - 15 хв.) - 7
тис.грн. Тел.: (098) 554-09-65.
·Борщагівка (вул. Г.Юри, 2/5, 15/7 кв.м, необхідна техніка, для 1-2 людей) - 5,5 тис.грн.
Тел.: (050) 014-34-41.
·Борщагівка (вул. Зодчих, 2/9, 18/7 кв.м,
вікна металопластикові, балкон заскл., бажано для сім’ї, за рахунок оплати ремонт у
квартирі) - 6 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Борщагівка (вул. Л. Курбаса, 2/16, 19/8
кв.м) - 6 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Борщагівка (вул. Л. Курбаса,9, 2/5 цегл.,
28/14/6,5 кв.м, гарний стан, ремонт, гарнітурні
меблі, довгостроково) - 7,2 тис.грн, торг. Без
посередників. Тел.: (067) 402-34-54.
·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.
·Готельну. Борщагівка (вул. Зодчих, 4/5,
21/12/5 кв.м, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, після косметичного ремонту, євровікна, без балкона) - 5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (095) 676-48-94.
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· Нивки (вул. Ставропольська, 1/2
цегл., 40 кв.м, 10 хв. від входу м.
«Нивки», квартира в приватному
будинку, перший поверх, невеликий
заквітчаний дворик, велика світла
кімната, два коридори, простора
кухня, столик на подіумі, євровікна, бронедвері, бойлер, будинок
утеплений, зручна транспортна
розв’язка, для 1-2 дівчат, жінок
або сімейної пари, без тварин, мешканцям Індії не звертатись) - 7 тис.
грн. Тел.: (050) 770-81-93 (Олена
Сергіївна).

·Святошин (вул. Депутатська, 2/5, 25/13/5
кв.м, житловий стан, необхідні меблі, побутова техніка, бойлер). Тел.: (066) 194-75-72.
·Соломянський
Солом’янка
(вул.
Солом’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.

·Солом’янка (вул. Ушинського, 2/9, 35/18/7
кв.м, меблі, вільна, косметичний ремонт, кахель, балкон заскл.) - 7 тис.грн. Тел.: (099)
731-69-20.
·Чоколівка (вул. Богданівська,7-В, ЖК «Малахіт», 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. Олексіївська,14, 3/5, 31
кв.м, студіо, меблі, холодильник, пилосос,
телевізор, металопластикові вікна, незакінчений 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) - 7 тис.грн.
Без посередників. Тел.: (099) 260-83-78.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Готельну. Нивки (вул. Щербакова, зупинка
«Поліклініка», 3/5, 20 кв.м, ванна та с/в
власні, кухня на 3 кімнати, можна для 2
людей) - 5 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Нивки (вул. Академіка Туполєва, біля
МРЕО, 3/5, 32/19/7 кв.м, після ремонту) - 6,5
тис.грн + комунальні. Терміново. Тел.: (066)
347-60-59.
·Нивки (вул. Маршала Гречка, 3/5, 30/15/7
кв.м, все необхідне, побутова техніка) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: 362-27-97.
·Сирець (вул. Ольжича, 5 хв. до м. «Дорогожичі», 2/5, 32/17/7 кв.м, меблі, пральна, холодильник) - 10 тис.грн. Тел.: (093) 205-21-50.
· Центр (вул. Володимирська,91, м.
«Площа Льва Толстого», 5/9, 32/17/7 кв.м,
с/у сум. 7 кв.м, євроремонт, нов. меблі,
кондиціонер, бойлер, пральна, холодильник, витяжка, євровікна, склопакети,
від господаря, здається вперше) - 12 тис.
грн, торг. Тел.: (067) 403-03-15.
·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 посередників. Тел.: (096) 536-49-92.

.

здам в оренду 2 кімнатні

. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·Автовокзал (пр. Науки,54-Б, 16/16, 80 кв.м,

кухня 15 кв.м, сучасний дизайн, меблі, чудовий
краєвид, гарний транспортний розв’язок) - 11,5
тис.грн. Тел.: (093) 139-50-82.
·Голосіїв (вул. Васильківська, 3/9, 48/30/7
кв.м, сум., гарні меблі, холодильник, телевізор, пральна, бойлер) - 10 тис.грн. Тел.:
(095) 751-29-97.
·Китаїв (вул. Велика Китаївська, м. «Деміївська», 3/5, 45/29/6 кв.м, гарний стан, балкон
заскл.) - 7,8 тис.грн. Тел.: (068) 837-10-60.
·Теремки (вул. Академіка Заболотного, 8/16,
56/30/8,5 кв.м, балкон заскл., гарний ремонт,
меблі, вікна на ліс, свіже повітря, побутова
техніка, чудова квартира) - 9,9 тис.грн, торг.
Тел.: (093) 139-50-82.
·Центр (вул. Велика Васильківська, м.
«Палац «Україна», 2/9, 50 кв.м, паркет, ремонт, 3 спальних місця, ринок) - 12 тис.грн.
Тел.: (097) 557-50-56.
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·Нова Дарниця (Харківське шосе,21/4, м.
«Харківська», 5/9, 45/30/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна, ходи
сум., балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн.
Тел.: (097) 438-73-16.
·Позняки (вул. А.Ахматової,30, 14/22, 57/27/15
кв.м, новобудова, повний фарш, підігрів підлоги, бойлер, гарна інфраструктура, 15 хв. до
м. «Позняки», довгостроково, фото на вайбер)
- 12 тис.грн. Тел.: (097) 282-03-09.
·Позняки (вул. Урлівська, 20/25, 60/15 кв.м,
хол, 3 швидкісні ліфти, охорона, відеоспостереження, меблі, вся побутова техніка) 9,5 тис.грн. Тел.: (050) 444-07-72.
·Позняки (пр. П.Григоренка, 9/25, 67/36/13
кв.м, сучасний свіжий ремонт, меблі, вся
інфраструктура, паркування, дитсадок, супермаркет, ринок, для сім’ї, без тварин) - 12
тис.грн, торг. Тел.: (095) 697-75-00.
·Харківський (вул. Архітектора Вербицького, 6/9, 52/32/8 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, балкон заскл., кахель, два
дивани, стінка, меблі, кухон. гарнітур) - 8
тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
·Харківський (вул. Ревуцького,19/1, 11/16,
51/32/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
пральна-автомат, кахель, балкон заскл., бронедвері) - 7,5 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Харківський (вул. Ревуцького,25, 1/9 пан.,
72/36/9 кв.м, ремонт, меблі, побутова техніка, 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 керамзит., 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. 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.
·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 5/18, 32/9
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, бойлер, металопластикові вікна, 2 балкони заскл.) - 8 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 6/10, 52/42/8
кв.м, меблі, холодильник, кахель, балкон
заскл., передплата за 2 міс.) - 7 тис.грн. Тел.:
(067) 599-40-16.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Березняки (Дніпровська набережна, м. «Лівобережний», 7/9, 45 кв.м) - 7 тис.грн. Без
посередників. Тел.: (067) 426-89-21.
·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.
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окр., сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, металопластикові вікна,
балкон заскл.) - 8,6 тис.грн + комунальні.
Тел.: (096) 198-87-47.
·Лівобережний (вул. Шептицького, м. «Лівобережна» - 5 хв., 1,9, 34/8 кв.м, ходи окр.,
меблі, побутова техніка) - 9 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Соцмісто (пл.Дарницька, 4/5, 40/25/7 кв.м,
хрущовка, гарний стан, косметичний ремонт, все необхідне) - 7,2 тис.грн. Тел.: (067)
751-70-97.
·Соцмісто (пр. Миру, початок, пл. Дарницька, 4/5 цегл., 45/30/7 кв.м, окр., гарний
стан, євроремонт, довгостроково, бажано
для сім’ї) - 12 тис.грн. Тел.: (066) 227-25-49.
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 техніка, посудомийна) - 11,5 тис.грн, торг. Без
посередників. Тел.: (067) 985-49-24.
·Куренівка (вул. Кирилівська, 4/9, 46/7 кв.м,
сум., шафа, телевізор, холодильник) - 7 тис.
грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Оболонь (вул. Маршала Тимошенка, м.
«Мінська», 6/9, 56 кв.м, телевізор, кондиціонер, 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, розвинута 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 (пр. Героїв Сталінграда, 8/16,
45/30/8 кв.м, бойлер, пральна, гарний стан)
- 10 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Оболонь (пр. Оболонський, 3/9, 54 кв.м,
техніка, меблі, ремонт, металопластикові
вікна) - 9,5 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Виноградар (вул. Вітряні Гори,21/7, 6/9
цегл., 50/8 кв.м, все окр., меблі, телевізор, холодильник, пральна-автомат, бойлер, душова
кабіна, кондиціонер, сигналізація, гарний ремонт) - 8,5 тис.грн. Тел.: (098) 021-91-09.
·Виноградар (пр. Г.Гонгадзе,20-В, 8/12,
56/32/8 кв.м, меблі, ходи окр., холодильник,
пральна, можна з тваримами) - 7,5 тис.грн.
Тел.: (093) 225-82-57.
·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, духовка, ремонт, холодильник, телевізор) - 12
тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
·Виноградар (пр. Свободи,15, 6/9, 52/35/8
кв.м, пральна, холодильник, кухня, спальні
місця з ортопедичними матрацами, гарний
стан) - 12,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Виноградар (пр. Свободи, 1/9, 52/30/8 кв.м,
побутова техніка) - 7 тис.грн. Тел.: (093)
166-38-29.
·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.
·Куренівка (вул. Кирилівська, 3/9, 54 кв.м,
2 шафи-купе, 2-спальне ліжко, кондиціонер,
пральна, холодильник, ремонт) - 8,5 тис.грн.
Тел.: (097) 557-50-56.
·Нивки (вул. Маршала Гречка,26-Б, 3/9,
50/30/8 кв.м, все окр., меблі, холодильник, телевізор, пральна-автомат, балкон заскл., житловий стан) - 7,5 тис.грн. Тел.: (098) 021-91-09.
·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 (б. Академіка Вернадського, 3/5, 45 кв.м, ремонт, гарний стан, побутова техніка) - 8,5 тис.грн. Терміново. Тел.:
(096) 398-31-56.
·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. «Академмістечко», «Житомирська», для сім’ї бед дітей та тварин). Тел.:
(093) 209-82-24.
·Борщагівка (вул. Симиренка,5, 6/9, 46/27/7
кв.м, ремонт, меблі, побутова техніка, для
сім’ї, без комісії) - 8,2 тис.грн + комунальні,
торг. Тел.: (063) 142-10-24.
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. «Берестейська», без дітей та тварин) - 7 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (095) 177-51-02.
·Солом’янка (вул. Липківського, 2/16, загальна 46 кв.м, з меблями, ремонт, побутова
техніка) - 8 тис.грн. Без комісійних. Тел.:
(067) 177-63-99.
·Соломянський Солом’янка (вул. Преображенська, 2/5 цегл., 50/30/7 кв.м, свіжий
ремонт, гарнітурні меблі, побутова техніка,
довгостроково) - 11 тис.грн, торг. Тел.: (067)
402-34-54.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Лук’янівка (вул. Білоруська, м. «Лук’янівська», 4/9, 17,5/16,8/7,5 кв.м, с/в окр., кахель, паркет, після ремонту, балкон заскл.,
меблі, телевізор, холодильник, пральна-автомат, інтернет, можна для сім’ї або двох
людей) - 8,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(063) 814-77-30.
·Нивки (вул. Щербаківського, 4/5, 46/30/7
кв.м, с/в окр., балкон заскл., бронедвері, необхідні меблі, побутова техніка) - 7 тис.грн.
Тел.: (094) 899-06-12.
·Центр (вул. Пушкінська, 5/5, 64 кв.м, після
ремонту, побутова техніка, гардеробна, домофон, сейф) - за домовленістю. Тел.: (096)
406-31-39.
·Центр (вул. Стрілецька, 3/7 цегл., 70 кв.м,
кухня-студіо, балкон-тераса 5 кв.м, камін,
велика гардеробна, здається вперше, сигналізація, датчики руху, меблі, побутова техніка) - 2 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
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·Центр

(пр. Перемоги, 5/9, 54/36/8 кв.м, ·У господаря (для 1-2 людей). Тел.: (095) ·Воскресенка, за 7-8 тис.грн. Тел.: (067)
свіжий ремонт, нов. труби, проводка, нов. 285-43-64.
777-36-56.
столярка, холодильник, телевізор, пральна) ·Частину кімнати (район м. «Гідропарк», ·Дарницький, Дніпровський, Голосіївський,
- 16 тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
жінка, для себе, без шкідливих звичок). Печерський. Тел.: (063) 233-69-66.
Оплату, чистоту та порядок гарантую. Тел.: ·Деснянський, Дніпровський, у власника.
здам в оренду (093) 087-75-51.
Тел.: 599-53-91.
3 кімнатні
·Лівий берег, Березняки, Воскресенка,
візьму в оренду ДАРНИЦЬКИЙ р-н
Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Рай1 кімнатні
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська,34, м.
«Червоний хутір», 7/16, 63/43/9 кв.м, меблі, ·Або 2-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (098) дужний, Харківський, Позняки, Осокорки
(гарне
транспортне сполучення), у властелевізор, холодильник, кахель, склопакети, 684-82-08.
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - 8 · Або 2-кімн. (Воскресенка). Тел.: (099) ника. Тел.: (050) 813-31-88.
·
Лівий
берег,
у господаря. Тел.: (068) 122-83-02.
тис.грн. Тел.: (097) 438-73-16.
911-94-80.
м. «Лівобережна», до 10 тис.грн. Тел.: (093)
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Або 2-кімн. (Воскресенка). Тел.: 362-27-97. ·920-35-86.
·Березняки (пр. П.Тичини, 2/9, 57/41/8 кв.м, ·Або 2-кімн. (лівий берег, Березняки, Восметалопластикові вікна, бронедвері, 2 балкони кресенка, Дарниця, Троєщина, Лісовий, ·м. «Чернігівська», «Лісова», «Дарниця,
заскл., телевізор, холодильник, пральна, меблі) Соцмісто, Комсомольський, Позняки, Осо- вул. Братиславська, до 8 тис.грн. Тел.: (099)
- 7,5 тис.грн. Тел.: (063) 310-08-29.
корки, Харківський), у господаря. Без посе- 911-94-80.
редників. Тел.: 332-54-25.
·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал,
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Оболонь (пр. Оболонський,14-В, 1/9, ·Або 2-кімн. (лівий берег, для сім’ї) до 6,5 Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний,
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та
62/41/6 кв.м, балкон заскл., обшитий, по- тис.грн. Тел.: (095) 632-04-22.
гріб, комора, грати, сигналізація, кодовий ·Або 2-кімн. (лівий берег, Оболонь, довгостро- стан), у господаря. Тел.: (099) 667-60-11.
замок, косметичний ремонт, без меблів, ково), у господаря. Тел.: (098) 721-48-90.
·Печерський,
Шевченківський,
шафа-купе, гарний стан, вільна, м. «Мін- ·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. Солом’янський, Святошинський, у госпоська», «Оболонь», власна) - 12 тис.грн, торг.
даря. Тел.: (050) 331-97-28.
Тел.:
(067)
995-05-04.
Тел.: (095) 369-34-69.
Позняки, Березняки, Воскресенка, Дар·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. ·ниця,
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, ХарТел.: (068) 350-24-65.
·Печерськ (вул. Ковпака, 4/18, 120 кв.м, ·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря. ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
елітний будинок, підземний паркінг, ди- Тел.: 572-61-23.
(093) 870-60-27.
зайнерський ремонт, мебльована, парк, м.
· Правий берег, у господаря. Тел.: (096)
«Палац «Україна», охорона, заселення з ·Або 2-кімн. (Оболонський, сім’я з двох 218-75-77.
жовтня) - 28 тис.грн. Тел.: (093) 201-59-89. людей, без дітей, довгостроково). Порядок
·Солом’янський, Відрадний, Чоколівка,
·Центр (вул. Велика Васильківська,81 (Чер- та оплату гарантуємо. Тел.: (067) 405-25-43. Шулявка,
Караваєві дачі, Відрадний,
воноармійська), костьол, 3/4 цегл., 70/47/5 ·Або 2-кімн. (правий берег), у господаря. пл.Севастопольська (будь-який поверх та
кв.м, вікна у двір, після ремонту, без меблів, Тел.: (096) 218-75-77.
склопакети, ламінат, висота 3,8 м, домофон, ·Або 2-кімн., у господаря. Тел.: (093) 923-41-02. стан), у господаря. Тел.: (093) 870-64-92.
Березняки,
Воскресенка,
бронедвері, вільна, власна, фасадний вхід) - ·Або готельну (Березняки, Голосіїв, Дарни- ·Троєщина,
Дарниця, ДВРЗ, Позняки, Осокорки, Хар32 тис.грн. Тел.: (093) 576-85-01.
цький, Дніпровський, Печерський, Шевчен- ківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
ківський,
меблі,
побутова
техніка),
у
госпоШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
(096) 411-28-60.
·Центр (вул. Лисенка,3, 3/4 цегл., 72 кв.м, даря. Тел.: 227-53-26.
2 спальні, студіо, сучасний якісний ремонт, ·Або готельну (Виноградар, Мінський,
візьму в оренду меблі, побутова техніка, інтернет, 3-сто- Кренівка, Оболонь, Нивки), у власника.
3 кімнатні
роння, здається вперше, ексклюзив) - 2 тис. Тел.: 592-91-50.
·Або 4-кімн. (біля метро), у господаря. Тел.:
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
·Або готельну (Виноградар, Мінський, Ку- (050) 331-97-28.
ренівка, Оболонь, Нивки), у власника. Тел.: ·Голосіївський,
візьму в оренду
Печерський,
Шевчен(099) 101-45-49.
ківський (біля метро), у господаря. Тел.:
кімнати
·
Або
готельну.
Тел.:
(097)
557-51-09.
(067)
231-41-69.
·Або 1-кімн. (Воскресенка, Троєщина, Рай· Або кімнату (лівий берег). Тел.: (098) ·Оболонь, Троєщина, Виноградар, Лісовий,
дужний). Тел.: (093) 920-35-86.
Позняки, Осокорки, Харківський, Солом’янка,
·Або 1-кімн. (Дарницький, Дніпровський, 554-37-93.
Деснянський), у господаря. Тел.: 540-30-13. ·Або кімнату (правий берег), у господаря. Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та
стан), у господаря. Тел.: (050) 515-51-66.
·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 310-53-89. Тел.: (099) 605-50-46.
Або кімнату (сім’я з двох людей), у госпо·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 668-55-04. ·даря.
Тел.: (096) 064-11-80.
·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (093) 059-36-75. ·Академмістечко,
куплю
Голосіїв, Де·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. міївка, Борщагівка,Автовокзал,
Відрадний, Чоколівка, ·БОЯРКА, ФАСТІВ. 2-кімн. (1-2 пов.) до 17
Тел.: (050) 536-65-57.
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та тис. у.о., у господаря. Тел.: (096) 310-36-04
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. стан), у господаря. Тел.: (098) 048-25-12.
(Олександр).
Тел.: (063) 362-64-47.
·Борщагівка, Виноградар, Нивки, у влас- ·БРОВАРИ. Квартиру (будь-який поверх та
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ника. Тел.: 599-53-91.
стан), у господаря. Тел.: (067) 951-55-26.
Тел.: (063) 527-92-53.
·Відрадний, Академмістечко, Автовокзал, ·П.БОРЩАГІВКА. 1-кімн. (2-6 пов.). Тел.:
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Чоколівка, (050) 819-66-56.
Тел.: (063) 545-05-27.
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та
продам
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. стан), у господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
БОРОДЯНКА. Готельну (К.-СвятошинТел.: (093) 059-37-17.
·Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, ·ський
р-н, 23/13/5 кв.м, балкон заскл., кос·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. Нивки, у власника. Тел.: (097) 557-51-09.
ремонт, ремонт під’їзду, гарний
Тел.: (095) 174-99-30.
·Воскресенка, Дарниця. Тел.: (068) 592-54-91. метичний
транспортний розв’язок) - 10 тис. у.о., торг.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ·Воскресенка, Дарниця, Троєщина, Лісовий, Тел.: 587-57-88.
Тел.: (096) 075-36-41.
Райдужний, Позняки, Осокорки, Харківський БОЯРКА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. (будь-який поверх та стан, довгостроково), у ·4/5
цегл., 32/17/6 кв.м, с/в сум., балкон
господаря. Тел.: (098) 676-67-88.
Тел.: (096) 198-87-47.
заскл., ст.Тарасівка) - 18 тис. у.о. Тел.: (098)
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ·Воскресенка, до 6 тис.грн. Тел.: 362-27-97. 279-74-05.
Тел.: (097) 990-24-33.
·Воскресенка, Троєщина, Дарниця, до 6,5 ·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Або 1-кімн. (Святошинський). Тел.: (095) тис.грн. Тел.: (096) 964-25-51.
12 км від Києва, вул. Незалежності, 2/2,
357-64-39.
·Воскресенка, Троєщина, Райдужний (сім’я з 44/29/7 кв.м, без ремонту, електроопалення,
·Автовокзал, Голосіївський, Солом’янський, дитиною), до 6,5 тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80. поряд школа, стадіон, електричка, маршрПечерський, у господаря. Тел.: 209-87-28.
·Воскресенка, Троєщина. Тел.: (099) 355-03-43. ктки) - 17,5 тис. у.о. Тел.: (067) 704-00-76.
·Воскресенка (для жінки). Тел.: (099) 355-03-43. ·Голосіївський, Печерський, Шевчен- ·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
·Воскресенка (для хлопця), до 4 тис.грн. ківський (біля метро), у господаря. Тел.: вул. Незалежності, 2/2, 44/30/7 кв.м, прохідна, без ремонту, документи на автономне
(050) 331-97-28.
Тел.: (067) 777-36-56.
опалення, можливе перепланування, с/в
·Воскресенка, Райдужний (для хлопця). ·Дарницький, Дніпровський (необхідні сум.,
школа, електричка, маршрутки) - 17,5
Тел.: (068) 592-54-91.
меблі), у господаря. Тел.: (093) 936-24-87.
·Дніпровський, Деснянський (біля метро), у ·Дарницький (сім’я з дитиною 1 рік, меблі, тис. у.о., торг. Тел.: (093) 403-01-14.
господаря. Тел.: (063) 233-69-66.
побутова техніка, ремонт), 8-9 тис.грн. Тел.: ·БОЯРКА. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н,
вул. Незалежності,10, 5/5, 68/44/7 кв.м, ав·Кімнату або частину кімнати (лівий берег, для (066) 300-07-12.
опалення, ламінат, металопластижінки), до 2,5 тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80.
·Кімнату (пл.Інтернаціональна, Нивки, Си- тономне
кові
вікна, балкон, вбуд. кухня, шафи-купе,
·Кімнату (біля метро, охайну), у хазяйки. рець, порядна працююча жінка 40 років із с/в окр.,
кахель)
- 28 тис. у.о. або обміняю на
сином 10 років, окрему мебльовану кімнату,
Тел.: 389-97-28.
Чистоту та своєчасну оп- 1-кімн. в Києві. Тел.: (095) 380-47-62.
·Кімнату в гуртожитку (лівий берег), з по- довгостроково).
·БРОВАРИ. 2-кімн. (3/5 цегл., 46/30/6 кв.м,
дальшим можливим викупом. Тел.: (098) лату гарантую. Тел.: (099) 607-31-39.
окр., паркет, ремонт, балкон, 15 км
·Лівий берег, Воскресенка, Райдужний, до кімнати
760-87-47.
від Києва, поряд школа, садок, бювет) - 40
6,5
тис.грн.
Тел.:
(099)
911-94-80.
·Кімнату в гуртожитку (лівий берег) недотис. у.о., торг. Тел.: (098) 002-96-55.
·Лівий берег, Дніпровський, Деснянський ·БРОВАРИ. 3-кімн. (вул. Київська,312,
рого. Тел.: (093) 701-31-51.
біля метро), у господаря. Тел.: (066)
·Кімнату в гуртожитку (чоловік та жінка, (бажано
1/5, 51/40/5 кв.м, житловий стан, сум.-окр.,
довгостроково), до 5 тис.грн. Тел.: (093) 239-26-12.
вікна на «Новус») - 45 тис. у.о. Без
·Лівий берег, до 6 тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80. фасад,
959-08-46.
комісійних. Тел.: 411-28-60.
·Кімнату (Воскресенка, для двох хлопців). ·Лівий берег (можна без меблів). Тел.: (097) ·БРОВАРИ. 3-кімн. (вул. Шевченка, 1/25,
020-92-55.
Тел.: (093) 920-35-86.
100/73/10 кв.м, під ремонт, після будівель·Кімнату (Воскресенка, для хлопця). Тел.: ·Лівий берег. Тел.: (063) 267-67-82.
ників) - 80 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
(067) 777-36-56.
·Лівий берег. Тел.: (067) 777-36-56.
·БРОВАРИ. Кімнату в гуртожитку (вул.
·Кімнату (для жінки, охайна, під ключ). Без ·Лівий берег. Тел.: (068) 592-54-91.
Київська, центр, 16,3/13 кв.м, 2/5 цегл., в секції
посередників. Тел.: (063) 378-40-73.
6 кімнат, душ, с/в, кухня, з ремонтом, м. «Лі·Лівий берег. Тел.: (093) 920-35-86.
·Кімнату (для чоловіка, можна без вигод, ·Лівий берег. Тел.: (093) 920-35-86.
сова» - 20 км) - 280 тис.грн або обміняю на
можна літ. кімнату). Тел.: (097) 227-84-96.
1-кімн. + доплату. Тел.: (098) 002-96-55.
берег. Тел.: (099) 355-03-43.
·Кімнату (жінка з двома дітьми, довгостро- ··Лівий
·БУЗОВА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
ково). Своєчасну оплату, чистоту та порядок Лівий берег. Тел.: 362-27-97.
вул. Центральна, 2/4 пан., 33/17/8,5 кв.м, ногарантую. Тел.: (093) 087-75-51.
·Лісовий, Березняки, Воскресенка, Дар- вобудова, сучасний ремонт, меблі, побутова
·Кімнату (лівий берег, можна приват. ниця, ДВРЗ, Троєщина, Позняки, Осокорки, техніка). Тел.: 599-12-88.
сектор, для себе, чоловік, віруючий). По- Харківський (будь-який стан), у господаря. ·ВАСИЛЬКІВ. 1-кімн. (1/5, 30/16 кв.м) - 13
рядність гарантую. Без посередників. Тел.: Тел.: (096) 688-96-88.
тис. у.о. Тел.: (097) 157-01-94.
(099) 002-17-89.
·Метро «Арсенальна», «Печерська», «Кловсь- ·ВАСИЛЬКІВ. 1-кімн. (1-й пов.) - 10 тис.
·Кімнату (лівий берег), у господаря. Тел.: ка», центр, у господаря. Тел.: (067) 231-41-69. у.о.
Тел.: (095) 487-20-15.
(098) 784-95-24.
·м. «Лівобережна» (для сім’ї), 8-9 тис.грн. ·ВІЛЬХОВЕЦЬ.
1-кімн. (Богуславський
·Кімнату (м. «Берестейська», «Дорого- Тел.: (093) 920-35-86.
р-н, 80 км від Києва, 2/3 цегл., 38/25/8 кв.м,
жичі», «Сирець», «Шулявська»), у власника. ·м. «Оболонь» (сім’я з двох людей, довго- газ, вода, опалення, батареї, лоджія заскл.,
Тел.: 599-53-91.
строково). Оплату та порядок гарантую. сарай, гарний транспортний розв’язок) - 3,7
·Кімнату, можна в гуртожитку під ключ (Шев- Тел.: (067) 405-25-43.
тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
ченківський, Солом’янський, Дарницький, дів- ·Нивки, Сирець, у власника. Тел.: 599-53-91.
чина, меблі), до 3,5 тис.грн. Без посередників. ·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал, ·ВІЛЬШАНИЦЯ. 3-кімн. (Рокитнянський
р-н, 2/2 цегл., 48/37/6 кв.м, газове та пічне
Тел.: (067) 345-57-19 (Наталія).
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний,
зал, 2 спальні, місце під с/в, 20
·Кімнату, можна в гуртожитку (чоловік, 53 Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та опалення,
сот., сарай, колодязь, до вокзалу 10 хв., марроків). Тел.: (063) 024-77-20.
стан), у господаря. Тел.: (098) 722-50-80.
шрутка до Києва) - 4,5 тис. у.о. Тел.: (097)
·Кімнату (правий берег, м. «Нивки», Виног- ·Оболонь, Виноградар, Мінський, Куренівка, 104-85-78.
радар, Дорогожичі, Сирець, можна в приват. Сирець, Чоколівка, Шулявка, Солом’янка · ВИШЕНЬКИ. 2-кімн. (Бориспільський
будинку, мати з дитиною 14 років) до 3-4 (будь-який поверх та стан), у господаря. Тел.: р-н, 1/2-пов.) - за домовленістю. Тел.: (066)
тис.грн. Можлива допомога по господар- (066) 572-90-50.
057-82-33.
ству. Тел.: (066) 024-70-02 (Євгенія).
·Позняки, Осокорки, до 9 тис.грн. Тел.: ·ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (вул. Жовтнева, 5/9 цегл.,
·Кімнату (Троєщина, Райдужний, Оболонь, (099) 911-94-80.
22/13/5
кв.м, с/в сум., ванна норм., склопакети,
для 1-2 дівчат). Тел.: (067) 777-36-56.
·Правий берег (по лінії метро), у господаря. бронедвері, будинок у дворі, вікна у двір,
·Кімнату (чоловік). Без посередників. Тел.: Тел.: (068) 592-54-91.
домофон, центр міста, поруд зупинки мар(066) 980-50-09.
·Правий берег, у власника. Тел.: 599-53-91. шруток, електричка, магазини, поліклініка) ·Лівий берег, Воскресенка, Дарниця (для ·Троєщина, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, 16 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
одного хлопця). Тел.: (099) 911-94-80.
Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який ·ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський
·Лівий берег, Дарниця, м. «Чернігівська», «Лі- стан), у господаря. Тел.: (050) 400-44-11.
р-н). Тел.: (093) 506-52-83.
вобережна», у господаря. Тел.: 599-67-28.
·Троєщина, Воскресенка, Лісовий, Рай- ·ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (1-й пов., 55 кв.м, мож· Лівий берег (дівчина з дитиною, для дужний, Комсомольський, Соцмісто, Ру- ливе збільшення площа до 70 кв.м, вітальня 18
себе) недорого. Без посередників. Тел.: санівка, Березняки, Позняки, Харківський, кв.м, спальня 13 кв.м та 10 кв.м, с/в окр., 20 хв.
(093) 087-75-51.
у господаря. Тел.: (068) 379-93-73.
до метро). Тел.: (067) 446-54-99.
·Лівий берег (для двох людей). Тел.: (099) ·Центр, метро, у господаря. Тел.: 209-70-70. ·ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (К.-Святошинський
222-99-10.
·
Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Солом’ян- р-н, хороша квартира, меблі, побутова тех·Лівий берег (для сім’ї або для однієї дів- ка, Караваєві Дачі, Сирець, Нивки, Лук’янів- ніка, центр міста, з євроремонтом, заг. 62
чини). Тел.: (068) 592-54-91.
ка, Виноградар (будь-який поверх та стан, кв.м, бельетаж, 2 балкони, в 9-пов. будинку,
·Лівий берег (для сім’ї). Тел.: (099) 355-03-43. гарне транспортне сполучення), у господаря. в парку культури та відпочинку, поряд красиве облаштоване озеро) або обміняю на
·Лівий берег (сім’я без дітей та тварин). Без Без посередників. Тел.: (097) 601-36-88.
2(1)-кімн. в Києві (центр, Печерськ). Тел.:
посередників. Тел.: (093) 101-67-27, (093)
візьму
в
оренду
280-35-02, (066) 752-60-63.
048-58-35.
2
кімнатні
·Лівий берег, у господаря. Тел.: (066) 673-40-03. ·Або 3-кімн. (будь-який район). Тел.: (098) ·ВОЛОДИМИРСЬКЕ. 3-кімн. (Згурівський
р-н,
61/47 кв.м, газ, вода у квартирі, 48 сот.,
·Лівий берег, у господаря. Тел.: 572-61-23. 684-82-08.
40 сот. приват. городу, сараї, гараж, літ.
·Оболонь, Райдужний, Поділ. Тел.: (068) ·Або 3-кімн. (Голосіївський, Печерський, кухня,
погріб, 7 км до Згурівки) - 90 тис.грн
592-54-91.
Шевченківський, будь-який стан), у госпо- + моє оформлення. Тел.: (099) 199-85-39.
·Печерський (жінка з дитиною 4-х років), до даря. Тел.: (067) 231-41-69.
·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (3/5 цегл., 56/31/7 кв.м,
5 тис.грн. Тел.: (068) 668-56-94.
·Автовокзал, Печерський, Голосіївський, ходи окр., гарний ремонт, лоджія заскл., вихід
·Правий берег (молодий хлопець). Тел.: Солом’янський, правий берег, у господаря. з кухні та спальні, транспортний розв’язок,
(096) 379-85-43.
Тел.: (067) 231-41-69.
дитсадок, магазини). Тел.: 276-50-45.
·Правий берег, поряд метро або гарний ·Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, ·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н,
транспортний розв’язок, у господаря. Тел.: Троєщина, Позняки, Осокорки, Харківський 2/2, 45,4/33/6,4 кв.м, гарний ремонт, мета(063) 233-69-66.
(будь-який стан), у господаря. Тел.: (095) лопластикові вікна, автономне опалення,
807-73-05.
·Правий берег. Тел.: (098) 568-45-59.
балкон заскл., сарай, погріб, поруч центр)
·Святошинський (сім’я з двох людей, довго- ·Виноградар, Мінський, Куренівка, Нивки, - 19 тис. у.о. Тел.: (063) 225-77-15.
Печерський. Тел.: (099) 101-45-49.
строково). Тел.: (066) 051-55-28.
·ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (5/5 цегл., 68,2/40,6/8,5
·Солом’янський, Святошинський (для ·Виноградар, Нивки, Сирець, у власника. кв.м, ремонт, с/в окр., металопластикові
себе). Тел.: (066) 051-55-28.
Тел.: 599-53-91.
вікна) - 25 тис. у.о. Тел.: (093) 050-59-36.

.
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·ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (Васильківський р-н,
2/2, 46/35/6 кв.м, автономне опалення,
2-контурний імп. котел, підлога дерев., шпалери, потребує косметичного ремонту, гарні
двері, погріб, сарай, грядка) - 15 тис. у.о.,
торг. Тел.: (098) 328-19-90.
·ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (Васильківський р-н,
2/5 цегл., 68,2/40,6/8,5 кв.м, все окр., ремонт, металопластикові вікна, автономне
опалення, 2-контурний котел, метал. гараж)
- 28 тис. у.о. Тел.: (050) 380-06-59.
·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. (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. опалення, імп. котел, бойлер, душова кабіна) 14 тис. у.о. Тел.: (068) 364-60-88.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 2-кімн. (Васильківський р-н, 1/5, 47,8/29,4/6,9 кв.м, ремонт,
автономне опалення, 2-контурний котел, металопластикові 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)
- 5,5 тис. у.о. Тел.: (096) 974-38-62.
·ЗАПАДИНКА. 3-кімн. (Васильківський
р-н, 3/5 цегл., потребує ремонту) - 30 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 394-98-77.
·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, свердловина, прибудова, кімнати окр.) - за домовленістю. 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. (Броварський р-н, 1/3 цегл., 42/23/8,4 кв.м, автономне опалення, електробойлер, балкон
незаскл.) - 10,5 тис. у.о., торг. Терміново.
Тел.: (050) 933-27-13.
·ОЗЕРНА. 2-кімн. (Білоцерківський р-н,
48 кв.м, все окр., ремонт, нов. підлога,
столярка, автономне опалення, економний
котел, балкон заскл., бойлер) - 10 тис. у.о.
Тел.: (098) 053-81-78.
·ОЗЕРНЕ. 2-кімн. (Білоцерківський р-н, 1/2
цегл., 47,5/27,5/8,3 кв.м, 2 кімнати, с/в окр.,
автономне опалення, тверде паливо, підвал,
сарай, 2 сот.) - 7 тис. у.о. Тел.: (096) 620-05-99.
·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, металопластикові вікна, чавунні батареї) - 14 тис.
у.о., торг. Тел.: (098) 495-60-81.
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 2-кімн. (без зручностей, 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, газколонка, 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, маршрутки на Київ) - 10,5 тис. у.о. Тел.: (096)
343-96-50.
·РОКИТНЕ. 2-кімн. (1/5, 50/30/8 кв.м, кімнати та с/в окр., електроенергія, газ, вода,
інтернет, фундамент під гараж, розвинена
інфраструктура, маршрутка на Київ кожну
годину, 10 хв. пішки до електрички) - 10,5
тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·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, маршрутка) - 16 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
·ТАРАСІВКА. 1-кімн. (К.-Святошинський
р-н, ст.Тарасівка, вул. Шкільна, 5/10 цегл.,
36/18/9 кв.м, нов. будинок, після будівельників) - 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, інфраструктура, 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.
·ФАСТІВ. 1-кімн. (3/9, 23/13/4 кв.м, нов.
сантехніка, балкон заскл., ремонт, біля вокзалу) - 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 цегл., 54 кв.м, кухня
9 кв.м, металопластикові вікна, с/в окр.,
кахель, автономне опалення) - 16 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. Голосєєва, 3/3 цегл., 56/38/7 кв.м, гарний стан,
сум.-окр., автономне опалення, металопластикові 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-контурний 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) - 18 тис. у.о. Без комісійних. Тел.: (068) 322-55-02.
·ЧУПИРА. 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, три комори, газ балонний,
супутникова антена, підвал, сарай, сад) - 5,5
тис. у.о., торг. Тел.: (096) 947-25-89.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 1 година від м. «Святошин», 1/2 цегл., кімната 15
кв.м, кухня 5 кв.м, коридор, душова кабіна,
меблі, бойлер, балкон 3 кв.м, дерев. підлога,
холодильник, пральна, євроремонт) - 11 тис.
у.о., торг. Терміново. Тел.: (098) 598-66-61.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 2/2,
15,5/8 кв.м, всі вигоди, після ремонту, 45 хв.
маршруткою від Києва) - 11 тис. у.о. Тел.:
525-47-18.

·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.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, всі
вигоди, цегл. будинок, євроремонт, балкон,
власна свердловина) - 11,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (067) 323-70-71.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, вул. Кооперативна, 2/2, 29/15,5/5 кв.м, балкон 3 кв.м, всі
вигоди) - 11 тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, вул.
Кооперативна, 2/2 цегл., 29/15,5/5 кв.м, балкон
3 кв.м, душова 4 кв.м, після ремонту, меблі,
стінка, кухон. гарнітур, вигоди в будинку, с/в
сум., нов. туалет, гаряча, холодна вода, НВЧпіч) - 11 тис. у.о. Тел.: (050) 924-22-25.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
30/15,5/5,5 кв.м, балкон заскл., тепла, після
гарного ремонту, сучасні меблі, без комісії
та посередників) - 11 тис. у.о., торг. Тел.:
(097) 616-01-00.
·ЩАСЛИВЕ. 1-кімн. (Бориспільський р-н,
вул. Фестивальна,29, 4/5, 22,4 кв.м, 8 км на
маршрутці № 807 від м. «Бориспільська»).
Тел.: (067) 735-60-09, (066) 350-78-91.

обміняю

·БЕРДЯНСЬК на КИЇВ. 1-кімн. (Запорізька
обл., 2/5 цегл., чудовий район, поруч школа,
дитсадок, ринок, АТБ, зупинка громадського транспорту, море, лиман, целюще повітря) на 1-кімн. Тел.: (068) 779-18-88.
·КАНІВ на КИЇВ. 3-кімн. (Черкаська обл.,
центр, 7/9 цегл., балкон, лоджія, с/в, кухня
кахель, лічильники на воду, бойлер, домофон, Дніпро, ринок, супермаркети, автовокзал, дитсадок, тепла, світла) на житло,
можлива доплата. Тел.: (050) 731-80-50.
·ЛУБНИ. 2-кімн. (Полтавська обл., сучасне
планування, 50 кв.м, тепла, цілком облаштована, гаряча вода цілодобово, в заповіднокурортному місці) на житло в Київської
обл., Києві або передмісті або продам - 30
тис. у.о. Тел.: (050) 540-68-54.
·ЛУБНИ на КИЇВСЬКУ ОБЛ. 2-кімн. (Полтавська обл., сучасна квартира) на квартиру або будинок. Тел.: (098) 327-50-54
(м.Лубни).
·ОЧАКІВ на КИЇВ. 4-кімн. (Миколаївська
обл., 1/5 цегл., 75 кв.м, все окр., лічильники,
автономне опалення, балкон-лоджія, грати)
на 1(2)-кімн. Тел.: (096) 804-29-92.
·УКРАЇНУ на АВСТРАЛІЮ. Кв-ру на
житло. Тел.: (044) 560-18-91.

обміняю
·БРОВАРИ на ЧАБАНИ, ГАТНЕ. 2-кімн. (5-й 1.3. Будинки, котеджі

пов., 52 кв.м, житловий стан, гарне розташування) на житло або на дачу (Одеська траса, до
10 км від Києва). Тел.: (066) 240-42-05.
·ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (К.-Святошинський
р-н, хороша квартира, меблі, побутова техніка, центр міста, з євроремонтом, заг. 62
кв.м, бельетаж, 2 балкони, в 9-пов. будинку,
в парку культури та відпочинку, поряд красиве озеро) на 2(1)-кімн. в Києві (центр, Печерськ). Тел.: 280-35-02, (066) 752-60-63.
·КИЇВ на ІРПІНЬ, БУЧУ, ГОСТОМЕЛЬ.
2-кімн. (б. Перова, 3/9, 47/30/8 кв.м) на будинок. Тел.: (097) 088-12-19.
·ШИБЕНЕ на КИЇВ. 1-кімн. (Бородянський
р-н, 1 година від м. «Святошин», 1/2 цегл.,
кімната 15 кв.м, кухня 5 кв.м, коридор, душова кабіна, меблі, балкон 3 кв.м, дерев.
підлога, холодильник, пральна, євроремонт) + доплату на 1-кімн. в Києві (12 кв.м,
перший поверх, можна в поганому стані).
Тел.: (098) 598-66-61.

·БЕРЕЗАНЬ.

здам в оренду

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. 3-кімн. (вул. Шевченка, новобудова, 1/16, 95 кв.м, ремонт, меблі за домовленістю, можна за рахунок оренди). Тел.:
(068) 592-54-91.
·БРОВАРИ. Кімнату в 2-кімн. (вул. Незалежності,15, 20 кв.м, для 1-2 дівчат). Тел.:
(097) 111-72-37.
·БРОВАРИ. Кімнату в 2-кімн. (для жінки,
можна з дитиною) - за домовленістю. Без
посередників. Хазяїн. Тел.: (099) 934-94-50.
·БУЧА. Кімнату в 2-кімн. (вул. Нове шосе,
поряд зупинка таксобуса) - 3 тис.грн. Тел.:
(067) 773-72-66.
·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, кахель, пральна, меблі, побутова
техніка) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (096)
977-83-99.
·ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Кургузова,1А, ЖК «Ярославичі», 18/20, 75/36/12 кв.м,
гарний стан, побутова техніка, довгостроково) - 10 тис.грн + комунальні. Тел.: (068)
867-54-22.
·ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Набережна,22,
4/14, 75/45/30 кв.м, євроремонт, меблі, техніка) - 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 + комунальні. 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, прямокутна, 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 техніка, інтернет) - 3 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 279-74-05.
·ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 2-кімн. (К.-Святошинський р-н, 16 кв.м, для одного чоловіка, 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.-Святошинський 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.-Святошинський 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. Соборна, центр, всі вигоди) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (050) 356-72-96.
·КОЦЮБИНСЬКЕ. 1-кімн. (8/9, 41 кв.м,
меблі) - 7,5 тис.грн. Тел.: (066) 385-45-94.
·КОЦЮБИНСЬКЕ. Кімнату в 2-кімн.
(гарний стан, всі вигоди, котел, тепла) - 3,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (097) 149-58-04.

Інші регіони

·БЕРДЯНСЬК.

продам

2-кімн. (3/9, капремонт,
меблі, техніка, від власника) - 30 тис. у.о.
Тел.: (068) 198-97-82.
·БРІВКИ. 2-кімн. (Житомирська обл., окр.,
туалет, ванна, газ, госпбудівлі, підвал, біля вокзалу) - за домовленістю. Тел.: (068) 925-69-10.
·ВІКТОРІЯ. 1-кімн. (Полтавська обл., Пирятинський р-н, 39/14,6/16,5 кв.м, коридор 8
кв.м, автономне газове опалення, вода, туалет
на вулиці, гарний ремонт, сарай, погріб) - за
домовленістю. Тел.: (093) 548-50-30.
·ВІННИЦЯ. 2-кімн. (1/9 пан., 49/29/8 кв.м,
район центрального ринку, косметичний ремонт, 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.
·ВІТОВЄ. 3-кімн. (Чигиринський р-н, в сосновому лісі, поряд Дніпро). Тел.: (068) 38112-29 (з 19.00 до 20.00).
·ГАДЯЧ. 1-кімн. (Полтавська обл., 5/5 цегл.,
36 кв.м, теплий будинок) недорого. Тел.:
(095) 812-43-84.
·КАНІВ. 3-кімн. (Черкаська обл., центр, 7/9
цегл., балкон, лоджія, с/в, кухня кахель, лічильники на воду, бойлер, домофон, Дніпро,
ринок, супермаркети, автовокзал, дитсадок,
тепла, світла) - 25 тис. у.о. або обміняю на
житло в Києві. Тел.: (050) 731-80-50.
·НІКОПОЛЬ. 1-кімн. (Дніпровська обл.,
центр, 3/5 пан., покращене планування, автономне електроопалення, бойлер, пральна
машина, лічильники зонарні, лоджія заскл.)
- 8 тис. у.о. Тел.: (050) 752-58-19.
·УЖГОРОД. Квартиру (Закарпаття, 90 кв.м)
- 90 тис. у.о. Тел.: (096) 399-33-36.
·ЧОРНОГОРІЯ. 1-кімн. (30 кв.м, перша
лінія біля моря). Тел.: (099) 226-61-05.

Київ

куплю
·Академмістечко, Борщагівка, Виноградар,

Нивки, Сирець (великий, сучасний, для
себе), у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
·Будинок в Києві (Виноградар, Нивки, Святошин, нов., сучасний, краще житловий, для
себе), у власника. Тел.: (094) 899-06-12.
·В будь-якому р-ні. Тел.: (098) 684-82-08.
·Нивки (вул. Абрикосова, Баклажанна, Садова, Туполєва, Гречка, сучасний будинок,
для себе), у власника. Тел.: (099) 606-78-77.

продам

·Голосіївський (вул. М.Рильського, 6 сот.,
частина будинку 70 кв.м, приват., документи
готові, поряд ліс) - 160 тис. у.о., торг. Хазяїн.
Тел.: (066) 400-11-54.
·Голосіївський (вул. Орбитна, 2-рівневий,
цегл., 98 кв.м, вітальня, 3 спальні, кухня, с/в,
гарний стан, 3 сот., гараж) - 75 тис. у.о. Тел.:
(050) 410-84-30.
·Дарницький (вул. Садова, 2-рівневий,
цегл., 130 кв.м, євроремонт, меблі, 7 сот.,
молодий фруктовий сад, м. «Славутич») 153 тис. у.о. Тел.: 574-85-70.
·Дарницький (Осокорки, 2-пов., 250 кв.м, 4
душові кабіни, ванна джакузі, басейн в будинку, камін, газ, вода підведені) - 230 тис.
у.о. Тел.: (067) 703-27-57.
·Дарницький (Осокорки, м. «Славутич»,
вул. Виноградна,2, будинок 100 кв.м, будинок для гостей 40 кв.м, 10 сот., огорожа,
гараж, тераса, сад, асфальтований під’їзд,
вода, електроенергія, цілорічне проживання, меблі, всі вигоди) - 70 тис. у.о., торг.
Тел.: (095) 532-75-21.
·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,
поряд ділянка не використується) або обміняю на 2-кімн. Тел.: (068) 359-95-79.
·Подільський (Вітряні Гори, частина будинку, 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. Білицька, половина
цегл. будинку, 55 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в,
якісний стан, 2,5 сот., супермаркет, великий
парк) - 57 тис. у.о. Тел.: (067) 960-55-83.
·Подільський (вул. Осиповського, півбудинку, 65/35/10 кв.м, 3 гаражі, 4 сот., ліс,
парк, озера, пал.Шевченка, 5 хв. маршрутка
до м. «Мінська», супермаркети) - 57 тис.
у.о., торг. Тел.: (099) 101-45-49.
·Подільський (пл.Шевченка, вул. Осиповського, 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.) - 60 тис. у.о.,
торг. Тел.: (097) 557-51-09.
·Святошинський (вул. Берковецька, нов.,
цегл., 74 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, євроремонт, 2 сот., м. «Академмістечко») - 85 тис.
у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
здам
·Будинок (метал., 7,5х3,5 м, утеплений) - 4

тис.грн. Тел.: (098) 032-10-66.
(Деміївка, вул. Ціолковського, кімната в будинку, всього 3 кімнати,
12 кв.м, вигоди в будинку, поряд м. «Деміївська», гарний транспорт, інфраструктура) - 4,5 тис.грн з комунальними. Тел.:
(050) 924-22-25.
·Голосіївський (Корчувате, вул. Боровиченка, 20 хв. маршруткою до метро, кімната
для 1-2 людей, всі вигоди) - 4 тис.грн. Тел.:
(050) 924-22-25.
·Голосіївський (Курчувате, вул. Боровиченка, кімната, в приват. будинку, для двох
людей, всі вигоди в будинку) - 4 тис.грн.
Тел.: 525-47-18.
·Голосіївський (район Автовокзалу, окремо
розташований біля траси, довгостроково,
100 кв.м). Під хостел не пропонувати. Тел.:
(063) 353-93-10, (095) 185-13-81 (хазяїн).
·Дарницький (вул. Ялинкова, кімната в
приват. будинку, біля парку Партизанської
слави, 8 хв. пішки до м. «Бориспільська»,
другий поверх 2-пов. будинку, без господарів, меблі, техніка, душ, туалет, гаряча,
холодна вода, бойлер) - 8 тис.грн без комунальних та застави. Тел.: (063) 044-98-90.
·Дарницький (м. «Славутич» - 10 хв., Осокорки, 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», будинок). Тел.: (095) 094-82-60.
·Дніпровський (вул. Маланюка, кімната 12
кв.м, окр. вхід, туалет та лазня у дворі, м.
«Лівобережна» маршрутка № 215 або пішки
20 хв., для 1-2 людей) - 2 тис.грн. Тел.: (063)
299-05-58.
·Дніпровський (Русанівські сади, 1/2-пов.,
кімната 14 кв.м, перший поверх) - 3 тис.грн.
Тел.: (068) 956-27-76.
·Подільський (вул. Білицька, частина будинку, 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, металопластикові вікна, нов. диван, побутова техніка,
гідромасажний бокс, шафа-купе) - 7 тис.грн +
лічильники. Хазяйка. Тел.: (098) 274-20-20.
·Подільський (пл.Шевченка, дві кімнати,
півбудинку, кухня, с/в, все окр., 2-спальне
ліжко, пральна, бойлер, мангал) - 8 тис.грн.
Тел.: (097) 557-50-56.
·Подільський (пл.Шевченка, кімната в
приват. будинку, 35 кв.м, ремонт, для однієї людини, м’який кутовок, диван, стінка,
шафа, проживають господарі) - 3,5 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 тваринами) - 6,5
тис.грн. Терміново. Тел.: (050) 943-24-12.

·Голосіївський
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482-01-13, 482-08-62

·Святошинський (П.Борщагівка, вул. Чкалова, ·ВОЛОДИМИРСЬКЕ

окр. будинок для квартирантів, два холодильники, пральна, душова кабіна, побутова техніка, перший поверх, кімната 13 кв.м, для 1-2
людей, м. «Академмістечко») - 3,5 тис.грн з
комунальними. Тел.: (063) 532-11-43.
·Святошинський (П.Борщагівка, кімната
без господарів, вся побутова техніка, 1-пов.,
для сім’ї, душова кабіна, пральна) - 3 тис.
грн. Тел.: (096) 435-44-87.
·Шевченківський (Сирець, вул. Щусєва,23,
частина будинку, окр. вхід, 2 кімнати 10 +
12 кв.м, кухня 5 кв.м, електроенергія, опалення, газ, вигоди в будинку, меблі, холодильник, паркування, м. «Дорогожичі» - 10
хв. пішки) - 7 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
·Шевченківський (Татарка, вул. Печенізька,
23 кв.м, техніка, меблі, для 2-4 людей) - 5
тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.

·Оболонський
267-67-82.

зніму

(Пуща-Водиця). Тел.: (063)

Київська область

куплю

·БРОВАРИ (для себе), у господаря. Тел.:
(063) 267-67-82.
·Будинок (80-100 кв.м, цегл., висота стелі
від 2,7 м, газове опалення, вода, с/в в будинку, гараж, погріб, колодязь, водойма,
ліс, до 100 км від Києва, асфальт, до 15 сот.,
доглянутий). Тел.: (097) 964-70-70 (Володимир).
·Будинок або дачу, Бровари або Пухівка, у
господаря. Тел.: (067) 951-55-26.
·Будинок або півбудинку в Боярці, до 30 тис.
у.о. Тел.: (097) 020-92-55, (063) 621-57-09.
·Будинок в райцентрі, в розстрочку, до 1,5
тис. у.о. Тел.: (096) 868-26-08.
·Будинок (до 30-50 км від Києва). Тел.: (067)
911-29-90.
·ДО 20 КМ ВІД КИЄВА (будинок), до 20
тис. у.о. Тел.: (095) 936-96-89.
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (098) 684-82-08.
·ПОГРЕБИ, Зазим’я, Пухівка, Рожни (Броварський р-н, житловий стан, будинок придатний для життя), у господаря. Без посередників. Тел.: (098) 722-50-80.
·Хату біля електрички (для себе). Тел.: (066)
630-04-19.
·Хату, півхати (можна недобудовану), в передмісті Києва, або по ходу електрички, до
1,5 тис. у.о. Тел.: (066) 459-82-04.
·БАРАХТИ

продам

(Васильківський р-н, 40 км від
Києва, будинок, сарай, погріб, колодязь, 70
сот., приват.) - 12 тис. у.о. Тел.: (097) 157-01-94.
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 12 сот.,
дачний кооп., житловий вагончик, 2 кімнати, 3х6 м, меблі, електроенергія, бетонований погріб, літ. душ, туалет, сад, огорожа
метал. сіткою) - за домовленістю. Тел.: (098)
203-00-91.
·БЕРЕЗАНЬ (недобудований будинок, 80
кв.м, 0,24 га). Тел.: (097) 381-76-91.
·БІЛА ЦЕРКВА (новобудова, 200 кв.м, 1
пов. 100 кв.м комерційна, 2 пов. житловий,
комунікації, внутр. роботи, столярка дерев.,
15 сот. городу, земля викуплена) - 49 тис. у.о.
Тел.: (068) 887-18-96.
·БОГУСЛАВ (річка, ліс, 140 кв.м) - 7 тис.
у.о. Терміново. Тел.: (066) 357-44-36.
·БОРИСПІЛЬ (вул. Вишнева, 2-пов., без
внутр. робіт, 12 сот., комунікації по вулиці) 25 тис. у.о. Тел.: 587-57-88.
·БРОВАРИ (2,5-пов., англ. стиль, 99 % готовність, 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,
більярдна, 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.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, недобудований невеличкий будиночок, 8 сот., поряд
пляжне озеро, електричка) - за домовленістю. Власник. Тел.: (096) 362-15-38,
(050) 565-03-19.
·ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н,
будинок без оздоблювальних робіт, 2-пов.,
10,5х12,5 м, сарай, лазня, 32 сот., сад, город)
або обміняю на кв-ру в Києві. Тел.: (050)
442-33-76.
·ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н,
електричка Київ-Ніжин, центр, 2-пов., нов.,
цегл., металочерепиця, 146/22+16+12/40
кв.м, веранда 25 кв.м, металопласт. вікна, 2
с/в, вигоди в будинку, 1 пов. - кахель, тепла
підлога, газове опалення, котельня, свердловина, вигрібна яма, гараж, літ. кухня,
огорожа металопрофіль, під чистове оздоблення, 20 сот., приват., молодий сад, 25 км
від Києва, школа, садок, магазини) - 62 тис.
у.о. Тел.: (098) 089-64-92.
·ВЕЛИКА СОЛТАНІВКА (Васильківський
р-н, нов. будинок, 20 кв.м, під забудову 15
сот., електроенергія, каналізація, вода, все
заведене в будинок, вигоди в будинку, все
нов., гарне місце, зупинка поруч, 30 хв. до
метро, багато місця для забудови основного
будинку, хазяїн) - 23 тис. у.о. Тел.: (068) 96526-65, (050) 504-65-96.
·ВЕЛИКА СТАРИЦЯ (Бориспільський р-н,
1-пов., цегл., все комунікації, 94 кв.м, госпбудівлі, 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, електричка, 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, кололязь) - 12 тис. у.о. Тел.: (096) 343-96-50.
·ВІЛЬШАНИЦЯ (Рокитнянський р-н, по
ходу електрички, річка, будинок з вигодами, 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., електричка, річка, ліс) - 22 тис. у.о. Тел.: (050)
983-72-58.
·ВІТА-ПОШТОВА (К.-Святошинський р-н,
будинок, нов. 2-рівневий, цегл., 180 кв.м, євроремонт, меблі, побутова техніка, камінна
зала, літ. тераса, 7,5 сот.) - 170 тис. у.о. Тел.:
(098) 897-49-94.
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км
від Києва, 70 кв.м, вода, газ по вулиці, 60
сот., луг, Дніпро, маршрутки до м. «Бориспільська») - 55,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
403-01-14.
·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.
·ВИЩА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
«Автоматика», 0,059 сот., 120 кв.м, 2-пов.,
гарний ремонт, меблі, техніка) - 60 тис. у.о.
Тел.: (068) 867-54-22.

(Згурівський р-н, будинок, 61 кв.м, газ, вода, світло в будинку,
декілька сараїв, гараж, літ. кухня, погріб, все
цегл., 48 сот., водонапірна башта в селі) - 90 тис.
грн + моє оформлення. Тел.: (099) 199-85-39.
·ГАВРОНЩИНА (хата, 39 км до м. «Житомирська», 4 кімнати, газ до плити, електроенергія, колодязь у дворі, гараж, погріб, 20
сот.) - 15 тис. у.о. Тел.: (097) 563-23-24.
·ГАТНЕ (К.-Святошинський р-н, нов.,
2-рівневий, цегл., 155 кв.м, цоколь 75 кв.м,
якісний ремонт, всі комунікації, 8 сот., молодий сад, м. «Теремки» - 1,5 км) - 129 тис.
у.о. Тел.: 229-70-91.
·ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, будинок, 100
кв.м, вигоди, колодязь, пічне опалення, 6 сот.,
приват.) - 30 тис. у.о. Тел.: (066) 973-80-75.
·ГОСТОМЕЛЬ (будинок, 300 кв.м) - 85 тис.
у.о. Тел.: (095) 603-08-15.
·ГОСТОМЕЛЬ (канадське містечко, 300 кв.м,
12 сот.) - 86 тис. у.о. Тел.: (096) 944-25-36.
· ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н,
300 кв. м, 3 рівні, 13 сот., хазяїн). Тел.:
(097) 511-52-85.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 338
кв.м, 12 сот.) - 85 тис. у.о. Тел.: (063) 394-57-23.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 3
рівні, 300 кв.м, 12,5 сот., 6,5 сот. городу, сад,
9 км від метро) - 78 тис. у.о. Хазяїн. Тел.:
(050) 445-17-26.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 9
км до метро, 300 кв.м, 13 сот.). Хазяїн. Тел.:
(098) 032-10-66.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, будинок, 298 кв.м, 12,5 сот.) - 81 тис. у.о. Тел.:
(098) 601-91-17.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н,
будинок, 308 кв.м, 12,5 сот., 6,5 сот. городу,
сад, 9 км від метро) - 79 тис. у.о. Хазяїн.
Тел.: (099) 486-74-70.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, будинок, 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, будинок,
цегл., 2-пов., 141/87,5 кв.м, 7 кімнат, 2 с/в,
веранда, якісний ремонт, 30 сот., приват.,
погріб, літ. кухня, колодязь, лазня, літ. душ)
- 45 тис. у.о. Тел.: (098) 547-89-91.
·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.
·ДЕВИЧКИ (П.-Хмельницький р-н, дерев.,
газифікований, 1955 р. забудови, метал.
дах, водяне опалення, котел, пічка, груба,
бетонний погріб, колодязь, 25 сот. пахотної,
заг. площа землі 40 сот., 3 сараї, в кінці городу річка, центр села, асфальтована дорога,
зупинка автобуса поряд, сад) - 10 тис. у.о.
Тел.: (063) 485-85-37.
·ДЕМИДІВ (Вишгородський р-н, будинок,
260 кв.м, 2-пов., обкладений перший поверх
шлакоблок, газоблок з пінопластом, другий
поверх дерев., до нього примикає офісне приміщення) - 130 тис. у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
·ДЕМИНІВКА (Фастівський р-н, 65 км від
Києва, вул. Миру,18, хата доглянута, газ,
вода, електроенергія, погріб мурований, 43
сот. городу, сарай, ліс, крайня над берегом) договірна. Тел.: (066) 467-00-29.
·ДМИТРЕНКИ (Богуславський р-н, 110 км
від Києва, дерев., обкладений цеглою, 75
кв.м, заходь 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.
·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, молодий сад, електроенергія, газове опалення) - 7 тис. у.о., торг. Тел.: (097)
504-64-12 (Анна Петрівна).
·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н,
будинок, всі зручності, вода, газ, 50 сот.
городу, гарна дорога, ринок, поліклініка,
школа, дитсадок) - 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, свердловина, центр. вода, газове опалення, 78
сот.). Тел.: (096) 310-36-04.
·ЗГУРІВКА (100 км від Києва, дерев. будинок, поряд центр, ставок, парк, 12 сот.,
чорнозем, чиста зона, гарно від м. «Чернігівська» - 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 будівлі, 60 сот., поряд озеро). Тел.: (050) 31258-76, (096) 456-88-77.
·КАГАРЛИК (центр, всі вигоди, дерев.цегл., доглянутий, житлова 77 кв.м, вода в
будинку холодна та гаряча, туалет, каналізація, металопластикові вікна, огорожа, 10
сот., меблі, техніка, 4 кімнати, кухня, с/в,
передпокій, веранда, комора, підвал, сарай)
- 24 тис. у.о. або обміняю на 1-кімн. або готельну. Тел.: (093) 153-40-60.
·КЛАВДІЄВЕ (К.-Святошинський р-н, 116
кв.м, 2-пов., 8 сот., 15 хв. до електрички, ліс,
озеро, свіже повітря, господар) - 45 тис. у.о.
Тел.: (066) 694-31-66.
·КЛАВДІЄВЕ (К.-Святошинський р-н, 120
кв.м, 7,5 сот., гарний стан, чисте повітря, два
озера, ліс, електричка, хазяйка). Тел.: (097)
935-68-55.
·КНЯЖИЧІ (Бориспільський р-н, 15 хв. до
м. «Лісова» автобусом, 20 сот., вигляд на
церковні бані, центр, стара хата, гизифікована, електрика, поряд зупинка автобуса,
центр). Терміново. Тел.: (050) 022-48-89
(Тетяна).
·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 домовленістю. Тел.: (063) 594-72-70.
·КОРОЛІВКА (Макарівський р-н, будинок
цегл., 4 кімнати, 100 кв.м, газове та пічне
опалення, літ. кухня, сарай, 25 сот. городу,
маршрутка Київ-Кодра від м. «Житомирська» кожну годину, 2 магазини - 50 м). Тел.:
(067) 194-51-36, (098) 596-94-41.
·КОРОЛІВКА (Макарівський р-н, від м.
«Жиомирська» маршрутка Київ-Кодра
кожну годину, хата, 4 кімнати, 60 сот. городу,
ліс, ремонт, меблі). Тел.: (096) 607-19-85
(Володимир).
·КОРОЛІВКА (Макарівський р-н, хата, газ,
вода, всі вигоди, центр, гарний будинок, сад,
город, газове опалення, 40 сот.). Тел.: (067)
194-51-36, (098) 596-94-41 (Марія).
·ЛИТВИНІВКА (Вишгородський р-н, будинок цегл., 70 кв.м, 25 сот., сарай, будівлі,
підведений газ, вода, поряд ліс, озера) - 21
тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
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·ЛІТКИ (Броварський р-н, 28 км від Києва,
14,3 сот., хата 32 кв.м, одна кімната 20 кв.м,
груба, сарай, погріб, вода, електроенергія,
р.Десна - 10 хв. пішки, ліс) - 10 тис. у.о. Тел.:
433-12-63.
·ЛОСЯТИН (Васильківський р-н, будинок,
70 кв.м, 3 кімнати, кухня, газове та пічне
опалення, обкладений цеглою, ремонт, металопластикові вікна, меблі, теплий, водопровід у будинку, сарай, гараж, літ. кухня,
колодязь, погріб, 52 сот., ставок) - 17 тис.
у.о. Тел.: (050) 380-06-59.
·ЛОСЯТИН (Васильківський р-н, будинок,
глинобитний, обкладений цеглою, 50/32
кв.м, 3 кімннати, коридор, комора, кухняверанда, ремонт, теплий, газове опалення,
40 сот., вихід до ставка, сарай, погріб, колодязь) - 11 тис. у.о. Тел.: (050) 352-69-54.
·ЛУБ’ЯНКА (Рокитнянський р-н, 80 кв.м,
кухня 18 кв.м, 3 кімнати, газове та пічне
опалення, столярка дерев. дубов., сарай, погріб, колодязь, 25 сот., сад, приват., огорожа,
поряд магазин, зручний транспорт) - 4,8 тис.
у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·ЛЮБАРЦІ (Бориспільський р-н, будинок
78 кв.м, сарай 36 кв.м, город 25 сот., вода,
газ) - 50 тис. у.о. Тел.: (096) 187-52-43.
·МАЛА ДЕВИЦЯ (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, будинок, 3 кімнати, піч, груба,
газ, літ. кухня з газом, два погреби, сарай,
колодязь, 60 сот., приват., ліс, ставок) - 5 тис.
у.о. Тел.: (067) 584-09-36, (095) 498-77-25.
·МИХАЙЛІВКА (Сквирський р-н, будинок,
глиняний, з газом, можна під знесення,
город до річки, 60 сот., маршрутка з Києва)
- 2 тис. у.о. Тел.: (097) 120-83-66.
·МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, 8 км
до метро, поряд ліс, річка, 288 кв.м, 13 сот.).
Тел.: (098) 601-91-17.
·МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, 9 км
до метро, 240 кв.м, 12 сот., 2-пов., хазяїн).
Тел.: (063) 394-57-23.
·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-мазанка, 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) 9,5 тис. у.о. Тел.: (096) 434-84-74.
·ОЛЕНІВКА (Фастівський р-н, під забудову,
біля центру, поряд школа, дитсадок, магазин,
пошта, 400 м - ставки, рівна, комунікації поряд
- 60 м, тільки фруктові дерева, 10 хв. автобусом
до ст.Білки, Одеська траса - 8 км, 10 сот.) - 100
тис.грн. Тел.: (096) 527-01-43.
·ОПАНАСІВ (Броварський р-н, 50 км від
м. «Лісова», хата, потребує ремонту, 30 сот.,
поруч ліс, мальовниче місце, 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, обкладений цеглою, газове та пічне опалення,
металочерепиця, погріб, каналізація, свердловина, 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 транспортне сполучення) - 300 тис.грн, торг. Тел.: 406-00-77.
·П.БОРЩАГІВКА
(К.-Святошинський
р-н, 2-рівневий, 110 кв.м, під чистове оздоблення, 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) - 135
тис. у.о. Тел.: 592-47-86.
·ПЕРЕЯСЛІВСЬКА (Баришівський р-н, 90 км
від Києва, цегл., 70/40/20 кв.м, кап., 1-пов., повністю для життя, повна реконструкція та ремонт, металопластикові вікна, грати, газ, нов.
піч, конвектори, сад, город, свердловина) - 9,5
тис. у.о. Тел.: (067) 751-70-97.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, 37 км
від Києва, старий, всі комунікації) - 12 тис.
у.о. Тел.: (099) 911-94-80.
·ПОВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнснський р-н, 120 км від Києва, 80 кв.м, цегл.,
під шифером, газ, парове та пічне опалення,
сарай, літ. кухня, погріб, водопровід, 50 сот.
городу, приват.). Тел.: (097) 284-73-32.
·ПОДІЛЛЯ (Баришівський р-н, дерев. будинок, обкладений цеглою, газ, асфальт, 55
сот., погріб, колодязь, сарай, 6 маршруток на
Київ на день) - 12 тис. у.о. Тел.: (095) 730-8259, (098) 749-15-64.
·ПОПРАВКА (Білоцерківський р-н, 18 км
від м.Б.Церква, Одеська траса, будинок,
газове опалення, туалет, вода в будинку, супутникова антена, метал. гараж, госпбудівлі,
сад, 28 сот.). Тел.: (067) 405-34-78.
·ПОРОСКОТЕНЬ (Бородянський р-н, півбудинку, недобудова, 15 сот. городу) - 25 тис.
у.о. Тел.: (093) 987-76-07.
·ПОТІЇВКА (Білоцерківський р-н, дерев., обкладений цеглою, 55 кв.м, 2 кімнати, 40 сот.,
приват., сарай, погріб, колодязь, сад, 300 м до
ставка) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 620-05-99.
·ПУСТОВАРІВКА (Сквирський р-н, вул.
Щаслива,7, будинок, 54 кв.м, 2 кімнати,
веранда, коридор, кухня, газ підведений,
пічне опалення, конвектори, сарай, туалет
цегл., погріб, колодязь у дворі, літ. кухня з
газплитою, гараж, 55 сот., центр, маршрутки
на Сквиру та Білу Церкву, документи готові)
- 263 тис.грн, торг. Тел.: (098) 222-47-65.
·РОВЖІ (5 сот., 2-пов., 80,3 кв.м, газ, пічка,
камін, ламінат, вагонка, 3 кімнати, коридор,
кухня, ванна, с/в, плитка, гаряча вода, свердловина, альтанка, госпблок, літ. кухня, погріб,
ліс, канал, море, магазин, автобус) - договірна.
Тел.: (067) 778-99-76, (067) 495-45-46.
·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.
·САВАРКА (Богуславський р-н, цегл., 101
кв.м, недобудований, газ підведений, каналізація, центр села, 21 сот., поряд ліс, р.Рось,
160 км від Києва). Тел.: (096) 612-24-48.
·САВИВОНКИ (дерев., 60 кв.м, 3 кімнати,
кухня-веранда, 48 сот., приват., сад, город,
сарай, погріб, колодязь) - 8 тис. у.о. Тел.:
(093) 050-59-36.
·САЛИВОНКИ (Васиильківськй р-н, цегл.,
68,2 кв.м, 4 кімнати, кухня, веранда, с/в, водопровід, каналізація, ремонт, 24 сот., колодязь, 2 сараї, погріб, огорожа) - 30 тис. у.о.
Тел.: (050) 334-76-79.
·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н, 15
сот., під забудову, поруч ставки, гарне місце
для відпочинку, газ та електроенергія поряд)
- 2 тис. у.о. Тел.: (093) 429-80-23.
·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н,
дерев., обкладений цеглою, 68,8/44,5 кв.м,
4 кімнати, веранда, кухня, коридор, 60 сот.,
приват., сарай, погріб) - 15 тис. у.о. Тел.:
223-06-27.
·СЕЛИЧІВКА (Баришівський р-н, 47 км від
Києва, 235 кв.м, до маршрутки та електрички
10 хв., 3-пов., гараж, підвал, погріб, котельня,
газовий котел, дров’яний котел, дві свердловини) - 55 тис. у.о. Тел.: (097) 083-77-82.
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·СОМКОВА ДОЛИНА (П.-Хмельницький
р-н, 20 км від Яготина, будинок 72 кв.м,
ділянка 24 сот., літ. кухня 15 кв.м, сарай,
гараж 40 кв.м, свердловина, літ. душ, туалет,
басейн, сад, під лісом, сбір грибів та ягід) 10 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 359-72-61, (099)
224-78-36 (Микола Семенович).
·СПАРТАК (Бородянський р-н, поряд електричка, будинок, всі вигоди, поряд ліс) - за
домовленістю. Тел.: (098) 403-24-19.
·СТАВИ (Кагарлицький р-н, 70 км від
Києва, дерев’яний, на 2 входи, 4 кімнати,
комора, дах - шифер, господарські споруди,
сад, город, ділянка 44 сот., приват., мальовнича місцевість, поряд річка, гарне місце
розташування) недорого. Терміново. Тел.:
(095) 037-41-58.
·СТАРЕ (Бориспільський р-н, 60 км від
Києва, 31 сот., дерев., обшитий плоским
шифером, 4 кімнати, сарай, погріб, гараж,
літ. кухня, вода в будинку, по вулиці газ) - 15
тис. у.о. Тел.: (098) 985-73-34.
·СТАРЕ (Бориспільський р-н, цегл. будинок, вода в будинку, електроенергія, газ,
пічка на дровах, 50 сот., поряд ліс, озеро,
Дніпро) - 7 тис. у.о. Тел.: (063) 106-33-48.
·СТАРІ СОКОЛИ (Іванківський р-н, 100 км
від Києва, будинок, 57 кв.м, 3 кімнати, 25
сот., газ, туалет, душ, гарний стан) - 9 тис.
у.о. Тел.: 525-47-18.
·СТУДЕНИКИ (П.-Хмельницький р-н, 80
км від Києва, 60 сот., чорнозем, будинок,
гараж, газ, вода, зручний транспорт, маршрутка, електричка до Києва) - договірна.
Тел.: (097) 952-73-76.
·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км від
Києва, центр, село газиф., в селі водопровід,
хата потребує ремонту, 25 сот. приват., погріб-льох, колодязь, фруктові дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод. та госп.
магазини, водойми) - 32 тис.грн, торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
·УМАНЬ (будинок, 75 кв.м, газ, літ. кухня,
гараж, 5 сот.) - 50 тис. у.о. Тел.: (063) 404-75-13.
·УМАНЬ (саманний, обкладений цеглою, газ,
5 сот.) - 30 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 126-17-44.
·УСТИМІВКА (Васильківський р-н, цегл.,
загальна 60 кв.м, 3 кімнати, газ, водяне опалення, сарай, погріб, літня кухня, ділянка 41
сот., приват., електричка та ліс) - 9 тис. у.о.
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 (99/54,5/14 кв.м, с/в сум., автономне опалення, 54 сот., поряд центр) - 28
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 699-74-19.
·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 опалення) - 8,5 тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.
·ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, будинок
2-рівневий, цегл., 200 кв.м, євроремонт, 10
сот., сад, школа, магазини) - 120 тис. у.о.
Тел.: (068) 574-49-60.
·ХОТЯНІВКА («Міжріччя», термобудинок,
монолітний, 2016 р. забудови, 90 кв.м, євроремонт, кухня, 3 кімнати, гараж, підсобне
приміщення, свердловина, сигналізація) 120 тис. у.о. Тел.: (098) 174-20-52.
·ЧОРНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 42
км від Києва, котедж, 2-пов., 5 кімнат, 115
кв.м, всі вигоди, власна свердловина, центр.
вода, 45 сот. з будинком) - 35 тис. у.о., торг.
Тел.: (095) 839-26-51.
·ЧУПИРА (Білоцерківський р-н, цегл.,
гарний житловий стан, 50 кв.м, пічне опалення, електроенергія, ставок, центр села, 1
км до Одеської траси, 40 сот.) - 6 тис. у.о.
Тел.: (096) 974-38-62.
·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, 40 км від КП,
будинок, дерев., зруб, свердловина, 62 кв.м, 2
кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа
металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді
дерева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 25
тис. у.о. Тел.: (096) 490-24-79.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, одна кімната, на другому поверсі цегл. 2-пов. будинку, 1 година від м. «Святошин», побутова техніка, душова кабінка, свердловина
17 м, пральна-автомат) - 12 тис. у.о. Тел.:
(098) 598-66-61.
·ШУБІВКА (Кагарлицький р-н, старий будинок, маольовниче місце, ставок під хатою,
чисте повітря, 60 сот., чорнозем, колодязь, погріб, сарай, електроенергія, під шифером, веранда - новобудова, поряд три ставки, є місце
для забудови). Тел.: (097) 800-85-75.
·ЯГОТИН (120 км від Києва, 20 км від Яготина, твердопаливне та газове опалення,
гаряча та холодна вода, супутникове телебачення, 3 фази, 1,5 га, приват.). Тел.: (098)
093-70-36.
·ЯСНОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
30 км від Києва, ділянка 6 сот., сад, сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

30.04–13.05.2021

·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) 56375-92, (067) 422-52-54.
·ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, будинок, з
вигодами, пічне опалення, поряд ст.Глеваха,
ринок) - 2,5 тис.грн/міс. + електроенергія.
Тел.: (068) 859-20-55.
·ГЛЕВАХА (К.-Святошинський р-н, півбудинку, всі вигоди). Тел.: (097) 563-75-92,
(067) 422-52-54.
·ГОСТОМЕЛЬ (приват. будинок, кімната,
всі вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет, 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, півбудинку, 55 кв.м, всі вигоди, окр. вхід, власний
двір, поряд вокзал, маршрутки) - 4,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 279-74-05.
·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 + комунальні. Тел.: (063) 593-04-87.
·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, частина
будинку, 15 сот., на літо) - за домовленістю.
Тел.: (095) 133-93-74.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
будинок, на початку села, зручне транспортне сполучення від м. «Героїв Дніпра»).
Тел.: (067) 975-88-59.
·НОВІ ПЕТРІВЦІ (Вишгородський р-н, затишний будинок, 80 кв.м, всі вигоди) - 10
тис.грн. Тел.: (050) 774-78-84 (Ольга).
·П.БОРЩАГІВКА (К.-Святошинський р-н,
вул. Чкалова, всього 4 кімнати, без хазяїв,
одна кімната, інтернет, пральна, душова
кабіна, туалет в будинку, гаряча та холодна
вода, два холодильники, для однієї людини
або для сім’ї) - 3,5 тис.грн з комунальними.
Тел.: (067) 589-17-73.
·СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський
р-н, 6 км від Києва, окрема кімната на другому поверсі, маршрутка поряд, всі вигоди).
Тел.: (050) 419-43-43.
·ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, одна кімната)
- за домовленістю. Тел.: (096) 779-23-70.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від КП,
будинок, дерев., зруб, свердловина, 62 кв.м, 2
кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа
металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді дерева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 5 тис.
грн. Тел.: (096) 490-24-79.
зніму

·Будинок в селі (город), з правом викупу.
Тел.: (066) 463-64-11.

Інші регіони

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

·Будинок під виплату. Тел.: (068) 572-12-16.
·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.

·БЕРДЯНСЬК

продам

(240 кв.м, євроремонт, 10
сот., 200 м від моря) недорого. Тел.: (050)
188-00-78, (063) 815-51-40.
·БІЛОЦЕРКІВКА (Запорізька обл., будинок, всі госпбудівлі, 1 га) недорого. Тел.:
(096) 882-72-28.
·БОБРОВИЦЯ (100 км від Києва, ніжинська
електричка, частина будинку, окремий вхід, неподалік вокзал, пічне опалення, городу немає)
- 60 тис.грн, торг. Тел.: (068) 965-95-55.
·БРІВКИ (Житомирська обл., 10 хв. до електрички Київ - Козятин, хата саманна, хлів, погріб, криниця, 30 сот., чорнозем, газ у хаті) - за
домовленістю. Тел.: (095) 383-60-74.
·ВЕЛИКИЙ ХУТІР (Черкаська обл., цегл., 2
кімнати, веранда, меблі, газ, 58 сот.) або обміняю
на кімнату в Києві. Тел.: (050) 067-49-01.
·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, 60 кв.м, 3 кімнати,
газифікований, 25 сот., приват. літ. кухня з
газом, гараж, госпбудівлі, річка, ліс) - 500
тис.грн. Тел.: (050) 877-49-52.
·ВИПОВЗІВ (Чернігівська обл., Козелецький 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 дерева, грибний ліс, річка) - за домовленістю.
Тел.: 419-54-02, (093) 436-74-46.
·ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 100 км від Києва, будинок, 65
сот., дерев., обкладений цеглою, газ, вода,
вигоди, сарай, погріб, колодязь, свердловина, сад, тихе місце, маршрутки, електрички до Бобровиці) - 13 тис. у.о. Тел.:
(066) 851-79-75.
·ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Бобровицький 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., Ружинський р-н, 120 км від Києва, хата, 30 сот.,
приват.). Тел.: (066) 883-22-97, (067) 172-59-89.

· ГРЕБІНКА (Полтавська обл.,
будинок 50 кв.м, земля 24 сот., госпбудівлі, газ, вікна ПВХ, все приватизовано, до електрички 5-10
хвилин) - 5 тис. у.о., торг. Тел.:
(097) 829-63-73.

·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., будинок,
обміняю
сот., вода, газ) або обміняю на 1-кімн. в
·БОГУСЛАВ (будинок) + будинок в Мир- 6Києві,
області. Тел.: (096) 710-62-40.
городе (передмістя) на кв-ру в Києві. Тел.:
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., будинок, ко(066) 357-44-36.
лодязь,
гараж, сарай, літ. кухня, 6 сот.). Тел.:
·КАГАРЛИК (центр, всі вигоди, 4 кімнати, (063) 534-96-61.
кухня, с/в, веранда, комора, підвал, сарай.
колодязь, вода в будинку, туалет, каналі- ·ГРИГОРО-ІВАНІВКА (Чернігівська обл.,
зація, душова кабіна, металопластикові
вікна, огорода, 10 сот., меблі, техніка) на
меншу площу в Обухові, Києві або готельну.
Тел.: (093) 153-40-60.
·МАКАРІВ (40 км від Києва, 25 сот., фундамент, біля річки) на автомобіль. Розгляну інші
пропозиції або продам. Тел.: (097) 341-08-18.
·МИРОНІВКУ (хата) + готельну (м.Київ) на готельну або 1-кімн. (Київ). Тел.: (099) 168-54-89.
·МИХАЙЛІВКА (Богуславський р-н, цегл.,
60 кв.м, 1 га) на гараж в Києві (цегл.). Тел.:
(098) 908-77-87, (099) 206-64-07.
·МИХАЙЛІВКУ (Богуславський р-н, будинок, цегл., 60 сот., газ конвектори) на
гараж в Києві (цегл., приват.). Тел.: (066)
385-43-57.

здам

·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
будинок, 3-пов., 180 кв.м, 4 кімнати, 15 сот.,
мангал, альтанка) - 15 тис.грн. Тел.: (066)
678-76-20.
·БІЛОГОРОДКА (частина будинку, одна
кімната). Тел.: (098) 560-75-95.
·БРОВАРИ (кімната, центр, стадіон, супермаркет, м. «Лісова» - 20 хв., всі вигоди, для
одного чоловіка) - 3 тис.грн. Хазяйка. Тел.:
(066) 740-59-14, (098) 407-34-60.
·БРОВАРИ (центр міста, кімната, всі вигоди, для одного чоловіка, поряд магазини,
зупинка, ринок, 20 хв. до м. «Лісова», хазяйка) - 3 тис.грн без комунальних. Тел.:
(098) 407-34-60.

·КОЛЯДИ (Полтавська обл., Шишацький р-н,
між Диканькою та Сороченцями, будинок,
4 кімнати, газ, опалення, пічка, госпбудівлі,
колодязь, 2 підвали, з меблями, житловий
стан, потребує косметичного ремонту, все для
життя, гарне сполучення, документи на руках)
- 30 тис.грн. Тел.: (099) 204-04-38.
·КОНОТОП (Сумська обл., 7 км від
м.Конотоп, будинок, приват., город 7 сот.,
сад 7 сот., водяне опалення, твердопаливний
котел, металопластикові вікна, 6 кімнат,
кухня, ванна, вигоди в будинку, госпбудівлі)
- 10 тис. у.о., торг. Тел.: (068) 574-49-98.
·КОРІНЬКА (Полтавська обл., Чорнухінський р-н, цегл., 56 кв.м, гараж цегл., літ.
кухня, погріб, сарай, газ, вода поряд, 50 сот.,
150 км від Києва, поряд Пирятин, поряд ліс,
річка, полювання, пляж, магазини, асфальт,
чиста зона). Тел.: (096) 560-38-39.
·КОРНИН (Житомирська обл., 100 кв.м, 38
сот., газ, вода центр., колодець, 300 м від дубового лісу, 500 м від центру, маршрутки на
Київ кожну годину) - 19 тис. у.о. Тел.: (068)
759-76-02.
·КРУТИ (Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, вул. Космонавтів,1, асфальтована дорога, 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.
·ЛЕБЕДІВКА (Чернігівська обл., Козелецький
р-н, будинок 48 кв.м, дерев., літ. кухня 22 кв.м,
цегл., сарай, погріб, сад, колодязь, 30 сот., все
приват.). Тел.: (063) 472-19-71.
·ЛИМАН ПЕРШИЙ (Полтавська обл., Решетилівський р-н, будинок, 81 кв.м, газ,
опалення, кухня літ., вода, ванна, плитка,
гараж, 80 сот., луки, сінник, сараї, госпдвір,
погріб) - 350 тис.грн. Тел.: (099) 635-69-72.
·ЛУБНИ (Полтавська обл., 1-й пов., 3 кімнати, 70 кв.м, 4 сот., с/в в будинку, цегл. будинок, центр міста, поряд р.Сула) - 29,9 тис.
у.о. Тел.: (063) 802-00-58.
·МАЛА ДЕВИЦЯ (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, будинок, 3 кімнати, піч, груба,
газ, літ. кухня з газом, два погреби, сарай,
колодязь, 60 сот., приват., ліс, ставок) - 5 тис.
у.о. Тел.: (067) 584-09-36, (095) 498-77-25.
·МИРГОРОД (Полтавська обл., будинок 50
кв.м, 80 сот., поряд вокзал) - 48 тис.грн. Терміново. Тел.: (066) 357-44-36.
·НЕСТЕРІВКА (Черкаська обл., Маньківський
р-н, по трасі Київ-Одеса, 175 км від Києва, обкладений плиткою, дах - залізо, літ. кухня цегл.,
підвал, газ по вулиці, 51 сот. приват., асфальтований заїзд) - 150 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 телебачення, тел., інтернет, 11 сот., кап. гараж,
сауна, підвал, сад, город, власний, є меблі
та техніка за домовленістю) - 17,9 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 261-45-22.
·НОВАКИ (Житомирська обл., Коростеньський р-н, 2 кімнати, 18 + 16 кв.м, кухня,
веранда, сарай, госпбудівлі, сад, город, 15 сот.,
два озера, мальовниче місце, 15 хв. до Коростеня, 7 хв. до електрички, школа, дитсадок) - 8
тис. у.о., торг. Тел.: (093) 228-67-17.
·ОВРУЧ (Житомирська обл., Білокам’янка,
будинок, 3 рівні, 7 сот., навколо 3 види винограду) - 4 тис. у.о. Тел.: (099) 662-01-77.
·ОЗЕРЯНИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 85 км від Києва, центр села,
поряд 3 магазини, школа, дитсадок, цегл.,
80 кв.м, 5,33 сот., 3 кімнати, кухня, душ,
комора, погріб, гаряча та холодна вода, газ,
сарай, тулет, душ на ділянці) - 9 тис. у.о.
Тел.: (098) 280-85-57.
·ОЛЕКСАНДРІВКА (Полтавська обл., будинок, газ, водопровід, колодязь, 3 сараї,
гараж, 40 сот. городу, 1 км до електрички асфальт) недорого. Тел.: (068) 198-77-56.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський 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., Попільнянський р-н, хата дерев., під шифером, газ,
парове опалення, літ. кухня під шифером,
ділянка 65 сот., приват., нов. кадастровий
номер, сад, 6 км від Попільні) - 4 тис. у.о.,
торг. Тел.: (095) 821-31-43.
·ПЕРЕДМІСТЯ ВІННИЦІ (Тиврівський
р-н, 25 км від Вінниці, центр села, 40 кв.м,
2 кімнати, кухня, коридор, газ по вулиці,
40 сот., сад, чорнозем, приват., дитсадок,
р.Південний Буг, ліс) - 5,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (097) 070-47-22.
·ПЕРЕЯСЛІВКА (Чернігівська обл., Ніжинський р-н, будинок, сарай, колодязь, асфальтований двір, газ поряд, 35 сот.). Тел.: (068)
237-28-95.
·ПИРЯТИН (Полтавська обл., будинок, 20
сот., вихід до річки). Тел.: (095) 094-82-60.
·ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. (будинок для життя
або під дачу, газифікований, старий) - 1 тис.
євро. Тел.: (098) 447-52-87.
·ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби, ділянка землі) або
обміняю на житло без доплати. Тел.: (066)
562-05-95.
·ПРИЛУКИ (дерев.-цегл., нов., 69 кв.м,
економ. котел, 2 спальні, зала, передпокій 15
кв.м, кухня 15 кв.м, ванна, туалет в будинку,
ліс, річка, маршрутка, електричка, гарне сполучення) або обміняю на півбудинку біля
Києва без доплати. Тел.: (096) 117-72-19.

Ніжинський р-н, будинок, сарай, літ. кухня,
газифікований, колодязь, 25 сот. городу) - за
домовленістю. Тел.: (096) 269-49-74, (068) · Продається будинок у Лос-Андже237-03-10.
лесі (США). Будинок був збудований
·ГУЛІВЦІ (Вінницька обл., залізнична у 2005 роцi, а у 2017 був зроблений
станція, будинок, сарай, дровник, літ. кухня, капремонт. Пiсля ремонту нiхто там
погріб, колодязь). Тел.: (050) 654-19-57.
мешкав. Будинок розташований
·ДЗЕНДЗЕЛІВКА (Черкаська обл., Мань- уне районi
Сан-Фернандо Долина.
ківський р-н, вул. Світанкова,29, 2 кімнати,
40 кв.м, кухня 10 кв.м, грубка, каналізація, Площа ділянки 6,1 сот., площа бувода, газовий балон, цегл. сарай, погріб, бе- динку 256 кв.м. Спальних кiмнат - 5,
тонна огорожа, 35 сот., сад) - 5 тис. у.о. Без туалетiв - 4, ванних кiмнат - 3. Кухня,
комісійних. Тел.: (068) 322-55-02.
велика вiтальня (гостинна), великий
·ЖАШКІВ (Черкаська обл., хата, 40 сот., 2 передпокій. У кожнiй спальнiй кiмкімнати, сарай, газ, вода, туалет, озеро) - 3,1 натi є своя гардероб-комора, та ще
тис. у.о. Тел.: (068) 384-82-11.
однiй - на кожному поверсі. Усі
·ІРЖАВЕЦЬ (Чернігівська обл., Носівський по
р-н, будинок, 80 кв.м, 4 кімнати, газ, вода, меблі у будинку нові фiрми IКЕА.
опалення газ та тверде паливо, 50 сот., Холодильник, газова плита, пральнi
машини - новi, не були у користосарай, госпбудівлі). Тел.: (096) 912-01-11.
·КАРЛІВКА (Полтавська обл., будинок, го- ваннi. У саду 7 яблунь та 2 хурми.
спбудівлі, сарай, 5 сот., електричка) - 10 тис. Бiля будинку, на вiдстаннi 0,5 км
у.о. Тел.: (066) 930-49-84.
знаходяться россiйськомовнi гастро·КЕЛЕБЕРДА (Черкаська обл., Канівський номи «Мечта» та «Джонс», Христир-н, 12 км від м.Канів, будинок, центр села, янська церква, сiнагога, лiкарня. На
62 кв.м, 3 кімнати, веранда, 25 сот., госпбудівлі, свердловина, фруктовий сад, ставок, вiдстаннi 3 км - Нордздрiчский Унiверситет. Цiна будинку - 993 000 $.
р.Дніпро, ліс). Тел.: (097) 884-61-72.
·КОЗЕЛЕЦЬ (Чернігівська обл., 65 км від Тел.:+1-818-422-33-98.
Києва, півбудинку, 65 кв.м, веранда, пічне опа- ·СОЛІДАР (Артемівський р-н, будинок, зі
лення, газ балонний, вода та газ по вулиці, 8 зручностями, сад, виноградник, город 20
сот., маршрутки на Київ, траса поруч) - за до- сот., євроогорожа, госпбудівлі) недорого.
мовленістю. Тел.: (093) 128-44-29.
Тел.: (066) 506-71-40.
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·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 веранди, 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.
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·Святошинський (Берківці, будинок під зне- ·ВИШГОРОД

сення, з документами, 6 сот., рівна) - 35 тис.
у.о. Тел.: 362-27-97.
·Святошинський (СТ «Берковець-2», 6 сот.,
цегл. будинок). Тел.: 400-54-18.
·Шевченківський (садове товариство «Берковець-1», 6 сот.). Тел.: 400-54-18.
·Шевченківський (Татарка, вул. Соляна, 10
сот., під житлову забудову, асфальт, всі комунікації поряд) - 150 тис. у.о., торг. Тел.:
(097) 850-75-79.

·Голосіївський

здам

(Автовокзал, пр.Науки,
площа під продаж саджанців, охорона, м.
«Деміївська», ст.Київ-Деміївський). Тел.:
(063) 353-93-10, (095) 185-13-81 (хазяїн).

ё ТРУСКАВЕЦЬ (р-н с.Станиля,
будинок, заг. пл. 120 кв.м, міцний,
житловий, стеля 3 м, 3 кімнати: 25,
Київська область
23, 10 кв.м, 0,23 га, 5 хв. на авто від
куплю
центру Трускавця). Телефонуйте ·ГАТНЕ, ЧАБАНИ (К.-Святошинський р-н,
домовимось. Тел.: (063) 297-43-65. для себе). Тел.: (050) 924-22-25.

·ШАТУРА (Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, будинок дерев., обкладений цеглою, 95
кв.м, 4 кімнати, кухня, газ, вода, с/в, госпбудівлі, гараж, 37 сот.). Тел.: (068) 040-12-59.
·ШЕСТОВИЦЯ (Чернігівська обл., 20 км
від Чернігова, 140 км від Києва по трасі, будинок, 40 кв.м, 2 кімнати, 11 сот., сад, гараж
цегл., оглядова яма, цегл. сарай, цегл. погріб,
вода в будинку, ванна, туалет, газ в будинку,
опалення конвекторне, камін, груба, центр,
колонка, два магазини, сільрада, клуб,
р.Десна, озера, ліс, луг, 6 автобусів на Чернігів) - 150 тис.грн. Тел.: (095) 331-32-33.
·ШИШАЦЬКИЙ Р-Н (Полтавська обл., будинок газифікований, газ, дрова, 4 кімнати,
меблі, літ. кухня, два підвали, сарай, житловий стан, виноградник, сад, 50 сот., гарне
сполучення) - 20 тис.грн, торг. Тел.: (095)
727-58-79.
·ШРАМКІВКА (Черкаська обл., 15 сот.,
дерев., обкладений цеглою, один господар,
бетонний гараж, колодязь, кадастровий
номер, документи готові) - 60 тис.грн. Тел.:
(093) 701-31-51.
·ШРАМКІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, 1-пов., 2 кімнати, гараж, потребує догляду, 15 сот., чорнозем, магазини,
банки, аптеки, повна інфраструктура) - 60
тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·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
кімнату в Києві, можлива моя доплата. Розгляну всі пропозиції. Тел.: (050) 877-49-52.
·МИРГОРОД (Полтавська обл., центр, півбудинку, 4 сот., 4 кімнати, всі вигоди) на
1-кімн. в Києві (перший поверх) або продам.
Тел.: (099) 664-75-07.
·ПРИЛУКИ (70 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Бородянці, Клавдієве, Боярці, Фастові. Тел.:
(095) 484-35-92.
·ПРИЛУКИ (будинок, 70 кв.м) на менше
житло зі зручностями в Фастові, Бородянці,
Клавдієве, Бучі (все приват., ванна та туалет в
будинку) без доплати. Тел.: (096) 117-72-19.
·ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ (Ніжинський
напр., електрички, маршрутки, 44 сот.,
річка) на автомобіль. Тел.: (066) 630-04-19.
здам

·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, поряд річка, ліс, озера,
будинок або 2 кімнати на 4-5 людей, вигоди
на вулиці, сільська хата, російська лазня).
Тел.: (067) 355-50-28, (050) 067-38-58.
·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, хата, на вес.-літ. період,
чиста зона, ліс, озера, р.Псьол). Тел.: (050)
067-38-58.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., без вигод,
півбудинку, 17 сот., придатний для життя цілорічно, господар) безкоштовно. Тел.: (050)
241-43-01.
·ЛУБНИ (Полтавська обл., будинок, 3 кімнати) - 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, подобово) - 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 329-17-15.
·ПОВСТВИН (Черкаська обл., біля Каніва,
мальовниче село, поряд річка, частина будинку, добротного, душ в будинку, електроенергія) - 2,5 тис.грн. Тел.: (050) 731-80-50.
·ПОЧАЇВКА (Полтавська обл., Гребінківський р-н, здам для працелюбної сім’ї,
будинок та ділянка, газ, водопровід, електроенергія). Тел.: (066) 963-27-63.
1.4. Земельні ділянки

Київ

куплю
·В будь-якому р-ні. Тел.: (098) 684-82-08.
·Дарницький (м. «Осокорки», «Славутич»,

або до 10 км від Києва, для себе). Тел.: (095)
876-53-44.

·Голосіївський

продам

(Байкова гора, вул. Богунська, 3,8 сот., старий будинок). Тел.: (050)
939-25-25.
·Голосіївський (вул. М.Рильського, 6 сот.,
частина будинку 70 кв.м, приват., документи
готові, поряд ліс) - 160 тис. у.о., торг. Хазяїн.
Тел.: (066) 400-11-54.
·Голосіївський (Совські стави, вул. Крутогірна, 10 сот., під забудову, поряд ставки) 10 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 924-22-25.
·Дарницький (вул. Центральна/Садова,60,
м. «Славутич», 15 сот., водопровід, каналізація, електроенергія, огорожа, ремонт
будинку, 60 кв.м) - 140 тис. у.о. або здам в
оренду. Без комісії. Тел.: (067) 403-03-15.
·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, асфальтований під’їзд, 7,5 сот., огорожа, вода,
електроенергія, будинок 60 кв.м, утеплений,
два рівні, сарай) - 100 тис. у.о., торг. Без комісійних. Тел.: (095) 532-75-21.
·Дніпровський (Русанівські сади, 6 сот., під
забудову, гараж, кунг) - 35 тис. у.о., торг.
Тел.: (067) 769-60-47.
·Оболонський (пр. Мінський, виїзд на Вишгород, 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,
іншої землі немає). Тел.: (067) 598-63-71.
·Подільський (вул. Білицька, 8,1 сот., під
забудову, нефасадна, держакт, прямокутна,
рівна, всі комунікації, будинок під знесення)
- 100 тис. у.о., торг. Без посередників. 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. Білицька, 5,4
сот., прямокутна, рівна) - 55 тис. у.о., торг.
Тел.: (093) 534-20-67.
·Подільський (Куренівка, вул. Вишгородська,50, тільки погріб, у дворі будинку)
- 7 тис.грн. Тел.: (066) 602-49-46.
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·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (можливо з будинком),
за адекватну ціну. Тел.: (093) 701-31-51.
·ЗАЗИМ’Я, ПОГРЕБИ (будинок до 70 кв.м),
до 30 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·ЗАЗИМ’Я, ПОГРЕБИ (землю, можна з
фундаментом). Тел.: (067) 777-36-56.
·ІРПІНЬ (6 сот., для себе). Тел.: (093) 23515-84.
·К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н. Тел.: (098)
684-82-08.

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 (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 (Баришівський р-н, 50 км від
Києва, 15 сот., поряд вокзал, автовокзал, ринок,
школа, озера рибні, ліс, р.Недра, приват., сусіди збудовані). Тел.: (063) 509-82-91.
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 50 км від
Києва, 15 сот., приват., документи готові,
поряд вокзал, школа, магазин, автовокзал,
житловий масив Садове) - 1,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (063) 307-44-05.
·БЕРЕЗАНЬ (під забудову, 10 сот.). Тел.:
(066) 297-70-14.
·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
10 км від Києва, 14 сот., рівна, під забудову)
- 15 тис. у.о. Тел.: (097) 742-18-37.
·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
22 сот., гараж 100 кв.м, колодязь, газ біля
огорожі) недорого. Тел.: (097) 742-18-37.
·БЛИСТАВИЦЯ (К.-Святошинський р-н,
в межах м.Буча, 2,7 га + 57 сот., 300 м до
річки, поряд котеджі, ОСГ) - 120 тис. у.о.,
торг. Тел.: 592-25-72, (067) 945-39-90.
·БОРОДЯНКА (15 сот., під забудову). Тел.:
(050) 188-00-78, (063) 815-51-40.
·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.
· БУЗОВА (К.-Святошинський р-н,
25 км від Києва, вул. Освітня, земельна ділянка під забудову, площа
0,15 га або 15 сот., можливість підключення до світла, сусіди, ділянка
у селі, неподалік зупинка, школа,
магазин, базар) - 22,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (067) 570-48-63.

·БУКИ (Сквирський р-н, 10 + 10 сот.
поряд, під забудову, газ, електронергія, газ,
річка, житлова вулиця, можливий окремий
продаж, документи готові) - 430 у.о./сот.,
торг. Власник. Тел.: (063) 596-89-82.
·БУЧА (2 га, понад трасою) недорого. Тел.:
(096) 763-96-84.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, 12 сот.) - 27
тис. у.о. Тел.: 400-58-28.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, 8 сот., під
забудову) - 35 тис. у.о., торг. Тел.: (096) 36215-38, (050) 565-03-19.
·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 (12 сот., всі комунікації). Тел.:
(098) 206-60-80.
·ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н,
будинок без оздоблювальних робіт, 2-пов.,
10,5х12,5 м, сарай, лазня, 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, 38 сот., сад, колодязь,
50 м до озера) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (067)
169-17-54.
·ВЕЛИКИ ПРИЦЬКИ (Кагарлицький р-н, за
актом 47 сот., без акту 60 сот., кадастровий
номер, город, електроенергія, газ поряд,
озеро, ліс, рівна, 100 км від Києва) - 5 тис.
у.о. Тел.: (093) 692-78-10.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 13 + 15 сот.) 2 тис. у.о. Тел.: (096) 118-45-68 (Саша).
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 15+15 сот., під
забудову) - 1 тис. у.о. Тел.: (096) 118-45-68
(Саша).
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, дві ділянки
поряд, 29 сот., 20 хв. від м.Українка) - 2,5 тис.
у.о. Тел.: (045572) 3-04-66, (096) 118-45-61.
·ВІННИЦЬКІ СТАВИ (Васильківський р-н,
12 сот., рівна, асфальтована дорога, газ,
електроенергія по вулиці) - 5 тис. у.о. Тел.:
(098) 328-23-40.
·ВИШГОРОД (10 сот., можливе збільшення, 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, прямокутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (068)
867-54-22.
·ВИШГОРОД (7 сот., під забудову, прямокутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (098)
174-20-82.
·ВИШГОРОД (район Карата, 7 сот., під забудову) - 13 тис. у.о./ділянка. Тел.: (068) 867-54-50.

(СТ «Дніпро-8», 500 м від
плотини Київського моря, 10 сот., під
садівництво, можливе збільшення площі,
комунікації 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.
·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, будівлі, 6 сот.). Тел.: (068) 100-88-18.
·ГАТНЕ (К.-Святошинський р-н, 11 сот., під
забудову) - 50 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·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, 10
сот.). Тел.: (066) 743-04-14.
·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) - 2 тис. у.о./сот. Тел.:
(063) 394-57-23.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, 12
сот., канадське містечко) - 2 тис. у.о./сот. Господар. Тел.: (098) 601-91-17.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, канадська деревна, 12 сот.) - 3,5 тис. у.о./сот.
Тел.: (096) 944-25-36.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, канадське містечко, 12 сот., під забудову) - 2
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 забудову, 10,5 сот., документи готові). Тел.: (068)
717-95-89.
·ДЕВИЧКИ (Переяславський р-н, вул.
Трубіжна, 25 сот., під забудову). Тел.: (096)
962-99-84.
·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, електричка, газ, електроенергія поряд, вагончик)
- 2,8 тис. у.о. Тел.: (097) 261-30-14.
·ДЗВІНКОВЕ (Васильківський р-н, вул.
Грушевського,12-А, 10 сот., вода, електроенергія, стара забудова) - 1 тис. у.о./сот. Тел.:
(095) 649-13-97.
·ДЗВІНКОВЕ (Васильківський р-н, вул.
Ювілейна,26, дачний кооп., 15 сот., під завбудову). Тел.: (096) 962-99-84.
·ДУДАРКІВ (Бориспільський р-н, 15 сот.,
під забудову) недорого. Тел.: (050) 188-0078, (063) 815-51-40.
·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, 4 сот., дерев.
будинок, садове товариство, великий сад,
вода, газ, електроенергія по вулиці, охорона,
15 хв. до електрички) - 2,5 тис. у.о. Тел.:
(063) 519-09-79.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, 6 сот., контейнер 5 т, електроенергія, охорона, асфальтований під’їзд, ліс, озеро, луг) - 3,5 тис. у.о.
Тел.: (068) 236-54-81.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.) - 3,5
тис. у.о./ділянка. Тел.: (097) 511-52-85.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот., ліс,
озеро, електричка - 2 хв. пішки) недорого.
Тел.: (050) 188-00-78.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот., під
забудову) - 300 у.о./сот. Тел.: (050) 445-17-26.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот., під
забудову) - 3,5 тис. у.о./ділянка. Тел.: (096)
944-25-36.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.). Хазяїн. Тел.: (099) 486-74-70.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по
12 сот., станція електрички, озеро, ліс) або обміняю. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки
по 12 со.) або обміняю на автомобіль або земельну 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 забудову, 10 км від Києва, гарний під’їзд, тихе
мальовниче місце, озеро, комунікації поряд,
будиночок для тимчасового проживання) за домовленістю. Тел.: (04598) 5-27-58.
·ЗАЙМИЩЕ (Бориспільський р-н, 7 сот.,
садове товариство). Тел.: (095) 663-29-09.
·ЗАПРУДДЯ (Рокитнянський р-н, 54 сот., держакт, 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.
·ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 12 сот.).
Тел.: (097) 210-02-18.
·ІРПІНЬ (вул. Гагаріна, 16,280 сот., кутова,
44х38 м, всі комунікації центр., старий будинок 107,9 кв.м, бажано ділянка під забудову)
- 145 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 916-95-52.
·ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, вул. Шевченка, центр, 8,5 сот., приват., півбудинку,
гарний житловий стан, поряд електричка,
маршрутки, школи, дитсадки, супермаркети) - 62 тис. у.о. Тел.: (095) 108-31-39.
·КАЛИНІВКА (Макарівський р-н, 60 сот.,
будинок під знесення). Тел.: 400-54-18.
·КАЛИНІВКА (Макарівський р-н, 60 сот.,
дерев. будинок під знесення). Тел.: 400-54-18.
·КАЛИНОВИЙ ГАЙ (К.-Святошинський р-н,
дачна ділянка, 6 сот., гарний молодий сад) - 11
тис. у.о., торг. Тел.: (099) 911-94-80.
·КЛАВДІЄВЕ (Бородянський р-н, 8 сот., без
комунікацій) - 6 тис. у.о. Тел.: (097) 498-85-90.
·КНЯЖИЧІ (К.-Святошинський р-н, 20 сот.,
під забудову, у межах села) або обміняю на
будинок в Дніпрі, Дніпродзержинську або
квартиру. Тел.: (068) 621-61-69.
·КОЛОНЩИНА (К.-Святошинський р-н, 6
сот., 20 км від Києва, комунікації, забудова,
асфальт, 20 хв. до Житомирської траси, нова
вулиця, поряд продається 2 ділянки, ліс - 200
м, два озера) - 5,2 тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.
·КОЛОНЩИНА (К.-Святошинський р-н,
8,5 сот.). Тел.: (093) 146-71-70.
·КОЛОНЩИНА (Макарівський р-н, 13 сот.,
рівна, поряд світло, постійно живуть сусіди,
грутовий під’їзд, 20 км від Києва) - 6 тис.
у.о. Тел.: (093) 692-78-10.
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·КОРЖІ (Баришівський р-н, садове товариство «Садовод», 6 сот., р.Трубіж, цокольний
поверх висотою 3 м, накритий панелями, будівельні матеріали) - 25 тис.грн. Тел.: (067)
744-60-22.
·КРУШИНКА (Васильківський р-н, 12сот.,
ліс, озеро) недорого. Тел.: (050) 188-00-78.
·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
півбудинку, 4,2 сот., газ, опалення газове та
пічне, с/в у дворі, окремий двір) - 17 тис. у.о.
Тел.: (099) 202-43-19.
·КУЛИБАБА (Васильківський р-н, 7,4 сот.,
дачна, гарне місце, колодязь, електроенергія, невеличка врем’янка всередині обшита вагонкою, яблуні, груші, горіхи). Тел.:
(099) 464-51-83.
·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)
або обміняю на кв-ру в Києві. Тел.: 280-3502, (066) 752-60-63.
·ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, 15
сот.). Тел.: (068) 294-63-22.
·ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, 20
сот.). Тел.: (068) 291-63-22.
·ЛІТОЧКИ (Броварський р-н, біля Крихаєва, 5,5 сот., чиста ділянка, кооп. «Лісове», газ по вулиці). Тел.: (063) 715-22-59.
·ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, 51 км від
Києва по Житомирській трасі, 2,7 га, ОСГ) - за
домовленістю. Тел.: (067) 316-37-83.
·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, мальовнича 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, електроенергія, 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, півдведена електроенергія) - 3 тис. у.о. Тел.:
(068) 837-10-60.
·МИХАЙЛІВКА (Володарський р-н, 25
сот., сад, будівельні матеріали). Тел.: (066)
702-21-78.
·МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н,
12 сот., під забудову, канадське селище,
власна). Тел.: (095) 603-08-15.
·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
садівництво, будівництво дозволено, межує
з лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (050)
331-95-20.
·НОВОСІЛКИ (К.-Святошинський р-н, 14,5
сот., під садівництво, ОСГ) - 2,5 тис. у.о.
Тел.: 525-47-18.
·НОВОСІЛКИ (Макарівський р-н, 14,5 сот.,
гарна земля, поряд ліс) - 70 тис.грн. Тел.:
(097) 427-49-56.
·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 (Бучанський р-н, 20 км від Києва, 10
сот., під забудову, від господаря, поряд пошта,
школа, дитсадок, амбулаторія, ставок) - 1,2 тис.
у.о./сот. Тел.: (067) 287-22-39.
·ОЛЕНІВКА (Фастівський р-н, 10 сот., без
будівель, 4 плодові дерева, всі комунікації 50 м, в селі школа, пошта, магазин - 5 хв.
пішки, до Одеської траси, «Митниця» - 8 км,
до ст.Білки - 4 км, озеро, ставки) - 100 тис.
грн. Тел.: (098) 054-64-18.
·ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, «Ветеран-1», 5,7 сот., під садівництво, рівна,
прямокутна, асфальт, комунікації по вулиці)
- 3,5 тис. у.о./сот. Тел.: (068) 867-54-22.
·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) 867-54-22.
·ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп.
«Ветеран-1», 5,7 сот., під садівництво, рівна,
прямокутна, сусіди збудовані, асфальт, комунікації по вулиці) - 3,5 тис. у.о./сот. Тел.:
(068) 767-53-97.
·ПЕРЕЯСЛІВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (під забудову, на ділянці вода, електроенергія, садок,
10 сот.). Тел.: (097) 518-83-36.
·ПІДГІРЦІ (Обухівський р-н, берег Голубого озера, 6 сот., під забудову, електроенергія, газ, ліс, дорога, сад, вода) - за домовленістю. Тел.: (066) 216-73-96.
·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.
·ПОДІЛЛЯ (Баришівський р-не, під забудову,
25 сот., кадастровий номер, держакт, по вулиці
газ, електроенергія) - за домовленістю. Тел.:
(095) 730-82-59, (098) 749-15-64.
·ПРОЦІВ (Бориспільський р-н, 32 сот.) - 40
тис. у.о. Тел.: (099) 206-41-77.
·ПУТРІВКА (Васильківський р-н, пров.Вишневий,1, недобудова, 20 сот., рівна, колодязь,
фундамент, стіни для гаража, госпблок, огорожа) - 20 тис. у.о. Тел.: (099) 662-01-77.
·РЖИЩІВ (60 км від Києва, 20 сот., газ,
електроенергія, асфальт, фруктові дерева).
Тел.: (097) 824-54-60.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, 12 сот., без
будівель, поряд канал, ліс, 65 км від Києва)
- 1 тис. у.о./сот. Тел.: (066) 602-49-46.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, 12 сот., документи готові, кадастровий номер) - 2,5 тис.
у.о./ділянка, з оформленням. Хазяйка. Тел.:
(066) 347-60-59.
·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.
·РОЖІВКА (Броварський р-н, 18,5 сот., під
забудову, поряд ліс, електроенергія, квадратна
форма, біля траси, документи на руках) - 1,5
тис. у.о./сот., торг. Тел.: 362-37-22.
·РУДЕ СЕЛО (16 сот., під забудову). Тел.:
360-93-52.
·С.БОРЩАГІВКА (К.-Святошинський р-н,
вул. Толстого, район автозаз ДЕУ, під забудову, 10 сот., престижне місце, асфальтована
вулиця, 5 хв. до зупинки транспорту) - 77
тис. у.о. Тел.: (097) 896-16-82.
·СЕНЬКІВКА (Бориспільський р-н, пров.
Миру, 44 сот., рівна, під забудову, на ділянці
є стара хата, колодязь,погріб, сарай, світло,
газ поруч, дорога висипна). Терміново. Тел.:
(063) 597-32-44.
·СИНЯК (Вишгородський р-н, 12 сот., під
садівництво, ліс, річка, грунтова дорога,
тихе мальовниче місце) - 3 тис. у.о./ділянка.
Тел.: (068) 888-75-75.

·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).
·СТРОЇВКА (Макарівський р-н, 60 км від
Києва, 60 сот., стара хата, сарай, колодязь,
садок, поряд ліс). Тел.: (068) 787-93-03.
·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км від
Києва, центр, село газиф., водопровід, 25
сот. приват., погріб-льох, колодязь, фруктові
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод.
та госп. магазини, водойми) - 32 тис.грн,
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
·ТАРАСІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
35 км від Києва, Бучанська ОСГ, 15 сот.,
приват., сосновий ліс, газ, електроенергія,
асфальт до ділянки). Тел.: (067) 286-86-95.
·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.
·ТРИПІЛЛЯ (Обухівський р-н, 45 км від
Києва по залізниці, 10 сот., з правом забудови та прописки, вода, електроенергія
поруч, хазяїн). Тел.: (098) 219-73-83, (066)
649-80-91.
·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, рівна, 22х54,5 м, вода, світло, газ
поряд, будівельний проект, кадастровий
номер, Дніпро, ліс) - 5 тис. у.о. Тел.: (068)
322-55-02.
·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.
·ЧЕРНЯХІВКА (Кагарлицький р-н, 12 сот.,
під забудову, 60 км електричкою від Києва,
4 зупинки від ст.Українка, гарне спокійне
місце для відпочинку на околиці села, озера,
риболовля, гарно для збору трав, цілюще
повітря, більш 15 плодових дерев, вагончик,
колодязь, сусіди електрифіковані). Тел.:
(050) 716-40-82.
·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 (К.-Святошинський р-н,
30 км від Києва, ділянка 6 сот., сад, сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.
·КЛАВДІЄВЕ

обміняю

(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

·КУЛИБАБА

(Васильківський р-н, садове
товариство, 7,4 сот., сад, город, плодові дерева, врем’янка дерев., всередині обшита
вагонкою, на літо). Тел.: (066) 400-11-54,
(099) 464-51-83.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський
р-н, на початку села, ділянка 4 сот., поряд
бетонна дорога, електроенергія, газ) або
продам. Тел.: (067) 975-88-59.
·ЯСНОГОРОДКА (Вишгородський р-н, траса
на Сухолуччя, 14 сот., поряд Київське море,
можна під город). Тел.: (067) 356-95-87.

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., 140 км від
Києва, вул. Перемоги, під забудову, 10 сот., 15
хв. від вокзалу, світло, газ по вулиці) - 35 тис.
грн. Тел.: (066) 350-78-91, (067) 735-60-09.
·ЗАТОКА (Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, центральний район, з адресою,
4,5 сот., всі документи готові). Господар.
Тел.: (097) 314-18-26, (096) 387-13-52.
·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.
·КРАСНИЙ ЛИМАН (Донецька обл., 6 сот.,
електроенергія, вода, до Аскольського водосховища - 50 м). Тел.: (050) 188-00-78.
·НОВА БАСАНЬ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, під забудову, 16 сот., будинок
потребує ремонту, 10х8 м, 80 кв.м, цегл., комунікації, електроенергія, газ по вулиці, все
приват., 60 км від Києва, траса Київ-Суми,
15 хв. від центру) - 4 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 928-78-94.
·РИБАКІВКА (Миколаївська обл., найкраща
ділянка на морі, держакт, асфальт, вид на
Чорне море, 6 сот., ідеально під дачу, міні-готель) - 12 тис. у.о. Тел.: (067) 699-59-39.
·ТОПИЛЬНЕ (Черкаська обл., 3 га). Тел.:
(067) 969-85-45.
·УМАНЬ (Черкаська обл., 1,43 га, під забудову, 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 обміняю. Варіанти. Тел.: (068) 572-12-16.
·ЧОРНОМОРСЬК (Молодіжне, 12 км від
Одеси, під забудову, 10 сот., огорожа сітка-рабиця, госп. приміщення 40 кв.м, рівна, всі комунікації газ, вода, електроенергія по вулиці,
електричка на Одесу - 5 хв. пішки, до траси на
Одесу 1,5 км, на пагорбі, чудовий краєвид на
порт Чорноморська) - 15 тис. у.о. або обміняю
на мікроавтобус. Тел.: (050) 022-25-59.
·ШРАМКІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, 15 сот., чорнозем, кадастровий
номер, є 2-кімнатний будинок цегл., гараж)
- 65 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.

·ЖИТОМИР

обміняю

(ділянка 11 сот., район
Крошня, поряд Кромберт, ринок Ринг,
розважальний комплекс «Золоте Руно»,
спокійне тихе місце, магазини, до зупинки
маршрутки 5 хв. пішки, на ділянці електроенергія, газ підведені, озеро поряд) + будинок
(в селі, цегл., на розборку, для будівництва
будинку на ділянці) на кімнату. Розгляну
різні варіанти. Тел.: (068) 222-69-69.

здам

·ОМЕЛЬЯНІВ (Чернігівська обл., поряд
траса, газ, електроенергія, 2 га). Тел.: (093)
152-05-03.
1.5. Дачі

Київ

куплю

·Дніпровський (Русанівські сади, 3-6 сот.,
для себе). Тел.: (063) 263-22-17.
·Контейнер, вагончик (для дачі, себе). Тел.:
(098) 250-76-50.

продам

·Будинок (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 вивезення. Тел.: (098) 601-91-17.
·Дарницький (Осокорки, «Дніпро-1», вул.
Садова,47, будинок № 13, 3 сот.). Тел.: (067)
882-13-05.
·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,
поряд ділянка не використується) 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.
здам
·Дарницький (Осокорки, м. «Славутич» - 5

хв., вул. Виноградна,1, будинок, Дніпро,
меблі, ванна, 100/22/35/10 кв.м, с/в 7 кв.м,
10 сот., огорожа, асфальт, електроопалення,
бойлер, пральна, інтернет, холодильник,
«Фора») - 7 тис.грн. Без комісійних. Тел.:
(067) 403-03-15.

Київська область

куплю

·Дачу (до 10 км від Києва, правий берег).
Тел.: (067) 404-45-82.
·Дачу невелику по ходу електрички у
Фастівському напр. недорого. Тел.: (096)
885-97-43.
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (098) 684-82-08.
·АРТЕМІВКА

продам

(Бориспільський р-н, кооп.
«Агро», 6 сот.). Тел.: 516-59-81.
·БЕРЕЗАНЬ (50 км від Києва, 6 сот., свердловина, огорожа, будиночок, сад, залізниця, автовокзал, школа, магазини, електроенергія). Тел.: (098) 722-46-16.
·БЕРЕЗАНЬ (дача цегл.,, 6 сот., будиночок,
чорнозем, електричка, колодязь, погріб, сад,
тихе місце,. Тел.: (096) 470-60-80.
·БІЛА ЦЕРКВА (8,5 сот., вода, електроенергія, 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.
·БЛИСТАВИЦЯ (Бородянський р-н, кооп.
«Біохімік», приват., ліс, озеро, 10 сот., маршрутка). Тел.: (097) 404-49-45, (093) 925-51-71.
·БОГДАНІВКА (Броварський р-н, невеликий цегл. будинок, погріб, 7,5 сот., свердловина, 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, з
меблями, дорога до будинку та двір асфальтовані, електричка Київ-Миронівка, хазяїн)
- за домовленістю. Тел.: (098) 219-73-83,
(066) 649-80-91.
·ВОЛОДИМИРСЬКЕ (Згурівський р-н, 48
сот., будинок цегл., споруди цегл., 61 кв.м,
3 кімнати, гараж, літ. кухня, погріб, сарай,
газ, вода, електроенергія, у селі водонапірна
башта) - 90 тис.грн + моє оформлення. Тел.:
(099) 199-85-39.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, дачний будинок, потребує ремонту, 8 сот.) - 5 тис. у.о.
Тел.: 525-47-18.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, СТ «Жовтневе», цегл., 3 кімнати, веранда, сарай, огорожа, 6 сот., сад) - 5,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 835-42-81.
·ГЛЕВАХА-1 (Васильківський р-н, 6 сот.,
дерев. будинок, 2 кімнати, кухня, опалення
газове та пічне, електроенергія, газ, сарай,
сауна, літ. кухня, свердловина, каналізація,
електрички, ринок, аптеки, магазини, ліс
поряд) - за домовленістю. Тел.: (067) 28818-73, (097) 947-55-70.
·ГОСТОМЕЛЬ (12 сот., канадське селище) 2 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 445-17-26.
·ГОСТОМЕЛЬ (Сади, вул. Лсіова,11, будинок 55 кв.м, цегл., свердловина, 5 сот.).
Тел.: (097) 535-65-74.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, дача, 6 сот.,
будинок 2-пов., цегл., під шифером, 2 кімнати, кухня, веранда, пічне опалення, свердловина, 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, садове товариство, дача, 4 сот., дерев. будинок, сад,
вода, газ, електроенергія по вулиці, охорона,
10 хв. до електрички) - 2,5 тис. у.о., торг.
Тел.: (063) 519-09-79.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, садовий будинок 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.
·КАЛИНІВКА (25 км від Києва, будинокфургон, кухня, електроенергія, 8 сот., молодий
сад) - 10 тис. у.о. Тел.: (067) 777-36-56.
·КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, ст.Ялинка,
дача, дерев., обкладена цеглою, 1-й пов. кімната 18 кв.м + 14 кв.м, кухня 8 кв.м, веранда 13
кв.м, 2-й пов. 2 кімнати по 13 кв.м, 6 сот.). Тел.:
486-13-14, (067) 592-82-45.
·КОЖУХІВКА (Васильківський р-н, кооп.
«Калиновий Гай», дача, 8 сот., гарний сад, будинок-вагончик, газ до ділянки, 5 хв. від електрички) - 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 кімнати, газове та пічне опалення, колодязь, погріб, 25 сот., сад, магазин, маршрутка) - 4,8
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.
·ЛЮТІЖ (Вишгородський р-н, вул. Садова,
фінський будинок, обкладений цеглою, 2
кімнати 15 + 12 кв.м, веранда, газ балонний,
6 сот., сад, свердловина) - 18 тис. у.о. Тел.:
(050) 924-22-25.
·МАЛЮТЯНКА (Васильківський р-н, 6
сот., 15 км від Києва, до електрички 15 хв.
пішки, нов. будинок, 12 кв.м, садок, колодязь, полив ел., огорожа нов. метал., газ по
ділянці, сусіди живуть постійно) - 19 тис.
у.о., торг. Тел.: (098) 016-11-50, 288-20-24.
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·МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев., 3 кім-

нати, веранда, комора, кухня, гараж з прибудовами, сарай, лазня, 25 сот., газ є, свердловина,
до ст.Тетерів 4 км, автобусне сполучення Тетерів-Мигалки, Тетерів-Радомишль, 100 м до
зупинки). Тел.: (093) 469-96-97.
·МОТОВИЛІВКА (Фастівський р-н, дача, 9
сот.) - 10 тис. у.о. Тел.: (096) 151-12-78.
·МОТОВИЛІВКА (Фастівський р-н, дача, ст.
Півні, 10 сот.) - 4 тис. у.о. Тел.: (098) 399-20-85.
·НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр.,
дача, ліс, озеро, охорона, 12 сот.). Тел.: (063)
771-38-18.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, 11 сот.,
поблизу всі комунікації - електроенергія,
газ; житлові будинки, мальовнича місцевість, неподалік ліс, поряд дорога - 300
м) - за домовленістю. Тел.: (097) 030-79-29.
·ПОРОСКОТЕНЬ (Бородянський р-н, цегл.
будинок, 5,4 сот., газ, ліс, озеро) - 10 тис. у.о.
Тел.: (097) 328-10-17.
·ПУТРІВКА (Васильківський р-н, цегл.,
8 сот., 70 кв.м, всі комунікації). Тел.: (098)
206-60-80.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, кооп. «Медпрацівник», 18 сот., будинок 6х7 м, шлакоблок + цегла, 2 кімнати, кухня, висока
мансарда, огорожа, сад, свердловина, мальовниче 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 кімнати, 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 кімнати, 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 товариство «Акорд», 6 сот., сад) - 10 тис. у.о.
Тел.: (067) 777-36-56.
·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км від
Києва, центр, село газиф., водопровід, 25
сот. приват., 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 цеглою, 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.
·ХОТЯНІВКА (Вишгородський р-н, будинок, 3-пов., 4 кімнати окр., 160/65/15 кв.м,
світло, інтернет, бойлер, вода, газ балонний,
пічне опалення, грубка, косметичний ремонт, гараж, 12 сот., 10 км від Києва) - 52
тис. у.о. Тел.: (068) 322-55-02.
·ЯСНОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н,
30 км від Києва, ділянка 6 сот., сад, сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

обміняю

·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 65 км від
Києва, дача, 6 сот., ділянка доглянута, все
для відпочинку, охорона, пішки від електрички або маршруткою 5 хв.) на будь-яке
житло. Тел.: (093) 983-10-00.
·СНІТИНКА (Фастівський р-н, дача, огорожа, 2-пов., 6 сот., електроенергія, опалення) або обміняю на 1-кімн. (Поділ,
Лук’янівка). Тел.: (098) 598-66-61.
·ХОДОСІЇВКА (Васильківський р-н, 10 км
від Києва, 6,6 сот., будинок 3-пов., 6х8 м) на
1-кімн. в Києві. Тел.: 550-84-98.
здам

·Будинок (метал., утеплений, під побутовку,
7,5х3,5 м) - 4 тис.грн/міс. Тел.: (063) 394-57-23.
зніму

·Дачу

або житловий будинок на тривалий
час. Тел.: (096) 947-25-89.
· ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (біля води, на
літо, облаштована дача, для себе). Тел.:
(098) 774-93-95.
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (дачу, можна з викупом). Тел.: (097) 227-84-96.

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.
·ДРАБІВКА (Черкаська обл., дача дерев.,
обшита силікатною цеглою, гараж на 2 машини, сарай цегл., 27 сот., чорнозем, вишневий садок, асфальт до воріт) недорого.
Тел.: (098) 589-62-31.
·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.
·ПРИЛУКИ (будинок, 70 кв.м) на менше
житло зі зручностями в Фастові, Бородянці,
Клавдієве, Бучі (все приват., ванна та туалет
в будинку). Тел.: (066) 562-05-95.
·РИБАКІВКА (Миколайвська обл., дачний
будиночок, 250 м від моря, асфальт, вид на
море, держакт, 6 сот.) - 15 тис. у.о. Тел.: (067)
699-59-39.
·СОТНИКИ (Корсунь-Шевченківський р-н,
120 км від Києва, 60 кв.м, 10 + 10 сот., житлова, меблі, заходь та живи) - 5,5 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 765-84-77.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, дача, 50,5 кв.м, 3 кімнати, кухня, будинок обалкданий силікатною цеглою, сарай,
душ, туалет, погріб, газ, гаряча та холодна вода
в будинку, пічка - опалюється газом, насосна
станція, свердловина, город 6 сот., сад, кущі,
озеро, лес, гриби, риболовля, всі комунікації).
Тел.: (098) 918-70-16 (з 20.00 до 22.00).
1.6. Нежитловий фонд

Київ

продам

· Приміщення (Солом’янський р-н,
вул. Антонова, 100 кв.м, 2 входи,
цокольний поверх, ремонт, ґрати,
сигналізація, інтернет, гарна інфраструктура) або здам в оренду. Тел.:
(050) 530-28-88.

здам

· Приміщення (Солом’янський р-н,
вул. Антонова, 100 кв.м, 2 входи,
цокольний поверх, ремонт, ґрати,
сигналізація, інтернет, гарна інфраструктура) або продам. Тел.: (050)
530-28-88.

Київська область

·Підвальне

здам

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

Інші регіони

продам

· Міні-фермерське господарство (Черкаська обл.) або здам в оренду. Тел.: (050)
731-80-50.

www.eo.kiev.ua

·Рами

віконні (2 шт., в коробці, зі склом,
210х145 см, гарний стан) - 1 тис.грн. Тел.:
(067) 581-44-47.
·Рами дерев. (засклені, з коробкою, фурнітурою та козирком, з трьох рам прямокутних
та одної трикутної, для веранди або на дачу,
2.1 Будівельні та оздобгарний стан). Тел.: (068) 350-78-40.
лювальні матеріали
· Рами зі склом (50х150 см). Тел.: (096)
369-91-47.
куплю
·Відходи профнастилу (довжина до 6 м, ·Скоби метал. для будівництва даху будинку
ширина 30-70 см, для себе) недорого. Тел.: (60 шт.) по 5 грн/шт. Тел.: (066) 763-77-87,
(098) 822-64-29.
(099) 470-51-02.
·Драбину розсувну (б/к, для себе) недорого,
фарбу густотерту (50 кг). Тел.: (096) 369-91-47. 2.3. Решітки, огорожі,
·Ковролін (розмір, колір та довжина різні).
ворота
Тел.: (050) 445-17-26.
куплю
·Круг нерж. (діаметр 6-8 см). Тел.: (093)
·Ворота відкатні з встановленням. Тел.:
578-35-19.
(096)
369-91-47.
·Ліси будівельні, автопідіймачі, міні-естокаду. Тел.: (066) 599-08-46.
продам
·Фанеру водостійку (б/к, товщина 1-2 см), ·Батареї чавунні (нов., по 2-3 секцій). Тел.:
болгарку, точило. Тел.: (066) 215-67-22, (096) 369-91-47.
(098) 846-67-30.
·Ворота (б/к). Тел.: (096) 968-25-45.
·Шифер (б/к), профнастил (б/к), електроди ·Ворота гаражні (2х3 м). Тел.: (063) 771-38-18.
(«моноліт»), компресор. Тел.: (066) 215-67-22. ·Ворота гаражні ролетні (2,920х2,500 м).
Тел.: (066) 824-70-80, (067) 175-36-98.
продам
·Вагончик дачний на металобрухт. Тел.: ·Ворота дачні (розпашні, нов., з хвірткою та
(099) 226-61-05.
стовпами). Тел.: (066) 208-33-55.
·Вату мінеральну в рулонах (2,5 рулони) - ·Грати віконні ковані з елементами плазмо700 грн. Тел.: (098) 372-33-02.
вого різання, перила ковані, гвинтові сходи з
·Дзеркало (полотно, 4 шт., нов.), прут елементами плазмової різки, ворота ковані з
(метал., 6 мм, бухта), сейф (метал., б/к). елементами плазмового різання. Тел.: (067)
492-93-02.
Тел.: (097) 588-55-87.
·Драбину-люк (метал.), коліно, два трійника ·Решітки віконні б/к (різні розміри, гарний
стан)
по 250 грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
(діаметр 100 мм), батареї чавунні (нов., по
2 та 3 секцій, 12 шт.), фарбу густотерту · Решітчасті двері та перегородки.
(метал. бочка, 50 кг) недорого. Тел.: (096)
Ґрати на вікна та балкони. Різні
369-91-47.
·Драбину (метал., 2 м), шпалери (3 види). види та візерунки. З встановленням
та
без, ціни від 3550 грн. Сайт www.
Тел.: (098) 296-05-50.
·Замок кодовий для квартири. Тел.: 258-59-96. okna-dveri.ltd.ua. Тел.: (044) 383-60·Замок ригельний (спеціальний, з латуні, 94, (068) 686-70-06.
хромований, для гаража, хранилища або ін., ·Сітку-рабицю (1 рулон, оцинкована, 10 м).
розмір 170 мм х 95 мм х 20 мм, вага 2 кг 600 Тел.: (097) 454-25-10.
г) - 1 тис.грн. Тел.: (068) 359-95-79.
· Клей столярний (200 г, залишки). Тел.: 2.4. Будівельн хімія
463-19-56.
продам
·Лінолеум (1х3 м, нов.). Тел.: (097) 861-70-83. ·Фарбу густотерту (бочонок,
45 кг) дешево.
·Лінолеум (340х465 см, 340х370 см, Тел.: (096) 369-91-47.
340х240 см, 340х160 см, 260х180 см, із
новобудови, плінтус в якості безкоштовно) 2.5. Сантехніка
недорого. Тел.: (099) 366-07-11.
куплю
·Ліси на колесах (2-поверхові, нов., тура) - 4
·Ванну (140х70 см, для себе). Терміново.
тис.грн. Тел.: (097) 490-02-47.
·Полотно дзеркальне (4 шт., 42х110 см), Тел.: (050) 656-25-07.
прут метал. (6 мм, бухта), сейф (метал., ра- ·Раковину для ванни, унітаз, ванну недорого
або прийму в дарунок. Тел.: (095) 057-27-41.
дянський, б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
·Пояс страховочний будівельний. Тел.: (095)
продам
280-43-75.
·Бокс гідромасажний (80х80 см, висота 215
·Профіль алюмінієвий (довжина 7 м, тов- см, нов.) - 5,5 тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
щина стінки 3,4 мм, ширина 16 та 8, висота · Ванни цинкові (невеликі). Тел.: (098)
4 см). Тел.: 419-34-05.
296-05-50.
·Профіль УД для стелі (суперміцний, нов., 2 · Ванну (1,5х0,7 м, чавунна). Тел.: (097)
упаковки, по гіпсокартону) - договірна. Тел.: 447-70-13.
(096) 331-19-03.
·Ванну КОЛВЕЙТ (Німеччина, 170х75 см,
·Профіль УД (по гіпсокартону, 2 упаковки, по метал
3,5 мм, нов.) - 4,2 тис.грн, двері пла25 шт., нов.) недорого. Тел.: (097) 620-21-72.
стикові (білі, ширина 865 мм, висота 2380
· Прут метал. (6 мм, бухта). Тел.: (097) мм, лівобічна). Тел.: (098) 255-55-93.
210-02-18.
·Змішувач для ванни (нов., Словенія) - 2
·Сейф метал. (б/к), прут метал. (6 мм), тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
плотна дзеркальні (4 шт., 42х110 см), єм- ·Комплект для водовідведення дачного будикість пластикову (200 л, нов.), умивальник ночка (нов., труби та ін.). Тел.: (068) 352-19-43.
МОЙДОДИР (нов.). Тел.: (098) 206-60-80.
Крани сантехнічні (нов., різні розміри) не·Сітку-рабицю оцинковану (2 рулони по 10 м, ·дорого.
Тел.: (096) 331-19-03.
висота 1,5 м). Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
·
Кришку для бачка унітаза (старого зразка, б/к,
·Суміш клеючу ЦЕРЕЗИТ СМ-11 СЕНТРІ для гарний
стан). Тел.: 250-43-40, (097) 297-56-00.
облицювання керамічної плиткою всередині та
·Мийку з тумбою та кранами (120х60 см,
зовні будівель. Тел.: (066) 694-69-70.
нерж.) - 1 тис.грн, торг, раковини (2 шт., ек·Трубу водозливну (корич., Польща, при- склюзивні), крани сантехнічні та аксесуари
ладдя, крючки різні, зажими). Тел.: (099) (б/к). Тел.: (050) 210-68-95.
555-87-82.
кухон. (подвійна, нерж., тумба,
·Фанеру (2 листи, товщина 30 мм, суха, ·Мийку
б/к, робоча) - 1 тис.грн, бокс гідрочиста, гарний стан, розмір 132х122, 132х113 кран,
масажний
(80х80 см, висота 215 см, гарний
см) - 600 грн/лист. Тел.: (068) 350-78-40.
стан) - 5,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Фанеру (3 листа, 52,5х168,5 см, 50х150 см, ·Мийку кухон. Тел.: (095) 133-93-74.
56х142 см) - 150 грн, рами балконні (5 шт.,
зі склом, корич.) - 500 грн за все. Тел.: (067) ·Мийку накладну (кухон., нерж., 80 см).
Тел.: (066) 825-18-45.
911-29-90.
·Фарбу серебрянку (порошок). Тел.: (098) ·Пристрій РАВАК для гідромасажної ванни
(Німеччина). Тел.: (099) 124-69-22.
858-20-45.
·Шпалери (3 кольори), драбина (2 м, ·Умивальник з тумбою (нов., для дачі), ємкість пластикову (200 л, нов.). Тел.: (097)
метал.). Тел.: (098) 296-05-50.
·Шпалери під фарбу (по 2 рулони в упаковці, 588-55-87.
·Умивальник з тумбою (нов., для дачі). Тел.:
всього 6 рулонів). Тел.: (095) 280-43-75.
·Шпалери (світлі, Німеччина, 10 рулонів). (097) 210-02-18.
·Умивальник МОЙДОДИР (нов., для дачі).
Тел.: (067) 230-04-94.
Тел.: (050) 212-96-30.
·Умивальник на ніжці (б/к), мийку нерж.
2.2 Вікна, двері, жалюзі,
(кухон.,
50х50 см, нов.), фільтр + 6 м оцинперегородки
кованої труби для свердловини. Тел.: (093)
665-17-62.
куплю
·Двері вхідні з коробкою (б/к) дешево. Тел.:
послуги
(098) 247-55-17.
·Охайні сантехнічні роботи. Всі види. Шпатлівка, плитка, гіпсокартон. Якість гарантуємо.
продам
·Бронедвері (90х205 см, вага більш 100 кг) Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
- 1,9 тис.грн, рами балконні (висота 170 см, ·Терміново сантехнічні, електричні роботи,
ширина 62 см, товщина 5 см, зі склом, б/к, без гіпсокартон, плитка, зтяжка, водоемульсійна
коробки) - 550 грн/5 шт. Тел.: (067) 911-29-90. фарба, кровельні роботи. Охайно та якісно.
·Бронедвері (б/к), двері міжкімнатні Тел.: (063) 718-75-99, (098) 326-97-99.
(200х80 см), матеріали для виготовлення меблів, замки, ключі, інструмент різний. Тел.: 2.6. Засоби опалення та
(093) 506-52-83.
газопостачання
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Будівництво 2

· Бронедвері за 1 день! Різні види
оздоблення, з встановленням та
без. Ціни - від 3100 грн. Сайт:
www.bronedveri.ltd.ua. Тел.: (044)
383-60-94, (068) 686-70-06.

·Відливи оцинковані (15 шт., 2-2,5 м). Тел.:
(098) 769-52-04.
·Вікна дерев. з нов. склопакетом. Тел.: (050)
383-27-02.
·Вікна металопластикові. До 40 % знижка.
Тел.: (050) 188-00-78.
·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 (2 шт., з коробкою, ДСП,
гарний стан). Тел.: (066) 274-61-83.
·Двері вхідні (метал., міцні, розмір
2000х800 мм, товщина металу 3 мм, 3 петлі,
обшиті дерматином). Тел.: (067) 884-13-90.
·Двері дерев. (зі склом, масивні, 2 шт., доставка) - 300 грн. Тел.: (050) 609-60-46.
·Двері з коробкою (200х80 см, колір кальвадос),
кахель (20х30 см). Тел.: (097) 861-70-83.
·Двері міжкімнатні (200х80 см, під візерунчасте скло, шпоновані дубом). Тел.: (067)
712-26-27.
·Двері міжкімнатні (200х80 см, шпонована
дубом, під візерунчасте скло). Тел.: (067)
758-98-98.
·Двері міжкімнатні (б/к, 2 шт., дерев.,
2,2х0,91 м), двері металопластикові вхідні
(2,25х0,96 м), вікно металопластикове
(1,2х1,42 м, б/к). Тел.: (068) 621-61-69.
·Електродзвоник. Тел.: 518-95-95, (066)
268-03-62.
·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.

·Газколонку

куплю

ЮНКЕРС-10-13 (несправну,
на запчастини). Тел.: (066) 763-77-87, (099)
470-51-02.

продам

·Автоматику газову для пічного опалення (б/к
1 рік, гарний стан, у зв’язку з заміною на газкотел) - 950 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Автоматику для газової пічки (б/к 1 рік) - 1
тис.грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Батареї опалененя (8 та 10 секцій). Тел.:
(050) 444-18-94.
·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) 49637-76, (098) 845-20-90.
· Газколонку (б/к) недорого. Тел.: (098)
296-05-50.
·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), обігрівачі водяні (міцний, для приміщень, 2 кВт, 2
шт.). Тел.: (095) 525-41-84, 576-19-32.
·Котел опалювальний (рідке паливо, нов.,
для приміщень 80 кв.м), обігрівачі водяні
(міцні, 3 кВт, для обігріву приміщень, 2 шт.)
недорого. Тел.: (095) 525-41-84, 576-19-32.
·Котел піролізний (від 6 до 10 кВт) - 8 тис.
грн. Тел.: (063) 437-63-22.
·Котел повітряного опалення на дровах (50150 кВт), котел твердопаливний (15-95 кВт),
ємність буферну до твердопаливного котла
(800 л), котел газовий (нов., Італія, 15-50
кВт). Тел.: (066) 600-87-84.
·Обігрівач електричний (декоративний,
емітація каміна, габарити висота 52 см, ширина 20 см, довжина 58 см, регулювання,
яркість пламені, обігрів, висота пламені, сучасний стиль) - 2,5 тис.грн, торг. Тел.: (097)
282-29-71 (Інна).
·Обігрівач електричний (нов., в упаковці).
Тел.: (095) 790-93-10, (098) 801-45-06.
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·Обігрівачі водяні (3 кВт, 2 шт.), обігрівач ·ВАЗ-2113 (84 р.вип., беж., на ходу). Тел.:

(рідке паливо, для приміщень, підключається 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 масляний. Тел.: (096) 007-07-01.
·Обігрівач (Німеччина, 10 секцій). Тел.:
(067) 230-04-94.
· Обігрівач (нов.) - 300 грн. Тел.: (099)
664-75-07.
·Обігрівач портативний (імп., нов., без шнура,
економний) - 500 грн. Тел.: 560-06-63.
·Обігрівач. Тел.: (098) 314-13-87.
·Пічку-буржуйку (чавунна, 1939 р.вип., Німеччина). 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.
·Радіатор (імп., нов., в упаковці). Тел.: 28071-07, (093) 121-39-17.
·Радіатор КОРАДО (Чехія, 50х60 см, нижнє
підведення, нов.) - 1,2 тис.грн, регулятор
тепла КОРАДО (нов.) - 230 грн. Тел.: (095)
827-19-70, 519-58-01.
·Радіатор масляний або обміняю. Тел.: (095)
019-96-60.
·Радіатор масляний (пересувний, чавунний,
на коліщатках) - 450 грн. Тел.: (067) 157-0782, 412-10-19.
·Тепловентилятори (2 шт.) пл 250 грн. Тел.:
(098) 247-55-17.
·Тепловентилятор. Тел.: (098) 107-72-07.

2.7. Ремонтно-будівельні,
оздоблювальні роботи
пропоную
·Будівельні роботи охайно та якісно. Гіпсо-

картон, плитка, зтяжка, монатж будь-якого
виду, а також демонтаж. Тел.: (098) 326-9799, (063) 718-75-99.
·Всі види ремонтних робіт під ключ. Тел.:
362-37-22.
·Засклення балконів, гідроізоляція балконів,
висотні роботи. Тел.: (093) 979-79-77.

· Малярні роботи: шпаклівка, фарбування, багет. Шпалери, відкоси.
Якісно. Тел.: (096) 380-17-55.
· Паркет. Акуратна робота барабанною та плоскошліфувальною
машинами. Дрібні ремонти. Лакування. Гель. Кріплення плінтусу. Укладка ламінату. Консультації. Шпаклювання щілин. Тел.:
(097) 696-80-90, (066) 416-40-80.

·Терміново виконуємо будівельні роботи,
демонтаж, внутрішні роботи, шпатлівка,
водоемульсіонка, поклеювання шпалер,
плитка, гіпсокартон, покрівля дахів, м’яка
покрівля. Охайно, якісно. Тел.: (063) 85572-77, (098) 326-97-99.
·Терміново покрівельні роботи, м’яка
покрівля, жорстка покрівля. А також внутрішні роботи, шпатлівка, плитка, гіпсокартон. Охайно та якісно. Тел.: (063) 85572-77, (098) 326-97-99.
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3.1. Автомобілі легкові
куплю

· Аварійний або цілий: ДЕУ,
ШКОДА, ШЕВРОЛЄ, ФОЛЬКСВАГЕН, МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ,
ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО, РЕНО, МІЦУБІСІ, ТОЙОТА та ін. Тел.: (044)
233-55-39, (098) 263-33-91, (050)
150-53-68, (063) 233-55-39.
· Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОСКВИЧ, 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 (для себе) дорого. Тел.: (050)
927-54-17.
·Автомобіль до 500 у.о. Тел.: (098) 287-33-61.
·Автомобіль (можна не на ходу, по Києву та
області). Тел.: (073) 300-30-70.
·Електромобіль (гібридний), електровелосипед. Тел.: (067) 265-00-62.
·Легковий, можна ЛАЗ (на ходу) недорого.
Тел.: (067) 911-29-90.
·МАЗДА (дизель, універсал) або насос паливний та стартер на запчастини. Тел.: (095)
876-53-44.
·МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО СПОРТ-3 (КППавтомат, на латвийських номерах, можна
аварійний). Тел.: 404-05-29, (066) 215-67-22.
·МОСКВИЧ-2140, 2141. Тел.: (093) 701-31-51.
·НИВА (гарний стан) недорого. Тел.: (068)
502-05-35, (063) 597-96-12.
·Пікап (на ходу). Тел.: (067) 911-29-90.
·УАЗ-469 (можна на запчастини). Тел.: (093)
303-64-08.
·ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ-4 (до 10 років)
або ВОЛЬВО С-40 (до 10 років), у господаря. Тел.: (050) 416-61-63.
·Фургон (кат. В, вантажний, вантажопасажирський, легковий) недорого. Тел.: (067)
911-29-90.
продам
·БМВ Х-3 (2007 р.вип., 2,0 л, дизель, 270

(097) 588-55-87.
(84 р.вип., один господар) - за
домовленістю. Тел.: (097) 210-02-18.
·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-360 (86 р.вип., 2,0 л, нов. дивгун,
гарний стан, газ-бензин) - 2 тис. у.о. Тел.:
(067) 280-97-50.
·ВОЛЬВО-360 (86 р.вип., 2,3 л, газ-бензин,
заміна двигуна, гарний стан) - 2 тис. у.о.
Тел.: 332-04-13.
·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-2410 (91 р.вип., колір сірий, бензин,
норм. стан, запчастини) - 1,2 тис. у.о. Тел.:
(097) 876-12-57.
·ГАЗ-3102 ВОЛГА (85 р.вип., можна на запчастини). Тел.: (068) 358-24-44.
·ГАЗ-3110 (2002 р.вип., зелений, двигун
406, газ-бензин, повний капремонт двигуна,
оформлення за техпаспортом) - 1,5 тис. у.о.
Тел.: (097) 876-12-57.
·ГАЗ-3110 (2002 р.вип., інжектор, двигун
406, газ-бензин, 5-ступ.КПП, повністю
гнилий, двері потребують заміни, немає
АКБ) - 1 тис. у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
·ДЕУ ЛАНОС (2006 р.вип., польська збірка,
страхування, документи готові, нов. зим.
гума, газ-бензин, газ вписаний, страхування,
нов. ГРМ) - 2,3 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, польська
збірка, газ-бензин, гарний стан) - 4 тис. у.о.
Тел.: (067) 280-97-50.
·ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, польська
зборка) - 2,8 тис. у.о. Тел.: (095) 758-88-21.
·ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, польська
зборка, газ-бензин, гарний стан) - 4 тис. у.о.
Тел.: 332-04-13.
·ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., польська зборка,
1,5 л, 5-ступ.КПП мех., газ-бензин, гарний
стан) - 4 тис. у.о. Тел.: (093) 059-94-80.
·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.
·ЗАЗ-968 (92 р.вип.). Тел.: (068) 043-86-77.
·ЗАЗ-968М (92 р.вип., останній випуск).
Тел.: (067) 169-29-99, (044) 337-05-82.
·КІА СЕПХІЯ (97 р.вип., гарний стан, повний електропакет). Тел.: (068) 129-65-03.
·КІА СЕРАТО (2007 р.вип., 1,6 л, газбензин, 180 тис.км, синій металік) - 6,3 тис.
у.о. Тел.: (067) 917-09-47.
·КІА СПОРТЕЙДЖ (98 р.вип., 2,0 л, 12 л/100
км, колеса Німеччина позашляховика, все
працює) - 4,5 тис. у.о. Тел.: (095) 195-29-02.
·ЛІНКОЛЬН КОНТІНЕНТАЛЬ (90 р.вип.,
на ходу, гарний стан). Тел.: (050) 188-00-78.
·МАЗДА-6 (2014 р.вип., 95 тис.км, 2,5 л,
КПП-автомат, чорний) - 12 тис. у.о. Тел.:
(091) 971-64-30.
·МЕРСЕДЕС-212 (2010 р.вип.). Тел.: (063)
237-29-13.
·МЕРСЕДЕС W-211 (2003 р.вип., E-270, універсал, 242 тис.км). Тел.: (067) 103-39-05.
·МІЦУБІСІ АУТЛЕНДЕР (2005 р.вип., 2,4
л, 230 тис.км, газова установка, сріблястий
металік) - 7,7 тис. у.о. Тел.: (067) 755-00-36.
·МІЦУБІСІ ГРАНДИС (2006 р.вип., гарний
стан, КПП-автомат, газ-бензин, чорний,
повне сервісне обслуговування) - 7 тис. у.о.
Тел.: (093) 614-30-88.
·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.
·МОCКВИЧ-2140 (94 р.вип., негнилий, варити не потрібно, нов. АКБ, заміна редуктора,
кардана, хрестовин, гальмівні циліндри, гальмівні диски, витратники, є страхування) - 23
тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·МОСКВИЧ-2140 (78 р.вип., гарний стан).
Тел.: (096) 253-18-69.
·МОСКВИЧ-2140 (82 р.вип., негнилий,
фаркоп, газ пропан, електрика працює, гума
30 % зношення, за техпаспортом) - 23 тис.
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з документами) - 680 у.о. Тел.: (066) 215-67-22.
·МОСКВИЧ-2141 (88 р.вип., 17 тис.км, за техпаспортом) або обміняю. Тел.: (067) 280-14-07.
·МОСКВИЧ ІЖ-412 (у зборі) на запчастини
- 5 тис.грн. Тел.: (066) 752-39-34.
·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, інжектор, 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, потребує заміни лобового скла) - 1,7 тис. у.о.
Тел.: (050) 765-84-77.
·ПЕЖО-206 (2006 р.вип., хетчбек, 182 тис.км,
синій колір) - 3,9 тис.у.о, торг. Терміново. Тел.:
(066) 084-47-24, 575-79-17 (Микола).
·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 (2012 р.вип., 1,5 л, дизель,
190 тис.км, КПП-автомат, сріблястий металік) - 8,5 тис. у.о. Тел.: (093) 660-28-90.
·СІТРОЕН ДЖАМПІ (2012 р.вип., 1,6 л дизель, 204 тис.км, білий) - 7,8 тис. у.о. Тел.:
(067) 767-09-51.
·СІТРОЕН С-4 (2007 р.вип., 1,6 л, 160 тис.
км, золотистий металік) - 5,3 тис. у.о. Тел.:
(091) 616-51-17.
·ТАВРІЯ (2003 р.вип., 60 тис.км) - 50 тис.
грн. Тел.: (067) 265-00-62.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-5 (98 р.вип.,
1,8, турбо, повний фарш, колір пляшка) - 5,3
тис. у.о. Тел.: (096) 776-88-53.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО (2003 р.вип., 177
тис.км, колір чорний, київська реєстрація,
стан «сів та поїхав»). Тел.: (095) 933-82-17.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО (2003 р.вип.,
гарний стан, сів та поїхав) - 4 тис. у.о. Тел.:
(068) 120-20-73.
·ФОРД ЕКСПЛОРЕР (2014 р.вип., 2,0 л, 70
тис.км, повна комплектація, 7 місць, білий)
- 18 тис. у.о. Тел.: (067) 750-54-06.
· ФОРД ЕСКОРТ (97 р.вип.). Тел.: (097)
109-72-46.
·ХЕНДЕ ГЕТЦ (2006 р.вип., КПП-автомат, 64
тис.км) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (096) 420-15-18.
·ХЕНДЕ ТУКСОН (2008 р.вип., 14 тис.км) 14,5 тис. у.о. Тел.: (067) 581-44-47.
·ШЕВРОЛЄ АВЕО (2006 р.вип.). Тел.: (096)
628-76-89.
·ШКОДА ОКТАВІЯ ТУР (99 р.вип., 1,6 л,
150 тис.км, білий, тільки пригнений) - 6,8
тис. у.о. Тел.: (091) 608-04-71.
·ШКОДА ФАБІЯ (2001 р.вип., 1,4 л, 5-ступ.
КПП мех.) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (093) 730-13-92.

·ВАЗ-2113

тис.км, 6-ступ.КПП, чорний металік) - 11,5
тис. у.о. Тел.: (050) 957-22-92.
·ВАЗ-21011 (78 р.вип., двигун майже без
пробігу, білоруська гума) - 14 тис.грн. Тел.:
(097) 240-06-21.
·ВАЗ-21011 (79 р.вип.). Тел.: (095) 738-16-91.
·ВАЗ-21013 (84 р.вип., гаражне зберігання,
на ходу). Тел.: (098) 206-60-80.
·ВАЗ-21013 (84 р.вип., кава з молоком, гаражне зберігання). Тел.: (050) 212-96-30.
·ВАЗ-2104 (88 р.вип., 1,5 л, колір беж.,
рідна фарба, на дверях виступила іржа, експортний варіант) - 1,5 тис. у.о. Тел.: (097)
490-02-47.
·ВАЗ-2106 (2001 р.вип., на ходу, світлобеж., можна на запчастини). Тел.: 229-96-75,
(066) 272-24-04.
·ВАЗ-2106 (92 р.вип., газ-бензин, гаражне
зберігання, не потребує зварювальних
робіт) - 18 тис.грн. Тел.: (063) 437-63-22.
·ВАЗ-2107 (2005 р.вип., біл., 112 тис.км,
технічно справний, чистий салон, карбюратор, бензин, на ходу) - 1,85 тис. у.о. Тел.:
(095) 717-44-78.
·ВАЗ-2107 (97 р.вип., червоний, 1,5 л, газбензин, фаркоп, рідна фарба) - 20 тис.грн.
Тел.: (050) 276-00-48.
·ВАЗ-2107 (98 р.вип., вишневий, 1,5 л, бензин,
фаркоп) - 18 тис.грн. Тел.: (099) 033-23-29.
·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.
обміняю
·ВАЗ-21124 (2007 р.вип., 1,6 л, 16 клапанів,
російська зборка, колір сірий металік, 132 ·АУДІ-100 (92 р.вип.) на НІССАН, ВАЗ,
тис.км) - 3 тис. у.о. Тел.: (066) 872-17-06 ТАВРІЯ з невеличкою доплатою. Тел.: (097)
(Юрій).
227-84-96.

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.

·ДАФ-65 (99 р.вип., двигун 6,2 л, рефриже-

ратор, дизель, 10 т) - 10,5 тис. у.о. Тел.: (050)
952-23-42.
·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) 16,5 тис. у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
·КАМАЗ-54112 (98 р.вип.) - 4,5 тис. у.о. або
обміняю на напівпричіп. Тел.: (050) 574-80-32.
·МАЗ-543203 (2001 р.вип., тягач, колена на
клинках, двигун № 8, не турбований, норм.
стан) - 2,6 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·МАЗ-54329 (2001 р.вип., потребує заміни
крил, двигун № 8, не турбований, гума 80
% залишок) - 3,3 тис. у.о., торг. 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.

·ГАЗЕЛЬ-32213

продам

(2002 р.вип., колір червоний, вантажопасажирський, газ-бензин,
зроблений капремонт двигану та всього
авто) - 2 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·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) - 75 тис.грн,
торг. Тел.: (098) 481-68-83, (098) 481-68-82
(Світлана Гаврилівна).
·ІКАРУС (91 р.вип.). Тел.: (050) 383-27-02.
·МЕРСЕДЕС-310Д (90 р.вип., білий, норм.
стан, вантажопасажирський, 1,5 т, в документах вказано легковий, запасна гума) - 4,3
тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
·МЕРСЕДЕС ВІТО (99 р.вип., колір білий,
2,2 л, вантажопасажирський, норм. стан) 4,3 тис. у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
·РЕНО ТРАФІК (89 р.вип., дизель, довжина
4,5 м) - 32 тис.грн. Терміново. Тел.: (096)
871-91-15.
·ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т-4
(2001 р.вип., 1,9 л). Тел.: (095) 629-89-52.
·ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т-4 (95
р.вип., вантажопасажирський, білий, 1,9
л, дизель, гарний стан) - за домовленістю.
Тел.: (097) 412-85-06, (063) 628-34-12.
·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

(будь-який стан). Тел.: (050)
534-94-44.
·Велосипед для дорослих (можна розсувний, 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) 53518-34 (після 20.00).
·Мотоцикл, моторолер МУРАВЕЙ (вантажний). Тел.: (067) 911-29-90.
·Мотоцикл. Тел.: (093) 701-31-51.

продам

·Велосипед АЗІМУТ СВХ-500 спорт. Тел.:
(096) 720-79-65.
·Велосипед для дорослих (нов.). Тел.: (097)
149-58-04.
·Велосипед доріжній (б/к, на ходу). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Велосипед (жін., б/к). Тел.: (097) 588-55-87.
·Велосипед (жін., б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
·Велосипед (жін., рожевий, Італія). Тел.:
428-36-66, (097) 710-98-15.
·Велосипеди ОУШЕН (2 шт., розсувні,
нов.). Тел.: (095) 280-43-75.
·Велосипед КАМАНЧ БЄК ФАЄР (б/к,
гарний стан, алюмінієва рама, два амортизатори, шимано, на касетах, додаткове
обладнання, вага 10,5 кг, Херсонська обл.,
Голопристанський р-н) - 6,3 тис.грн, торг.
Тел.: (050) 375-93-79.
·Велосипед МІНСЬК доріжний (для дорослих), шини 406х40, 20х175, камери нов.
недорого. Тел.: 519-95-95, (066) 836-31-90.
·Велосипед
МІНСЬК
(розсувний),
покришки, надувні камери. Тел.: (066) 26803-62, (066) 836-31-90.
·Велосипед МІНСЬК (розсувний, шини,
запчастини) недорого. Тел.: 518-95-95, (066)
268-03-62.
·Велосипед на базі УКРАЇНА (без продольної рами, повністю робочий). Тел.:
(067) 911-29-90.
·Велосипед спорт. (б/к, гарний стан). Тел.:
(096) 595-91-47.
·Велосипед спорт. (НІмеччина, гарний
стан). Тел.: (095) 525-41-84, 576-19-32.
·Велосипед СТАРТ-ШОСЕ (норм. стан) - 2
тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·Велосипед туристичний (Німеччина). Тел.:
576-19-32, (095) 525-41-84.
·Велосипед УКРАЇНА (б/к, гарний стан,
м.Макарів, Київська обл.) - 1 тис.грн. Тел.:
(096) 331-19-03.
·Велосипед УКРАЇНА (б/к, на ходу) - 1 тис.
грн. Тел.: (097) 620-21-72.
·Велосипед УКРАЇНА (гарний стан). Тел.:
547-53-95.
·Велосипед УКРАЇНА (жін., б/к). Тел.: (050)
212-96-30.
·Велосипед УКРАЇНА. Тел.: (096) 007-07-01.
·Колесо велосипедне та обод. Тел.: (098)
296-05-50.
·Моторолер ЕЛЕКТРОН В-150М (74 р.вип.,
за техпаспортом) - 15 тис.грн. Тел.: (067)
280-14-07.
·Моторолер РЕХ-5022 (Китай) або обміняю
на електричку 3-колесну інвалідну коляску.
Тел.: (066) 215-67-22.
·Скутер (майже нов.) - 2,2 тис. у.о. Тел.:
(097) 149-58-04.
·Скутер МАЛАГУТІ (Італія, 65 куб.см, запасний 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.: (096)
871-91-15.
3.5. Спецтехніка

куплю

·Причіп легковий (б/к, з документами).
Тел.: (093) 701-31-51.
·Автонавантажувач

продам

ЄСМФД-15Z5 (83
р.вип., колір жовтий, дизель, Японія, колеса
нов., вантажопідйомність 1,5 т, підіймає
вантаж на 3 м, немає батареї АКБ) - 1,7 тис.
у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
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·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.
·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 (незареєстрований) - 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 ПФ-01Ф (нов., легковий, 2-бортовий). Тел.: (097) 149-58-04.
·Причіп-рефріжератор (перероблений під
житло, довжина 12,5 м, ширина 2,5 м, без
документів) - 30 тис.грн, торг. Тел.: (095)
477-34-86.
3.6. Автодеталі

·АЛЬФА-РОМЕО-33:

продам

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-320: запчастини з документами. Тел.:
(066) 237-49-02.
·БМВ: головку блока. Тел.: (097) 457-17-03.
·ВАЗ-2101-06 по запчастинах, МОСКВИЧ2140 по запчастинах. Тел.: (068) 862-11-36.
·ВАЗ-21013 (двигун 03) на запчастини,
ВОЛГА, МОСКВИЧ: запчастини. Тел.: (050)
383-27-02.
· ВАЗ-21013 по запчастинах. Тел.: (067)
168-24-51.
·ВАЗ-2101: запчастини. Тел.: (096) 951-72-19.
·ВАЗ-2102: три двері, вали розподільчі з
кожухами (3 шт.), глушник, крило праве
(нов.), капот передній, бензобак, редуктор
заднього мосту, МОСКВИЧ-2141: передні
крила. Тел.: 524-25-68.
·ВАЗ-2106: крила задні, піввісь, амортизатори. Тел.: (067) 581-44-47.
·ВАЗ-2108: маховик. Тел.: (067) 242-26-36.
·ВАЗ-2109: скло лобове. Тел.: 275-38-38,
(093) 875-20-97.
·ВАЗ: генератор - 350 грн; МОСКВИЧ-2140:
генератор - 350 грн. Тел.: (066) 763-77-87,
(099) 470-51-02.
·ВОЛГА, МОСКВИЧ: генератор (б/к) - 300
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·ВОЛЬВО (78-2015 р.вип.): запчастини.
Тел.: (067) 280-97-50.
·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-24: крила, двері, ресори, блок, головку
блока, бампер, КПП, кермовий механізм, передній фартук, вихлопний колектор, гумки
бамперів. Тел.: (066) 270-86-17.
·ГАЗ-3110 (2004 р.вип.): гуму 195х65 R15
(нов., зим.), гуму (б/к, 3 колеса, без дисків).
Тел.: (073) 472-96-42.
·ГАЗ, ВАЗ, НІСА, ЄРАЗ, УАЗ: запчастини.
Тел.: (063) 771-38-18.
·ГАЗЕЛЬ: головку блока - 4,4 тис.грн. Тел.:
(098) 121-40-10.
·ГАЗ М-20 ПОБЄДА: двигун без навісного
обладнання та КПП (після капремонту) - 5
тис.грн. Тел.: (097) 876-12-57.
·ДАФ: вал розподільчий. Тел.: (066) 647-02-88.
·Двигун № 8 (турбований, з КПП) - 2 тис.
у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·Двигун МОСКВИЧ-412 (в зборі), поршневу нов. МОСКВИЧ-412, двигун ВАЗ2106, запчастини МОСКВИЧ-2141, КПП,
рійку кермову (нов.). Тел.: (066) 208-33-55.
·ЗІЛ-133ГЯ (91 р.вип.): редуктор моста.
Тел.: (095) 477-34-86.
·МАЗДА-323: запчастини б/к та нов. Тел.:
(093) 400-04-91.
·МЕРСЕДЕС-124, 220, ML, GL: запчастини.
Тел.: (063) 058-60-34.
·МЕРСЕДЕС 124-221: запчастини (б/к).
Тел.: 237-29-13.
·МЕРСЕДЕС-124 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-124 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 ML, ВІТО, ВІАНО: запчастини. Тел.: (063) 237-29-13.
·МЕРСЕДЕС: головку блока. Тел.: (096)
546-22-51.
·МЕРСЕДЕС (дизель): запчастини б/к, МОСКВИЧ: блок двигуна, запчастини; ВОЛГА,
МОСКВИЧ: генератор. Тел.: (067) 112-55-94.
·МЕРСЕДЕС: запчастини б/к (кузовні, ходова, оптика, скло, блоки, кондиціонери,
пічки) та ін. 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 ЛАНЦЕР-9 ВАГОН (2000-2007
р.вип., нов.): бампер задній - 6 тис.грн. Тел.:
(097) 266-11-52.
·МОСКВИЧ-2140, 412: підкрилки пластикові (комплект) - 500 грн, кардан 2140 з
крестовинами - 750 грн, редуктор 2140 - 700
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з документами) на запчастини. ОПЕЛЬ СЕНАТОР
на запчастини, СЛАВУТА (2005 р.вип.) на
запчастини. Тел.: (066) 215-67-22.
·МОСКВИЧ-2140: генератор - 300 грн. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·МОСКВИЧ-2140: крила передні, пороги.
Тел.: (050) 968-95-53.
·МОСКВИЧ-2140: редуктор, кардан, хрестовини (2 шт., нов.). Тел.: (093) 701-31-51.
·МОСКВИЧ-2141: двигун (2,0 л) по запчастинах. Тел.: (066) 754-84-62.
·МОСКВИЧ-412, 2140: двигун, капот,
крила, двері, стартер. Тел.: (063) 975-71-11.
·МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.:
(068) 975-70-28.
·МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.:
(093) 241-10-82.
·МОСКВИЧ ІЖ-412 (у зборі) на запчастини
- 5 тис.грн. Тел.: (066) 752-39-34.
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·МОСКВИЧ: кардан (гарний стан) - 400 грн, ·Пристрій зарядний для акумуляторів - 400

труби-штани МОСКВИЧ - 250 грн, крило
заднє ліве МОСКВИЧ-408, -410 (нов.) - 350
грн, ПЕЖО-206: капот (б/к) - 3,5 тис.грн,
торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·ОПЕЛЬ АСКОНА (86 р.вип.) по запчастинах. Тел.: (067) 762-61-18.
·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.
·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.
·РЕНО: колінвал, вал розподільчий, поршні
з кільцями та шатунами, головку блока,
корпус КПП, первинний та вторинний вали,
напіввісі в зборі. Тел.: (068) 786-02-18.
·Рідину гальмівну ПЕЖО - 200 грн. Тел.:
(097) 620-21-72.
·РОВЕР-213, 416, 620, 820, 75: запчастини.
Тел.: (067) 452-81-62.
·СІТРОЕН БЕРЛІНГО: блок двигуна (1,9 л,
дизель), колінвал (б/к, номінал), розпредвал
з бугелями, насос гівдропідсилювача, насос
масляний, шатуни (4 шт.), головку блока,
радіатор пічки, трос ручного гальма (нов.),
форсунки (8 шт.). Тел.: (096) 539-06-43.
·СУБАРУ: запчастини б/к та нов. Тел.: (068)
321-42-44.
·ТОЙОТА АВЕНТУС (2002 р.вип., 2,0 л,
1,8 л, мех., універсал) по запчастинах. Тел.:
(098) 081-56-16.
·ТОЙОТА: диски метал. R14, РАФ: диски
метал. R15, ВАЗ-2106-01 по запчастинах,
сидіння ВОЛЬВО, МОСКВИЧ-2140 по запчастинах. Тел.: (093) 665-17-62.
·ТОЙОТА: крила (30, 40, заводські, нов.)
по 100 у.о., 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 ТРАНCПОРТЕР Т-5
(2004 р.вип., 2,5 ТДІ): двигун (96 кВт). Тел.:
(067) 762-61-18.
·ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН (98 р.вип., 2,8 л,
мех.): запчастини. Тел.: (063) 623-04-31.
·ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН (98 р.вип., 2,8 л,
мех.КПП, газова установка) по запчастинах.
Тел.: 513-69-83.
·ФОРД: головку блока. Тел.: (097) 517-75-51.
·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: запчастини б/к та нов.
Тел.: (099) 905-77-41.
·ХОНДА СИВИК, КОНЦЕРТО: запчастини. Тел.: (067) 216-41-09.
·ЧЕРІ АМУЛЕТ по запчастинах. Тел.: (068)
530-35-97.
· ШЕВРОЛЄ: головку блока. Тел.: (097)
803-04-58.
·ШКОДА ФАБІЯ: двигун (1,4 л) на запчастини. Тел.: (067) 725-58-39.

·Автобагажник

продам

універсальний. Тел.: (067)
112-55-94.
·Автомагнітолу (нов.), систему акустичну
ДЕКСТ для автомобіля. Тел.: (066) 766-00-52.
·Автотелевізор - 150 грн. Тел.: (097) 861-70-83.
·Акумулятор автомобільний (12 В, 72 А/
год.) - 700 грн. Тел.: (063) 261-11-21.
·Акумулятор автомобільний (190 А/170 Ен).
Тел.: (098) 269-29-73.
· Акумулятор для вантажного авто (нов.,
190 А х 1250 ЕН) - 2,28 тис.грн. Тел.: (095)
412-22-06.
·Акумулятор для легкового авто (74 А х 800)
- 600 грн. Тел.: (067) 844-63-19.
·Акумулятор ФЛАГМАН (б/к, 60 А, робочий). Тел.: (066) 293-73-32.
· Багажник (нов., в упаковці, для авто з
кріпленням на жолоби даху). Тел.: (095)
268-36-70.
·Багажник універсальний, автоковпаки АВТОТУРБО R15 (4 шт.). Тел.: (095) 280-43-75.
·Баки паливні (каністри, на 22 л). Тел.: (066)
825-18-45.
·Бачок для присадок сажового фільтра на
ПЕЖО-5008 недорого. Тел.: (068) 777-13-84.
·Бочку метал. (під бензин, 200 л, гарний
стан, метал., Оболонь, вул. Північна) - 500
грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
· Вакуометр автомобильный. Тел.: (050)
206-21-46.
·Вентилятор радіатора ВАЗ-2103 (Югославія), фару праву ВАЗ-2108. Тел.: (068)
043-86-77.
·Динаміки автомобільні. Тел.: (098) 823-93-66.
·Домкрат (нов., в упаковці) - 500 грн, торг.
Тел.: (097) 620-21-72.
·Каністри (22 л, нерж.). Тел.: (096) 470-60-80.
· Каністру капронову (30 л). Тел.: (099)
555-87-82.
·Касети номерні (рамки для номера, пара,
ПЕЖО, фірмові, 2 шт.) - 100 грн. Тел.: (096)
331-19-03.
·Парамид для виготовлення прокладок для
автомобілів (розмір 1,5х1 м) - 700 грн/лист.
Тел.: (097) 490-02-47.
·Пристрій буксирувальний (нов.) до машини ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ недорого.
Тел.: (096) 314-15-64.
·Пристрій зарядний для автоакумуляторів
(220 В). Тел.: (067) 439-84-77.

- 1,5 тис.грн + електроенергія. Без посередників. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 718-75-99.
·Гараж (Солом’янський, вул. Солом’янська,
зупинка «Протасів яр», метал.) дешево.
Тел.: (098) 034-42-23.
·Гараж (Шевченківський, пр.Перемоги,20,
метал.). Тел.: (050) 722-60-11.
·Гараж (Шевченківський р-н, Куренівський
ринок). Тел.: (098) 822-64-29.
·Гараж (Шевченківський р-н). Тел.: (098)
823-93-66.

Тел.: (096) 459-78-13.

·Ремінь безпеки - 120 грн. Тел.: (066) 46566-34, 526-39-33.

·Тестер автомобільний, автоаптечки для ре-

3.8. Шини, шиномонтаж
куплю
·Автопокришки ДП-101 175-80R-16 (нов.,

одну або дві). Тел.: (098) 394-77-67.
R16 205х55.5х110 R17 175х70
(2-4 шт., нов. або б/к в гарному стані). Тел.:
(066) 647-02-88.
·Докатку 4х98 (1 шт.), диски (2 шт., 4х98,
для себе). Тел.: (098) 121-40-10.

·Автошини

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 (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 R13, R14, R15, R16, R17
(б/к). Тел.: 332-04-13.
· Автопокришки б/к R13-18. Тел.: (093)
059-94-80.
·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, (099)
467-35-70.
·Автопокришки МАТАДОР (Словаччина,
165х65 R14, 4 шт.), диски ЛАНСІЯ, ЛАНОС,
ОПЕЛЬ (чорні, сталь), гуму ФУЛДА КРІСТАЛ
185х65 R14 (4 шт., нов.), докатку R14 ЛАНСІЯ,
ЛАНОС, ОПЕЛЬ. Тел.: (097) 124-67-73.
·Автопокришки НОКІАН 165х85 R14 (б/к
1 рік, гарний стан) - 3,2 тис.грн, торг. Тел.:
(097) 620-21-72.
·Автопокришки НОКІАН-225/65 R17 (зим.,
4 колеса, б/к, гарний стан) - договірна. Тел.:
(067) 591-19-54.
·Автопокришки НОКІАН W+185х65 R14
(комплект, 4 колеса, майже нов., гарний
стан, мале зношення) - 3 тис.грн. Тел.: (096)
331-19-03.
·Автопокришки ПІРЕЛЛІ СКОРПІОН
255х65 R16 (4 шт.), ГУДІЄР 235х60 R16 (2
шт., літ.), гуму всесоюзну 255х50 R16 (2
шт.), літ. 205х55 R16 (4 шт.), гуму літ. (титанові диски) 195х65 R15 (4 шт.), КОНТІНЕНТАЛЬ ОПЕЛЬ СЕНАТОР. Тел.: (066)
215-67-22, (098) 846-67-30.
·Автошини б/к (205/60 R15 RADIAL
TUBLES, 185/75 R16С 104/102H, 195/65
R15 91H TURELES). Тел.: (096) 882-39-88.
·Диски R15 (2 шт., литі, гарний стан). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Колеса зим. та літ. до ВАЗ-21011 (два комплекти, нов.) - 6 тис.грн. Тел.: (097) 240-06-21.
3.10. Гаражі

куплю
·Гараж або паркомісце в Києві. Тел.: (093)
3.7. Аксесуари, авто хімія, 701-31-51.
ПММ
·Гараж в Києві або обміняю на будинок у
с.Михайлівське (Богуславський р-н). Тел.:
куплю
908-77-87, (099) 206-64-07.
·Автомагнітолу або радіоприймач для авто, ·(098)
автотрансформатор (для себе). Тел.: (098) Гараж (кап., м. «Дарниця», «Лівобе227-72-04.
·Акумулятор (190 А, можна неробочий).
Тел.: (098) 269-29-73.
·Акумулятор автомобільний (60 А, будьякий стан). Тел.: (096) 112-95-44.
·Акумулятор автомобільний (емкість 55-65 А/
год., щільність 1,25 у всіх 6 банках, клема плюс
розташована ліворуч). Тел.: (063) 376-44-69.
·Акумулятор (будь-який стан). Тел.: (098)
047-80-35.
·Акумулятор на вантажний авто (будь-який
стан). Тел.: (067) 307-44-50.
·Акумулятор СТ-190 (неробочий). Тел.:
(098) 839-99-17.
·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.

·Гараж (Святошинський, район Авіазаводу) ·Електродвигун з платформою для точила,

грн. Тел.: (067) 242-26-36.

·Пульт для автомагнітоли ПІОНЕР (Японія).

монту шин, міні-пилосос автомобільний (12
В), каністру (10 л, б/к). Тел.: 463-19-56.
·Установки газові (б/к та нов.) для всіх моделей. Тел.: (093) 730-13-92.
·Установку газову для авто (балон 60 л) - 2
тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.

режна»). Тел.: (050) 950-81-02.
·Гараж (метал., метал., для себе). Тел.: (098)
250-76-50.
·Гараж (метал., можна з місцем). Тел.: (096)
871-91-15.
·Гараж (метал., розсувний, на вивезення,
для себе). Тел.: (098) 823-93-66.
·Замок гаражний (тільки б/к, гарний стан,
для себе). Тел.: (095) 133-93-74.

продам

·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, кап.,
метал.). Тел.: (098) 206-60-80.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, кап., пр.
Лобановського, кооп.). Тел.: (097) 588-55-87.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33). Тел.:
(097) 210-02-18.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,49, кооп.
«Мотор», метал., 18 кв.м). Тел.: (063) 733-53-12.
·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 «Наука») - 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 масив,
кооп. «Бортничі», вул. Коцюбинського,22,
приват.). Тел.: (044) 560-18-91.
·Гараж (Деснянський, вул. Крайня, цегл.,
кооп. «Супутник-1», Троєщина, підвал,
оглядова яма, 6х4 м). Тел.: (098) 662-25-88.
·Гараж (Дніпровський, Березняки, метал.,
кооп. «Богатир») або здам в оренду. Тел.:
(050) 562-78-50.
·Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська,19, шлакаоблоковий). Тел.: (067)
103-39-05.
·Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська,
кооп., охорона, електроенергія, оглядова
яма, гарний заїзд, цегл. прибудова, гарний
стан). Тел.: (063) 771-51-06.
·Гараж (Дніпровський, вул. Березняківська,
метал., електроенергія, яма, утеплений,
цегл. прибудова, кімната відпочинку, охорона, гарний заїзд). Тел.: (067) 772-28-80.
·Гараж (Дніпровський, вул. Курнатовського,32/2, ГБК, 3,5х6 м, цегл., електроенергія, охорона, транспортний розв’язок,
трамвай, автобус, маршрутка близько, автомийка безкоштовно, приват., документи
готові) - 4,7 тис. у.о., торг або здам в оренду.
Тел.: (098) 845-20-90, (063) 496-37-76.
·Гараж (Дніпровський, вул. М. Раскової,52,
цегл., 3/3-пов., 20 кв.м) - 16 тис. у.о. Тел.:
(095) 477-34-86.
·Гараж (Дніпровський, вул. Райдужна,
метал.). Тел.: (098) 822-64-29.
·Гараж (Дніпровський, кооп. «Лівобережний-2», вул. Луначарського, жданівський,
охорона, світло, яма, погріб) або здам в
оренду. Тел.: (099) 033-23-29.
·Гараж (Дніпровський, район Московського
мосту, 19 кв.м, цегл.). Тел.: (095) 749-36-97.

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

· Гаражі автомобільні металеві розібрані оцинковані. Будь-який розмір.
Доставка, монтаж по області. Гарантія 3 роки. www.metgar.in.ua. Тел.:
(097) 447-32-32, (050) 998-22-24.

візьму в оренду

·Гараж (Борщагівка, цегл., оглядова яма,
довгостроково). Тел.: 405-84-52.
·Гараж під виробничо-складські потреби.
Тел.: (093) 101-67-27.
·Гараж (Солом’янський, довгостроково, для
мід мікроавтобус ФОЛЬКСВАГЕН
·Гараж (металевий, без місця, розібраний, від- себе,
мінний стан) - 9 тис.грн. Тел.: (067) 923-36-93. ТРАНСПОРТЕР Т-5). Терміново. Тел.: (097)
758-05-00.
·Гараж (метал., жданівський, розсувний, на
вивезення) - 200 у.о. Тел.: (050) 276-00-48.
· Гараж метал. на вивезення. Тел.: (095)
876-53-44.
·Гараж (Новобіличі, вул. Олевська, метал.).
Тел.: (050) 654-19-57, (066) 572-09-22.
4.1. Устаткування,
·Гараж (Оболонський, вул. Кондратюка,
прилади, сировина
метал.). Тел.: (096) 593-99-59.
·Гараж (Оболонський р-н, кооп. «Поліссякуплю
3», кінцева зупинка «Героїв Сталінграда», ·Балон кисневий (для себе) недорого. Тел.:
метал., великий) - 55 тис.грн, торг. Тел.: (096) 961-78-78.
(096) 314-09-42.
·Болгарку (б/к), компресор, електроди («мо·Гараж (Печерський, вул. Чеська, м. ноліт»), ваги (до 600 кг), двигун (1-фазний,
«Площа Дружби народів», кап., кооп. «Ака- 230 Вольт, 1,5-2 кВт, 2800-3000 об./хв.).
демічний», без ями) - 7,5 тис. у.о., торг. Тел.: Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
(050) 416-61-63.
·Дриль, болгарку, шліфувальну машину
·Гараж (Печерський, поряд м. «Либідська», (для себе). Тел.: (093) 101-67-27.
кооп. «Либідь», 22 кв.м, утеплений, сухий) - ·Компресори промислові марки 4-ПБ для хоза домовленістю. Тел.: (068) 358-24-44.
лодильного обладнання. Тел.: (098) 335-03-82.
·Гараж (Подільський, Виноградар, вул. ·Мікроскоп (для себе). Тел.: (093) 701-31-51.
Маршала Гречка, 15, тролейбус № 26, поряд ·Перфоратор. Тел.: (050) 534-94-44.
з пр.»Правди», 20 кв.м, погріб) - 3 тис. у.о.
· Пристрій зарядний на 20 Вольт до шуруТел.: (096) 227-50-32.
(блок живлення, для себе). Тел.:
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. поверта
463-19-56.
Сім’ї Сосніних, метал.) або здам в оренду.
·Протигази та фільтри до них (можна «раТел.: (095) 057-27-41.
оргскло (товщина 1,5 см та тов·Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. дянські»),
стіше). Тел.: (067) 911-29-90.
Я.Коласа, кооп. «Олімпієць», на 2 авто,
·Пускач ПМА, катушки на пускачі (380 В),
цегл., погріб). Тел.: (096) 968-25-45.
РП-21, колодки на РП-21, контактор
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, кооп., реле
КМ-600, пост КУ-92. Тел.: (095) 075-54-84.
метал.). Тел.: (096) 353-94-54.
Транзистори КТ-818, КТ-819, КТ-825, КТ·Гараж (Святошинський, вул. Велика Кіль- ·827
(нов., для себе) недорого. Тел.: (093)
цева, цегл.) - за домовленістю. Тел.: (068) 661-39-07.
357-64-52.
·Фільтр для протигаза (можна з протигазом),
·Гараж (Святошинський, вул. Жме- мікроскоп,
верстати токарний, фрезеруринська,24, кооп. «Арктика», метал., вальний, свердлувальний (для себе), пасту
жданівський, біля в’їзду) - за домовленістю. полірувальну ГОЇ або будь-яку іншу (поліруТел.: (067) 239-01-49.
вання по металу). Тел.: (067) 911-29-90.
·Гараж (Святошинський, вул. Набережна,
продам
район авіаційного заводу, 30 кв.м, можна
добудувати два або три поверхи, м. «Свя- ·Автоклав, балон газовий (40 л). Тел.: (095)
133-93-74.
тошин»). Без посередників. Тел.: (063) 718·Автотрансформатор регулювальний РН-250,
75-99, (098) 326-97-99.
живлення ЕЛЕКТРОНІКА МС-9011,
·Гараж (Святошинський, Галагани, м. «Бе- блок
набір
столярного інструменту, пилу елекрестейська», вул. Дружківська,8/10, 22 кв.м,
утеплений, підвал, яма, світло, стелажі, тричну (ручна, по дереву), електродриль
(великий,
міцний), стабілізатор напруги, стіл
гарний стан). Тел.: (098) 695-39-38.
(розміри 1,26х0,8 м). Тел.: 419-34-05.
·Гараж (Солом’янський, Відрадний,вул. ·метал.
Новопольова,67-А, ГК «Автолюбитель», Апарат ВД-402 (зварювальний, 3-фазний,
бокс в межах землевідводу, цегл., кап., з.-б. 200 кг) - 15,1 тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
перекриття, метал. ворота, оглядова яма, ·Апарат електрозварювальний (220 В, пельох, електроенергія, охорона) - 7 тис. у.о. рееносний, обмотка мідна, електроди № 4,
зроблений на замовлення, на заводі). Тел.:
Тел.: (066) 781-96-07.
·Гараж (Солом’янський, вул. Народного (067) 837-43-47.
ополчення,23, аеропорт Жуляни, ГБК ·Апарат електрозварювальний (220 В, пере«Центр», цегл., 5,7х3,3 м, підвал за периме- носний). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
тром, електроенергія, охорона цілодобово, ·Апарат електрозварювальний (380 В, б/к).
приват.). Тел.: (098) 605-03-65.
Тел.: (097) 588-55-87.
·Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського, ·Апарат електрозварювальний (380 В). Тел.:
кап., кооп.). Тел.: (097) 210-02-18.
(097) 210-02-18.
·Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського, ·Апарат електрозварювальний (б/к). Тел.:
кооп., кап.). Тел.: (098) 206-60-80.
(050) 212-96-30.
·Гараж (Шевченківський, вул. Соляна, 30 ·Апарат електрозварювальний (б/к). Тел.:
кв.м, вентиляція, каналізація центр., висота (098) 206-60-80.
3,6 м, 5х6 м) або здам в оренду. Тел.: (068) ·Апарат зварювальний (3 в 1) - 3,8 тис.грн.
129-65-03.
Тел.: (067) 889-14-10.
·Гараж (Шевченківський, Нивки, район ме- ·Апарат зварювальний (інвертор) КЕНТАВРдучилища, метал., яма, погріб). Тел.: (067) СВ-200 (потужність 200 А, нов., в упаковці, з
647-73-56.
документами). Тел.: (093) 540-60-55.
·Гараж (Шевченківський, Татарка, вул. Пе- ·Апарат зварювальний (на колесах, двигун
ченіхька, метал., 17 кв.м, оглядова яма) - 3 ГАЗ-2410, в-во ВВП), генератор (для 10 кВт,
тис. у.о. Тел.: (068) 976-34-76.
міцність постійного струму, для судоверфі,
·Замок для гаража (бронзовий). Тел.: (095) річкового флоту), бочку стандартну (для перевезення газу, ємкість 100 куб.м, довжина
280-43-75.
13 м, діаметр 3 м, 2016 р.виг., не завтосову·Запчастини до жданівського гаража (під- валася)
дорого. Тел.: (097) 490-02-47.
тримуючі фронтони). Тел.: (098) 823-93-66.
Апарат точкового зварювання КТС-1300 ·Місце в паркінгу (Деснянський, вул. Мар- ·3,5
тис.грн.
Тел.: (095) 652-74-01.
шала Жукова,33-А) - 5 тис. у.о. Тел.: 519-66-04.
·Балон газовий (50 л, гарний стан), рейки (4
обміняю
шматки, маленькі, 5,5х6,5, довжина 3,5 м, 4
·Гараж в Києві на будинок у с.Михайлівка шт.) - 90 грн/пог.м, торг. Тел.: (066) 293-78-40.
(Богуславський р-н, цегл., 60 сот.). Тел.: ·Балон газовий (з газом) - 600 грн. Тел.:
(098) 908-77-87, (099) 206-64-07.
(067) 157-07-82, 412-10-19.
·Балон газовий (редуктор, шланг корздам в оренду
·Гараж в смт Коцюбинське під склад або довий 3,5 м), пластикатор гідропласовий з
шиномонтаж, СТО (цегл., яма). Тел.: (097) кришкою (5 л, б/к, гарний стан). Тел.: (067)
112-55-94.
149-58-04.
·Гараж Гараж (Шевченківський, центр, ·Балон газовий. Тел.: (050) 037-08-07.
пр.Перемоги,20, біля будинку) - 1 тис.грн. ·Балон газовий. Тел.: (093) 921-05-20, 258-13-14.
Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
·Бензогенератор ФОРТЕ (2,8 кВт, б/к, ро·Гараж (Голосіївський, Голосіїв, вул. бочий стан). Тел.: (067) 733-23-51.
О.Кошевого,53/10, 24 кв.м, шлакоблоковий, ·Бензопилу (нов.), електромотор для води
метал. дах, приват. сектор) - 1 тис.грн. Тел.: МАЛИШ (нов.). Тел.: (095) 578-21-24.
464-59-35, (095) 827-00-81.
Бензопилу ФОРВАРД (потребує незначного
·Гараж (Голосіївський, м. «Васильківська», ·ремонту)
- 900 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
кооп. «Маяк», вул. Гвардійська,85, кап., охо·
рона, яма, електроенергія) - 2 тис.грн. Тел.: Бензопилу ШТИЛЬ-461 (нов.) - 4,8 тис.грн.
Тел.: (063) 485-85-37.
(050) 609-60-46.
·Бензопилу ШТИЛЬ-461, перфоратор
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,20, цегл.). СВМ-2,
апарат зварювальний (напівавтомат,
Тел.: (050) 330-40-52.
А). Тел.: (068) 910-74-21.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки,33, Черво- 350
·Верстак-стелаж гаражний з лещатами (довнозоряний, кооп.). Тел.: (050) 212-96-30.
3 м). Тел.: (098) 431-71-91.
·Гараж (Голосіївський, пров.Бурмистенка, жина
біля кооп. «Деміївський яр»). Тел.: (067) ·Верстат деревообробний (рейсмусний, 380
Вт, пересувний). Тел.: (050) 444-18-94.
581-44-47.
Верстат деревообробний (циркулярка, рей·Гараж (Голосіївський р-н, метал., кооп. «Сиг- ·смус,
станіна, на 1-3 фази, робоча, набір пил)
нал-2») - 900 грн/міс. Тел.: (093) 409-40-52.
- 6,2 тис.грн, торг. Вугілля антрацит (фасоване
·Гараж (Дарницький, вул. Сортувальна,22, у мішки, 1,6 т, Макарів, Київська обл.) - 5,8 тис.
кооп. «Позняки-2», метал.) - 800 грн. Тел.: грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
295-00-34.
Верстат оригінальний універсальний дере·Гараж (Деснянський, Троєщина, вул. Пухів- ·вообробний
(побутовий), верстат токарний по
ська, 2, 6х4 м, цегл., підвал, електроенергія) - за дереву (набір різців). Тел.: (050) 761-12-70.
домовленістю. Тел.: (099) 160-89-17.
·Верстат токарний по дереву. Тел.: (050)
·Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., під 221-42-05.
СТО). Тел.: (096) 516-12-17.
·Верстат (циркулярка, зі станіною, на 1
·Гараж для мотоцикла (пр. Науки). Тел.: та 3 фази, з мотором, професійний, Ма(098) 431-71-91.
карівський р-н) - 4,5 тис.грн, торг. Тел.:
·Гараж (Дніпровський, біля «Мега-Сіті», (096) 331-19-03.
оглядова яма, погріб, стелажі). Тел.: (050) ·Верстат-циркулярку (на 1 та 3 фази, набір
771-80-27.
пил, робочий, розмір 80х1,5 м, висота 85 см)
·Гараж (Дніпровський, вул. Курнатовсь- - 5,6 тис.грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
кого,52/2, цегл., кооп., електроенергія, охо- ·Ветошь (1000 кг). Тел.: (096) 685-56-76.
рона) - 1,2 тис.грн/міс. Тел.: (063) 496-37-76, ·Вугілля антрацит (1,8 т, фасоване в мішках)
(098) 845-20-90.
- 6 тис.грн, торг. Електромотор (3 кВт, СРСР,
·Гараж (Дніпровський, вул. Луначарського, 1500 об./хв., робочий стан) - 3 тис.грн, торг.
метал., подовжений, волгосвський, яма, по- Мотор (2,8 кВт, 2400 об./хв., робочий стан,
гріб, утеплений). Тел.: (050) 276-00-48.
Росія) - 2,8 тис.грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Гараж (Дніпровський, м. «Лівобережна», вул. ·Генератор FORTE FGD-6500E дизельний
Маланюка,55, приват. сектор, жданівський) (для автономного освітлення) - 17 тис.грн.
або продам. Тел.: (050) 276-00-48.
Тел.: (097) 240-06-21.
·Гараж (Дніпровський, Райдужний, вул. Рай- ·Годинник літаковий, висотомір баромедужна). Тел.: (098) 823-93-66.
тричний. Тел.: (067) 169-29-99, (044) 337-05-82.
·Гараж (Оболонський, вул. Озерна, м. «Героїв ·Двигун від бетонозмішувача ФЕРО ВІАЛЬ
Дніпра», метал., кооп., яма, погріб, електрое- (б/к). Тел.: (073) 472-96-42.
нергія, охорона). Тел.: (067) 754-34-87.
·Джерело безперебійного живлення з аку·Гараж (Подільський, Виноградар, вул. муляторної батареї (нов., на гарантії). Тел.:
Маршала Гречка, 15, тролейбус № 26, поряд (098) 468-96-02, (068) 901-53-42.
з пр.»Правди», 20 кв.м, погріб) - 500 грн/міс. ·Дриль-шуруповерт ГРАНД - 800 грн, торг.
Тел.: (096) 227-50-32.
Перфоратор ВОСХМАН (Німеччина) - 1
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, тис.грн, торг. Тел.: (063) 718-75-99, (098)
метал.) або продам. Тел.: (095) 057-27-41.
326-97-99.

4 Устаткування 4

помпу для відкачування води з колодців або
басейнів. Тел.: (050) 948-43-10.
·Електролобзик ФІОЛЕНТ (450 Вт) - 400
грн. Тел.: (095) 075-54-84.
·Електропилу, стіл метал. (розміри 1,26х0,8
м). Тел.: 419-34-05.
·Інструмент слюсарний, мікроамперметр.
Тел.: (068) 385-49-78.
·Кабель 2-жильний, труби цинкові. Тел.:
(098) 296-05-50.
· Кабель 4-жильний (200 м). Тел.: (050)
383-27-02.
·Комплект зварювальний (Німеччина, професійний, 6 пальників, різак, нов.). Тел.:
(096) 369-91-47.
·Круг по металу 275х55КІЗР-12, перфоратор
БОШ (гарний стан). Тел.: (063) 855-72-77.
·Круг по металу (275х55 мм, Р-12). Тел.:
(098) 326-97-99, (063) 718-75-99.
·Ланцюг калений (довжина 7 м, товщина 6
мм) - 80 грн/пог.м. Тел.: 525-69-66.
·Лапи сапожні (2 шт.). Тел.: (099) 664-75-07.
·Лапу сапожну (метал.) - 200 грн. Тел.: (066)
203-11-90.
·ЛАТР (лабораторний, 9 А) - 400 грн. Тел.:
525-69-66.
·Лічильник СОИ-446-10-40А (1-фазний,
електричний). Тел.: (050) 283-82-31.
·Набір висічок, болгарку ЕЛТОС МА-2000
(СРСР, Болгарія). Тел.: 463-19-56.
·Насос КАШТАН-2П в колодязь (максимум
120 хв., 40 м). Тел.: (098) 395-83-40.
·Насос ручний (помпа, компактний) - 1
тис.грн, сурик свинцовий (порошок, 3 кг),
фторопласт, капролон, ебоніт, тектоліт, оргскло (різні розміри), конденсатори (2 банки,
400 мкФ/600 Вольт), інструмент токарний
(ріжучий, мерительний, різний), латунь,
бронзу, апарат зварювальний КЕНТАВР
(220 В, нов., в упаковці, компактний) недорого. Тел.: (067) 884-13-90.
·Ножиці покрівельні (великі) - 150 грн. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Ножиці по металу (гільйотіна) - 500 грн.
Тел.: (050) 653-38-48.
·Ножиці по металу (довжина різу 17 см).
Тел.: (063) 743-69-31.
·Ножиці по металу. Тел.: (099) 664-75-07.
·Осцилограф (робочий). Тел.: (067) 169-29-99.
·Пальник на опилках, щепі, телетах для
твердопаливного котла від 50 до 300 кВт.
Тел.: (066) 600-87-84.
·Паркет на дрова (2,5 куб.м, дуб, ясен,
сосна). Тел.: (097) 596-99-10.
·Пару шнековую екструдера ПВХ (поліетилена). Тел.: (067) 931-97-56.
·Патрон свердлувальний для верстата (діаметр 16 мм, б/к), фуганок ручний. Тел.:
(066) 465-66-34, 526-39-33.
·Перехідники для техніки з різних країн
світу (для вмикання в електричну розетку).
Тел.: (093) 201-59-89.
·Перфоратор БОШ ударний (робочий), циркулярку БОШ (ел., б/к, потребує дрібного
ремонту). Тел.: (050) 210-68-95.
·Перфоратор, електродриль міцний (600
Вт, Росія), лебідку ручну, електрорубанок,
апарат зварювальний. Тел.: (095) 280-43-75.
·Пояс страхувальний (висотний, б/к, гарний
стан). Тел.: (068) 805-29-52.
·Радіолампи, годинник літаковий, висотомір барометричний. Тел.: (050) 107-45-25.
·Стабілізатор ЛОДЖІК ПОВЕР LPTW10000RD BLACK напруги (нов., гарантія, в упаковці). Тел.: (063) 496-37-76, (098) 845-20-90.
·Стелаж (дерев., висота 3,05 м, висота 99 см,
глибина 48 см, 6 полиць, нижня висотою 80
см) - 550 грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·Теодоліт. Тел.: (096) 871-91-15.
·Трансформатор ЛАТР. Тел.: (050) 562-93-96.
·Трансформатор ЛАТР. Тел.: 331-27-29.
·Установку для бурових робіт. Тел.: (050)
383-27-02.
·Установку для розфасування фементу (експериментальна, нов., виробник України) 60 тис.грн. Тел.: (095) 477-34-86.
·Фен будівельний. Тел.: 519-34-97.
·Щітки, якір до перфоратор модель КНЕ24,28, якір до болгарки WE-14-125 (оригінал,
Німеччина). Тел.: (099) 373-19-95.

Сільське
5 господарство
5
5.1. Сільгосптехніка,
запчастини
куплю
·Трактор (японський), трактор БУЛОРУСЬ320-4Н. Тел.: (067) 265-00-62.

продам

·Віялку зернову (саморобна). Тел.: (067)
931-97-56.
·Картоплекопач («трясучка», для мотоблока), адаптер до мотоблока, причіпи до
мотоблока, візки для пересування вантажів.
Тел.: (067) 500-19-01.
·Мотокультиватор (для вспашки, прополювання, посадки, 5 к.с., 2 швидкості задня та
передня). Тел.: (095) 525-41-84, 576-19-32.
·Плуг кінний. Тел.: (067) 112-55-94.
·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 зернову (саморобна, б/к). Тел.: (067) 931-97-56.
·Трактор Т-40 (відм. стан, після повного капремонту, в комплекті причіп, плуг, косарка)
- 4,5 тис. у.о., торг. Тел.: (068) 759-76-02.
5.2. Реманент

куплю

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

продам
·Візок садовий (2-колісний, б/к) - 600 грн.

Тел.: (095) 652-74-01.
БОШ (електрична, возик).
Тел.: (098) 395-83-40.
·Газонокосарку БОШ (тример). Тел.: (099)
344-37-94.
·Газонокосарку НТР (на коліщтках, гарний
стан). Тел.: (068) 395-83-40.
·Картоплесаджалку 1-рядкову для мотоблока, каритоплекопач для мотоблока,
адаптер для мотоблока, причіп для мотоблока. Тел.: (098) 694-95-61.
·Коси (робочі, б/к) по 400 грн, торг. Тел.:
(097) 620-21-72.
·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.

·Газонокосарку
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·Шланги облегчені (15 та 30 м, нов.) недорого. Тел.: (067) 454-60-46.

5.3. Худоба, птиця,
комбікорми
продам
·Гусей породи холмогори. Тел.: (095) 859-87-34.
·Кізочок продуктивних, козенят (с.Хотів, К.-

Святошинський р-н). Тел.: (097) 064-81-98.
на м’ясо (Білоцерківський р-н,
с.Фесюри) дешево. Тел.: (096) 528-99-20
(Ольга Іванівна).
·Поросят (8 тижнів, Яготинський р-н,
с.Богданівка). Тел.: (098) 760-32-24 (Тетяна).

·Козу

5.4. Садівництво,
городництво

куплю
·Драбину-стрем’янку (для себе). Тел.: (097)
555-49-99.

продам
·Бджолосім’ї, бджолопавільйон. Тел.: (098)

www.eo.kiev.ua

потребую
·Радіотелефон ПАНАСОНИК KX-TF1405
·Шукаю можливість для навчання дочки- (900 мГц), радіотелефон ПАНАСОНИК КХінваліда (друга група), можна на дому. Тел.: TJ-8207 DECT. Тел.: (093) 665-17-62.
(068) 896-54-36, (097) 183-56-00.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК (б/к). Тел.:
(095) 827-19-70, 519-58-01.
6.8. Лазні пропоную
·Радіотелефон ПАНАСОНИК (гарний
стан), радіотелефон СИМЕНС (робочий).
пропоную
·Обладнання для лазні. Тел.: (093) 875-20-97. Тел.: (099) 020-13-94.
·
Радіотелефон ПАНАСОНИК (з АВН, б/к,
·Прибирання офісів. Тел.: (068) 006-59-53. гарний
стан) - 200 грн. Тел.: 400-75-64.
·Пропоную послуги по прибиранню ·Радіотелефон
ПАНАСОНИК з АВН (б/к,
квартир. Якісно. Тел.: (063) 890-04-31.
гарний стан) - 700 грн. Тел.: (063) 982-26-50.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК (потребує ре6.9. Хатні роботи
монту). Тел.: (067) 264-22-76.
пропоную
·Смартфони нов. та б/в, флешки, акумуля·Надаю консультації з сімейних відносин. Роз- тори зовнішні, блютуз та навушники недогляну всі пропозиції. Тел.: (097) 899-75-18.
рого. Тел.: (050) 951-03-07.
·Прибирання квартир та офісів. Тел.: (067) ·Смартфони НОКІА-2V ТА-1136, 5,5» (3
975-88-59.
шт., нерозблоковані або за напчастини), телефони моб. клавішні (робочі) та на запчастини. Тел.: (073) 437-91-31.
·Смартфон (нов., 8 Гб, в упаковці), телефон
кнопковий (на 2 сім-картки), DVD-диски
(нов.). Тел.: (098) 822-64-29.
·Смартфон САМСУНГ КОРЕ ПРАЙМ
(гарний стан, повний комплект, б/к 1 рік) 7.1. Комп’ютери,
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 404-45-82.
·Телефон LG моб. (кнопковий, на 2 картки,
комплектуючі
в комплекті), навушники до телефона
куплю
НОКІА. Тел.: (097) 861-70-83.
· Монітор (будь-який стан). Тел.: (050) ·Телефон-АВН, радіотелефон (б/к). Тел.:
534-94-44.
(097) 588-55-87.
·Планшет (б/к до одного року). Тел.: (067) ·Телефон БАБУШКОФОН мобільний (нов.)
404-45-82.
недорого. Тел.: (096) 192-77-94.
·Телефон дисковий (робочий). Тел.: (097)
продам
·Картридж для лазерного принтера КАНОН- 247-33-62.
725. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
·Телефони-АВН, радіотелефони (б/к). Тел.:
·Клавіатуру для ПК (оптична, нов.), мишу (097) 210-02-18.
оптичну (нов.), мишу звичайну. Тел.: (066) ·Телефони дискові (вип. 1950 р.). Тел.: (097)
766-00-52.
996-62-70.
·Книжку АУДІОТОН електронну (записна) ·Телефони моб. (б/к, на запчастини) де- 300 грн. Тел.: (099) 029-21-05.
шево. Тел.: (093) 920-35-86.
·Комп’ютер - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 366-78-31. ·Телефони моб. ПРЕСТІЖИО, НОКІА,
·Комп’ютер (32-розрядний, ГБ 32 Гб, ОЗУ 2 САМСУНГ. Тел.: (050) 669-05-92.
Гб, Віндовс-7, 2 дисководи, монітор плазма, ·Телефони моб. СОНІ ЕРИКСОН Т-290І
41х24 см, клавіатура, миша, навушники з (Малайзія, 2 шт., гарний вид, без акумулямікрофоном, все робоче, Троєщина) - 1 тис. тора, на запчастини) - 165 грн. Тел.: (096)
грн. Тел.: (096) 416-56-05.
174-45-49.
·Комп’ютер РОБІК - 900 грн, комп’ютер ·Телефони САМСУНГ моб. (нов.) або обПОЇСК для колекції - 1,3 тис.грн. Тел.: (067) міняю не неробочі моб. телефони. Тел.:
709-60-81.
(050) 534-94-44.
·Комп’ютер. Тел.: (095) 094-82-60.
·Телефони СОНІ ЕРИКСОН моб. (нов.) або
·Маршрутеризатор для інтернету, Wi-Fi обміняю на неробочі моб. телефони. Тел.:
КАНЬОН-150, модем ЗІКСЕЛЬ АДСЛ-2, (050) 534-94-44.
апарат телефонний, принтер ЕПСОН ХР- ·Телефон моб. кнопковий. Тел.: (096) 007-07-01.
207 (Wi-Fi). Тел.: (093) 201-59-89.
·Телефон моб. (на дві сім-картки, 32 Гб,
·Модем CALLISTO 821 + R3 (ADSL, ро- крупні цифри на клавішах, камера, гарантія,
бочий, б/к, коробка, блок живлення) - 150 для людей зі слабим зором) - 750 грн. Тел.:
грн, торг. Тел.: 405-84-52.
(067) 911-29-90.
· Монітор САМСУНГ (б/к). Тел.: (050) ·Телефон НОКІА моб. (гарний стан) - 300
210-68-95.
грн. Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
·Монітор. Тел.: (067) 936-69-40.
·Телефон НОМІ І-5030 моб., телефон моб.
(кнопковий).
Тел.: (096) 007-07-01.
·Монітор. Тел.: (095) 280-43-75.
·Ноутбук РОВЕР БУК ВОЯЖЕР (2004 ·Телефон ПАНАСОНИК (кнопковий). Тел.:
р.вип., Росія, робочий) - 1 тис.грн. Тел.: (067) 868-17-39.
(063) 756-85-29.
·Телефон ПАНАСОНИК КХ-ТС1520В (робочий стан, в упаковці, база, трубка). Тел.:
·Планшет І-РАD-4 (32 Гб, дисплей 9,7») - (066)
293-73-32.
3,4 тис.грн. Тел.: (073) 437-91-31.
Телефон ПАНАСОНИК КХ-ТХ1520В
·Плати материнські від комп’ютерів (1986 ·(гарний
стан, в упоковці, Японія). Тел.:
р.вип.). Комп’ютери (1-, 2-ядрові, Віндовс
(063) 868-56-23.
ХР). Тел.: (097) 996-62-70.
·
Телефон
САМСУНГ ГАЛАКСІ G-3 (моб.)
·Принтер - 150 грн. Тел.: (068) 197-51-93. недорого. Тел.:
(066) 694-69-70.
·Принтер ЕПСОН СТІЛУС SX-130 (сканер, ·Телефон САМСУНГ
(кнопковий), АСТРО
копір, 3 в 1, Філіпівни, б/к, робочий, струме(2
сім-карти,
зарядний
пристрій, робочий).
невий) - 900 грн. Тел.: (063) 982-26-50.
Тел.: (067) 101-67-08.
·Принтер (кольоровий, лазерний, б/к) де- ·Телефон СОНІ ЕРИКСОН J-100I моб. (без
шево. Тел.: (093) 461-82-10.
батареї та зарядки), телефон САМСУНГ
·Принтер лазерний. Тел.: (068) 385-49-78. (фото,
відео, зарядний пристрій). Тел.: (097)
·Принтер НР ФОТОСМАРТ B-010 СІРІУС 247-33-62.
недорого. Тел.: (067) 647-73-56.
·Телефон-факс ПАНАСОНИК КХ-F 74RU.
·Пристрій багатофункціональний (принтер, Тел.: (096) 369-91-47.
сканер, копір, запасні нов. картриджі) недо- ·Телефон-факс ПАНАСОНИК. Тел.: 550-95-89.
рого. Тел.: 518-95-95, (066) 268-03-62.
·Факс ПАНАСОНИК з телефоном (нов.).
·Пристрій БРАЗЕР багатофункційний (факс, Тел.:
(067) 526-38-85.
ксерокс, принтер, нов., на гарантії). Тел.:
·Флешки від 2 Гб (різні). Тел.: (096) 307-71-30.
(095) 281-72-74.

Оргтехніка, все
7 для
офісу 7

476-72-44.
·Візок господарський (гарний стан) - 2 тис.
грн. Тел.: (093) 749-52-30.
·Вугілля антрацит (1,5 т, вугілля, в мішках)
- 5 тис.грн, теплицю збірну (алюмінієвий
каркас, міцний прозорий полікарбонат, 2х3
м) - 4 тис.грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Вулики системи «українка», кормушки,
рамки, інвентар (Канівський р-н Черкаської
обл.). Тел.: (095) 618-14-75.
·Дрова різані (садові, одна машина,
м.Бровари) - 3 тис.грн. Тел.: (066) 740-59-14.
·Насіння амаранту (2 кг). Тел.: 529-44-34.
· Павільйон (3х3 м, 2 боковини, поліетиленовий, з дахом, під паркан). Тел.: (095)
280-43-75.
·Піон деревовидний (молодий саджанець,
35 см) - 32 грн, форзицію жовту (кущ, від
5 шт.) - 32 грн, цибулини тюльпанів та
нарцисів - 4 грн, цибулини лілій, нарцисів,
кущі жоржин та піонів, клематіси (від 4 шт.)
- 40 грн. Тел.: (094) 906-01-75.
·Пихту декоративную с землей и корнями
недорого. Тел.: (096) 349-93-51.
·Плодознімачі. Тел.: 463-19-56.
·Рослину туя (закритий корінь 30-45 см)
- 50-60 грн, клематіс кущовий (синій, від
5 шт.) - 35 грн, саджанці кизилу (10 шт.,
молоді сіянці, 30 см) по 16 грн? квіті тюльпанів, цибулини нарцисів та тюльпанів,
форзицію жовту (росте квітковим кущом, 5
шт.) - 210 грн. Тел.: (095) 645-55-73.
·Саджанці ківі (морозостійкі, плодоносні) 200 грн/шт.; саджанці граната, інжира, фундука. Тел.: (099) 798-29-88.
·Саджанці шовковиці (молоді) - 25 грн,
плоди шипшини свіжої - 22 грн/кг, цибулини
тюльпанів сортових - 3,5 грн. Тел.: (063)
653-90-40.
·Троянди паркові та плетисті, цибулини
тюльпанів. Тел.: 337-51-75.
·Цибулини квітів царської корони, цибулини лілій різних кольорів - 12 грн. Тел.:
(050) 076-91-61.
·Цибулини нарцисів «Карпатські проліски»
(цвітуть березень-квітень) - 5 грн, цибулини
лілій - 13 грн, цибулини гладиолусів - 5-6
грн/шт., клематіс кущовий - 33-35 грн, кущовий синій (що не в’ється) - 33 грн, царську корону - 22 грн. Тел.: (095) 948-28-21.
·Цибулини тюльпанів - 2-4 грн/шт., цибулини лілії (білі, жовті, червона, рожеві) - 10
грн/шт., саджанці шовковиці - 25 грн. Тел.:
337-51-75.
·Цибулини тюльпанів - 3 грн/шт., саджанці
шовковиці звичайної (10 шт.) - 150 грн, клематис кущовий сорту княжна (не в’ється,
росте кущом, синій) - 40 грн, цибулини лілії
(червоні, білі, рожеві, жовті) - 13 грн. Тел.:
(063) 692-22-49.
·Цибулини тюльпанів, нарцисів, ірісів, ціна 2
грн/шт., саджанці аличі сорту кубанська, саджанці абрикос (5 шт.) - 45 грн, калину молоду
(черенкована, 5 шт.) - 30 грн, саджанці шовковиці (біла, чорна, 5 шт.) - 12-20 грн, цибулини ·Словник І-ТРАВЛ NTL-2RX електронний
лілії різних сортів - 12 грн, троянду чайну (сі- (англо-рос., голосовий, перекладач-комейна, рожева, для варення), саджанці липи,
кущові вишні, клематіс, форзіція - 30 грн. Тел.: мунікор, навігатор). Тел.: (066) 694-69-70.
(050) 076-91-61.
послуги

послуги

· Абсолютно
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947-45-22, (097) 232-96-90.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю
6.3. Поліграфічні, рекламні ·Телефон CDMA для Інтертелеком (бажано
СИГМА або інший протиударний). Тел.:
(093) 920-35-86.
пропоную
·Відновлення, оцифровка фотографій з на- ·Телефон CDMA (Интертелеком, протиуступним записом на будь-який електронний
носій. Тел.: (066) 173-34-06.
·Набір, редагування, орфографія тексту.
Запис тексту на будь-який електронний
носій. Тел.: (050) 206-21-46.
·Пошук інформації в Інтернет. Будь-якої
інформації без грифу «таємно». Викладення
фото, відео на сайти. Тел.: (050) 206-21-46
(Олександр Владиславович).
·Фотографії на Фейсбуці в групі «Фотобанк». Тел.: (050) 206-21-46.

6.4. Освіта та навчання
пропоную

· Абсолютно
будь-який
комп’ютерний набір ваших текстів. Тел.: (098) 487-08-12, (099)
947-45-22, (097) 232-96-90.

· Досвічений

викладач дає уроки німецької мови у себе вдома, Оболонь. Тел.:
(096) 786-22-08.
·Дослідження та розробки в галузі машинобудування, приладобудування, іншихприродних та технічних наук. Електротехнічні розрахунки. Розрахункиелектричних
машин. Розрахунки по витратникам і лічильникам кількості.Розрахунки по гідравліці. Тел.: (050) 206-21-46.
·Німецька, англійська - уроки та переклади.
Тел.: (093) 201-59-89.
·Підготовка дітей до школи. Тел.: 524-35-03.

· Уроки вокалу, фортепіано. Тел.:
(099) 153-24-14.

·Уроки гри на фортепіано, Печерський р-н.
Тел.: (098) 015-39-75.
·Уроки математики для школярів, Голосіївський р-н. Тел.: (050) 065-12-57.

дарний, для себе). Тел.: (099) 911-94-80.
·Телефони мобільні (б/к, для себе). Тел.:
(067) 504-52-81.
·Телефони, радіотелефони, телефони моб.
(б/к, неробочі). Тел.: (067) 504-62-81.
·Телефон моб. (в будь-якому стані) або
обмін на робочі. Тел.: (050) 534-94-44.
·Телефон НОКІА моб. (б/к, Фінляндія, для
себе). Тел.: (093) 701-31-51.
·Телефон СИГМА (CDMA) або інший протиударний. Тел.: (068) 592-54-91.

продам
·Апарат з АВН та вітовідповідачем (США).
Тел.: (093) 201-59-89.

·Апарат ПАНАСОНИК телефонний (нов.).

Тел.: 405-32-81, (066) 261-18-48.
САМСУНГ телефонний переносний - 300 грн. Тел.: (050) 569-21-80.
·Апарат телефонний з АВН, радіотелефон
(б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
·Апарат телефонний (радянських часів та
в-во Китай, з автовідповідачем). Тел.: (068)
352-19-43.
·Апарат телефонний (радянського типу, дисковий) недорого. Тел.: (050) 193-17-55.
·Апарат телефонний (стаціонарний, багатофункційний, майже нов.) - 200 грн, торг.
Тел.: (063) 496-37-76, (098) 845-20-90.
·Апарат ФІЛІПС телефонний з АВН, апарати телефонні СРСР. Тел.: 463-19-56.
·Пристрій багатофункціональний (принтер,
сканер, копір, картриджи до нього, нов.).
Тел.: 519-95-95, (066) 836-31-90.
·Пристрій зарядний (пальчиковий) недорого. Тел.: (095) 770-16-78.
·Радіотелефон, апарат телефонний з АВН.
Тел.: (098) 206-60-80.

·Апарат

·Банку

продам

плакатної фарби (гуашь, зелений
темний колір, пластмасова, вага 1100 г) - 500
грн. Тел.: 525-69-66.
·Годинник-будильник (який розмовляє) 250 грн. Тел.: 410-45-40.
·Годинники механічні, СРСР, ГЕНЕРАЛЬСЬКІ - 230 грн, КОМАНДИРСЬКІ
- 310 грн та ін. (нов.) недорого. Тел.: (073)
437-91-31.
·Годинник настінний (офісний, час, температура, дата). Тел.: (067) 230-04-94.
·Годинник настінний (старовинний). Тел.:
405-32-81, (066) 261-18-48.
·Годинник (нов., Японія, наручний). Тел.:
(066) 766-00-52.
·Готовальню для креслення, лінійку логаріфмічну, альбоми для дипломних проектів, шашки-нарди доріжні, дипломат,
сумку-портфель шкіряну. Тел.: 463-19-56.
·Друкарську ЛИСТВИЦЯ. Тел.: 566-32-73,
(050) 441-31-60.
·Друкарську (нов., портативна, мех., рос.
шрифт). Терміново. Тел.: (067) 686-37-46 (з
19.00 до 20.00).
·Друкарську ОПТИМА (портативна, Німеччина, гарний стан, чохол, валіза з ручкою).
Тел.: (068) 976-34-76.
·Друкарську (портативна, футляр). Тел.:
(066) 089-28-27.
·Друкарську РОМАШКА ПЛП-305 (рос.укр.-літ. шрифт). Тел.: (098) 450-15-51, (066)
044-81-47.
· Друкарську УНІС (малогабаритна,
гарний стан, м.Сараєво, інструкція). Тел.:
(067) 837-43-47.
·Друкарську (Югославія, малогабаритна, компактна, пластиковий футляр, рос.-укр. шрифт).
Тел.: (068) 381-12-29 (з 19.00 до 20.00).
·Друкарську ЯТРАНЬ. Тел.: (098) 991-12-21.
·Калькулятор ЕЛЕКТРОНІКА МК-61 + довідник ЕЛЕКТРОНІКА МК-54, брошюру
«Мікрокалькулятори та мікро ЕОМ». Тел.:
(095) 694-30-14, (097) 204-49-89.
·Кульман, дошку для креслення, сумки для
ноутбуків (2 шт.). Тел.: (067) 155-75-82.
·Папку-реєстратор (б/к, ідеальний стан).
Тел.: (093) 665-17-62.

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

7.5. Офісні меблі
продам
·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-, фототехніка, телевізори
куплю
·DVD-рекодер ВОКСТЕР, DVD-плеєр з ка-

продам
·Аудіомагнітофон СМІТ портативний (кас.,

Корея), дискетницю (навісна, дерев.). Тел.:
(093) 201-59-89.
·Бібіни магнітофонні СВЕМА (180 та 280 м,
рідкісні, багато) по 20 грн. Тел.: 405-84-52.
·Бінокль БПЦ-7х50 (СРСР, гарний стан) 4,2 тис.грн, лампи індікаторні ІН-14 (нов.,
20 шт., в коробці) - 290 грн/шт. Тел.: (067)
709-60-81.
·Бінокль театральний. Тел.: 484-49-00.
·Відеокамеру JVC (цифрова, червона, ідеальний стан, з документами, сумка в подурунок) - 1 тис.грн, телевізор JVC (54 см,
гарний стан, доставка) - 450 грн. Тел.: (050)
609-60-46.
·Відеокамеру ПАНАСОНИК, колонки, відеомагнітофони. Тел.: (099) 103-44-10.
·Відеокамеру ПАНАСОНИК (Японія). Тел.:
(067) 230-04-94.
·Відеокамеру СОНІ, відеоплеєр СОНІ, телевізор АМСТЕР (Австрія, переносний),
DVD-плеєр САМСУНГ (б/к). Тел.: (097)
210-02-18.
·Відеокамеру СОНІ (нов.), телевізори САМСУНГ, ДЕУ (б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
·Відеокасети (20 шт.) по 7 грн. Тел.: (050)
210-68-95.
·Відеокасети (50 шт.) по 10 грн, магнітолу
РИГА-310 (кас., радіо). Тел.: (095) 280-43-75.
· Відеокасети, DVD-диски. Тел.: (050)
249-50-72.
·Відеокасети, платівки «Речь Сталина».
Тел.: 337-05-82.
·Відеокасети, радіолу (лампова, Прибалтика), колонки акустичні ГРЮНДИГ (4 Ом,
20 Вт), підсилювач УНІВЕРСУМ (Німеччина, 2х50 Вт). Тел.: (068) 043-86-77.
·Відеокасети. Тел.: (067) 101-67-08.
·Відеокасети ФУДЖІ ФІЛМ (нов., в упаковці, 60 хв.), стеоерцентр САМСУНГ (б/к)
- 900 грн. Тел.: (063) 756-85-29.
·Відеокасету-апаптер - 200 грн. Тел.: (067)
216-41-09.
·Відеомагнітофони LG, ТОШИБА (б/к) по
100 грн, відеомагнітофон ПАНАСОНИК 200 грн. Тел.: (096) 360-99-94.
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·Рахівницю невелику. Тел.: (099) 664-75-07. ·Відеомагнітофон, приймач НЕВАТОН ·Телевізор (б/к). Тел.: (068) 161-05-52.
радіоточку,
приймач ·Телевізор БРАВІС (Білорусь), плеєр DVD,
·Світильник для креслення (настільний) - (3-програмний),
ОКЕАН недорого, магнітофон ПАНА- телевізор JVC. Тел.: (096) 007-07-01.
200 грн. Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
СОНИК (2-кас., гарний стан), трансфор- ·Телевізор ВИТЯЗЬ (б/к, гарний стан, з
матор ТБ-63 (нов., в упаковці) - 200 грн. пультом) - 1,3 тис.грн, магнітофон РО7.4. Ремонт та
Тел.: (063) 977-46-80.
- 2,5 тис.грн. Тел.:
обслуговування
·Відеомагнітофон СОНІ (на запчастини), СТОВ-НА-ДОНУ-102
(098) 372-33-02.
фотоапарат КОДАК. Тел.: (068) 356-17-00.
пропоную
·Відеомагнітофон ФІЛІПС (робочий) - 50 ·Телевізор ДЕУ (37 см) - 500 грн. Тел.: (095)

раоке та USB (для себе, м.Вінниця). Тел.:
(098) 524-22-36.
·Акустику КЛІВЕР-75АС-001, 150АС-009,
ЕСТОНІЯ-35АС-021, РАДІОТЕХНІКА С-90,
35АС-1, імпортні, підсилювачі БРИГ-001,
БАРК-001, ОДІСЕЙ-010, 021 та ін., телевізор
діококристалічний. Тел.: (095) 476-77-95.
·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.
·Голку алмазну на програвач платівок
вищого класу, програвач DVD (USB), телевізор (37 см). Тел.: (068) 237-75-36.
·Магнітолу МЕДЕО-102РМ, радіолу МЕЛОДІЯ -104 (для себе). Тел.: (097) 284-00-17.
·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-203 (бобинний, для
себе). Тел.: (067) 210-85-35.
·Магнітофон МАЯК-232, 233, 240, 242
(робочий стан), підсилювач ВЕГА-120 або
аналогічний (робочий стан) недорого. Тел.:
(068) 351-98-06 (Володимир Юрійович).
·Підсилювачі БРИГ-001, БАРК-001,
ОДІСЕЙ-021, 010, ЕСТОНІЯ-010, акустику
РАДІОТЕХНІКА 35АС-1, С-90, КЛІВЕР150АС-009, 001, АМФІТОН-35АС018,
ЕСТОНІЯ-35АС-021, можливо імп., еквалайзер, мікроскоп монтажний радянський,
бінокуляр налобний. Тел.: (099) 543-47-00.
·Приймач САТУРН (з касетником) або обміняю на приймач СПІДОЛА. Тел.: (096)
865-97-71.
·Програвач платівок (вищого класу), програвач МД, апаратуру СРСР, телевізор LCD
або LED. Тел.: (099) 643-91-39.
·Радіоприймачі лампові, фотоапарати старі.
Тел.: (050) 193-78-17.
·Радіостанції переносні СРСР ЛАСТОЧКА,
ВІОЛА, КАКТУС та ін. (будь-який
стан), телевізори переносні СРСР ЕЛЕКТРОНІКА-404, 406, 408, 409, 431, 432 (будьякий стан). Тел.: (093) 661-39-07.
·Телевізор (б/к, робочий, з місною антеною)
недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
·Телевізор (рідкокристалічний), підсилювач, акустику (80-90 р.) або прийму в дар,
бінокль, бінокуляр налобний (радянський).
Тел.: (099) 373-19-95.
·Телевізор. Тел.: (044) 560-18-91.
·Телевізор, центр муз. (будь-який стан).
Тел.: (050) 534-94-44.
·Фотоапарат ОЛІМПУС (плівковий). Тел.:
7.3. Інша оргтехніка,
(050) 680-66-20.
канцтовари
·Центр муз. (в одному корпусі диски, прокуплю
гравач, аудіомагнітофон, можна динамики з
будь-який ·Годинники наручні СРСР (різних марок, піщалками). Тел.: (097) 247-33-62.
будь-який стан). Тел.: (093) 661-39-07.

·Садівником, обрізання дерев, щеплення. комп’ютерний набір ваших текТел.: (093) 303-64-08.
стів. Тел.: (098) 487-08-12, (099)
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грн, кінокамеру КАНОН КВ-830 (портативна, цифрова). Тел.: (066) 679-28-09.
·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.
·Електрофон КАРАВЕЛЛА (робочий стан,
78, 33, 45 обертів), електрофон АКОРД (робочий стан, 78, 33, 45 обертів) + колонку 250 грн за все. Тел.: 402-32-87.
·Касетні деки ВІЛЬМА-104 (Латвія),
ОРЕЛЬ-101,
2-касетна
САНЬО-W-73
(Японія), ВЕГА-120, ВЕГА-122, акустику
ЕСТОНІЯ-35АС-021, підсилювачі ВЕГА120, 122, АМФІТОН-75У-101, ОДІСЕЙ-010,
БАРК-001. Тел.: (067) 479-96-67.
·Колонки S-606 - 150 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
·Колонки ГРЮНДІГ, підсилювач УНІВЕРСУМ, радіолампи в асортименті,
радіолу ПРИБАЛТИКА. Тел.: (067) 169-2999, (044) 337-05-82.
·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.), магнітофон ВЕСНА-212С-4 (кас.). Тел.: (067)
599-07-79, 443-19-35.
·Магнітолу ТОШИБА. Тел.: (097) 941-69-67.
·Магнітофон ВЕСНА-201 (кас., стерео),
магнітофон кішеньковий, касети (Висоцький, Жванецький та ін. порожні касети),
проектори-слайдоскопи ГОРИЗОНТ, КАДР
та ін., плівки ч.-б. ДФ-4 + порожні катушки, фотоапарати ФОТОКОР, платівки
(Ленінград, шкіряний чохол, 12 шт.), ЗЕНІТ
(дзеркальний, неробоча шторка), КИЇВ-303,
СМЕНА-8М, СМЕНА ЛОМО. Тел.: (095)
694-30-14, (097) 204-49-89.
·Магнітофон ГРЮНДІГ КТ-47 (Німеччина).
Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
·Магнітофон ТОШИБА відеокамеру СОНІ,
бінокль Б-8-30. Тел.: (068) 717-95-89.
·Магнітофон ЮПІТЕР (стерео, бобини),
програвач МЕЛОДІЯ-103 (стерео) РАДІОТЕХНІКА. 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 - 30 грн. Тел.: (067)
210-85-35.
·Підсилювачі (ви-ва СРСР), касетні, бобинні магнітофони, акустичні системи та
ін., інвертор КЕНТАВР СА-200АТ (200 А),
батареї сонячні. Тел.: (067) 700-98-34.
·Підсилювачі ХІТАЧІ (зі вбудованим еквалайзером, ретро, 1983 р.вип.), ресивер-підсилювач КЕНВУД KR-A2080 (потужність
2х50 Вт), РАДІОТЕХНІКА-7111 (2х120 Вт,
TDA вихідний КАСКАД). Тел.: 402-02-01.
·Підсилювачі ХІТАЧІ (Японія), АМФІТОН85У101, РАДІОТЕХНІКА У-7111, ВЕГА-120,
ВЕГА-122, ОДІСЕЙ-010. Тел.: 332-03-61.
· Підсилювач ОДІСЕЙ-010. Тел.: (099)
373-19-95.
·Плеєр DVD SONY (відео, гарний стан) 550 грн. Тел.: (066) 937-64-07.
·Плеєр DVD САТУРН-1704 (СD, DVD) 200 грн. Тел.: (068) 126-31-07.
·Приймач ВЕФ-202 (б/к, робочий), програвач 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.
·Приставку СОНІ ПЛЕЙСТЕЙШН-4 (слім,
500 Гб, 1 Терабайт, ігри АДР, гарний стан).
Тел.: (096) 796-37-18.
·Програвач АРКТУР-006 платівок (без
голки), диски DVD (серіали, воєнні, детективи, мелодрами, документальні, радянські
фільми). Тел.: (068) 237-75-36.
·Програвач ВЕГА-122С недорого. Тел.:
(095) 770-16-78.
·Радіо - 80 грн. Тел.: (097) 386-80-01.
·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 КОМЕТА-206 (4 доріжки, робочий стан) - 500
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Радіоприймачі, навушники, фотоапарати.
Тел.: (097) 844-92-76.
·Радіоприймачі транзисторні ОКЕАН209 (ГОРИЗОНТ, СРСР) - 210 та 240 грн,
радіолу БЕЛАРУСЬ-59 (лампова, СРСР, з
документами), монітор НD TV САМСУНГ
(70 см, потребує ремонту) - 800 грн. Тел.:
(073) 437-91-31.
·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.
· Систему Н-500 (акустична, виготовник
МІКРОЛАФ, 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 (переносний), телевізор
ТОМСОН. Тел.: (099) 664-75-07.
·Телевізор JVC. Тел.: (095) 350-79-60.
·Телевізор JVC (Японія, з тюнером, знаходиться в Семиполках Броварського р-ну) 1,2 тис.грн. Тел.: (068) 024-34-48.
·Телевізор LG (54 см, 21, сріблястий, стерео,
гарний стан, гарне зображенна, пульт) - 490
грн, торг. Тел.: (050) 375-93-79.
·Телевізор LG (плазмовий), відеоплеєр LG
(пишучий), кінотеатр домашній (телевізор LG
плазмовий, колонки, підсилювач, відеомагнітофон) - 13 тис.грн, телевізор САМСУНГ. Тел.:
(093) 451-12-95, (063) 507-34-72.

850-05-02.
ДЕУ (без антени, нов., гарний
стан, переносний, Корея) - 2 тис.грн. Тел.:
(099) 450-88-02.
·Телевізор ДЕУ (чорний, плоский екран, 54
см, неробочий) - 500 грн, торг або обміняю,
декодер к ТВ КАОН (сумісний з провайдерами
Воля Кабель, Тріолан, Інформаційні технології, б/к, робочий). Тел.: (063) 982-26-50.
·Телевізор ЕЛЕКТРОН-275 (кольоровий),
телевізор ТОМСОН. Тел.: 419-01-65.
·Телевізор ЕЛЕКТРОН-51ТЦ451ДИ (паспорт, пульт), кінотеатр домашній ПАНАСОНИК СА-НТ543. Тел.: (066) 980-67-10.
·Телевізор ЕЛЕКТРОНІКА-409 (переносний). Тел.: (066) 825-18-45.
·Телевізори LG (2 шт., 52 см, нов. пульти) по
400 грн, торг. Тел.: (097) 400-29-50.
·Телевізори АЛЬПАРІ, ТОШИБА, АЙВА,
ВИТЯЗЬ (неробочий). Тел.: (068) 806-71-55.
·Телевізори (б/к). Тел.: (097) 447-70-13.
·Телевізори ЕЛЕКТРОНІКА-409Д (переносний). Тел.: (096) 470-60-80.
·Телевізори САМСУНГ (54 см) - 300 грн.
Тел.: (093) 536-20-71.
·Телевізори САМСУНГ, ВИТЯЗЬ. Тел.:
(097) 189-21-45, 497-37-09.
·Телевізори САМСУНГ, ДЕУ (б/к), відеокамеру СОНІ (нов.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Телевізори САМСУНГ, ДЕУ, відеокамеру
СОНІ (нов.). Тел.: (097) 588-55-87.
·Телевізори ФІЛІПС, ШАРП (б/к, робочі).
Тел.: (095) 133-93-74.
·Телевізор ПАНАСОНИК - 500 грн, торг.
Тел.: (098) 769-52-04.
·Телевізор ПАНАСОНИК (54 см, гарний
стан) - 1,2 тис.грн, кінопроектор РУСЬ
(гарний стан) - 300 грн. Тел.: (095) 055-2359, (097) 497-31-64.
·Телевізор ПАНАСОНИК (72 см, старий) на
запчастини. Тел.: (098) 455-37-99.
·Телевізор ПАНАСОНИК (80 см, чорний
колір), відеомагнітофон LG W-23U, програвач DVD. Тел.: (095) 280-43-75.
·Телевізор ПАНАСОНИК, радіолу РИГА
ЛЮКС. Тел.: 419-34-05.
·Телевізор ПАНАСОНИК (робочий стан,
гарний) - 600 грн. Тел.: (068) 123-04-16.
·Телевізор ПАНАСОНИК (робочий стан,
пульт керування, 46 см) - 600 грн. Тел.: (097)
272-21-85.
·Телевізор САМСУНГ - 1 тис.грн. Тел.:
(098) 598-66-61.
·Телевізор САМСУНГ (21», автовольтаж,
мультисистемний). Тел.: (067) 581-44-47.
·Телевізор САМСУНГ LE-32A656 (гарний
стан, діагональ 80 см) - 4,8 тис.грн. Тел.:
(096) 497-48-93.
·Телевізор САМСУНГ LE-32A656 (гарний
стан, панель, діагональ 80 см) - 4,9 тис.грн.
Тел.: 236-78-96.
·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», гарний стан). Тел.:
(067) 884-13-90.
·Телевізор СОНІ (54 см) - 1000 грн. Тел.:
592-65-21.
·Телевізор СОНІ (55 см). Тел.: 592-77-04.
·Телевізор СОНІ (кінескопний, старого
зразка) - 1 тис.грн, телевізор кольоровий
(14») - 800 грн, приставку Т-2. Тел.: (097)
506-66-25.
·Телевізор СОНІ (кольоровий, тюнер Т-2,
інтернет, Wi-Fi). Тел.: (066) 443-88-03.
·Телевізор СОНІ, радіоприймач кишеньковий. Тел.: (068) 385-49-78.
·Телевізор СОНІ (робочий, діагональ 32,
пульт, гарний стан). Тел.: (050) 210-68-95.
·Телевізор СОНІ. Тел.: (050) 817-84-32.
·Телевізор СОНІ. Тел.: (066) 139-20-54.
· Телевізор СОНІ. Тел.: 517-58-02, (097)
235-82-17.
· Телевізор СОНІ. Тел.: 566-32-73, (050)
441-31-60.
·Телевізор СОНІ, фотоапарат АГАТ. Тел.:
(097) 235-82-17.
·Телевізор СОНІ, центр муз. СОНІ (колонки
СОНІ, тюнер, касетник, для платівок). Тел.:
550-95-89.
·Телевізор СУТУРН з підставкою. Тел.:
(097) 422-95-56, (066) 310-39-11.
·Телевізор ТОМСОН - 350 грн. Тел.: (093)
566-71-45.
·Телевізор ТОМСОН (51 см, гарний стан) 350 грн. Тел.: (093) 054-19-03.
·Телевізор ТОМСОН СЛІМ - 1 тис.грн.
Тел.: 592-77-04.
·Телевізор ТОШИБА БОМБА (55 см, плоский, стерео, ЕLT) - 700 грн, фотоапарати
СОНІ (нов., в упаковці, із зарядним пристроїм для акумуляторів) - 1,6 тис.грн,
КЕНОН А-3000, А-530 - 210 грн, фотоштативі розсувні (нов.). Тел.: (050) 951-03-07.
·Телевізор ТОШИБА (потребує ремонту).
Тел.: (067) 264-22-76.
·Телевізор ФОТОН, платівки. Тел.: (098)
296-05-50.
·Телевізор ШАРП (не працює) - 100 грн.
Тел.: (098) 594-45-92.
·Тюнери супутникові (2 шт.). Тел.: (067)
526-38-85.
·Тюнер КАОН (Волякабель, пульт та ін.).
Тел.: 518-95-95, (066) 268-03-62.
·Тюнер. Тел.: (098) 314-13-87.
·Тюнер. Тел.: (098) 314-13-87.
·Фотоапарат АГАТ-18К, камеру НІДА (35
мм, фокус фрі). Тел.: (050) 382-01-36.
·Фотоапарати ЗЕНІТ-3, ЗОРКІЙ-5, довоєнний БРІЛІАНТ (Німеччина, кадр 6х6,
гарний стан), фотозбільшувач ЛЕНІНГРАД,
телевізори ЕЛЕКТРОН-423, -433, БЕРІЗКА37ТД51 (переносний), ГОРИЗОНТ-412.
Тел.: (068) 359-95-79.
·Фотоапарат ЛЮБИТЕЛЬ-166В (б/к, гарний
стан) - 250 грн. Тел.: (066) 652-36-38.
·Фотоапарат ОЛІМПУС (плівковий, б/к,
Японія) - 200 грн. Тел.: (067) 878-56-42.
·Фотоапарат ПЕНТАКС-67, об’єктиви
НІКОН, бінокль (6х30), бінокль (16х36),
світлофільтри. Тел.: (098) 823-93-66.

·Телевізор
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·Фотоапарат

СМЕНА-СИМВОЛ, кінокамеру КВАРЦ 2-8С-3, кінопроектор РАЙДУГА-2. Тел.: (050) 948-43-10.
·Фотоглянцювач (ел.) - 200 грн, фотоліхтар
червоний. Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
·Фотозбільшувачі: НЕВА-2М (1964 р.вип.),
ЛЕНІНГРАД-4И (81 р.вип., об’єктив
И-50У), фотоглянцювач ЕФГ-3 (1980
р.вип.), діапроектор СВІТЯЗЬ-АВТО. Тел.:
486-27-34.
·Фотокамеру НІКОН (цифрова). Тел.: 46824-51, (063) 256-50-58.
·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.

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

послуги
·Оцифровка відеокасет. Тел.: (050) 206-21-46.
·Ремонт телевізорів. Тел.: (050) 817-84-32.
·Ремонт телевізорів. Тел.: (093) 581-38-45.
·Ремонт телевізорів. Тел.: (097) 506-66-25.
·Ремонт телевізорів. Тел.: 592-77-04.
8.2. Побутова техніка
куплю
·Кавомолку РОСТОК або СТРАУМЕ (ел.,

робоча, для себе). Тел.: (098) 247-55-17.
до пилососа САМСУНГ SC4034 (1400 Вт), привод ручний (ручка)
до швейної ПОДІЛЬСЬК М-100 (на двох
гвинтах). Тел.: 463-19-56.
·НВЧ-піч (для себе, невелику) недорого.
Тел.: (068) 356-17-00.
·Пилосос. Тел.: (067) 911-29-90.
·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.
·Холодильник (гарний стан, для себе). Тел.:
(050) 609-60-46.
·Холодильник МІНСЬК-16С на запчастини
(для себе). Тел.: (063) 994-29-14.
·Холодильник, пральну (б/к до 3 років).
Тел.: (096) 307-71-30.

·Мотор

продам
·Вентилятор на підлогу (з дистанційним ке-

руванням), швейну БРАЗЕР LS-2720. Тел.:
(097) 940-11-02.
· Вентилятор (нов., Україна). Тел.: (066)
567-00-75.
·Вентилятор ХАНСА HF-161 на підлогу (60
Вт, висота 135 см, 3 швидкості, пульт керування) - 500 грн. Тел.: (067) 743-43-01.
· Витяжку АРДО (кухон., Італія, нов.,
гарний стан, для кухні КАРГО-30). Тел.:
(067) 876-15-42.
·В’язальну ВЕРИТАС-360 (робочий стан).
Тел.: (066) 755-44-99.
·Електровафельницю (часів СРСР, діаметр
25 см, нов., 1250 Ватт) - 340 грн. Тел.: (050)
951-03-07.
·Електрокавоварку РОВЕНТА (Німеччина,
крапельна, колба 1 л, 800 Вт) - 220 грн. Тел.:
(073) 437-91-31.
·Електром’ясорубку САТУРН нов., вентилятор на підлогу, пилосос РОВЕНТА
(Франція). Тел.: (095) 280-43-75.
·Електропідлогонатирач (220 В, гарний
стан). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
·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),
візок господарський (міцний). Тел.: (066)
825-18-45.
·Електросамовар (Тула, 3 л), прес ручний
для соку (нерж.). Тел.: (068) 043-86-77.
·Електросамовар, швейну ПОДІЛЬСЬКА.
Тел.: (044) 560-18-91.
·Електросушарку для рук. Тел.: (067) 112-55-94.
·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 ел. Тел.: (097) 941-69-67.
·Кавоварку (нов., в упаковці) - 400 грн;
підігрівач дитячого харчування (нов., в упаковці) - 200 грн; фен РУСАЛКА (нов., в упаковці) - 150 грн; форму алюмінієву ЧУДО
для випікання тортів (гарний стан) - 150 грн,
електрозапальничку (нов., в упаковці) - 150
грн, електроміксер ЕЛІТА (нов.) - 350 грн,
трансформатор ТБ-63 (нов., в упаковці) 200 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Камеру АРИСТОН BFS-121 морозильну
(вбудована, Італія, 81х57х55 см, гарний
стан) або обміняю. Тел.: (050) 534-94-44.
·Камеру морозильну (вертикальна, висота 2
м, ширина 70 см, гарний стан) - 1,6 тис.грн,
торг. Тел.: (067) 899-17-65.
·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) - 1 тис.грн, окремо
по 500 грн. Тел.: 525-69-66.
·Кондиціонери (спліт-системи, нов.). Тел.:
(068) 805-29-52.
·Кондиціонер (система тепло-холод, кліматконтроль) - 500 грн, міксер ручний (нов.) 200 грн, блендер - 100 грн, плиту індукційну
- 500 грн. Тел.: (066) 089-28-27.
·Кронштейни для НВЧ-пічі (нов., 2 шт.,
нов.) - 300 грн. Тел.: 410-45-40.
·Матеріали та обладнання по вентиляції та
кондиціонуванню. Тел.: 419-34-05.
· Мультиварку МУЛІНЕКС (нов.), самовар
(ел., нов.), чайники керамічні (великі, б/к),
посудомийну ВІРПУЛ (б/к). Тел.: (097)
588-55-87.
·Мультиварку МУЛІНЕКС (нов.), самовар
(ел., нов.), чайники керамічні (великі), посудомийну ВІРПУЛ (б/к), електроплитку (2конф., нов., для дачі). Тел.: (097) 210-02-18.
·Мультиварку МУЛІНЕКС (нов.). Тел.:
(098) 206-60-80.
·Мультиварку РЕДМОНД РМС М-4526 (документи, кулінарна книга) - 400 грн. Тел.:
(067) 423-98-35.
·НВЧ-гриль САМСУНГ (Тайланд, нов.).
Тел.: (097) 497-82-58.
·НВЧ-піч - 1,2 тис.грн. Тел.: (098) 594-45-92.
·НВЧ-піч LG ЕЛЕКТРОНІКС (50х32 см,
висота 26 см, нов.) - 980 грн, оверлок ДЖАНОМЕ-204Д (4-нитковий, Японія, нов.) - 4
тис.грн. Тел.: (097) 232-00-62.
·НВЧ-піч недорого. Тел.: (098) 598-66-61.
·Пароварку КЕНВУД FC-360 (нов.) - 700
грн, холодильник СТІНОЛ (б/к 10 років, робочий) - 900 грн. Тел.: (050) 629-78-82.
·Пилесоси ДЕЙВО, САМСУНГ (2 шт., б/к),
швейну ВЕРИТАС (тумба), пральну АРИСТОН ХАЙФОНД (6 кг, 1000 об./хв.) - 3,5
тис.грн, торг. Тел.: (050) 210-68-95.
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·Пилосоис

АРТЕМ, ЗЕЛЬМЕР (1200 Вт). ·Холодильник ГОРЕНЬЄ RK-621PW4 (нов.,
б/к, документи, гарантія, непередбачений
Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
продаж) - 10,5 тис.грн. Тел.: (096) 840-11-35.
·Холодильники витринні. Тел.: (050) 386-59-05.
(093) 701-31-51.
·Пилосос ВИХОР, тепловентилятор САТЕ ·Холодильники ДНІПРО-2, ДНІПРО-2М.
(Іспанія), міксер КЛАТРОНІК (нов.). Тел.: Тел.: (097) 447-70-13.
(099) 331-92-67.
·Холодильники: МІНСЬК-16, ЗІЛ МО·Пилосос ЕЛЕКТРОНІК - 500 грн. Тел.: СКВА, балони газові (50 л, 27 л). Тел.: (099)
317-49-78.
(050) 569-21-80.
·Пилосос ЕЛЕНБЕРГ (б/к) недорого. Тел.: ·Холодильник ІНДЕЗИТ (2010 р.вип., б/к,
165х60х60 см) - 3 тис.грн, торг. Тел.: (097)
(095) 803-24-25.
·Пилосос (ел., потребує ремонту), праску 400-29-50.
(ел., імп.), холодильник ЗАНУССІ (2-ка- ·Холодильник ІНДЕЗИТ, НВЧ-піч. Тел.:
мерний, висота 190 см), вентилятор (на- (097) 422-95-56, (066) 310-39-11.
стільний, нов., в упаковці) - 350 грн. Тел.: ·Холодильник ЛІБХЕР (висота 190 см, б/к,
(067) 264-22-76.
робочий). Тел.: (097) 996-62-70.
·Пилососи ВИТЯЗЬ-М (2 шт., б/к, робочі) ·Холодильник МІНСЬК-126 (компренедорого. Тел.: (096) 444-98-21.
сорний, 2-камерний) - 2,5 тис.грн. Тел.:
·Пилосос ФІЛІПС (гарний стан) недорого. (095) 587-19-70.
Тел.: (066) 215-66-18.
·Холодильник МІНСЬК-15 (б/к, робочий).
·Пилосос ЦЕПТЕР (700 Вт, нов.). Тел.: (068) Тел.: 518-01-09, (050) 169-01-92.
910-74-21.
·Холодильник МІНСЬК-15М (гарний стан,
·Плиту (4-конф., електрична, гарний стан, робочий). Тел.: (067) 253-00-19.
біла, з духовкою) - 200 грн. Тел.: 592-25-72, ·Холодильник МІНСЬК-15, швейні (ножна,
(067) 945-39-90.
електропривод), ручну (електропривод),
·Плиту БРЕСТ (газ., 4-конф., гарний стан) - пилосос ВИХОР, електрошашличницю
ТАВРІЯ. Тел.: (067) 599-07-79, 443-19-35.
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Плиту БРЕСТ (газ., для дачі) - 1,5 тис.грн. ·Холодильник МІНСЬК (2-камер., 150 см),
ЗІЛ (140 см, 1-камер.), НОРД-214 (140 см,
Тел.: (067) 439-72-99, 295-41-81.
2-камер., верхній морозильник), плити
·Плиту (газ., гарний стан), пральну АРИ- НОРД
(ел. розжиг), ДРУЖКІВКА (класика),
СТОН або обміняю. Тел.: (096) 443-34-27.
пральну ЗАНУССІ FSC-920C (б/к). Тел.:
·Плиту (газова, 4-конф.) - 400 грн. Тел.: 237-33-67.
(098) 769-52-04.
Холодильник МІНСЬК (2-камерний, по·Плиту (ел., 4-конф., стаціонарна, з ду- ·требує
заправлення). Тел.: (095) 964-74-94.
ховкою) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 948-43-10.
·Холодильник МІНСЬК (2-камерний, робочий
·Плиту ІНДЕЗИТ (газова, б/к), витяжку ІН- стан)
- 1,5 тис.грн. Тел.: (050) 276-00-48.
ДЕЗИТ, НВЧ-піч недорого. Тел.: (050) 188·Холодильник МІНСЬК (гарний стан), швейну
00-78, (063) 815-51-40.
Тел.: (097) 235-82-17.
·Плиту індукційну - 600 грн, швейні (2 шт.). ·ПОДІЛЬСЬКА.
Холодильник МІНСЬК (робочий). Тел.:
Тел.: (066) 089-28-27.
(097) 403-17-22.
·Плиту НОРД (газова, коричнева, з ·Холодильник МІНСЬК, швейну ПОкришкою, 50х60х85 см, 4-конф.) - 1,5 тис. ДІЛЬСЬКА (ручна). Тел.: 517-58-02, (097)
грн. Тел.: (098) 055-15-80.
235-82-17.
·Плойку недорого. Тел.: 410-93-98.
·Холодильник (невеликий, робочий, б/к, для
·Плойку. Тел.: (099) 038-81-98.
себе) недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
·Поверхню ВІРПУЛ АКР-361/АХ газову ·Холодильник ОКА-3 (2-камерний, ро(2016 р.вип., б/к, 60х60 см, Італія, гарний бочий, гарний стан) - 2,5 тис.грн. Тел.: (095)
стан) - 2 тис.грн. Тел.: (098) 255-55-93.
827-19-70, 519-58-01.
·Поверхню газову (б/к). Тел.: (097) 940-11-02. ·Холодильник ОКА (б/к, несправний, не хо·Посудомийна ВІРПУЛ (б/к), мультиварку лодит) - 200 грн. Тел.: (096) 369-91-47.
МУЛІНЕКС (нов., 5 л), самовар (розписний, ·Холодильник ОКА, електродуховку (невелика,
ел., нов.). Тел.: (050) 212-96-30.
для пирогів та піцци). Тел.: (096) 151-12-78.
·Посудомийну ВІРПУЛ (б/к). Тел.: (098) ·Холодильник САРАТОВ - 200 грн, іоні206-60-80.
затор повітря - 300 грн, радіо - 50 грн, те·Посудомийну (нов., Німеччина, 85х60 см) пловентилятор - 300 грн, програвач платівок
- 300 грн. Тел.: (099) 422-50-64.
дешево. Тел.: 524-37-64.
·Холодильник СНАЙГЕ (б/к, 2-камерний,
·Посудомийну. Тел.: (067) 454-60-46.
знизу, синій колір, робочий) ·Посудомийну ХАНСА (нов., гарний стан, морозильник
чиста Німеччина) - 4,2 тис.грн, торг. Тел.: 3 тис.грн. Тел.: (050) 585-25-66, 432-07-06.
·Холодильник СТІНОЛ (1-камерний) недо(096) 331-19-03.
·Посудомийну ХАНСА (ширина 45 см, рого. Тел.: 524-67-14.
·Чайник (ел., нерж., 1,5 кВт, 1,8 л, нов., в упанов.) - 5 тис.грн. Тел.: (097) 620-21-72.
·Пральну АРДО (вертикальне заванта- ковці, гарантія) - 190 грн. Тел.: (093) 576-85-01.
ження, робочий стан, незначна погрешність) ·Швейні (22 кл., 26 кл.), оверлок № 208.
Тел.: (066) 208-33-55.
- 2,8 тис.грн. Тел.: (096) 366-78-31.
·Пральну АРДО (Італія, робочий стан). Тел.: ·Швейні машини (промислові, б/к), кондиціонер (б/к, можливе встановлення, обслу(063) 868-56-23 (Київ).
·Пральну АРИСТОН МАРГАРИТА (ав- говування). Тел.: (066) 799-31-05.
томат, 80х50 см, 6 кг, гарний стан, робоча) ·Швейні ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.:
(098) 841-91-84.
- 2,8 тис.грн, торг. Тел.: (098) 440-41-13.
·Пральну АРИСТОН МАРГАРИТА (ро- ·Швейні ПОДІЛЬСЬКА (тумба), ПОДІЛЬбочий стан, Шевченківський р-н) - 2,5 тис. СЬКА (довоєнна), ПОДІЛЬСЬКА (електропривод), ПОДІЛЬСЬКА-142 (футляр, елекгрн. Тел.: (067) 911-29-90.
швейну МАЛЬВА. Тел.: (068)
·Пральну АРИСТОН (під ремонт або на за- тропривод),
359-95-79.
пчастини) недорого. Тел.: (067) 329-39-15.
Швейну ВЕРИТАС (б/к, неробоча). Тел.:
·Пральну АРИСТОН. Тел.: (068) 385-49-78. ·(098)
372-33-02.
·Пральну БОШ КЛАС 2Х5 (Німеччина, на ·Швейну
ВЕРИТАС (Німеччина, ножна,
5,5 кг, нов., ширина 56,5 см, глибина 44 см,
висота 84,7 см, клас ефективності віджиму майже нов.). Тел.: (098) 513-57-18.
АВСДЕ, закінчився строк гарантії) - 5 тис. ·Швейну ВЕРИТАС. Тел.: 280-71-07, (093)
121-39-17.
грн. Тел.: (067) 645-42-44.
·Пральну ВЕКО (робоча). Тел.: (066) 907-74-27. ·Швейну ЗІНГЕР (старовиння, без станка),
ТІККА (Фінляндія, зі станком).
·Пральну ВІРПУЛ (б/к, гарний стан, на 5 кг, швейну
глибина 50 см, висота 85 см, ширина 60 см, са- Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
мовивезення) - 1000 грн. Тел.: (097) 247-70-71. ·Швейну ЛАДА-237-1, кавоварку (нов.).
·Пральну ІНДЕЗИТ (б/к, гарний стан, виготов- Тел.: (067) 425-17-49.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА-142 (б/к, гарний
лена в Італії) дешево. Тел.: (097) 337-35-27.
стан, поліров. тумба, ножна, робоча, з овер·Пральну ІНДЕЗИТ (б/к, робочий стан) - 1,2 локом).
Тел.: (073) 744-36-39.
тис.грн. Тел.: (098) 953-25-17.
·
Швейну ПОДІЛЬСЬКА (електрична, валіза) ·Пральну ТАВРІЯ (вітч., мех., майже нов.) 800
грн. Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
недорого. Тел.: (066) 274-61-83.
· Швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна). Тел.:
·Праску (вітч.) - 100 грн, дошку для прасу- 484-49-00.
вання - 80 грн. Тел.: (097) 861-70-83.
·Праску КЕНВУД - 100 грн, електрочайник ·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна), швейну
САТУРН (гарний стан) - 100 грн. Тел.: (099) ЗІНГЕР (ножна). Тел.: (098) 107-72-07.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (тумба, ножна,
195-45-52.
швейну ЧЕПЕЛЬ (ножна, робоча).
·Праску (нов.) - 120 грн, електросоковижи- робоча),
Тел.: (098) 770-20-68.
малку (вітч., нов.), соковарку (нов.) недо·
Швейну
ПОДІЛЬСЬКА (чавунна, всі оперого. Тел.: (095) 065-94-90.
- 700 грн, торг. Тел.: (067) 298-55-26.
·Праску парову (імп.). Тел.: (067) 526-38-85. рації)
Швейну (ручна, нов.). Тел.: (095) 790-93·Праску, пилосос (миючий, Німеччина), са- ·10,
(098) 801-45-06.
мовар, пилососи (Німеччина, один миючий,
·
б/к), пилосос - 200 грн, кавоварку офісну. Швейну (СРСР, ножна, є ручний варіант,
метал. каркас). Тел.: (097) 340-08-29.
Тел.: (067) 230-04-94.
·Праску ТЕФАЛЬ (нов.), швейну (ручна, ·Швейну. Тел.: (050) 727-86-63.
·Швейну. Тел.: (096) 374-81-73.
б/к). Тел.: 560-06-63.
·Самовар ел., кавоварку БОШ. Тел.: (050) ·Швейну. Тел.: (099) 103-44-10.
107-45-25.
·Швейну ТУЛА (б/к, гарний стан, електро·Самовар (ел., робочий). Тел.: (067) 169-29-99. привод педалі в метал. корпусі, часів СРСР,
- 900 грн, торг. Хлібопічку КЕНВУД
·Самовар (ел., розписний), пральну ЛИБІДЬ робоча)
БМ-250 тип БМ-25 (гарний стан, біла, ква- 200 грн. Тел.: (097) 844-92-76.
дратна, паспорт, в упаковці) - 1 тис.грн, торг.
·Самовар (ел.). Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60. Тел.: (050) 375-93-79.
·Самовар (ел., Тула, 3,5 л, гарний стан), ·Швейну ТУЛА (електрична). Тел.: (050)
пароварку (ел., б/к), машину для натирання 629-62-08.
підлоги (220 В, вага 5 кг, робоча, гарний
·Швейну ТУЛА (електропривод). Тел.: (063)
стан). Тел.: (067) 837-43-47.
·Самовар (нов.), кавоварку офісну. Тел.: ·120-96-76.
Швейну ЧАЙКА-116-2 (з ножним приводом),
(067) 230-04-94.
пилососи ВИХОР, ЦИКЛОН, ТАЙФУН,
·Соковижималку БЕНАТОНЕ JB-800 (нов., мотори
до пилососу ВИХОР або ТАЙФУН,
гарантія, 350 Вт, нов.). Тел.: (067) 772-28-80. міксер, рефлектор, кавомолку, праски (4 шт.,
·Соковижималку (електрична), праску ел. СРСР), тепловентилятор, вентилятор, елекТел.: 405-32-81, (066) 261-18-48.
тросамовар, електром’ясорубку САТУРН.
·Соковижималку-електром’ясорубку МУЛІ- Тел.: 463-19-56.
НЕКС. Тел.: (098) 314-13-87.
·Швейну ЧАЙКА-2 типу 116-1-22-0 (ножна,
поліров. дерев. стіл-шафа, закрите дно, гарний
·Соковижималку (ел.). Тел.: 258-59-96.
·Соковижималку МУЛІНЕКС, соковижи- стан) - 7 тис.грн. Тел.: (068) 976-34-76.
·Швейну ЧАЙКА (ручна), швейну (ручна,
малку для цитрусових. Тел.: (068) 717-95-89.
·Соковижималку РОСИНКА (ел., для 1950 р.вип.). Тел.: 428-36-66, (097) 710-98-15.
обробки та шинкування овочів), тостери ·Швейну ЧЕПЕЛЬ, прядку старовинну.
СЕЙМ, МІНОТЕЛЕ (2 шт., Прибалтика). Тел.: (095) 057-27-41.
Тел.: (066) 087-43-61.
обміняю
·Соковижималку. Тел.: (099) 664-75-07.
· М’ясорубку (ел., нов.) на бідон (хар· Соковижималку. Тел.: 546-63-44, (097) човий, алюмінієвий, 40 л, часів СРСР).
Тел.: 463-19-56.
479-67-58.
·Соковижималку (Франція), м’ясорубку ·Швейну ЧАЙКА-3 на велосипед. Тел.:
(ел., імп.). Тел.: 543-13-51, (050) 045-93-23. (067) 911-29-90.
·Сушарку для взуття, соковижималку ЖУпослуги
РАВЛИНКА із шинковкою. Тел.: (099) 241- ·Потрібен ремонт НВЧ-пічки недорого.
73-46, (096) 355-73-46.
Тел.: (099) 038-81-98.
·Тостер - 200 грн, обігрівач-вентилятор (для
дачі) - 150 грн. Тел.: (095) 770-16-78.
8.3. Господарчі товари
·Тостер (700 Вт, верхня панель нерж.), сервіз
куплю
чайний (фарфор, 6 персон, нов.), сервіз кавовий (керамічний), тарілки, чашки та ін. · Бідон молочний недорого. Тел.: (067)
647-73-56.
посуд. Тел.: (068) 350-78-40, (063) 673-48-71.
· Холодильник (2005 р.вип.). Тел.: (063) · Бочки метал. (200 л,2 шт.). Тел.: (096)
443-34-27.
627-73-31.
· Холодильник (2-камерний). Тел.: (096) ·Вироби з мельхіору. Тел.: (095) 019-96-60.
007-07-01.
·Посуд радянських часів, сервізи, кришталь,
·Холодильник OSPA ONFACE, чайник- статуетки, столові прибори (гарний стан,
примус. Тел.: (096) 469-94-94, (068) 291-58-31. для себе) недорого. Тел.: (093) 054-19-03.
·Холодильник ВІРПУЛ (2-камерний, два ·Рукавички латексні (пропудрені). Тел.:
компресори, гарний стан, 60х60х185 см), (067) 911-29-90.
соковижималку ручну (краща для томатів), · Сервізи, кришталь, вази, кольплиту ел. ЕЛЕКТРА (4-конф., корич., робоча, гарний стан), пральну МАЛЮТКА. орове скло, фігурки, срібло, біжутерію, годинники, картини,
Тел.: 229-96-75, (066) 272-24-04.
·Холодильник ГОРЕНЬЄ (54х60 см) - 1300 ікони, книги, листівки, значки,
грн, пральну ІНДЕЗИТ (60х51 см) - 1000 іграшки, парфуми, сумочки, мереживо. Виїзд. Тел.: 223-51-49.
грн. Тел.: (093) 536-20-71.

·Пилосос ВИХОР (робочий) - 550 грн. Тел.:

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

·Статуетки радянських часів, іграшки ялин- ·Молоковарку, горішницю, набір для спеції, · Стінку

кові, посуд, сервізи, кришталь, прибори сто- ключ закатувальний, ваги на підлогу (полові з мельхіору. Тел.: 451-70-32.
бутові, на 130 кг), м’ясорубку, кавомолку,
пельменницю, шприць кондитерський,
продам
кулінарний. Тел.: 463-19-56.
·Бак-каструлю (емальована, корич., радян- ·форму-дозатор
ських часів, 30 л, 40 л, 50 л), банку скляну М’ясорубку з соковижималкою (мех.),
каструлі
різні,
термос (Китай, радянських
(10 л, для соління), сервіз столовий (Швейцарія), супницю фарфорову, каністру пла- часів), термос суповий (2 л), каструлю
скляну.
Тел.:
(097)
844-92-76.
стикову (50 л, імп.). Тел.: 234-05-94, (068)
·Набір кухон. посуду (Австрія, каструлі, сково350-29-61.
посуд різний, каструлі (набір, Австрія,
·Банки (0,5 л, 3 шт.) по 3 грн/банка. Тел.: роди),
подвійне дно, нов.). Тел.: 550-95-89.
(050) 632-38-39.
·
Набір
ножів (нов.), каструлі (2 шт., алюмінієві,
·Банки (3 л, 10 шт.). Тел.: (066) 268-03-62, нов., 1 та
2 л). Тел.: (067) 952-10-16.
(066) 836-31-90.
Підсвічник (на дві свічі, настільний). Тел.:
·Банки (3 л) - 7 грн, 1 л - 3 грн. Тел.: (067) ·(096)
192-77-94.
581-44-47.
·Посуд (б/к, різний), самовар (ел., нов.),
·Банки (3 л, скляні). Тел.: (050) 037-08-07. мангал
Тел.: (098) 206-60-80.
·Банки (3 л та 1 л), бутелі (10 л), бідон мо- ·Посуд великий.
для дачі (чашки, стакани, тарілки),
лочний (нов., СРСР). Тел.: (099) 747-81-21.
килим, мішки, ваги гастрономічні (нов.),
·Банки для круп (Прибалтика, 12 шт.). Тел.: посуд ТАПЕРВЕР, ваги для прродовольчих
(050) 382-01-36.
товарів (зі штативом, гарний стан). Тел.:
·Бідон алюмінієвий (молочний, 40 л). Тел.: (063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
(095) 280-43-75.
·Посуд кухон. (каструлі, прибори столові),
· Бідон молочний (великий). Тел.: (095) стелажі метал. Тел.: (068) 385-49-78.
057-27-41.
·Посуд різний, кришталь, самовар, візок го·Бідон харчовий (алюмінієвий, 40 л, СРСР) сподарський. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
- 350 грн. Тел.: (066) 106-65-94.
·Посуд СРСР (б/к сервіз кавовий, столовий
·Блюда (2 шт, діаметр 34 см, нов., Польща) сервіз, Чехія, 29 предметів, фужери криштапо 250 грн без торгу, банки (3 л) по 15 грн. леві, блюда, салатниці, ладді кришталеві).
Тел.: (095) 834-85-35.
Тел.: (067) 323-70-71.
·Бочки картонні (зручні в користуванні), ·Посуд ТАПЕРВЕР, посуд для дачі (б/к).
сокиру цільнометал. (довжина 25 см) та Тел.: (063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
ін. інструмент., тарілки, ложки мельхіорові ·Прес ручний для соків (нерж., нов.). Тел.:
чайні, ножі мельхіорові (2 шт.). Тел.: (099) (068) 043-86-77.
664-75-07.
універсальний ЛАКОМКА (нов.,
·Бочку метал. (200 л, є заглушка, Оболонь, вул. ·вПрес
упаковці, кулінарний) - 150 грн, форму
П.Панча) - 400 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03. ЧУДО (алюмінієва) - 150 грн, банки 3 л (10
·Бочку метал. (200 л, під бензин, з кришкою, шт.) - 100 грн, банки 1 л (10 шт.) - 70 грн, таз
гарний стан, Київ, Оболонський р-н) - 500 емальований (30 л, б/к) - 50 грн, дошку прагрн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
сувальну недорого. Тел.: (063) 977-46-80.
·Бочку пластмасову (80-100 л). Тел.: (068) ·Рюмки (кришталь, 12 шт., нов.) - 120 грн,
352-19-43.
ложки (кавові, мельхіорові, 6 шт., нов., по·Бутелі скляні (20 л, 10 л), банки (3 л, 25 дарункові) - 240 грн. Тел.: (095) 770-16-78.
шт.). Тел.: (098) 862-63-99.
·Самовар старовинний. Тел.: (044) 560-18-91.
·Бутель (12 л, пробка завинтується). Тел.: ·Самовар (Тула). Тел.: (097) 940-11-02.
412-79-70.
·Сервізи чайний та кавовий, набір коньячний,
·Бутель (20 л). Тел.: (067) 439-84-77.
фужери, чарки, набір постільної білизни на
·Бутель (50 л, скляний, в метал. кошику), 2-спальне ліжко. Тел.: (067) 945-94-44.
бутелі (2 шт., по 20 л), бутелі (2 шт., по 10 л), ·Сервізи чайні та кавові (нов., Баранівський
банки (3 л, 10 шт.). Тел.: (068) 359-95-79.
фарфоровий завод, з глини, ручна робота,
чайні) - 200 грн, кавові (6 тарілок) - 200 грн,
·Ваги на підлогу. Тел.: (066) 766-00-52.
все нов., сервіз столовий (Баранівський з-д,
·Вази (кришталь, Німеччина, Чехія). Тел.: 41
одиниця) - 5 тис.грн, сервіз (чорна тро(067) 230-04-94.
янда, столовий, Баранівський з-д, 41 од.) - 8
·Вазу, лампу гасову. Тел.: (066) 883-22-97, тис.грн. Тел.: (098) 089-64-92 (Бровари).
(067) 172-59-89.
·Сервіз кавовий (нов., Україна), сервізи
·Виделки та ножі (по 12 шт., мельхіор), чайні
(2 шт., Україна), сервіз чайний (на 12
ложки столові (6 шт., нов.) по 100 грн/шт., персон, Німеччина), рюмки-вази (круглі,
ложки столові (6 шт.), ложки чайні (6 шт., для крюшона, Чехія). Тел.: (067) 837-43-47.
мельхіор, гарний стан) - 360 грн, сервіз
чайний (візерунок червоно полуниця, фар- ·Сервіз МАДОННА столово-чайний (1980
форовий, на 6 персон, нов.) - 180 грн, ви- р.вип., Німеччина). Тел.: (095) 195-29-02.
делки мельхіорові (столові, позолота, 12 ·Сервіз (нов., 6 персон, радянських часів) 300 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
шт., нов.) по 70 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
·Відерця для охолодження шампанського та ·Сервіз столовий (на 6 персон), сервіз
льоду (нов., в упаковці) від 50 грн, набір фу- чайний (на 6 персон), набір кавовий (сірий
жерів для шампанського БЕРГОФ (6 шт., пре- колір, фарфор), посуд під золото (сервіз кастижні, нов., в упаковці). Тел.: (073) 437-91-31. вовий, сервіз чайний, вази на підлогу). Тел.:
·Візки господарські (2 шт., б/к). Тел.: (067) 407-59-72.
·Сервіз столовий (нов., вітч., красивий) не439-84-77.
·Візок господарський, банки скляні (0,5, 1 дорого. Тел.: (098) 513-57-18.
·Сервіз столовий. Тел.: (067) 423-70-71.
та 3 л). Тел.: (095) 133-93-74.
·Візок господарський (б/к), сервіз (нов., сто- ·Сервіз ТРОЯНДА (Німеччина, 24 предмети, столовий), посуд (набір столовий та
ловий, вітч.). Тел.: (095) 057-27-41.
Німеччина). Тел.: (093) 451-12-95,
·Візок господарський. Тел.: (066) 842-14-40. чайний,
507-34-72.
·Візок-кравчучку - 100 грн. Тел.: (066) 763- ·(063)
Сервіз
чайний
(12 персон, червоний з бі77-87, (099) 470-51-02.
горохами) - 400 грн. Тел.: (093) 730·Візок-кравчучку (гарний стан, міцний, ра- лими
15-94, 544-21-49.
дянський) - 200 грн. Тел.: (063) 165-67-38.
Сервіз чайний (на 12 персон, світлий). Тел.:
·Візок метал. (великий), млинок ручний. ·419-34-05.
Тел.: (068) 385-49-78.
чайний (Німеччина, перламутровий,
·Гусятницю чавунну (велика), тарілки (ве- ·6Сервіз
персон), м’ясорубку (нов.) - 100 грн, відро
ликі), набір маленьких пляшок із спиртним, метал., казан (3 л) дешево, ладдю криштаелектровижигатель по дереву. Тел.: 405-32- леву недорого. Тел.: (098) 598-66-61.
81, (066) 261-18-48.
(б/к, імп., 28 см, скляна кришка)
·Дверцята чавунні для топки (28,5х28,5 см, ·- Сковороду
50 грн, візок господарський (широкі колеса,
квадратні) - 300 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03. для дачі) - 100 грн. Тел.: (099) 195-45-52.
·Дошку для прасування. Тел.: (067) 425-17-49. ·Скороварку БРАУН - 700 грн. Тел.: (068)
·Дошку для прасування. Тел.: (067) 599-07- 197-51-93.
79, 443-19-35.
·Судочки (емальовані), каструлі, таз емаль·Дошку прасувальну (б/к, гарний стан). ований, бітон (3 л), горшочки глиняні. Тел.:
Тел.: (067) 126-74-31.
(063) 104-18-39.
·Дошку прасувальну. Тел.: 524-67-14, (098) ·Сушарку для рушників (нерж., ширина 45
032-12-38.
см, висота 80 см, нов.) недорого. Тел.: (095)
·Електросамовар (Тула, 3,5 л), сервіз ка- 065-94-90.
вовий (Україна), сервізи чайні (2 шт., ·Таз емальований, форму алюмінієву для
Україна), сервіз чайний (12 персон, Німеч- виготов. каремелі - 150 грн, форму для
чина). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
печива (асорті, нов.) - 200 грн, виварку
·Емкість (пластикова, 200 л, нов.), дзеркала оцинков. (32 л) - 150 грн, банки (3 л, 10 шт.)
(полотно, нов., 4 шт.), посуд, чайники, тарілки, - 100 грн, банки (1 л, 10 шт., нов.) - 70 грн,
візок господарський - 150 грн, миски (б/к).
чашки (б/к та нов.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Ємкість пластикову (200 л, нов.), дзеркало- Тел.: (063) 977-46-80.
полотно (42х110 см, нов., 4 шт.). Тел.: (097) ·Тарілки, чашки, каструлі. Тел.: (099) 103-44-10.
210-02-18.
·Термокружки БЕРГОФ (метал., в упаковці,
·Замки для поштових скриньок, бідон нов.) - 160 грн, фляги та турки (нов.) деалюмінієвий (15 л), каністри (20 л), стакани шево. Тел.: (050) 951-03-07.
скляні (200, 250 мл). Тел.: (067) 112-55-94.
·Термоси (3 л, харчові) недорого. Тел.: (095)
·Каністра для палива (метал., 20 л) - 250 грн, 964-74-94.
бутелі (20 л, скляні, в пластике) - 350 грн/шт., ·Термос (Китай, 2 л, перламутровий, чербез кофра - 300 грн. Тел.: (050) 261-45-22.
воний). Тел.: (095) 770-16-78.
·Карнизи алюмінієві (2 шт., по 3 м). Тел.: ·Форму для виготовлення «льодяників» - 200
(097) 189-21-45, 497-37-09.
грн, банки (1 л, 10 шт.) - 80 грн, банки (3 л, 10
·Картриджи «Английский сорбент» (Віта шт.) - 240 грн, вішалку дерев. (в передпокій) 250
грн, дошку для прасування (гарний стан)
класик 1 шт., Віта люкс 1 шт., нов.) та спеціальний пристрій для їх використання, - 200 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
банки скляні (3 л) недорого. Тел.: (066) 268- ·Фруктовниці скляні (2 шт.), селедочниці
03-62, (066) 836-31-90.
фаянсові (2 шт.), блюда селедочні (великі, 2
·Каструлі (2 шт., алюмінієві, по 50 л), бі- шт.), горщики для запікання (6 шт.), тарілки
дони (алюмінієві, 40 л, 2 шт.). Тел.: (093) супові (6 шт.). Тел.: (098) 491-63-75.
465-90-51.
·Чайники нерж., чайник емальований,
· Каструлі (нерж., 30 л, 40 л, 2 шт.). Тел.: термос (1,8 л), термос для обідів (на 3 л),
кулер для води. Тел.: (068) 717-95-89.
433-12-63.
·Каструлі (нерж., 30 л, 80 л, з кришками, ·Чайник нерж., сервіз чайний (перламутровий), каструлі, виварку, сервіз кавовий
нов.). Тел.: (096) 492-19-51.
часів), сервіз кавовий перла·Каструлі (нов., 6 шт., нерж.) - 3,5 тис.грн, (радянських
каструлі (2 шт., великі), бра - 150
можна окремо по 500 грн, м’ясорубку (нов., мутровий,
грн,
кришталь,
посуд різний, бачок (нерж.,
чавунна) - 600 грн. Тел.: (066) 089-28-27.
л). Тел.: (099) 664-75-07.
·Каструлю (47 л, нов., в упаковці). Тел.: 546- 50
· Чайник старого зразку - 500 грн. Тел.:
63-44, (097) 479-67-58.
·Каструлю алюмінієву (20 л), відра (20 л, 3 525-69-66.
·Ящики дерев. (великі, військові), бачки
шт.), виварку оцинковану (б/к, 20 л), відро емальовані,
алюмінієве (нов., 10 л), дзеркало в рамі (ве- 296-05-50. апарат самогонний. Тел.: (098)
лике). Тел.: (067) 116-41-91.
Ящики пластмасові (40х60х22 см). Тел.:
·Каструлю емальовану (20 л, гарний стан). ·(066)
066-79-38.
Тел.: (066) 203-11-90.
·Каструлю емальовану (50 л). Тел.: (066) 8.4. Меблі
392-17-14.
куплю
· Каструлю емальовану (5 л). Тел.: (097)
·Гарнітур КАРИНА спальний (бажано із
899-75-18.
дзеркалом-тюльпан, для себе) недорого.
·Каструлю (нерж., для пасічників, висота Тел.:
(095) 456-88-30, (099) 189-22-10.
16 см, діаметр 45 см, вставка для процежи·Крісла (2 шт., гарний стан, для себе, Десвання) - 500 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
Дніпровський р-н). Тел.: (050)
·Кришталь (вази, цукерниці, рюмки та ін., нянський,
радянських часів) недорого. Тел.: (097) 413- 067-49-01.
·Крісло-гойдалку (можна б/к, яке потребує
18-96, 280-85-88.
·Кришталь, салатницю, годинник-будильник, ремонту). Тел.: (067) 911-29-90.
каструлі, гусятницю, ложки, виделки, ложки ·Крісло-ліжко або розкладачку, стіл журмельхіорові, ложечки маленькі (нов.). Тел.: нальний. Тел.: (099) 486-74-70.
566-32-73, (050) 441-31-60.
·Крісло-ліжко, розкладачку, стіл жур·Кришталь, сервіз столовий. Тел.: 560-06-63. нальний. Тел.: (097) 511-52-85.
·Крісло офісне (шкіряне або з тканини, в
·Кришталь. Тел.: (066) 087-43.
·Лампи настільні (4 шт., Швеція). Тел.: (050) будь-якому стані). Тел.: (050) 534-94-44.
·Кухню (для себе, норм. стан). Тел.: (097)
210-68-95.
·Лампу гасову (нов., 4 запасні скла). Тел.: 749-62-65.
·Ліжко (2-спальне, ортопедичний матрац,
(095) 694-30-14, (097) 204-49-89.
· Ложки мельхіорові (5 шт.). Тел.: (098) б/к до 2 років). Тел.: (067) 404-45-82.
·Матрац ортопедичний. Тел.: (050) 534-94-44.
769-52-04.
· Мангал (великий, б/к), посуд (чайники, ·Розкладачку або крісло-ліжко, стіл журтарілки, чашки б/к та нов.). Тел.: (097) нальний. Тел.: (098) 032-10-66.
588-55-87.
·Стіл журнальний (для себе) недорого. Тел.:
·Мангал (великий, б/к). Тел.: (050) 212-96-30. (050) 445-17-26.

(Румунія, для себе). Тел.: (066)
752-20-20.

продам
·Вішалку в передпокій. Тел.: (063) 977-46-80.
·Дзеркало (3-стулкове, від шафи-трельяж,

гарний стан). Тел.: (067) 837-43-47.
(170х210 см), матрац ДОРМЕО
(гарний стан) недорого. Тел.: (096) 642-11-70.
·Диван (2х1 м, бежевий, штучна шкіра, розсувний). Тел.: (098) 589-63-21.
·Диван (б/к, 190х140 см, з шухлядою для
білизни), крісло (спальне, нов., розсувне,
спальне, ширина 72 см, тумби для білизни)
- 3 тис.грн за все, все одного кольору. Тел.:
(066) 295-15-40, (098) 721-60-64.
·Диван (б/к, гарний стан, розкладається наперед, 145х190 см). Тел.: (050) 581-52-05.
·Диван, два крісла (диван розсувний, бежевий колір, дивна 2 м, крісла нерозсувні)
- 1 тис.грн. Тел.: (068) 550-27-69.
·Диван, два крісла (нов., Німеччина), стінку
(Румунія), ліжка (2 шт.), трюмо від спальні,
стіл журнальний (нов.). Тел.: 407-59-72.
·Диван ДЕЛЬФІН підлітковий (180х80 см) 1,5 тис.грн, торг. Тел.: (093) 011-17-70.
·Диван для офіса (шкіряний), диван кабінетний (чорний, шкіряний, гарний стан) - 10
тис.грн. Тел.: (067) 230-04-94.
·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.
·Диван-книжку (нов.) - 4,5 тис.грн, диван
розсувний недорого. Терміново. Тел.: (066)
089-28-27.
·Диван кутовий (б/к, самовивезення, правий
берег) - 1 тис.грн. Тел.: (099) 226-61-05.
·Диван (нов., 2х1,3 м). Тел.: (068) 123-04-16.
·Диван (розсувний наперед, книжка) - 1 тис.
грн, диван розсувний. Тел.: 229-96-75, (066)
272-24-04.
·Диван-софу (на метал. основі, з подушками, 2-спальний, малогабартиний, зелений
колір, норм. стан) - 2 тис.грн. Тел.: (066)
166-76-01, (066) 166-75-58.
·Кімнату житлову (Польща, потрійниа шафа,
кутова шафа, книжкова шафа, комод, висота
2,2 м) недорого. Тел.: (066) 980-67-10.
·Крісла (2 шт., нерозсувні, нов.) - 1 тис.грн
за 2 шт. Тел.: (099) 555-87-82.
·Крісла (великі, 2 шт., нерозсувні). Тел.:
(099) 124-69-22.
· Крісла-ліжка розсувні (2 шт., сірий
велюр, гарний стан) по 2,5 тис.грн. Тел.:
(050) 210-68-95.
·Крісла розсувні (2 шт.), диван кутовий,
стінку. Тел.: 428-36-66, (097) 710-98-15.
·Крісло-гойдалку, полиці книж. (Чехія, 3
шт.). Тел.: (068) 043-86-77.
·Крісло-гойдалку, полиці універсальні
(Чехія). Тел.: 337-05-82.
·Крісло КАРДИНАЛ офісне (під ремонт,
гарний стан, заміна гумок в сидінні) - 100
грн. Тел.: (063) 994-29-14.
·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.). Тел.: 253-38-86.
· Крісло-ліжко нов., трюмо. Тел.: (066)
752-46-26.
·Крісло м’яке (бордове, гарний стан, нерозсувне), стіл журнальний (55х80 см, під дуб).
Тел.: (095) 055-23-59, (097) 497-31-64.
·Крісло м’яке (велике, на коліщатках), диван
(кутовий, розсувний), подушки для крісел, матрац. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
·Крісло на коліщатках. Тел.: (096) 151-12-78.
·Крісло офісне (на коліщатках). Тел.: (068)
862-11-36.
·Крісло офісне (чорне). Тел.: (095) 057-27-41.
·Крісло (розсувне, 75х95 см, розкладене 195
см, б/к), пуфик (45х45 см, нов.). Тел.: (098)
491-63-75.
·Крісло розсувне (гарний стан), софу, шафи
(2 шт.). Тел.: (066) 139-20-54.
·Куточок кімнатний зі столом під ним (на
замовлення) - 4 тис.грн, стіл комп’ютерний
(великий, на замовлення) - 4 тис.грн, куточок
кухон. м’який - 3 тис.грн, стіл комп’ютерний
(на замовлення, невеликий) - 2 тис.грн, стінку
кімнатну (4,4х2,2 м, антресолі), пенал. Тел.:
547-53-95.
·Куточок м’який (кутовий, 3,2х2,4 м, темнозелений, розсувне одне спальне місце на
ламелях, гарний стан) - 5 тис.грн, куточок
м’який (сучасний, 2,75х1,75 м, устойчива
конструкція, 2-спальне місце, великий
відсік для білизни, потребує перетягування)
- 3 тис.грн. 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 ОЛЯ (кутова, лівостороння, 4 м 86
см, б/к, Київ) - 6,5 тис.грн. Тел.: (097) 33824-31 (Тетяна).
·Ліжка (Румунія, з матрацами), шафи,
стінку, тумби різні та ін., килим (2х3 м),
палас дешево. Терміново. Тел.: 280-71-07,
(093) 121-39-17.
·Ліжко (170х200 см, куплене у цьому році).
Тел.: 419-54-02, (093) 436-74-46.
·Ліжко (1-спальне, імп., дуже красиве, панцирна сітка, 3 подушки, стінки поліров.
корич.) недорого. Тел.: (096) 192-77-94.
·Ліжко (2-спальне, б/к, дві тумби приліжкові) дешево. Тел.: 467-14-17.
·Ліжко (2-спальне, виставковий варіант,
красивий декор підголовника) - 5 тис.грн,
матраци МІРАЖ (пружинні, з Будинку меблів, нов., 2 шт.) по 1 тис.грн, торг. Тел.:
(098) 900-31-45.
·Ліжко (2-спальне, ортопедичний матрац,
Італія) - 10 тис.грн. Тел.: (095) 461-21-17.
·Ліжко (2-ярусне, натур. дерево, гарний стан,
матрац) - 5 тис.грн. Тел.: (093) 228-67-17.
·Ліжко (б/к, від німецького спального гарнітура, на точених ніжках, дерев., стиль прованс). Тел.: (093) 602-14-42.
·Ліжко (Німеччина, 2-спальне). Тел.: (067)
323-70-71.
·Ліжко-розкладачку (нов., на коліщатках, з
матрацем). Тел.: 486-11-91.
·Ліжко. Тел.: (097) 235-82-17.
·Матраци ватяні (2 шт., для дорослих,
190х90 см) - 250 грн. Тел.: (099) 470-51-02.
·Матраци ортопедичні (2 шт., нов., 190х90
см, товщина 17 см) недорого. Тел.: (066)
351-26-59.
·Матраци. Тел.: (093) 506-52-83.
·Меблі (б/к, гарний стан). Тел.: (066) 691-74-61.
·Меблі б/к (предмети від німецького спального гарнітура, рядянських часів, поліров.,
на точених ніжках, шафа, ліжка, тумби приліжкові), шматки дзеркал з серванта. Тел.:
(067) 323-70-71.
·Меблі від стінки (буфет, пенал, сервант,
комод, 3 тумби, корич. колір), стіл кухон.
(темно-червоний). Тел.: (068) 385-49-78.
·Меблі корпусні: шафу, сервант, тумбу під
телевізор, шафу книжкову, стіл журнальний,
стінку (світла, корпусна, довжина 2,5 м).
Тел.: (095) 281-72-74.
·Меблі різні (б/к, гарний стан), дзеркало
старовинне. Тел.: (044) 560-18-91.
·Підставку під телевізор дешево. Тел.: (098)
314-13-87.

·Диван
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·Полиці дубові (нов.). Тел.: (050) 193-17-55.
·Полиці книжкові (гарний стан, 6 шт.). Тел.:
(068) 352-19-43.
·Полиці книжкові (універсальні, Чехія, 6
шт.). Тел.: (050) 107-45-25.
·Полиці книжкові (Чехія, матові, 3 шт., в упаковці). Тел.: (067) 169-29-99, (044) 337-05-82.
·Полицю (висота 2,35 м, довжина 60 см, ширина 22 см), шафку для взуття, диван-ліжко,
крісло-ліжко. Тел.: (099) 241-73-46, (096)
355-73-46.
·Полицю книжкову (нов.). Тел.: (067) 54721-65 (після 17.00).
·Розкладачки (2 шт., радянського в-ва) - 300
грн, розкладачку (імп., матрац) - 300 грн.
Тел.: (099) 195-45-52.
·Розкладачку (б/к, гарний стан). Тел.: (050)
632-38-39.
·Розкладачку дерев., ліжко нікельоване.
Тел.: (098) 296-05-50.
· Розкладачку з панцирною сіткою (складається в тумбу). Тел.: 517-58-02, (097)
235-82-17.
·Сервант для посуду, шафу книжкову, бар
(2,8х1,9х0,4 м), карнизи алюмінієві (2 шт.,
по 3 м), тумбу під телевізор або для білизни.
Тел.: (097) 189-21-45, 497-37-09.
·Скло для серватнів (різні розміри), полицю
книжкову. Тел.: 463-19-56.
·Спальню (шафа, 160х200 см, комод, тумба
із дзеркалом, дві тумби приліжкові), ліжко
(матрац). Тел.: (093) 559-88-80.
·Стіл великий (поліров., для вітальні, розсувний). Тел.: (097) 483-74-18.
·Стіл від гарнітуру (Югосалавія, неполіров.,
матовий, під червоне дерево), полиці кухон.
(дубов., кухон., 2 шт., висота 54 см, довжина
87 см), вішалку (дерев.), тумбу (Німеччина,
довжина 90 см, висота 75 см, глибина 45 см).
Тел.: (066) 567-00-75.
·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, стільці, полицю книжкову, дошку прасувальну, стіл. Тел.: (067)
598-63-71.
·Стіл-книжку (нов., сучасний) недорого.
Тел.: (067) 454-60-46.
·Стіл комп’ютерний (великий, гарний стан)
- 500 грн, крісло-ліжко (корич., гарний стан)
- 1 тис.грн. Тел.: (063) 376-94-72.
·Стіл комп’ютерний, стіл розсувний
(легкий), диван нов. Тел.: (050) 727-86-63.
·Стіл (круглий, дерев.) - 300 грн, дзеркала.
Тел.: (098) 769-52-04.
·Стіл кутовий, мийку кухон. (б/к). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Стіл кухон. (розсувний), стіл (розсувний,
2-панельний), крісло (велике, м’яке, імп.).
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. (нерозсувний, дубов. шпоном,
нов., в упаковці). Тел.: (095) 790-93-10, (098)
801-45-06.
·Стіл обід. (розсувний, корич., поліров.) 200 грн. Тел.: (098) 475-76-04.
·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 тбуретки), кухню (набір), стіл круглий (розсувний), 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 (корич., нов.). Тел.: (095) 465-41-69.
· Стіл-тумбу обід. - 600 грн. Тел.: (098)
594-45-92.
·Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2, спальню
(дубов., різна). Тел.: (067) 712-26-27.
·Стінку (вітч., гарний стан, корич.) недорого. Тел.: (097) 425-43-21.
·Стінку (дерев., сучасна, 410х160 см) - 2,5
тис.грн, килим (3х2 м, нов.) - 1,5 тис.грн,
килим (2,5х1,6 м, нов.) - 1 тис.грн. Тел.:
(096) 319-77-19.
·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 (корич., б/к, 8 предметів, гарний
стан) - 2 тис.грн. Тел.: (063) 165-67-38.
·Стінку (світла, корпусна, довжина 2,5 м).
Тел.: (095) 281-72-74.
·Стінку ФОБОС + тумба - 3 тис.грн. Тел.:
(098) 372-33-02.
·Столи дубові (довжина 1,5 м, різьблені
дубов. ніжки, висота 1 м) - 4 тис.грн, довжина 2,3 м (дубов., висота 1 м, різьблені
ніжки) - 6 тис.грн. Тел.: (098) 089-64-92.
·Столи письм. (2 шт., б/к) по 250 грн, меблі
для дачі (6 шаф, дві для посуду, чотирі для
одягу, поліров., б/к) - 3 тис.грн за все, торг.
Тел.: (066) 391-11-05, (067) 115-60-16.
·Тумбу для білизни (полівров., 90х30х70
см), дзеркало «тюльпан» (100х60 см) - 200
грн за все. Тел.: (067) 941-46-98.
·Тумбу-пенал підвісну (нов.). Тел.: (066)
907-74-27.
·Тумбу під телевізор (б/к), полиці книжкові
(2 шт.). Тел.: (093) 290-35-12.
·Тумбу під телевізор (верх пересувається в
різні боки). Тел.: 245-72-48.
·Шафи (2 шт., одна Броварська) - 500 грн,
друга з дуба, можна під реставрацію, старовинний - 1,5 тис.грн, самовивезення, м. «Оболонь». Тел.: (063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
·Шафи кухонні (малі, великі та середні) по
400 грн/шафа. Тел.: (093) 701-31-51.
·Шафки кухон. (4 шт., навісні, гарний стан,
2 шафи висота 2,71 м, глибина 30 см, довжина 2,8 м, 2-стулкові, одна шафа висота та
глибина та же, довжина 60 см, одна шафа
висота та глибина та же, довжина 40 см,
колір оливковий). Тел.: (067) 741-65-72.
·Шафу (1-стулкова), антресолі, табуретки (4
шт.), трюмо (висота 150 см, дзеркало 115 см,
на ніжках). Тел.: 405-32-81, (066) 261-18-48.
·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, довжина 170 см, глибина 65
см; пенал із дзеркалом довжина 45 см, глибина 60 см, внизу шухляди висотою 20 см,
полиці всередині) - 1,8 тис.грн. Тел.: (098)
055-15-80.
·Шафу - 700 грн, софу - 600 грн, трюмо - 1
тис.грн. Тел.: (093) 422-36-35.
·Шафу в передпокій (Чехія), сервант
(Чехія). Тел.: (067) 936-69-40.
·Шафу для одягу (розібрана). Тел.: (050)
212-96-30.
·Шафу для одягу (розібрана). Тел.: (098)
206-60-80.
·Шафу для одягу (розсувна, б/к). Тел.: (097)
588-55-87.
·Шафу для одягу (Чехія, б/к, поліров.,
світла, 3-стулкова), шафки кухон. (навісні, 2
шт.), стіл обід. Тел.: (095) 065-88-75.
·Шафу (корич., 3-стулкова, 1,5х2 м, м.Київ,
Дарницький р-н) - 300 грн, килими (2х1,5
м, червоні) - 800 грн, сервант-горку (Німеччина) - 4 тис.грн, килимок (2х3 м) - 1,5 тис.
грн. Тел.: 566-45-08, (063) 218-78-80.
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·Фен, плойку, шпиці в’язальні. Тел.: 463-19-56.
·Фен РУСАЛКА з насадками. Тел.: (095)
964-74-94.
8.5. Парфуми, косметика, ·Хустки (2 шт., пухові, великі, б/к, для
галантерея
обігріву попереку), валізу корич. (натур.
шкіра, для пошиття взуття), ремні (3 шт.,
куплю
Тел.: (099) 664-75-07.
·Валізу або сумку (з ручкою, на коліщатках). широкі).
·Штори (висота стелі 3,5 м, німецький
Тел.: (063) 024-77-20.
стиль, клітинка беж., корич. хакі, пудра, 2
·Валізу або сумку на коліщатках (висувна полотна). Тел.: (067) 323-70-71.
ручка). Тел.: (096) 064-11-80.
·Окуляри від + 1,5 до + 2. Тел.: (098) 227-72-04. 8.6. Одяг, взуття, тканини
·Розпилювач для одеколона (для себе). Тел.:
куплю
(067) 210-85-35.
Куртку (чол., р.48-50, зріст 180 см). Тел.:
·Упаковку для квітів, тюльпанів, нарцисів ·(050)
534-94-44.
конусні, фольгу, комбіновану упаковку. Тел.:
(095) 645-55-73.
·Тканину «болонья» або іншу водостійку
(для себе), валянки, взуття (р.46-48), шапкупродам
вушанку (р.59-60). Тел.: (098) 227-72-04.
·Біжутерію дитячу та молодіжну. Тел.: (098) ·Туфлі (чол., шкіряні, р.43-44), а також
314-13-87.
Тел.: (050) 534-94-44.
·Біжутерію (Китай), окуляри сонцезахисні. ·кросівки.
Чоботи хромові, ялові (для себе) недорого.
Тел.: (068) 385-49-78.
Тел.: (095) 156-36-40.
·Білизну постільну (2-спальна, жаржинова,
вишиванка золотом), білизну постельну
продам
(2-спальне, євро, підковдра, простирадло, ·Босоніжки ВОК МАКС (р.39) - 400 грн,
2 наволочки), покривало жардиновое (з па- туфлі, чоботи (р.37, нов., натур. шкіра),
пугами, золотом, на ліжко). Тел.: 234-05-94, пальто шкіряне (р.54-56), шубу (жін., ягня,
(068) 350-29-61.
р.54-56, нов.) - 7 тис.грн, пальто шкіряне
·Білизну постільну, простирадла, підковдри (р.54-56) - 2 тис.грн, шубу (молоде ягня,
(1,5х2 м), наволочки, перини пухові (2 шт., нов., р.54). Тел.: (066) 089-28-27.
1,5х2 м, імп.), ковдри пухові (2 шт., набивний ·Босоніжки (нов., імп., р.40, жін., каблук 6
золотистий шовк). Тел.: (068) 976-34-76.
см). Тел.: (063) 705-62-45.
·Бритву небезпечну. Тел.: (066) 465-66-34, ·Босоніжки (Туреччина, шкіра, на тонкетці,
526-39-33.
низький хід, р.36, 37) - 550 та 850 грн, чоботи
·Валізи доріжні (на 2 коліщатках, нов.) - 290 гумові (р.36) - 120 грн. Тел.: (095) 834-85-35.
грн, 790 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
·Ботфорти (жін., чорні, вище коліна, р.36,
·Валізи (нов., 2 шт.). Тел.: (044) 560-18-91. висока платформа, нов.) - 2,5 тис.грн. Тел.:
·Валізу (звичайна), простирадла білі, по- (067) 777-36-56.
кривала, килими, ковдри ватяні та дитячі, та ·Ботфорти (нов., чорні, замша, платформа
тонкі. Тел.: (098) 296-05-50.
з каблучком, р.36, до коліна) - 1,5 тис.грн.
·Валізу на коліщатках (гарний стан, дуже Тел.: (068) 592-54-91.
великий, темно-сірий) - 300 грн, торг. Тел.: ·Ботфорти (чорні, замшеві, платформа з ка(093) 057-20-76.
блуком, р.36, вище коліна) - 1,5 тис.грн або
·Електробритви ФІЛІПС - 590 грн, РЕ- обміняю на телефон протиударної фірми.
МІНГТОН (в упаковці) - 590 грн, валізи до- Тел.: (068) 592-54-91.
рожні (нов., два коліщатка) від 290 грн. Тел.: ·Взуття жін. (р.34), шубу (ондатра, р.46-48),
(073) 437-91-31.
дублянку (р.48), чоботи (зим., р.37). Тел.:
·Електробритву ВІТЕК для сухого та вологого (067) 503-37-84.
гоління (акумуляторна). Тел.: (098) 491-63-75. ·Взуття жін. (р.38, 40, чоботи), куртки,
·Ковдри натур. (шерсть, фірмові, Китай). пальто (пухові, р.50-52), кожушки зим.
Тел.: 550-95-89.
(натур. та штучне хутро, р.48-50, жін.),
·Ковдри (Німеччина, пухові, нов., 2 шт., ат- куртки (шкіра), пальто (пухові, з капюласні). Тел.: (067) 230-04-94.
шоном), куртки (осін.), чоботи (зим., на
·Ковдри пухові (2 шт., полуторні, білі) по хутрі, низький каблук, р.38, 39, 41). Тел.:
(099) 138-11-72.
100 грн. Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
·Ковдри пухові. Тел.: 546-63-44, (097) 479-67-58. ·Взуття (жін., різне, б/к та нов., р.37-38) недорого.
Тел.: (066) 215-66-18.
·Ковдру атласну (нов., пухова). Тел.: 405-54-42.
Взуття МІНЕЛЛІ літ. (жін., р.38). Тел.:
·Ковдру (шерстяна), ковдру 2-спальну, по- ·(068)
161-05-52.
кривало на ліжко (2-спальне, рожеве). Тел.:
·Відрізи (натур. тканина, шерсть сіра, 3,8
(063) 104-18-39.
м),
пальто
(зим., натур., замшеве, р.58). Тел.:
·Комплект постільної білизни (нов., полуторний, 145х215 см, 145х220, 70х70 шт., (067) 837-43-47.
клітинка біла, бірюзова) - 700 грн, валізу до- ·Відрізи різних тканин. Тел.: (066) 694-69-70.
рожню (велика, висувна ручка, на коліщатках, ·Джинси імп., сорочки (чол., нов.), хустку
гарний стан). Тел.: (067) 911-29-90.
оренбурзьку (нов., пухова), черевики
·Ланцюжок БІСМАРК срібний (довжина 55 см, (шкіряні, жін., Німеччина, р.38-40), куртку
вага 68 г) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
(чол., шкіряна, великий розмір), одяг різний,
·Ліжник закарпатський (нов., щільна на- капелюхи, сорочки (чол., нов.). Тел.: (097)
бивка, чорно-біло-сірий) - 750 грн. Тел.: 844-92-76.
(096) 223-11-60.
·Джинси, шорти, пальто (чол. та жін.), інший
·Машинку для підстригання волосся, пор- одяг (нов.) недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
тмоне (чол., нов.). Тел.: 560-06-63.
·Драп сірий (на пальто або костюм), пальто
·Машинку для підстригання волосся. Тел.: (нов., жін., демісезонне, р.50-52), пальто
(096) 007-07-01.
та плащ (р.46), куртку (шкіряна, біл., жін.,
·Машинку МОЗЕР для підстригання волосся оздобл. білий песець, р.50), костюм (нов.,
чол., сірий, р.50-52), халат (нов., велюр, Ту(нов., Німеччина) - 650 грн. Тел.: 410-45-40.
р.50-52), плед (нов., велюр). Тел.:
·Набір постільної білизни (на 2-спальне реччина,
ліжко), простирадла (2-спальні), покривало (063) 104-18-39.
на ліжко або диван, світильник (3-лам- ·Дублянки (жін., р.56, 48, б/к), дублянку
(чол., р.58, б/к), комбінезон (чол., нов., р.60).
повий). Тел.: (067) 945-94-44.
·Намисто бурштинове недорого. Тел.: (098) Тел.: (097) 588-55-87.
·Дублянку (довжина 75 см), чоботи (зим., 3
269-29-72.
·Намисто бурштинове. Тел.: (093) 461-82-10. пари, р.37). Тел.: 519-56-14.
·Окуляри сонцезахисні, гаманці, сумки, · Дублянку (жін., великий розмір), комбіремні, шляпи, годинники, ранці для шко- незони (чол., нов., р.60, 2 шт.). Тел.: (098)
лярів (б/к), ковдри, рушники, подушки, 206-60-80.
устілки, бюсгалтери, колготи, шкарпетки, ·Дублянку (жін., довга, колір чорний, р.48,
нитки, блиставки (нов.) дешево. Тел.: (099) натур.), шапку (кролик, чол., р.56-58). Тел.:
103-44-10.
518-95-95, (066) 268-03-62.
·Парфуми КЛАСІК QE (Франція, Жан Паул ·Дублянку (жін., Канада, р.44-46, на високу
Галтієр, оригінал), покривало для спальні жінку, нов., комір песець) недорого. Тел.:
ФРАНЦУЗЬКЕ ЛІЖКО (блакитне, Франція, 518-93-53.
1,4х2 м). Тел.: (066) 694-69-70.
·Дублянку (жін., натур., нов., з капюшоном,
·Плойку недорого. Тел.: (068) 356-17-00.
р.48-50) - 1,5 тис.грн, куртку (шкіряна, жін.,
·Подушки (2 шт., 50х70 см, розмір евро, р.48-50, майже нов.). Тел.: (098) 103-48-89.
нов.), ковдри, плед (шерсть). Тел.: 229-96- ·Дублянку (жін., р.60, корич., б/к), дублянку
75, (066) 272-24-04.
(чол., р.54, світла, б/к), дублянку (жін., р.48,
·Подушки, ковдру (синтепон). Тел.: 566-32- світла, б/к), комбінезони (чол., нов., р.60, 2
73, (050) 441-31-60.
шт.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Подушки перові (невеликих розмірів, б/к) ·Дублянку (корич., чол., р.58, на хутрі,
недорого. Тел.: (067) 126-74-31.
гарний стан, натур.). Тел.: (096) 002-39-26.
·Подушки пухові. Тел.: 516-59-81.
·Дублянку (натур., чол., р.50-52). Тел.: (066)
·Подушку (нов.) - 200 грн. Тел.: (066) 089-28-27. 392-17-14.
·Подушку пухову (80х80 см) - 100 грн, ·Дублянку (нов., довга, легка, всередині
ковдру (Польща, 2-спальне), ковдру синте- тепле хутро, США, р.46), чоботи (високий
понову (1,5х2 м), подушку (60х60 см), по- каблук, р.37, різні, є нов. та б/к), костюм
кривало недорого. Тел.: (098) 598-66-61.
(шкіряний, синій, піджак та спідниця), туфлі
· Подушку пухову (80х80 см), килим (2х3 (р.37, Італія). Тел.: (097) 259-69-01.
м), доріжку килимову (4х1 м). Тел.: (066) ·Дублянку (нов., жін., натур. хутро, корич.,
567-00-75.
р.54-56, з капюшоном), чоботи (жін., нов.,
·Покривала на диван (нов., Німеччина), білі, дуті, всередині хутро, рифлена пісумку польову (офіцерська, шкіряна, нов.). дошва, водовідштовхуючі, р.40-41) дешево.
Тел.: 519-13-89.
Тел.: 286-68-34.
·Покривала на крісла та диван (довжина 2,12 ·Дублянку (р.48). Тел.: (068) 562-56-20.
м, ширина 160 см). Тел.: (066) 567-00-75.
·Дублянку (чол., красива, стильна, б/к, р.50·Покривало (2-спальне, шовк, з оборкою). 52, натур. замша, світло-корич., гарний стан,
Тел.: 482-49-92 (після 20.00).
красива на вигляд, Бельгія), дублянку (жін.,
·Покривало на диван (велюр, нов., Німеч- довга, р.50-52), плащ (жін., натур. шкіра,
гарний стан, р.52-54, темно-оливковий, Тучина). Тел.: (066) 257-19-99.
·Покривало (Польща, красиве), подушку реччина) недорого. Тел.: (096) 659-49-85.
(пухова, 80х80 см), ковдру (Польща, пу- ·Дублянку (чол., натур., р.48-50, гарний
стан), куртку (жін., пухова, р.46-48, сиренева,
хова). Тел.: (098) 598-66-61.
2-бічна, Польща, нов.) - 850 грн, чоботи СА· Портфелі, кейси (шкіряні, нов.). Тел.: ЛАМАНДРА
(жін., шкіряні, чорні, р.37, нов.,
278-32-27.
- 850 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
·Портфель (шкіряний, корич., ретро, Угор- ·осін.)
Дублянку (чол., р.54), шапки (2 шт., блакитна,
щина) - 800 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
корич., норкові), туфлі (жін., р.39, 38, осін. та
· Простирадла (4 шт., лляні). Тел.: (097) святкові).
Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
899-75-18.
Дублянку (чол., темний колір, р.52, б/к,
·Простирадла лляні (білі), ковдри (ватяна та ·норм.
стан), пальто (чол., р.52, темний
дитяча) та тонкі, підковдру (біла), нитки для
в’язання, покривало (лимонне, гарний стан), колір), джемпер (жін., нов., натур., р.48-50).
Тел.: 250-43-40, (097) 297-56-00.
валізу недорого. Тел.: (098) 296-05-50.
Дублянку (чол., чорна, р.XXXL), куртку
·Простирадла (нов., лляні), підковдри, наво- ·(чол.,
чорна, шкіряна, підстібка з кролика,
лочки (все нов.). Тел.: (093) 566-71-45.
комір норка, р.58), куртку (чол., пухова,
·Рушники, наволочки, простирадла, завіси, чорна, р.56), шапку-обманку (норка, чол.,
портьєри, скатертини, серветки, дзеркало р.58-59), картуз (шкіряний, чол., чорний, на
(3-стулкове, від трельяжа), сервізи (нов., Ні- хутрі, р.58-59). Тел.: (097) 434-54-63.
меччина), самовар (ел., Тула, 3 л). Тел.: (067)
·Кожух (чол., натур. овчина, для риболовлі,
837-43-47.
полушубок (жін., нов., штучне
·Саквояж (натур. шкіра) недорого. Тел.: р.56-58),
хутро, сіро-чорний, р.48-50, довжина 85
(066) 268-03-62, (066) 836-31-90.
см), тканину драпову (на пальто, темно· Саквояж (натур. шкіра), портфель синя, 3 м, ширина 1,5 м), дубленку (штучна,
(натур. шкіра) недорого. Тел.: 518-95-95, капюшон, світло-корич., р.46) дешево. Тел.:
(066) 268-03-62.
(050) 923-16-06.
·Сумки джинсові ручної роботи (різні роз- ·Кожушок (чорний, для полювання та рибоміри) недорого. Беру замовлення. Тел.: (050) ловлі). Тел.: (098) 858-20-45.
769-06-61.
Кожушок (чор., р.52-54, Росія, овчина),
·Сумки (Італія, штучна шкіра, на реалі- ·кожушок
(кролик, жін., р.52-54, біло-чор.),
зацію). Тел.: (099) 555-87-82.
пальто (демісезонне, чорне, р.52, комір
·Сумку-валізу на коліщатках (з ручкою, лама), чоботи (жін., корич., осін., на підкрасива, імп.), сумку на коліщатках (велика, борах, р.37, 41), чоботи (жін., зим., чор.,
зручна). Тел.: (099) 138-11-72.
р.41), пальто (корич., р.54, соболь), шапки
·Сумку (велика, на коліщатках), ковдру зимову (корич., норка, кролик, р.58-60), пальто
(б/к) недорого. Тел.: 526-01-11 (з 21.00).
демісезонне (зелений колір, довге, р.52-54,
·Сумку туристичну. Тел.: (063) 977-46-80. лама, шалевий комір). Тел.: (050) 442-33-76.
·Тюль (імп., з малюнком, 4 м, нов., висота ·Костюми (чол., нов., р.54/3), пальто плащеве (чол., натур. цигейкова підстібка,
250 см) - 400 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
натур., р.54), дублянку (р.56, зріст 3-4). Тел.:
·Тюль, портьєри, лляні скатертини, сер- (067)
116-41-91.
ветки, валізи, диплом шкіряний, ковдри
шерстяні, ковдру ватяну (2-спальна). Тел.: ·Костюм (спорт., чол., р.54-56, для старшого
513-55-68.
віку) - 450 грн. Тел.: (050) 731-80-50.
·Шафу-купе

(120х60 см, Німеччина, кавовий колір). Тел.: (095) 280-43-75.
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·Костюм (чол., біл., нов., р.54/3), костюм (чол.,
темно-корич., р.54/3), чоботи офіцерські (хромові, натур. хутро, нов., р.42), плащ (чол., імп.,
хутряна підстібка, знімний хутряний комір,
р.54), костюм (чол., р.54, майже нов.), чоботи
для полювання (утеплені, р.43-44), кросівки
(натур. хутро, нов., р.44, Канада), туфлі САЛАМАНДРА (чол., натур. шкіра, чорні, р.42),
туфлі (чол., р.42, корич., натур. шкіра), брюки
(чол., нов., р.54), туфлі (жін., нов., шкіра, каблук, р.36), чоботи (утеплені, натур. шкіра,
р.36, б/к), туфлі (замшеві, чорні, каблук,
красиві, б/к, р.36), джинси ЛЕВІС (нов.),
купальник (темно-синій в горошек, р.46-48,
нов.), купальник (цільний, р.52, нов.), босоніжки (біл., сірі, комбінвоані чорні з білим,
сині, каблук, р.36, імп., шкіряні) недорого.
Тел.: (066) 257-19-99.
·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.
·Костюм (чол., трійка, р.56, зріст 176 см),
костюм спорт. (р.56, нов.), плащи (нов., р.56,
корич. та чорний), пальто шкіряне (чол.,
Югославія, натур. підстібка). Тел.: 546-6344, (097) 479-67-58.
·Крокси, кросівки та ін. чоловіче взуття
(нов.) недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
·Кросівки (р.40, натур. шкіра, нов., модні,
товста платформа, білі та чорні) - 1,1 тис.
грн, чоботи (зим., короткі, р.40, натур.
замша, темно-сині, низький хід) - 960 грн.
Тел.: (068) 074-58-55.
·Кросівки СОЛОМОН (нов., теплі, р.40) 400 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Кросівки (чол., р.38, 39, 40, 43), капці
пляжні (жін.), туфлі (жін., каблук, на низькому ходу, р.36-41). Тел.: (099) 555-87-82.
·Куртки (з водовіштовхуючої вощеної тканини, 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., зим., осін., жилет, р.50-52,
зріст 170-175 см, нов.), туфлі (чол., натур.
шкіра, для літнього чоловіка, літ., осін.,
зим., р.39-40, гарний стан) недорого. Тел.:
(098) 495-42-88.
·Куртки (чол., р.46-48). Тел.: (0Тел.: (066)
268-03-62, (066) 836-31-90.
·Куртки (чол., шкіряні, р.48-54), шапки
(чол., ондатра, норка). Тел.: (096) 389-88-31.
·Куртку демісезонну (осін.-зим., р.48-50,
сіра), взуття (чол., р.41-42, імп., відм. стан)
недорого, 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, плащ (з капюшоном) - 200
грн, куртку (нов.,чол., шкіряна, р.52) - 300 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 (нов., жін., р.60-62, коричнева, всередині чорне хутро), халати (чол., білі, б/к, р.4852, зріст 3-5) недорого. Тел.: (067) 837-43-47.
·Куртку (осін.-зим., утеплена, р.48-50),
взуття (чол., гарний стан, р.41-42). Тел.:
(099) 038-81-98.
·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., утеплені, 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 (р.46, для дівчини, гарний стан,
пухова, капюшон з опушкою, світло-корич.,
довга). Тел.: (068) 123-04-16.
·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 теплу (зелена, 2-бічна, чол.). Тел.:
(063) 855-72-77.
·Куртку (чол., демісезонна, з підстібкою,
р.52-54), пальто (жін., демісезонне, р.52).
Тел.: (099) 198-45-44.
·Куртку (чол., зим.-осін., р.48-50), взуття
(чол., гарний стан, р.41-42). Тел.: 410-93-98.
·Куртку (чол., р.50, 2-бічна, одна сторона плащевка), куртку (жін., хутряний комір, р.48-50).
Тел.: (063) 718-75-99, (098) 326-97-99.
·Куртку (чол., шкіряна, р.48, утеплена).
Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
·Куртку (шкіряна, жін., р.46-48), тканину
(шерстяна, чорно-біла, по 3 м), шуби (каракуль та козлик, р.50-52, натур.). Тел.: (050)
948-43-10.
·Нитки (шерсть, різні кольори). Тел.: (095)
057-27-41.
·Одяг (б/к, жін., р.42), взуття (р.36, жін.).
Тел.: (099) 153-24-14.
·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.), чоботи (чол.,
Німеччина, нов.). Тел.: (097) 844-92-76.
·Одяг красивий, взуття та біжутерію для
дітей та дорослих. Тел.: (098) 314-13-87.
·Одяг робочий та ін. (нов.), куртки, шапки,
хустку (пухова, натур.). Тел.: (097) 844-92-76.
·Пальто демісезонне (р.48, нов.), дублянку
(р.48). Тел.: (068) 362-56-20.
·Пальто (жін., зим., осін., р.48, 50, 52),
куртки (осін., р.48-52), спідниці (різні фасони, тканини, літ., осін., зим., модні). Тел.:
(068) 976-34-76.
·Пальто жін., полушубок, куртку (нов.),
чоботи чол. та дитячі гумові, чоботи жін. та
туфлі. Тел.: (098) 296-05-50.
·Пальто (жін., пухове, р.44) - 200 грн. Тел.:
295-00-34.
·Пальто (жін., шкіряне, р.48). Тел.: 550-95-89.
·Пальто (жін., шкіряне, утеплене, з капюшоном, гарний стан, р.48-50), шубу (р.4850). Тел.: (067) 111-98-15.
·Пальто (зим., нов., темно-зелене, драп
букле, оздоблення песець, р.48-50) - 800 грн,
торг. Пальто (дуте, чорне, нов., оздоблення
чорна норка комір, р.46-48) - 800 грн, торг.
Чоботи (зим., нов., ботфорти, замшеві,
бордо, р.38-39) - 1 тис.грн, торг. Полушубок
(нов., бордо, штучне хутро, р.48-50) - 1,2
тис.грн, торг. Куртку (нарядна, нов., рожева,
блискучі стрази, р.46) - 700 грн. Кофту (нов.,
р.48-50, під пасок, сіро-чорна) - 500 грн,
торг. Тел.: (098) 900-31-45.
·Пальто (зим., форма ГА, б/к), черевики
(теплі, р.43), куртку льотну (ГА, б/к). Тел.:
(068) 352-19-43.
·Пальто (кашемірове, нов., корич., р.50-52),
пальто (нов., нейлонове, подвійна підстібка
кролик, комір ліса, Англія), шапки-вушанки
(чол., норкова, сіра, корич.), шапку (песець,
жін.), балетки ЄКО (танкетка, золотисті,
шкіряні, р.39-40), чоботи (шкіряні, вес., високі, р.40). Тел.: (066) 567-00-75.
·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
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(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), босоніжки (р.37), комір та
манжети (цигейка, корич., нов.), шубу (жін.,
каракуль, р.52, довга, б/к, гарний стан) недорого. 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., р.48, зріст 4, комір,
гарний стан) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 328-10-17.
·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 капюшоном). Тел.: (067) 439-84-77.
·Плащ-накидку генеральський (1954
р.вип.). Тел.: 234-05-94, (068) 350-29-61.
·Плащ шкіряний (довгий, р.48-50, темно-зелений, 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 (жін., мутоновий, р.48-50).
Тел.: (066) 743-04-14.
·Полушубок (норка, корич., зі шматочків,
капюшон, отвороти на рукавах, р.48-50,
гарний стан) - 5,5 тис.грн, торг. Тел.: (067)
273-85-85.
·Полушубок (нутрія, р.48-50, м’яка виделка,
на замовлення). Тел.: (095) 790-93-10, (098)
801-45-06.
·Полушубок (чол., верх чорна плащовка,
комір, б/к, р.50-52). Тел.: (066) 203-11-90.
·Речі жін. (б/к) недорого. Тел.: (066) 766-00-52.
·Речі жін. (б/к, р.46, гарний стан, з перших
рук) недорого. Тел.: (063) 982-26-50.
·Сітець (білий, 18 пог.м), хустки шерстяні
(1,5х1,5 м, чорні, кольорові, з китицями).
Тел.: (050) 212-82-47.
·Сорочку (чол., «шотландка», довгий рукав,
р.5ХL), футболку (р.5ХL), штани спорт.
(чорні, р.4XL), штани спорт. (р.3XL, район
м. «Шулявська»). Тел.: (067) 605-88-14.
·Сукні весільні (салонне пошиття, в асортименті). Тел.: (066) 937-64-07.
· Сукню для вагітної (довгий рукав, натур.
шерсть, р.52-54). Тел.: 428-36-66, (097)
710-98-15.
·Сукню (р.56-60, красива), костюм (Білорусь, зелений, нов., р.56-60), спідниці (великі розміри), шубу, дублянку (жін.), туфлі
(великий розмір, жін.), плащ зелений (великий розмір), плащ синій (великий розмір),
сукню (нов.), костюм (зелений, шерсть,
нов., р.56), відрізи на сукні. Тел.: 566-32-73,
(050) 441-31-60.
·Тканини, канва. Тел.: (099) 206-41-77.
·Тканини на підстібку (різні кольори, синтетика) недорого, шовк штучний, полушубок
(нов., каракуль, р.52), дублянку (р.46). Тел.:
(067) 230-04-94.
· Тканини різні (в т.ч. костюмні). Тел.:
550-95-89.
·Тканину велюр (відріз, нов., ширина 115
см, довжина 2,3 м, чорний колір) - 390 грн
за все. Тел.: (050) 877-46-05 (до 21.00).
·Тканину (гобеленова, 5х1,5 м, нов., на покривала, на перетяжку) - 450 грн. Тел.: (095)
065-94-90.
·Тканину драпову (сіра, на пальто або костюм), пальто (нов., жін., демісезонне, високий зріст, р.50-52), патьто та плащ (р.46),
дублянку штучну (р.46), куртку (жін., шкіряна,
оздоблення - білий песець, р.50), костюм (нов.,
чол., сірий, р.50). Тел.: 513-55-68.
·Тканину на підстібку (різні кольори, залишки), тканини плательні, тканину для
курток, все недорого. Тел.: (066) 691-74-61.
· Тканину офіцерську (140х280 см, 2
відрізи, один парадний) по 40 грн/м. Тел.:
(095) 065-94-90.
·Тканину парча (Польща, темна, кольорова,
можна для штор) дешево. Тел.: (050) 419-43-43.
·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, 519-58-01.
·Туфлі (чол., імп., р.45). Тел.: 484-49-00.
·Туфлі (чол., р.42, імп., світло-кавові, шкіра)
- 200 грн. Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
·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), босоніжки (чол., р.43).
Тел.: 463-19-56.
·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.
·Хустку українську (2-бічна, Ленінград),
пальто (шкіряне, імп., чол.). Тел.: 560-06-63.
·Чоботи (жін., чорні, зим., шкіряні, майже
нов., р.39). Тел.: (066) 119-72-60.
·Чоботи (натур. замша, шкіра, р.36, 37, 38).
Тел.: (095) 094-82-60.
·Чоботи (натур. шкіра, Італія, нов., каблук
шпілька, бордові, осін., р.36). Тел.: (050)
382-01-36.
·Чоботи (нов., ортопедичні, зим., на
шнурках, танкетка, чорні, р.39). Тел.: (066)
715-39-25.
·Чоботи (нов., шкіряні, чорні, зим., р.4041) - 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 офіцерські (утеплені, нов., р.42,
хромові). Тел.: (099) 620-06-09.
·Чоботи (чол., нов., зим., р.39), дублянку
(чол., корич., р.48-50). 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, костюм випускний (р.44-46, для хлопчика,
нов.), сорочки, костюм спорт. (р.44-46) дешево. Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
·Шкіру (чорна, червона), сорочки (2 шт., рожеві, трикотаж, горловина мереживо, р.5456) по 200 грн, тканини різні (відрізи), тканину батист (блакитна, вишивка машинна
візерунки), мереживо. Тел.: (099) 664-75-07.
·Шматки шкіри натуральної (1 або 1,5 м)
для пошиву, куртку (камуфльована, капюшон, підстібка, СРСР, р.50-52). Тел.: 23405-94, (068) 350-29-61.
·Штани ватяні (р.48-50, б/к) недорого. Тел.:
(068) 117-51-69.
·Шубу (гарний стан, р.48-50) - 1,5 тис.грн,
торг. Тел.: (063) 740-10-53.
·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 (каракулева, нов., р.50). Тел.: (050)
416-61-63.
·Шубу (каракуль, нов., р.54-56, довга, шапка),
шубу (чорна, довге хутро), шубу (беж., довге
хутро, р.54-56), дублянку (комір, натур., р.5456, нов.). Тел.: 407-59-72.
·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), речі (імп., якісні, р.3852, по 1 одиниці), взуття (жін., р.35, 36, 37,
38, по 1 одиниці). 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 регулюються за длиною рукава, темно-корич.)
недорого. Тел.: (098) 203-00-91.
·Шубу (норкова, зі шматочків, р.48-50).
Тел.: (099) 241-73-46, (096) 355-73-46.
·Шубу норкову (медузка, подовжена, темнокорич., з капюшоном, гарний стан, р.46-52)
- 10,5 тис.грн, торг. Шубу (норка стрижена,
світло-беж., капюшон, р.44-46, до коліна, під
пояс, пряма) - 5 тис.грн, торг. Чоботи (жін.,
утеплені, на хутрі, гарна протекторна ортопедична подошва, оздоблення хутро, р.41, зим.,
нов.) - 500 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Шубу (нутрія, жін., р.50-52, довга). Тел.:
229-96-75, (066) 272-24-04.
·Шубу (р.52, довжина 130 см, сіра, б/к,
натур. хутро опосум, гарний стан) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (050) 751-29-93.
·Шубу (чорна, р.50, б/к), пальто (легке, колір
хакі, р.48, майже нов.), одяг жін. (р.48-50),
костюм (жін., в’язаний, шерсть, зелений),
пальто, куртку (р.50, жін.), взуття жін. (р.37,
босоніжки, туфлі) та ін. Тел.: (095) 057-27-41.

8.7. Товари для дітей
куплю
·Стілець ЧІККО (для годування, для себе).
Тел.: (067) 404-45-82.

·Балдахін

продам

на дитяче ліжко, тюль та
кріплення для тюлі - 150 грн. Тел.: (099)
020-13-94.
·Ванночку (голуба, гарний стан) - 150 грн.
Тел.: (098) 055-15-80.
·Ванночку емальовану - 500 грн. Тел.: (066)
937-64-07.
·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, ванночку, ходунки, манеж.
Тел.: (050) 037-08-07.
·Велосипед для дитини 7-10 років. Тел.:
(068) 901-53-42.
·Велосипед для дитини до 10 років. Тел.:
(063) 627-73-31.
·Взуття для дівчинки (літ., р.24-25), курточку (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.
·Іграшки м’які, рюкзак шкіряний (корич.
колір). Тел.: (098) 314-13-87.
·Ігри «Монополія», дитячу залізну дорогу,
«Казино», фільмопроектор та ін., біту дитячу, вудку. Тел.: (097) 844-92-76.
·Коляску дитячу (рожева, літ.) - 200 грн.
Тел.: (099) 664-75-07.
·Коляску дитячу (сидяча, гарний стан). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Коляску КАПЕЛЛА (Іспанія), ванночку
(нов.), піаніно (на ніжках, на 4 октави, червоний 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.
·Коляску (сучасна, модель 2015 р., надувні
колеса, амортизатори) - 1 тис.грн. Тел.: (063)
485-85-37 (Переяслав).
·Коляску універсальну (зим-літ., трансформер, 2 в 1, чорно-бежева, чудовий дизайн, аксесуари, перший господар) - 2,5 тис.
грн, торг. Тел.: (050) 210-68-95.
·Комбінезон для дитини (зим., рожевий),
чоботи (зим., 5 пар). Тел.: 519-56-14.
·Костюм для старшокласинка (р.44, зріст
174 см, Туреччина, нов.) - 1,2 тис.грн, костюм шкільний (р.44/170, нов., класика)
- 600 грн, куртки, штани, сорочки шкільні,
костюм (спорт.), джинси, шорти для школяра. Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
·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 хлопчика 8-9 років, куртку для дитини 7-8 років
(б/к) - 30 грн. Тел.: (063) 752-88-12.
·Куточок першокласника (парта з таблицею
та стілець який регулюється під зріст дитини) - 300 грн, ліжечко (дерев., з матрацем,
гарний стан, дві ковдри) - 400 грн. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Ліжко (65х125 см, б/к, дерев.), ванночку
(пластикова, зелена, б/к), люльку, коляску
ЧІККО літ., санчата (б/к) недорого. Тел.:
(095) 617-00-50.
·Ліжко (дерев.) - 500 грн. Тел.: (066) 702-41-44.
·Ліжко дерев. (б/к, Чехія, гарний стан). Тел.:
(095) 465-41-69.
·Ліжко дитяче (1200х600 мм, матрац ортопедичний, колір дуба, шухляда для білизни,
майже нов.) - 2,5 тис.грн. Тел.: (068) 595-98-32.
· Матрац ватяний. Тел.: 566-32-73, (050)
441-31-60.
·Мікроскоп НАТУРАЛИСТ (дитячий), мозаїку. Тел.: (099) 198-45-44.
·Набори LOL СЮРПРИЗ ігрові (в асортименті) недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
·Наряди для кукли БАРБІ (ручна робота),
іграшки м’які (нов.). Тел.: (063) 104-18-39.
·Одежу для хлопчика 7-10 років (осіння,
брюки, светри, реглани). Тел.: (095) 694-14-53.
·Одяг та взуття (б/к та нов., на різні сезони)
дешево. Тел.: (099) 103-44-10.
·Одяг та взуття для дитини від 3 до 10 років
(нов. та б/к), форму шкільну для дівчинки з
1 по 8 кл. Тел.: (067) 377-93-41.
·Одяг та взуття (нов.). Тел.: (098) 314-13-87.
·Пальто (зим., рожеве, з капюшоном, підстібка овчина, довжина 68 см, для дитини
6-7 років, б/к, гарний стан). Тел.: (050) 14702-62, (097) 412-30-01.
·Пісочницю (скамейка, криша, деревце, імп.,
нов., в упаковці), батут-будиночок (174х174
см, висота 1 м). Тел.: (095) 280-43-75.
· Приставку світломузичну. Тел.: (068)
385-49-78.
·Ранец для школяра (Китай) - 350 грн. Тел.:
(098) 450-15-51, (066) 044-81-47.
·Речі дитячі від народження до 1,5 року
(гарний стан) недорого. Тел.: 451-70-32.
·Речі дитячі від народження до 2 років (для
дівчинки та хлопчика, гарний стан) недорого. Тел.: (093) 054-19-03.
·Речі для дівчинки до 13 років (гарний стан)
дешево. Тел.: (099) 143-86-77.
·Речі для дитини від 1,5 років до 5 років (для
дівчинки, гарний стан) недорого. Тел.: (093)
566-71-45.
·Речі для хлопчика (брюки нав флісе, для
12-14 років), джинси, санчата. Тел.: 428-3666, (097) 710-98-15.
·Рюкзаки для школи (вітч. та німецький).
Тел.: (097) 844-92-76.
·Самокат - 200 грн. Тел.: (099) 195-45-52.
·Санчата (дерев., знімна спинка, б/к, гарний
стан) - 350 грн. Тел.: (097) 462-57-47.
·Санчата дитячі, стілець дитячий (Румунія,
гарний стан) - 100 грн, ляльку. Тел.: (063)
977-46-80.
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·Санчата

метал. та дитячі, гойдалку. Тел.:
(098) 296-05-50.

·Стілець для годування (гарний стан) - 600
грн. Тел.: (093) 228-67-17.

·Стілець ЧІККО-ПОЛІ для годування (3 по-

ложення спинки, знімний 2-бічний чохол, з
одного боку клейонка, з другого - тканина,
сидіння регулюється, є паски, підніжка регулюється, стіл регулюється та знімається
верхній підніс, 2 коліщатка для пересування)
- 1 тис.грн, торг. Тел.: (063) 830-97-50.
·Туфлі для школярки (нов., р.35, нов., шкіра,
імп.). Тел.: (066) 257-19-99.
·Форму шкільну (для дівчинки з 1 по 7 кл.).
Тел.: (067) 377-93-41.
·Чоботи зим. для дівчинки (шкіра, нов.,
р.37, чорні, фірма БАРТЕК), черевики (утеплені, для хлопчика, р.35-36, темно-сині,
нубук) недорого. Тел.: (050) 923-16-06.
·Шубку (цигейка, чорна, нов., р.26) - 700
грн. Тел.: (050) 751-29-93.
·Шубу із шапочкою (мутонова, корич.).
Тел.: (066) 567-00-75.

8.8. Предмети інтер’єру
куплю
·Люстри (Чехія, 6- або 8-ріжкові, для себе).
Тел.: (067) 936-69-40.

продам
·Годинник ЯНТАР (настільні, з боєм). Тел.:

(050) 695-36-92.
·Годинник ЯНТАР (настінний, з боєм,
потребує ремонту) недорого, годинник
ОРІЄНТ (Японія, 1992 р.вип., мех., автоматичний завод, оригінал) - 950 грн. Тел.: (095)
507-75-90.
·Дзеркала (круглі, 2 шт.). Тел.: 525-46-02.
·Дзеркало (120х50 см), килим (2,5х3 м).
Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
·Дзеркало (140х75 см, б/к) недорого. Тел.:
(095) 617-00-50.
·Дзеркало (3-стулкове, від трельяжа, бокові
110х20 см, середина 110х40 см). Тел.: 45379-63, (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.:
(044) 560-18-91.
·Доріжки (нов., килимові, шерсть, 90х600
см), 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), килим (натур., 2х3 м,
після хімчістки). Тел.: (067) 264-22-76.
·Карниз алюмінієвий (3 м). Тел.: (067) 59907-79, 443-19-35.
·Карнизи (під дерево, 3,5 м, 3 шт.) по 100
грн. Тел.: (096) 366-78-31.
·Карниз (колір венге, довжина 3 м, нов.) 150 грн. Тел.: (096) 331-19-03.
·Карниз пластмасовий (круглий, довжина
280 см), лампи настільні, електрогирлянду.
Тел.: 463-19-56.
·Килим (1,5х2 м), килим (2х3 м), доріжки
килимові (2 шт., беж.-корич., шерстяна,
зелений фон з червоними смугами збоку).
Тел.: (095) 057-27-41.
·Килим (170х120 см, нов., сучасний) - 1,5
тис.грн, килими (2,5х1,6 м), 2х3 м. Тел.:
(067) 439-72-99, 295-41-81.
·Килим (2,5х2,8 м, на підлогу, зелено-бежевий). Тел.: (050) 948-43-10.
·Килим (2,5х3,5 м), дзеркало (120х60 см).
Тел.: 546-63-44, (097) 479-67-58.
·Килим (2,5х3,5 м, натур., шерсть, Австрія).
Тел.: (097) 235-82-17.
·Килим (2,5х3,5 м, Чехія). Тел.: (093) 45112-95, (063) 507-34-72.
·Килим (2х1,5 м, натур., Молдова, бордовогорчичний з орнаментом, гарний стан) - 1,9
тис.грн або обміняю, подушки (2 шт., вітч.,
перо-пухові, 50х70 см). Тел.: (063) 982-26-50.
·Килим (2х3 м, синтетичний, гарний колір),
люстри (3 шт., для коридора та кімнати), бра
недорого. Тел.: 229-96-75, (066) 272-24-04.
·Килим (3х2 м) - 1,5 тис.грн, килим (2х1,5
м) - 800 грн. Тел.: (097) 386-80-01.
·Килим (3х4 м). Тел.: (066) 311-51-96.
·Килим (3х5 м, н.-ш., б/к), килим (натур.,
3х2 м). Тел.: (097) 996-62-70.
·Килим ГЕРАТ. Тел.: (095) 195-29-02.
·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., натур. шерсть). Тел.: 567-05-90.
·Килими для дачі (натур., 1,5х2, 2х3 м).
Тел.: (099) 198-45-44.
·Килими. Тел.: (098) 296-05-50.
·Килим (Монголія, 100 % шерсть, щільний,
кавовий з чорним та білим, 3,5х2 м). Тел.:
(068) 976-34-76.
·Килим (нов., натур., 2,3х1,7 м) дешево.
Тел.: 253-92-79.
·Килим (плюшовий, 2-бічний, 2,65х1,4 м).
Тел.: (097) 844-92-76.
·Килим (ручна робота, 2х3 м, Казахстан,
гарний стан). Тел.: (067) 772-28-80.
·Люстру (2 плафони). Тел.: (093) 290-35-12.
·Люстру (3-ріжкова) - 300 грн. Тел.: (099)
664-75-07.
·Люстру (3-ріжкова) - 400 грн, люстру
(1-ріжкова) - 100 грн, дзеркало квадратне.
Тел.: (097) 861-70-83.
·Люстру (кришталь, висота 50 см, б/к). Тел.:
(097) 996-62-70.
·Люстру (кришталь, Чехія, 6 плафонів), 12
плафонів на люстру, люстру (Чехія, 5 плафонів), люстру (Чехія, фарфор з керишталем,
6 плафонів). Тел.: (067) 230-04-94.
·Люстру (Туреччина, 5 плафонів, колір
бірюза). Тел.: (067) 882-13-05.
·Люстру (Чехія, 6-ріжкова), люстру (біла з
візерунком, 3-ріжкова), бра (фарфор), килими (2 шт., 2х3 м, беж.), килим (3х6 м, на
підлогу), бра (кришталь). Тел.: 407-59-72.
·Палас (нов., беж., 2х3 м, м’який) - 500 грн.
Тел.: (063) 376-94-72.
·Папір ДЕКОР Л-9 міліметровий (діазопапір, 1 рулон), папір міліметровий (1
рулон). Тел.: (095) 827-19-70, 519-58-01.
·Пропоную живопис у рамках: природа,
тварини, птахи. Тел.: (050) 206-21-46.
·Термобілизну КОЛУМБІЯ (р.50, нов.) - 500
грн. Тел.: (068) 368-99-05.

8.9. Продукти харчування,
БАДи
продам
·Джем облепіховий (банка 0,5 л), плоді облепіхи (1 кг) - 40 грн. Тел.: (096) 469-57-85.
·Пачки чая (виробник Україна) - 11 грн/
пачка. Тел.: (097) 490-02-47.
·Сік яблучний в бутилках (прямого віджиму, скло) - 18 грн. Тел.: (097) 490-02-47.
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9.2 Медичні товари та
обладнання
куплю
·Коляски інвалідні (б/к), запчастини до них

в будь-якому стані. Тел.: (066) 215-67-22,
(098) 846-67-30.
·Пристрій САМОЗДРАВ (для себе) недорого. 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 ІСОУКАН для нормалізації тиску (сучасний) - 6,4 тис.грн. Тел.: (067) 969-85-45.
·Апарат СЕРАГЕМ КОМПАКТ FGM R-390
электротерапевтичний (Корея) - 6 - 8 тис.
грн. Тел.: (066) 166-76-01.
·Апарат СЕРОГЕМ КОМПАКТ FOMR-300
(електротерапевтичний, Корея) - 8 тис.грн.
Тел.: (063) 983-92-81.
·Бандаж для пахових гриж - 70 грн. Тел.:
(068) 198-15-97.
·Бандаж ортопедичний (для ключиці, нов.)
недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
·Банки медичні (скляні, 10 шт.) - 80 грн.
Тел.: (068) 050-01-14.
·Банки медичні. Тел.: (063) 104-18-39.
·Біотуалет (нов., в упаковці, з поручнями)
недорого. Тел.: (098) 495-42-88.
·Візки інвалідні (підліткові та дорослі), тростинку медичну, милиці з підлокотниками.
Тел.: (096) 059-50-79.
·Візок інвалідний (доріжний, нов., із запчастинами) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 276-00-48.
·Вимірювач артеріального тиску та частоти
пульсу (автомат, на зап’ястя, нов.). Тел.:
(099) 331-92-67.
·Грілку-пояс (ел., Німеччина, нов., ширина
25 см, регулятор температури) - 1000 грн.
Тел.: (098) 900-31-45.
·Електромасажер ІНТЕРБЕЛТ (пояс, нов.,
согреваючий). Тел.: 519-56-14.
·Калоприймачі (1-компонентні, відкриті,
непрозорі, Англія) - 35 грн/шт. Тел.: (095)
827-19-70, 519-58-01.
·Каркас метал. на ліжко для хворих на радикуліт. Тел.: (099) 124-69-22.
·Килим НУГА БЕСТ-МІ-2500 (турманієвий)
- 6 тис.грн. Тел.: (099) 422-50-64.
·Килимок турманієвий (оригінал, електричний пульт регулювання температури
та часу, 80х190 см, Корея, нов.) - 7500 грн,
килимок турманієвий (80х50 см, також з регулюванням температури та часу, для лікування суглобів та спини) - 4000 грн. Тел.:
(063) 496-37-76, (098) 845-20-90.
·Коляски інвалідні, запчастини до них, ходунки, милиці або обміняю на електроінструмент. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
·Коляску VCWK-42L інвалідну (нов., ручне
керування). Тел.: 419-52-35 (Валентина Миколаївна).
·Коляску інвалідну (велика), підлокотники,
ходунки, палиці, крісло-туалет для інваліда.
Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
·Коляску інвалідну (електропривод) - 15
тис.грн, торг. Коляску важельну (велика) - 5
тис.грн, торг. Тел.: (067) 220-78-19.
·Коляску інвалідну (електропривод, Німеччина, гарний стан). Тел.: (050) 714-34-71.
·Коляску інвалідну (електропривод). Тел.:
(093) 030-74-63, 433-06-05.
·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 (нов.) або здам в оренду.
Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
·Коляску інвалідну (нов., в упаковці) - 2 тис.
грн, коляску інвалідну (нов., велика) - 15
тис.грн. Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
·Коляску інвалідну (нов., в упаковці, ручна,
Німеччина, м.Київ) дешево. Тел.: 248-06-11.
·Коляску інвалідну (нов., Німеччина). Тел.:
(050) 167-67-30, (096) 101-54-71.
·Коляску інвалідну (нов., ручна, Німеччина)
дешево. Тел.: 274-30-21, (050) 167-67-30.
·Коляску інвалідну (нов., ручна, ширина 58
см) - 5 тис.грн, торг, коляску інвалідну РУМБА
(Іспанія, електропривод, нов.) - 25 тис.грн,
торг, ліжко з електроприводом - 10 тис.грн,
торг, коляску інвалідну (нов., велика) - 4,5 тис.
грн, торг. Тел.: (099) 387-84-90.
·Коляску інвалідну (нов., ручне керування)
- 5 тис.грн, торг, коляску інвалідну РУМБА
(електропривод) - 15 тис.грн, торг, ліжко інвалідне (електропривод) - 10 тис.грн, торг,
коляску важельну - 3 тис.грн, коляску інвалідну (електропривод, Львів) - 12 тис.грн,
торг. Тел.: 337-32-94, (097) 220-78-19.
·Коляску інвалідну (нов.), стіл приліжковий
(нов., в упаковці), коляску інвалідну (б/к,
гарний стан) дешево. Тел.: (067) 901-58-03,
405-54-42.
·Коляску інвалідну (нов.). Тел.: 489-16-25.
·Коляску інвалідну (розсувна) - 500 грн.
Тел.: (095) 280-43-75.
·Коляску інвалідну (розсувна). Тел.: (099)
198-45-44.
·Коляску інвалідну. Тел.: 519-34-97.
·Коляску інвалідну (Франція, гарний стан)
дешево, матрац протипролежневий (Корея,
нов.). Тел.: (099) 756-84-49.
·Коляску інвалідну (Франція), милиці дешево. Тел.: 524-67-14, (098) 032-12-38.
·Коляску інвалідну (чорна, Німеччина, ширина сидіння 42 см, б/к, гарний стан, легка)
недорого. Тел.: (095) 012-42-53.
·Коляску інвалідну (ширина 58 см, Швеція) 2,1 тис.грн. Тел.: 566-45-08, (063) 218-78-80.
·Коляску ОТОБОК інвалідну (Німеччина,
електрична, 2019 р.вип., з електроприводом,
гарний стан) - 30 тис.грн або здам в оренду
помісячно, візок інвалідний (гарний стан,
мехнічний) - 2 тис.грн. Тел.: (063) 496-3776, (096) 530-66-74.
·Лампу синю, окуляри (6 шт., +1,5, +2). Тел.:
(099) 664-75-07.
·Ліжко для догляду за лежачими хворими,
памперси ТЕНА ЛАЧ (розмір 90-145 см, 5
упаковок). Тел.: (096) 530-37-45.
·Ліжко інвалідне (нов., в упаковці, білий
метал) недорого, матраци протипролежневі
дешево, коляску інвалідну (до 80 кг). Тел.:
(095) 314-37-06.
·Ліжко СЕРАГЕМ-МАЙСТЕР масажне
(Корея, б/к) - 15 тис.грн, торг. Тел.: (096)
156-52-31 (Галина).
·Масажер для ніг (нов., багатофункційний, гарантія 1 рік) - 5 тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·Масажер КАСАДА універсальний (блок
живлення, переменні швидкості, 2 переменних режима, в упаковці, 30х45 см) - 900
грн. Тел.: (096) 331-19-03.
·Матрац НУГА-2500 турманієвий (майже
нов.) - 12 тис.грн. Тел.: (050) 765-84-77.
·Матрац протипролежневий - 1,5 тис.грн.
Тел.: (095) 340-90-12.
· Милиці з підлокотниками. Тел.: (098)
598-66-61.
·Милиці (метал., з підлокотниками, на ріст
185 см) - 500 грн. Тел.: (066) 587-31-47.
· Милиці метал. Тел.: 234-05-94, (068)
350-29-61.
·Милиці (Німеччина, метал.), банки медичні - 15 грн/шт. Тел.: (067) 264-22-76.
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·Милиці

(нов., 2 шт., з підлокотниками) - ·Електрику цеху. З/п 12000 грн. Тел.: (044) ·Потрібна домробітниця, Солом’янський ·Юрисконсульту. З/п 8500 грн. Тел.: (044)
425-60-86.
425-23-90.
450 грн. Тел.: 410-45-40.
р-н. Тел.: (098) 034-42-23.

·Милиці нов. (для дорослих, метал.) - 150 ·Електрогазозварнику. З/п 19500 грн. Тел.: ·Потрібна жінка для догляду за чоловіком
(050) 338-97-77.
грн. Тел.: 524-67-14.
після інсульту, з проживанням. Пересу·Електрогазозварнику. З/п 9063 грн. Тел.: вається з палицею. Тел.: (098) 845-20-90,
·Милиці. Тел.: (098) 107-72-07.
(063) 492-47-34.
(044)
515-57-35.
·Милицю з підлокотником. Тел.: 546-63-44,
· Електрозварнику ручного зварювання. ·Потрібна жінка для прибирання квартири.
(097) 479-67-58.
Тел.:
(097) 861-70-83.
15000 грн. Тел.: (044) 430-56-22, (099)
·Обруч ХАЛАХУП. Тел.: (050) 727-86-63. З/п
· Потрібна консьєржка біля м. «Дарниця»,
·Палицю з підлокотником (нов.). Тел.: (098) ·676-33-52.
Електромеханіку торговельного та холо- Дніпровський р-н, 5 хв. від метро. Тел.:
598-66-61.
устаткування. З/п 6300 грн. Тел.: 543-98-21.
·Памперси для дорослих (115-155 см), дильного
(044) 222-77-70.
·Потрібна консьєржка (Троєщина, вул.
пояс для підтримки та розгрузки нижніх
мускулів спини (для всіх видів діяльності, ·Електромонтеру з ремонту та обслугову- М.Цвєтаєвої). Тел.: (096) 597-98-58.
вання
електроустаткування.
З/п
6600
грн.
включно високі спортивні навантаження,
·Потрібна помічниця, робота та оплата за
нов.) недорого, тонометр (в упаковці, нов., Тел.: (044) 547-98-66.
домовленістю. Район м. «Шулявська». Тел.:
·Електромонтеру з ремонту та обслугову- (067) 605-88-14, 457-10-06.
плечовий) - 600 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
·Памперси для дорослих (30 шт., 115х155 вання електроустаткування. З/п 7000 грн. ·Потрібні електрики, слюсарі, штукатури,
см) - 270 грн, торг. Тел.: (096) 448-53-67, Тел.: (044) 425-60-86.
кам’яняри, тесляри, арматурники, зварю·Електромонтеру з ремонту та обслугову- вальники. Тел.: (097) 511-52-85.
294-11-86.
електроустаткування. З/п 7516 грн.
·Памперси для дорослих (різні розміри та вання
·Потрібний продавець (нічні зміни, проТел.: (044) 515-57-35.
фасони) недорого. Тел.: (068) 126-31-07.
дуктовий магазин, Дніпровський р-н, район
Електромонтеру з ремонту та обслугову- пл.Ленінградська). Тел.: (099) 236-05-49.
·Памперси М (розмір 2, 17 шт.) - 200 грн за ·вання
електроустаткування. З/п 8000 грн.
все. Тел.: (050) 632-38-39.
·Потрібні перукарі та косметолог, майстер
(044) 369-53-63.
·Памперси, пелюшки (90х60 см), про- Тел.:
педикюру, манікюру в Святошинському
·Завідувачу аптеки (аптечного закладу). З/п р-ні.
кладки. Тел.: (066) 825-18-45.
Тел.: (099) 555-87-82.
грн. Тел.: (067) 409-94-82.
·Памперси СЕНІ АКТИВ XL (120х190 см, ·10000
Зварнику.
З/п
20000
грн.
Тел.:
(067)
496-69-87.
ё
Потрібні
(у м.Бердянськ): шеф«дихаючі» труси, для дорослих, 10 шт.) - 300
грн, ТЕНА 5,5 НОРМАЛ (широкі, 135 см, 30 ·Інженеру-будівельнику. З/п 13000 грн. кухар, сушист, піцайоло, шефшт.) - 450 грн. Тел.: 430-76-77, (066) 166-76-01.
·Подушки кисневі - 400 грн, профілактор
ЄВМІНОВА (гарний стан) - 1 тис.грн. Тел.:
(067) 217-74-60.
·Пояс-корсет ОРТО СИСТЕМ (руководство
з експлуатації, заключення СЕК, по ліцензії
Швейцарія). Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
·Пристрій для лежачих інвалідів (підіймач).
Тел.: (097) 243-15-45.
·Профілактор ЄВМІНОВА (гарний стан) - 1
тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Рефлектор, електрогрілку, стакан БЮКСА.
Тел.: 463-19-56.
·Рефлектор «синя лампа», масажер електричний. Тел.: (098) 450-15-51, (066) 044-81-47.
·Стінку шведську, коляску інвалідну (спортивна, алюмінієва). Тел.: (096) 059-50-79.
·Судно з кришкою (нов., для лежачого хворого). Тел.: (095) 057-27-41.
·Тонометр наручний. Тел.: 405-32-81, (066)
261-18-48.
·Тонометр (Японія, електронний). Тел.:
(067) 526-38-85.
·Труси-прокладки гігієнічні (памперси, Туреччина, прості та зручні у використанні) - 5
грн/шт. Тел.: (068) 126-31-07.
·Ходунки для дорослих (гарний стан, не
на коліщатках, легкі, алюмінієві) - 700 грн,
торг. Тел.: (063) 740-10-53.
·Ходунки для дорослого (нов.). Тел.: (099)
664-75-07.

обміняю
·Накінцівники стоматологічні та мікродви-

гуни (нов., Німеччина) на книги, марки або
монети. Тел.: (050) 951-03-07.

послуги
·Ремонт інвалідних колясок. Тел.: (066) 21567-22, (098) 846-67-30.

0 Робота 10
10.1. Ділове
співробітництво

· Абсолютно
будь-який
комп’ютерний набір ваших текстів. Тел.: (098) 487-08-12, (099)
947-45-22, (097) 232-96-90.

·Архітектор, дизайнер, планувальник,
проєктувальник - хуторів, поселень, країв,
регіонів, континентів. Чекаю на ваше замовлення. Тел.: (066) 572-90-46.
ё Оренда пляжу під дитячі атракціони. Потрібні підприємці з
власними реалізаторами для продажу кукурудзи та пахлави на
пляжах м.Бердянська. Тел.: (099)
010-47-13.

·Помічником в бізнес, охоронцем котеджів,
управляючим або будь-яку (чоловік, 47
років, без шкідливих звичок). Тел.: (063)
611-44-04.
· Пропоную співпрацю у сфері бізнесу,
фінансів, інвестицій, проєктів. Тел.: (066)
572-90-46.
·Психолог, лайф-тренер, тренер. Навчався та
маю сертифікат з даних напрямів. Досвід роботи більш 10 років. Допоможу вам у багатьох
випадках життя. Тел.: (066) 572-90-46.
10.2. Пропоную роботу
·Адміністратору. З/п 9580 грн. Тел.:
277-68-10, (044) 277-68-11.

(044)

·Аудитору. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 289-53-80.
·Бухгалтеру. З/п 10800 грн. Тел.: (044) 20750-48, (044) 207-50-49.

·Бухгалтеру. З/п 12000 грн. Тел.: (044) 259-

43-74, (044) 259-41-58.
·Бухгалтеру. З/п 9000 грн. Тел.: (044) 20003-67, (044) 200-03-69.
·Бухгалтеру. З/п 9500 грн. Тел.: (044) 567-12-25.
· Вантажнику. З/п 11000 грн. Тел.: (044)
461-03-03.
· Вантажнику. З/п 11000 грн. Тел.: (044)
461-03-03.
· Вантажнику. З/п 7000 грн. Тел.: (095)
281-75-01.
·В житловий будинок потрібен консьєрж
або консьєржка, Солом’янський р-н, біля
залізничного вокзалу. Час роботи та графік
за домовленістю. Тел.: (098) 760-41-09.
·Виконавецю робіт. З/п 25000 грн. Тел.:
(099) 412-81-03.
·Вихователю дошкільного навчального закладу. З/п 6000 грн. Тел.: (044) 425-31-60.
· Вихователю. З/п 6090 грн. Тел.: (050)
698-00-09.
·Водію автотранспортних засобів. З/п 10000
грн. Тел.: (044) 426-92-16.
·Водію автотранспортних засобів. З/п 10000
грн. Тел.: (044) 462-58-99.
·Водію автотранспортних засобів. З/п 10600
грн. Тел.: (044) 207-50-48, (044) 207-50-49.
·Водію автотранспортних засобів. З/п 12000
грн. Тел.: (044) 430-56-22, (099) 676-33-52.
·Водію автотранспортних засобів. З/п 22000
грн. Тел.: (050) 581-32-20, (063) 989-89-12.
·Водію автотранспортних засобів. З/п 9000
грн. Тел.: (067) 257-10-02.
·Головному бухгалтеру. З/п 12000 грн. Тел.:
(050) 312-83-80.
·Головному механіку. З/п 11000 грн. Тел.:
(044) 248-55-23.
·Головному механіку. З/п 13650 грн. Тел.:
(044) 462-58-99.
·Головному технологу. З/п 10250 грн. Тел.:
(044) 430-56-22, (099) 676-33-52.
·Двірнику. З/п 6000 грн. Тел.: (044) 425-31-60.
·Двірнику. З/п 6000 грн. Тел.: (044) 513-67-54.
·Двірнику. З/п 8000 грн. Тел.: (044) 461-03-03.
·Двірнику. З/п 8000 грн. Тел.: (044) 461-03-03.
·Дефектоскопісту
з
ультразвукового
контролю. З/п 8000 грн. Тел.: (044) 248-55-23.
·Діловоду. З/п 10400 грн. Тел.: (044) 207-5048, (044) 207-50-49.
·Диспетчеру. З/п 7530 грн. Тел.: (044) 27768-10, (044) 277-68-11.
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Тел.: (044) 234-63-61, (044) 234-90-03.
З/п 20000 грн.
Тел.: (099) 412-81-03.
·Інженеру з охорони праці. З/п 10000 грн.
Тел.: (044) 248-55-23.
·Інженеру. З/п 20000 грн. Тел.: (099) 412-81-03.
·Інженеру з проектно-кошторисної роботи.
З/п 20000 грн. Тел.: (099) 412-81-03.
·Інструктору з індивідуального навчання
водінню. З/п 15000 грн. Тел.: (044) 259-4374, (044) 259-41-58.
·Інструктору з фізкультури. З/п 7200 грн.
Тел.: (044) 574-80-04.
·Касиру торговельного залу. З/п 6000 грн.
Тел.: (044) 569-48-65.
· Комірнику. З/п 13000 грн. Тел.: (044)
461-03-03.
·Комірнику. З/п 6000 грн. Тел.: (095) 281-75-01.
·Консультанту. З/п 9580 грн. Тел.: (044) 27768-10, (044) 277-68-11.
·Контролеру бетонних та залізобетонних
виробів і конструкцій. З/п 6000 грн. Тел.:
(044) 430-56-22, (099) 676-33-52.
·Кошториснику. З/п 20000 грн. Тел.: (099)
412-81-03.
·Кухарю. З/п 11000 грн. Тел.: (044) 450-92-57.
·Кухарю. З/п 8000 грн. Тел.: (044) 513-67-54.
·Кухонному робітнику. З/п 6000 грн. Тел.:
(044) 430-56-22, (099) 676-33-52.
·Лаборанту хімічного аналізу. З/п 11260 грн.
Тел.: (044) 277-68-10, (044) 277-68-11.
·Лікарю-анестезіологу. З/п 11000 грн. Тел.:
(044) 503-87-88.
·Лікарю-ендокринологу. З/п 6000 грн. Тел.:
(044) 503-87-88.
·Лікарю загальної практики-сімейний лікар.
З/п 17000 грн. Тел.: (044) 547-98-66.
·Лікарю з медицини невідкладних станів.
З/п 11000 грн. Тел.: (044) 234-63-61, (044)
234-90-03.
·Лікарю-кардіологу. З/п 12848 грн. Тел.:
(044) 236-40-86.
·Лікарю-кардіологу. З/п 18000 грн. Тел.:
(044) 234-63-61, (044) 234-90-03.
·Лікарю-невропатологу. З/п 11000 грн. Тел.:
(044) 503-87-88.
·Лікарю-невропатологу. З/п 6000 грн. Тел.:
(063) 800-45-33.
·Лікарю-отоларингологу. З/п 6000 грн. Тел.:
(063) 800-45-33.
·Лікарю-психіатру. З/п 16000 грн. Тел.:
(044) 450-92-57.
·Лікарю-психіатру. З/п 6000 грн. Тел.: (063)
800-45-33.
·Лікарю-психотерапевту. З/п 6000 грн. Тел.:
(044) 236-40-86.
·Майстру виробничого навчання. З/п 15000
грн. Тел.: (044) 259-43-74, (044) 259-41-58.
·Майстру дільниці. З/п 10622 грн. Тел.:
(044) 515-57-35.
·Майстру дільниці. З/п 12000 грн. Тел.:
(044) 369-53-63.
·Майстру цеху. З/п 9700 грн. Тел.: (044) 43056-22, (099) 676-33-52.
·Маляру. З/п 10200 грн. Тел.: (044) 207-5048, (044) 207-50-49.
·Маляру. З/п 11000 грн. Тел.: (044) 234-6361, (044) 234-90-03.
·Машиністу бульдозера (будівельні роботи).
З/п 13500 грн. Тел.: (044) 277-68-10, (044)
277-68-11.
·Машиністу компресорних установок. З/п
11000 грн. Тел.: (044) 234-63-61, (044) 234-90-03.
·Машиністу крана (кранівник). З/п 12873
грн. Тел.: (044) 277-68-10, (044) 277-68-11.
·Машиністу подавання палива. З/п 10390
грн. Тел.: (044) 277-68-10, (044) 277-68-11.
·Машиністу розфасувально-пакувальних
машин. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 461-03-03.
·Машиністу розфасувально-пакувальних
машин. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 461-03-03.
·Машиністу тепловоза. З/п 11000 грн. Тел.:
(044) 248-55-23.
·Менеджеру (управитель) з адміністративної діяльності. З/п 9580 грн. Тел.: (044)
277-68-10, (044) 277-68-11.
·Менеджеру (управитель) з туризму. З/п
9200 грн. Тел.: (098) 418-66-83.
·Механіку. З/п 11000 грн. Тел.: (044) 369-53-63.
·Молодшій медичній сестрі. З/п 10000 грн.
Тел.: (044) 450-92-57.
·Молодшій медичній сестрі. З/п 6000 грн.
Тел.: (044) 567-81-51.
·Монтажнику зв’язку-кабельник. З/п 20000
грн. Тел.: (067) 496-69-87.
·Монтажнику радіоелектронної апаратури та
приладів. З/п 9350 грн. Тел.: (044) 287-33-67.
·Муляру. З/п 9000 грн. Тел.: (044) 425-23-90.
·Начальнику бюро (промисловість). З/п
12000 грн. Тел.: (044) 369-53-63.
·Начальнику (завідувач) виробничої лабораторії. З/п 12000 грн. Тел.: (044) 369-53-63.
·Начальнику радіостанції. З/п 13000 грн.
Тел.: (044) 462-58-99.
·Офіс-адміністратору. З/п 9580 грн. Тел.:
(044) 277-68-10, (044) 277-68-11.
·Підсобному робітнику. З/п 12000 грн. Тел.:
(067) 172-10-82.
·Підсобному робітнику. З/п 13000 грн. Тел.:
(067) 407-97-85, (067) 659-89-86.
·Підсобному робітнику. З/п 6100 грн. Тел.:
(044) 258-23-26.
·Підсобному робітнику. З/п 9600 грн. Тел.:
(044) 277-68-10, (044) 277-68-11.
·Пічнику. З/п 8783 грн. Тел.: (044) 515-57-35.
·Пожежному рятувальнику. З/п 10000 грн.
Тел.: (044) 426-92-16.
·Пожежному рятувальнику. З/п 10400 грн.
Тел.: (044) 207-50-48, (044) 207-50-49.
·Покрівельнику рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів. З/п 8783 грн.
Тел.: (044) 515-57-35.
·Помічнику начальника чергової частини.
З/п 12000 грн. Тел.: (044) 462-58-99.
·Потрібен помічник, бажано комунікабельний, який бажає працювати на перспективу. Тел.: (067) 911-29-90.
·Потрібен помічник, який знайомий з мережевим маркетингом. Тел.: (093) 701-31-51.
·Потрібен ремонт НВЧ-пічки. Тел.: 410-93-98.

·Інженеру-будівельнику.

кухар узбецької кухні. Тел.: (066)
195-12-33.

·Потрібні фахівці для укладки цегли для будівництва будинку. Тел.: (067) 975-88-59.

ё Працевлаштуємо сім’ю з безкоштовним надаванням житла (можливість обрати місто проживання)
із земельною ділянкою (10-30 сот.)
і високою офіційною зарплатою
+ відсотки (15-50 тис.грн). Заводвиробник причепів «Лев». Відкриваємо нові філії по Україні. Тел.:
(067) 552-75-71.

·Представнику

торговельному. З/п 15000
грн. Тел.: (067) 724-65-95.
·Пресувальнику виробів з пластмас. З/п
9350 грн. Тел.: (044) 287-33-67.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
10000 грн. Тел.: (044) 594-83-38.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
6000 грн. Тел.: (044) 236-40-86.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
6000 грн. Тел.: (044) 425-31-60.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
6000 грн. Тел.: (044) 547-98-66.
·Прибиральнику службових приміщень. З/п
8000 грн. Тел.: (067) 407-97-85, (067) 659-89-86.
·Провізору. З/п 10000 грн. Тел.: (067) 409-94-82.
·Продавцю-консультанту. З/п 13000 грн.
Тел.: (044) 364-95-30, (099) 970-80-23.
·Продавцю продовольчих товарів. З/п 6000
грн. Тел.: (044) 569-48-65.
·Радіотелеграфісту. З/п 10000 грн. Тел.:
(044) 462-58-99.
·Радіотелефоністу. З/п 10000 грн. Тел.: (044)
462-58-99.
·Ревізору. З/п 18500 грн. Тел.: (044) 426-92-16.
·Рентгенолаборанту. З/п 10000 грн. Тел.:
(044) 236-40-86.
·Різальнику металу на ножицях і пресах. З/п
17800 грн. Тел.: (044) 240-98-70.

ё Різноробочі, вантажники, землекопи - бізнес з нуля вартістю
рівним ціні дешевого телефону.
До 1 травня вартість бізнеспакета знижена, не прогав свій
шанс! Подробиці і реєстрація на
сайті: www.my-worker.com.ua.

·Рихтувальнику кузовів. З/п 10000 грн. Тел.:

(093) 780-00-04.
з комплексного прибирання та
утримання будинків з прилеглими територіями. З/п 6125 грн. Тел.: (044) 515-57-35.
·Сестрі медичній. З/п 12000 грн. Тел.: (044)
518-76-72.
·Сестрі медичній. З/п 6000 грн. Тел.: (044)
451-28-76.
·Сестрі медичній. З/п 6000 грн. Тел.: (044)
503-87-88.
·Сестрі медичній. З/п 9500 грн. Тел.: (044)
462-99-93.
·Складачу поїздів. З/п 9970 грн. Тел.: (044)
277-68-10, (044) 277-68-11.
·Слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування. З/п 6000 грн. Тел.: (044) 20003-67, (044) 200-03-69.
·Слюсарю-електромонтажнику. З/п 10000
грн. Тел.: (044) 369-53-63.
·Слюсарю з обслуговування теплових
мереж. З/п 11000 грн. Тел.: (044) 234-63-61,
(044) 234-90-03.
·Слюсарю з ремонту колісних транспортних
засобів. З/п 10000 грн. Тел.: (093) 780-00-04.
·Слюсарю з ремонту устаткування подавання палива. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 27768-10, (044) 277-68-11.
·Слюсарю-ремонтнику. З/п 11000 грн. Тел.:
(044) 430-56-22, (099) 676-33-52.
·Слюсарю-ремонтнику. З/п 6000 грн. Тел.:
(044) 200-03-67, (044) 200-03-69.
·Слюсарю-сантехніку. З/п 17550 грн. Тел.:
(050) 338-97-77.
·Слюсарю-сантехніку. З/п 7516 грн. Тел.:
(044) 515-57-35.
·Слюсарю-складальнику виробів (спеціальні виробництва). З/п 14000 грн. Тел.:
(044) 594-83-38.
·Столяру. З/п 11000 грн. Тел.: (044) 234-6361, (044) 234-90-03.
·Сюсарю-сантехніку. З/п 10200 грн. Тел.:
(044) 207-50-48, (044) 207-50-49.
·Техніку-електрику. З/п 6500 грн. Тел.: (044)
249-22-02.
·Техніку. З/п 10000 грн. Тел.: (044) 462-58-99.
·Токарю. З/п 12000 грн. Тел.: (044) 258-23-26.
· Трактористу. З/п 10000 грн. Тел.: (044)
425-23-90.
·Фахівцю. З/п 10700 грн. Тел.: (044) 207-5048, (044) 207-50-49.
·Фахівцю. З/п 7300 грн. Тел.: (044) 249-22-02.
·Фахівцю з публічних закупівель. З/п 7000
грн. Тел.: (044) 291-61-93.
·Фельдшеру з медицини невідкладних
станів. З/п 14000 грн. Тел.: (044) 234-63-61,
(044) 234-90-03.
·Фельдшеру-лаборанту. З/п 10000 грн. Тел.:
(044) 547-98-66.
·Фельдшеру-лаборанту. З/п 6000 грн. Тел.:
(044) 451-28-76.
·Фельдшеру санітарному. З/п 12675 грн.
Тел.: (044) 462-58-99.
·Формувальнику залізобетонних виробів та
конструкцій. З/п 13000 грн. Тел.: (044) 43056-22, (099) 676-33-52.
·Шліфувальнику. З/п 8000 грн. Тел.: (044)
248-55-23.
·Штукатуру. З/п 10100 грн. Тел.: (044) 20750-48, (044) 207-50-49.
·Шукаємо домробітницю в м.Київ, іногородню, в сім’ю з 3 людей. Квартира 70 кв.м, з
проживанням та харчуванням. Вихідні та зарплата за домовленістю. Тел.: (093) 307-62-12.
·Шукаю фахівця-оптика для ремонту (юстировки) бінокля (подвійне зображення). Тел.:
(068) 722-30-29.

·Робітнику

10.3. Шукаю роботу

· Абсолютно
будь-який
комп’ютерний набір ваших текстів. Тел.: (098) 487-08-12, (099)
947-45-22, (097) 232-96-90.

·Адміністратором (вища економічна, досвід

в хостелах, міні-готелях, готелях, салонах
краси, знання ПК, оргтехніки, презентабельна зовнішність, укр., англ. рос. мови,
київська прописка, тренінги продажу). Тел.:
(093) 531-60-72.
·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). Розгляну 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.
·Адміністратором, посудомойницею, в
перукарні або іншу. Тел.: (068) 896-54-36,
(097) 183-56-00.
·Бібліотекарем, архіваріусом в Києві (досвід). Тел.: (063) 113-18-96 (Олена Борисівна).
·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 шкідливих звичок). Тел.: (066) 333-32-23.
·Будь-яку високооплачувану або на вихідні
дні (молодий чоловік, киянин, без шкідливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
·Будь-яку високооплачувану (молодий хлопець). Тел.: (098) 784-95-24.
·Будь-яку високооплачувану роботу (інтелектуально 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 з наданням житла (чоловік, 50
років, без шкідливих звичок). Тел.: (066)
921-74-40.
·Будь-яку (молодий чоловік). Тел.: (093)
092-38-90.
·Будь-яку надомну адміністративну без використання ПК. Тел.: (097) 792-84-26 (з 6.00
до 23.00, Маргарита).
·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 прибиральницею. Касиром не пропонувати. Тел.: (066)
160-01-40 (Олена).
·Будь-яку (повненька жіночка). Тел.: (096)
374-81-73.
·Будь-яку разову (чоловік, 43 роки). Розгляну всі пропозиції. Інтим не пропонувати.
Мережевий маркетинг не пропонувати.
Тел.: (099) 450-88-02.
·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.
·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), можливо разову. Тел.: (098) 908-90-99.
·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 собівартості. Тел.: (067) 177-63-99.
·Вахтером, комендантом, сторожем, охоронцем (чоловік, 51 рік, досвід, без шкідливих
звичок, киянин). Тел.: (095) 600-02-14.
·Виконавцем робіт, майстром з ремонтнобудівельних робіт (досвід 30 років). Тел.:
(097) 068-16-39.
·Виконавцем робіт по ремонтах та оздоблювальних роботах (стаж 30 років). Тел.: (066)
037-68-29.
·Вихователем для хлопців (чоловіче виховання). Приватний тренер, спринт, вибухова
сила, ЗФП, атлетизм. Тел.: (050) 065-12-57.
·Водієм в сім’ю з проживанням (самотній,
всі категорії, спокійне водіння). Тел.: (066)
237-49-02.
·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 30
років) на своєму МІЦУБІСІ AFX (2012
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 ФІАТ ФІОРЕНТИНО
(знання міста), можна разову або охоронцем
(чоловік, 60 років). Тел.: (066) 937-68-30.
·Гідну інтересну роботу з зарплатнею від
30 тис.грн/міс. (чоловік, киянин, з досвідом
роботи). Розгляну всі пропозиції. Тел.: (097)
899-75-18.
·Гувернанткою для школяра (забрати зі
школи, прогулянки, ігри, уроки, жінка, 51
рік, киянка, вища освіта, досвід в сім’ях, порядна, відповідальна, виконавча, без шкідливих звичок). Тел.: (099) 763-43-99.
·Гувернанткою, доглядальницею, консьєржкою, адміністратором, надомну, офісну
(жінка), можливі інші пропозиції. Інтим не
пропонувати. Тел.: (098) 469-31-70.
·Гувернером (чоловік, киянин). Тел.: (096)
055-13-98.
·Директором, заступником диркетора, адміністратором (вища освіта, досвід, вихований, працьовитий). Розгляну всі пропозиції. Тел.: (095) 532-75-21.
·Директором школи. Тел.: (068) 161-05-52.
·Диспетчером на дом. тел. (віруючий християнин). Тел.: (067) 597-31-24 (Павло).
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·Диспетчером на дом. тел., помічником кухаря ·Нянею для дитини від 1 року (повний та ·Еспандер
(Оболонський р-н). Тел.: (067) 425-17-49.

·Доглядальницею (досвід, медична освіта),
вахтовим методом. Тел.: (098) 513-21-93.

·Доглядальницею (досвід, стаж). Тел.: (068)

836-69-07 (Олена).
·Доглядальницею (досвічена), цілодобово, для дітей та дорослих, бажано Голосіївський р-н, але не обов’язково. Тел.:
(050) 065-12-57.
·Доглядальницею (є досвід), з проживанням. Тел.: (063) 122-98-39.
·Доглядальницею за мінімальну оплату, з
проживанням в Києві або передмісті (12
років досвіду, медик). Тел.: (063) 621-57-09,
(097) 020-92-55.
·Доглядальницею з проживанням (43 роки,
досвід). Інтим не пропонувати. Тел.: (068)
846-86-59.
·Доглядальницею з проживанням в Києві
(жінка, 43 роки, досвід, порядна, відповідальна). Тел.: (068) 113-71-09.
·Доглядальницею з проживанням в Києві
(маю досвід роботи). Тел.: (068) 708-37-17.
·Доглядальницею з проживанням в м.Києві
(жінка, 55 років, досвід, порядна, добросовісна). Інтим не пропонувати. Тел.: (098)
783-57-91.
·Доглядальницею з проживанням (жінка,
44 роки, досвід, порядна, без шкідливих
звичок). Тел.: (068) 568-66-24.
·Доглядальницею-компаньйонкою в сім’ю
на повний або частковий робочий день, без
проживання (досвід більш 7 років, є рекомендації), бажано на правому березі. Тел.:
(096) 570-96-52.
·Доглядальницею, можливо з проживанням.
Тел.: (066) 024-70-02.
· Доглядальницею (стаж 10 років, рекомендації), з будь-яким графіком. Тел.:
(067) 774-53-59.
·Доглядальницею. Тел.: (095) 920-86-91.
·Доглядальницею (уважна, охайна, досвід).
Тел.: (063) 378-40-73.

· Доглядальницею чи нянею для
людини похилого віку або інвалідів за житло чи договірну
ціну. Охайна уважна жінка 30
років. Все офіційно. Тел.: (066)
024-70-02.

·Догляну за дитиною в м.Борисполі, відведу
дитину на кружки в м.Бориспіль. Інтим не
пропонувати. Тел.: (096) 079-91-82.
·Домробітницею (генеральне прибирання,
мийка вікон, чищення меблів, килимів, ковроліну, працюю без хімічних засобів). Тел.:
(098) 702-90-99, (095) 578-21-24.
·Домробітницею (дівчина, досвід, знання
сучасної побутової техніки, медична освіта), можна разову. Тільки серйозні пропозиції. Тел.: (097) 247-70-71.
·Домробітницею з проживанням. Тел.: (063)
166-54-52 (Юлія).
·Домробітницею, прибиральницею квартир
(досвід). Тел.: (093) 087-75-51.
·Збирачем меблів, бажано у Дніпровському
р-ні. Тел.: (095) 532-33-06 (Микола).
·Інженером з експлуатації та ремонту засобів зв’язку. Тел.: (093) 451-12-95, (063)
507-34-72.
·Керівником музичного вокального колективу. Тел.: (066) 963-27-63.
·Компаньонкою для літніх людей (жінка,
48 років, пунктуальна, чистоплотна, без
шкідливих звичок). Тел.: (096) 880-01-79
(Світлана).
·Консьєржкою доба/троє, Харківський масив,
біля м. «Харківська», «Бориспільська». Тел.:
(066) 715-39-25.
· Консьєржкою, прибиральницею, з розклеювання реклами, Святошинський р-н,
Відрадний. Тел.: (068) 499-00-36, (093)
309-13-70.
·Косметологом. Тел.: (067) 403-03-15.
·Кур’єром або іншу будь-яку високооплачувану (киянин, знання міста, відповідальний,
без шкідливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
·Кур’єром (досвід 2 роки, стаж в фірмі
Грандес-Україна, чоловік, 43 роки), неофіційну, можна разову, вантажником, різноробом, проживаю в Голосіївському р-ні. Мережевий маркетинг не пропонувати. Тел.:
(099) 450-88-02.
·Кур’єром, охоронцем або іншу тимчасову з
гідною оплатою (киянин, 35 років, без шкідливих звичок, гарне знання Києва). Тел.:
(066) 333-32-23.
·Кур’єром по доставці документів. Тел.:
(066) 629-04-31.
·Кухарем домашнім (інтелігентна, охайна,
добросовісна жінка, готую обіди). Тел.:
(063) 609-85-30.
·Лектором-викладачем, екскурсоводом,
журналістом, перекладачем рос.-укр. письмово та усно (киянка, 48 років, вища гуманітарна, приємна зовнішність). Інтим не
пропонувати. Тел.: (066) 963-27-63.
·Малярем (досвід). Тел.: (096) 700-34-50.
·Малярем-штукатуром 5-го розряду (шпалери, безпіщанка, штукатурка, откоси,
стелі, штукатурні роботи, прибирання приміщення). Тел.: (096) 534-51-75.
·Малярем-штукатуром (висококваліфікований чоловік, киянин) з ремонту квартир,
офісів. Тел.: (097) 417-70-60.
·Масажисткою (медична освіта, професіонал). Тел.: (093) 271-81-29.
·Медсестрою по догляду, домробітницею
з частковою зайнятістю, бажано в с.Гатне,
Білогородка, Вишневе, Ворзель, Пуща-Водиця. Тел.: (097) 773-17-82, (093) 604-79-22.
·Менеджером на мобільному телефоні (є
база) або диспетчером на телефоні. Тел.:
(099) 600-95-89.
·Мийницею, прибиральницею. Тел.: (050)
643-44-89, (097) 889-50-82.
·Мийницею, прибиральницею. Тел.: (097)
889-50-82.
·Муляром, плиточником (будь-яка складність). Тел.: (063) 472-52-55.
·Надомну без застав та продаж. Тел.: (063)
947-51-31.
·На неповний робочий день, можна нянею,
доглядальницею або іншу оплачувану
(досвід, жінка, 39 років, серйозна, пунктуальна, без шкідливих звичок). Інтим не пропонувати. Тел.: (099) 564-41-81.
·Нянею в м.Київ (відповідальна, пунктуальна, охайна, не конфликтна, без шкідливих звичок, багато років працювала в
сім’ях, дуже люблю дітей). Тел.: (050) 51326-27, (096) 017-47-54.
·Нянею-гувернанткою (досвід у сім’ях
більш 20 років з дітьми від народження до
школярів, киянка, без шкідливих звичок,
відповідальна, пунктуальна, є рекомендації), шукаю з частковою або повною зайнятістю. Тел.: (097) 717-51-51.
·Нянею, гувернанткою (киянка, 50 років,
без шкідливих звичок, сім’я медиків, досвід
більш 20 років, є музична освіта - бандура),
для дитини від народження та до школи (порядна, відповідальна, дуже люблю дітей, є
рекомендації. Тел.: (068) 330-49-15.

люблячий догляд за вашою дитиною, прогулянки та ігри на свіжому повітря, заняття та
індивідуальний підхід до дитини, грамотне
володіння укрїнською та російською мовами). Киянка (52 рік, відповідальна, турботлива, 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 2 років (вища педагогічна освіта, досвід у дошкільних закладах, у сім’ях від 5 років, методики, провожу заняття, знання дитячої психології, як
медсестра). Тел.: (093) 531-60-72.
·Нянею для дитини від народження (досвічена медсестра), повна або часткова зайнятість. Тел.: (099) 564-12-04.
·Нянею, доглядальницею, прибиральницею, мийницею з проживанням. Тел.:
(066) 630-04-19.
·Нянею (жінка, 60 років), можна на вихідні,
у вечірній час. Тел.: (097) 393-22-72.
·Нянею на вихідні дні, святкові дні, новорічну 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 пропонувати. Тел.: (097) 257-95-18.
·Нянею у вечірній час. Тел.: (099) 153-24-14.

· Оператором ПК надомну. Тел.:
(098) 487-08-12, (099) 947-45-22,
(097) 232-96-90.

·Охоронником

на денну зміну (освіта середня технічна, форма одягу костюм). Заробітна плата від 10 тис.грн. Служба в армії
мається, досвід роботи теж. Тел.: (097) 30150-09 (Ігор).
·Охоронцем в м.Бориспіль, доба/двоє або
доба/троє, зарплата два рази на місяць. Тел.:
(095) 644-22-30.
·Охоронцем особовим (45 років, досвід, без
шкідливих звичок). Розгляну всі серйозні
пропозиції. Тел.: (068) 312-10-06 (Роман).
·Охоронцем (чоловік 55 років). Тел.: (096)
154-74-26.
·Охоронцем, швейцаром, гардеробником,
кур’єром (62 роки, досвід 17 років, спортивної статури, високий на зріст, освіта
вища). Розгляну всі серйозні пропозиції.
Тел.: (095) 389-39-94 (Олег Олександрович).
· Перекладачем англ. мови. Тел.: (067)
259-18-14.
·Підсобником або різноробом на будівництво зі щоденною оплатою, високооплачувану. Тел.: (097) 644-87-91.
·Пічником (каміни, печі). Тел.: (066) 846-47-98.
·Плиточником або іншу некваліфіковану
(посвідчення плиточника 2002 року, досвід).
Тел.: (066) 566-44-20.
· Плиточником каменщиком. Тел.: (063)
472-52-55.
·Плиточником. Тел.: (093) 101-45-74.
·Плиточником. Тел.: 405-58-67, (096) 948-90-49.
·Подобово, можна в охороні (досвід в торгівлі, жінка, 39 років, комунікабельна, пунктуальна, відповідальна). Інтим не пропонувати. Тел.: (099) 564-41-81.
·Подобову. Тел.: (066) 630-04-19.
·Помічником в бізнес, охоронцем котеджів,
управляючим та іншу (молодий чоловік,
42 років, інтелектуально та фізично розвинутий). Тел.: (063) 611-44-04.
·Помічником директора, високооплачувану,
на правому березі (відповідальний киянин,
51 рік, технічна освіта). Не пропонувати
дистриб’юторство, мережевий маркетинг,
продаж на вулиці. Тел.: (067) 700-98-34.
·Помічницею по дому, компаньйонкою, доглядальницею. Тел.: (066) 087-43-61.
·Прибиральницею квартир. Якісно. Тел.:
(063) 890-04-31.
·Прибиральницею офісів, квартир, бажано
у денний час, Голосіївський р-н (жінка).
Тел.: (099) 140-67-91.
·Продавцем без знання касового апарата
(профіль - постіфльна білизна, швейна фурнітура, жіночий одяг, швачка 3-го розряду).
Тел.: (067) 177-63-99.
·Продавцем в нічний час. Тел.: (093) 087-75-51.
·Продавцем. Інтим не пропонувати. Тел.:
(068) 074-58-55.
·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, соцпрацівником, бажано із наданням житла. Тел.: (097) 422-95-56, (066)
310-39-11.
·Продавцем у кіоск, бажано Деснянський
р-н. Тел.: (063) 113-18-96 (Олена Борисівна).
·Психологом, лайф-коучем, девелопером,
бажано в Гостомелі. Тел.: (066) 572-90-46.
·Різноробом, вантажником зі щоденним
розрахунком, в межах Києва. Тел.: (093)
766-91-74.
·Робітником кухонним (киянин, 45 років,
досвід). Тел.: (067) 425-17-49.
·Роздатчицею рекламних листівок (швидка,
відповідальна, уважна) та ін. в багатолюдних місцях. На ваших умовах. Тел.:
(093) 026-32-16.
·Садівником з прибирання саду, демонтажу
старих прибудов. Тел.: (095) 850-05-02.
·Складачем ручок або іншу надомну роботу,
м.Біла Церква. Тел.: (096) 753-24-96.
·Стікеровщицею, пакувальницею в
м.Бориспіль (п’ятиденний графік роботи, з
9.00). Тел.: (073) 064-08-95.
·Стікерувальницею, пакувальницею у Борисполі, з 9.00 до 18.00. Тел.: (099) 204-34-59.
·Столяром-встановлювачем або вантажником, 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 з проживанням (жінка пенсійного віку). Тел.: (096) 947-25-89.
·Фотомоделі. Тел.: (066) 119-72-60.
·Частково пригляну за людиною, дитиною,
квартирою в обмін на безкоштовне проживання. Тел.: (094) 925-29-70, 360-59-70.
·Штукатуром, покрівельником, покрівля дахів,
малярно-штукатурні роботи (чоловік, без
шкідливих звичок). Тел.: (099) 002-17-89.

! Дозвілля 11
11.1 Спорт, туризм,
відпочинок
куплю
·Байдарку (спорт. або любительську, 1 або
2-місну, для себе). Тел.: (067) 911-29-90.

(б/к, для себе, на пружинах). ·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР, баян
ВЕЛЬТМАЙСТЕР (5-рядний), віолончель,
Тел.: (063) 024-77-20.
контрабас скрипковий, скрипку, гармошку.
Тел.: (097) 856-75-00.
себе). Тел.: (096) 064-11-80.
·Парасольку пляжну (велику), приладдя для ·Баян ЕРА (для себе). Тел.: (063) 562-50-29.
риболовлі (для себе) недорого. Тел.: 525-68-13. ·Гармонь, баян, акордеон, домру. Тел.: (095)
·Пневмопістолет МАКАРОВ або ін. Тел.: 156-36-40.
·Гітару, скрипку. Тел.: (093) 701-31-51.
(050) 534-94-44.
·Інструменти смичкові та струнні (старі, розпродам
непридатні для використання). Вислухаю
·Акваріуми (нов., 130 л) - 260 грн, пояс для биті,
підтримки та розгрузки нижніх м’язів спини будь-які пропозиції. Тел.: (063) 730-67-55.
·
Скрипку,
віолончель, гітару (можна старі,
(тренування, фітнес та ін., нов.) недорого.
розбиті, в будь-якому стані, на запчастини,
Тел.: (073) 437-91-31.
під ремонт або запчастини до них). Тел.:
·Бінокль БУШНЕЛ (США, розсувний, (063) 730-67-55.
збільшення 8-кратне, нов., в упаковці, ідеальний для туризму та полювання) - 850 грн. · Скрипку, гітару (для себе). Тел.: (067)
911-29-90.
Тел.: (067) 700-98-34.
·Бінокль. Тел.: (099) 551-30-41.
продам
· Велотренажер пружинний. Тел.: (097) ·Акордеон АКОРД ОРИОН (3/4, 2 регістри
праворуч, валіза, паски в комплекті) - 2,4
340-08-29.
·Вудки нов. (7, 8, 9 та 11 м, імп.) від 1,2 тис. тис.грн. Тел.: (066) 324-71-45.
грн до 4 тис.грн. Тел.: (068) 414-66-71 (Ми- ·Акордеон, баян, домру, балалайку, мандоліну, сопілку, плечові ремні, електробаян.
кола Вікторович).
·Вудку з катушкою (довжина 5 м). Тел.: Тел.: (050) 562-93-96.
· Акордеон, баян, ремні плечові, там(096) 007-07-01.
скрипку (1/8), домру, мандоліну.
·Гантелі (нерозсувні, 10 кг) - 600 грн, 6 кг бурин,
- 350 грн, 5 кг - 300 грн, 3 кг - 200 грн, 2,5 Тел.: 331-27-29.
·Акордеон ВЕЛЬТМЕЙСТЕР (3/4, нов.) - 1,5
кг - 200 грн. Тел.: (067) 587-67-95.
·Гирю (16 кг) - 500 грн. Тел.: (067) 581-44-47. тис.грн. Тел.: (050) 416-61-63.
·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР,
·Гирю (спорт., 24 кг). Тел.: (050) 249-50-72. скрипку,
віолончель, баян, домру, саксофон,
·Гриф для штанги (нов., власна вага 5 кг) трубу, гармонь. Тел.: (098) 812-00-80.
- 250 грн, торг. Пешню для зим. риболовлі ·Баян (б/к). Тел.: (067) 116-41-91.
(нов., розсувна). Тел.: (068) 126-31-07.
ЕТЮД. Тел.: (098) 770-20-68.
·Електромасажер НУГА БЕСТ (для всього ··Баян
організму, Південна Корея) - 7 тис.грн. Тел.: Баян ПОЛІССЯ (ідеальний стан) - 1,1 тис.
грн. Тел.: (066) 702-41-44.
(093) 730-15-94, 544-21-49.
·Еспандер - 30 грн. Тел.: (067) 210-85-35. ·Гармонь. Тел.: (097) 235-82-17.
·Ковзани з черевиками (чол., р.38) - 100 грн. ·Гармонь. Тел.: 517-58-02, (097) 235-82-17.
·Гармонь ЧАЙКА-2 (Шуйська, б/к) - 200
Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
баян ЕТЮД-205М (тульський) - 150 у.о.,
·Ковзани з черевиками (чорні, р.42, гарний у.о.,
гармошку (строй ля мажор, нов., Україна) стан) - 300 грн. Тел.: (099) 620-06-09.
100 у.о. Тел.: (096) 174-45-49.
·Ковзани роликові (р.39), парасольку ·Гітари, баян (потребує ремонту). Тел.:
пляжну. Тел.: (068) 385-49-78.
996-62-70.
· Ковзани роликові (р.48-41). Тел.: (050) ·(097)
Домру (майстерова, фабрична), балалайку
727-86-63.
мандоліну (антикварна, потребує
· Компресор для аквалангів. Тел.: (097) (Ленінград),
реставрування). Тел.: (067) 878-56-42.
253-21-57.
·
Електробаян БАРКАРОЛЛА з міді-сис·Крильчатку водяного охолодження. Тел.: темою (5-рядний). Тел.: (067) 672-58-58.
(066) 825-18-45.
· Піаніно АКОРД недорого. Тел.: (050)
·Лижі бігові (різні, б/к) від 100 грн (МАЛИШ) 442-33-76.
до 400 грн (БЕСКІД) та черевики, кригобур
ЛЕНІНГРАД (нов., діаметр 150 мм) - 800 грн, ·Піаніно БЕРГ (Німеччина, старовинне).
шахи (подарункові, ексклюзив, Індія) - 1,5 тис. Тел.: (066) 752-46-26.
·Піаніно (гарний стан) недорого. Тел.: (098)
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Лижі (дерев., 2 пари, нов.), лижі пластикові 598-66-61.
·Піаніно (корич., гарний стан) - 100 грн.
(2 пари, б/к). Тел.: (067) 904-55-81.
·Лижі з кріпленням (без палиць) - 200 грн. Тел.: 295-30-31.
·Підніжку для гітари (дерев.). Тел.: (095)
Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
·Лижі, санчата - 100 грн. Тел.: (050) 653-38-48. 617-00-50.
·Рояль RUDOLF STELZHAMER VIEN
·Лижі. Тел.: (098) 296-05-50.
(1878 р.вип., кабінетний, потребує неве·Масажер для ніг (інфрачервоний луч). Тел.: личкого
ремонту та рестарвування, само(063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
вивезення) - 700 у.о., скрипку (4/4, німецька
·Матраци надувні (з насосом, Чехія). Тел.: копія Антоніо Страдиварі, рівень муз. училища) - 500 у.о. Тел.: (096) 174-45-49.
(097) 272-21-85.
·Мотор ВІТЕРЕЦЬ-8 для човна (гарний стан) ·Синтезатор ЯМАХА EZ-200 (великий).
- 140 у.о., рушницю для підводного полювання Тел.: (095) 280-43-75.
- 110 у.о., намет (4-місний, Польща) - 125 у.о., ·Систему КАРАОКЕ. Тел.: (067) 230-04-94.
приладдя для зим. та літ. риболовлі. Тел.: (066) ·Скрипку (нов., Москва, 4/4) - 200 у.о. Тел.:
215-67-22, (098) 846-67-30.
(096) 174-45-49.
·Нарди великі - 250 грн. Тел.: 410-45-40.
·Сопілку концертну (дерев’яна) - 300 грн.
·Обладнання для тенісного майданчика Тел.: (098) 247-55-17.
(13,4х6,1 м, дві ракетки, 4 м’яча, сумка).
Тел.: 412-79-70.
11.4 Антикваріат,
·Обруч масажний (спорт., для ефективного викоштовності
далення жиру з талії та формування стрункої
фігури) - 200 грн. Тел.: (068) 126-31-07.
куплю
·Одяг для спортивних бальних танців. Сукні · Антикваріат. Військову форму,
конкурсні для стандарту та латини. Туфлі станзначки, ікони, монети, фотографії,
дартні (нов.). Тел.: (067) 323-70-71.
·Окуляри сонячні (темні) недорого. Тел.: самовари, статуєтки, коралове
намисто, бурштин, парфуми,
(066) 766-00-52.
·Палатку туристичну. Тел.: (095) 280-43-75. книжки, картини, годинники та
·Плащ-накидку генеральський (1954 інше. Дорого. Тел.: (098) 761-58р.вип.). Тел.: 234-05-94, (068) 350-29-61.
38, 383-80-32.
·Прокладку для головки блока циліндрів ·Аптечки військові (жовтого кольору, вітч.).
для човникових моторів ВИХОР-30 (нов., Тел.: (050) 558-60-95.
СРСР) - 120 грн. Тел.: (096) 659-49-85.
Знаки, бінокль, фотоапарат, картини, го·Ракетки для великого теніса - 150 грн, ·динники,
іграшки СРСР, роги сайгака, ніж,
басейн дитячий надувний (діаметр 1,5 м, кортик, іграшки для ялинки, грамплатівки
висота 30 см) - 200 грн, круг надувний - 50 (рок-музика), прапор СРСР, статуетки, сагрн, намети туристичні (2 шт., больнья, до- мовар, бивень, шахи, магнітофон, намисто,
нишко, вага 200 г) по 50 грн, можна з поро- бивень моржа. Тел.: (050) 680-66-20, (097)
лоновим матрацем. Тел.: (093) 461-82-10.
571-15-90.
·Ракетки для великого тенісу, намети тури- ·Значки, гроші паперові, монети, облігації,
стичні (2 шт., болонья, 1-місні, можна з ма- старі лотерейні квитки, старі поштові листівки,
трацами). Тел.: (098) 247-55-17.
фотографії та ін. Тел.: (067) 234-45-91.
·Ракетки для великого тенісу. Тел.: (099) ·Значки, монети, арифмометр (до 1931
124-69-22.
р.вип.). Тел.: (050) 193-78-17.
·Ракетку ЮНАЦЬКА для великого теніса, ·Монети СРСР (1 кг) - 100 грн, серп староракетки для пін-понга, лижі бігові КА- винний - 150 грн. Тел.: (095) 850-05-02.
РЕЛІЯ, СПОРТ (2 пари, 210 см, 150 см),
Монети СРСР, марки, паперові гроші для
ковзани (р.39, 2 пари), ключкі хокейні (2 ·колекції.
Тел.: (067) 911-29-90.
шт.), санчата дитячі, м’ячі для великого
тенісу ОПТЕМІД (Чехія, 3 шт., в упаковці, ·Платівки вінілові (Штраус, Штоколов та
ін.). Тел.: (097) 413-18-96, 280-85-88.
оранжеві). Тел.: 278-32-27.
·Ракетку ЮНІСТЬ для великого тенісу - 400
продам
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Годинник настінний (старовинний, Швей·Рюкзак (1 шт., нов., в упаковці, великий, фір- царія). Тел.: (050) 210-68-95.
мовий) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 222-75-72.
·Дзеркало старовинне (декор срібло, ручне).
·Рюкзаки шиті (гобелен + джинс) від 400 Тел.: (093) 784-31-46.
грн. Тел.: (063) 360-86-92.
·Картину маслом (84х110 см). Тел.: 463-19-56.
·Рюкзак (нов., 50х70 см, туристичний, · Колекцію капелюхів 1960 р., дошку мечорний) - 400 грн. Тел.: (050) 851-70-23.
моріальну (дореволюційна). Тел.: (097)
· Рюкзак нов., кріплення для лиж. Тел.: 941-69-67.
463-19-56.
·Колекцію царських монет Російської ім·Сідло спортивне для верхової їзди на конях перії (початок 19 ст., більше 200 років, в
гарному стані). Тел.: (067) 319-67-89.
(Німеччина). Тел.: (095) 859-87-34.
·Тренажер BSR-1500 RAIDER багатофунк- ·Лампу гасову. Тел.: (066) 883-22-97, (067)
ційний (б/к, вага 10 кг). Тел.: (066) 203-11-90. 172-59-89.
·Тренажер РОЛИК-КОЛЕСО (для ефек- ·Ланцюжок срібний КОРОЛІВСЬКИЙ
тивного зміцнення м’яхів брюшного пресу, БІСМАРК (довжина 57 см, ширина 7 мм, виспини та плечового поясу, гарний стан) сота 4 мм, вага 32,5 г, нов., проба 925, дуже
- 200 грн, торг. Ніж для полювання (нов., красивий) - 3,2 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
шкіряний футляр). Тел.: (068) 126-31-07.
·Листівки старовинні, фотокартки, доку·Тренажер ручний (для м’язів пресу), мотор менти часів Рейху. Тел.: 234-05-94, (068)
ВИХОР-20Р, мішок спальний. Тел.: 234-05- 350-29-61.
94, (068) 350-29-61.
·Монети, марки. Тел.: (066) 766-00-52.
·Трос для човна. Тел.: 419-34-05.
·Монети Німеччини. Тел.: (096) 007-07-01.
·Чоботи-броди (для риболовлі, б/к, гарний ·Монети та бони СРСР, іностранні монети,
стан), канат спортивний для підтягування, українські купони. Тел.: (063) 756-85-29.
перетягування. Тел.: (095) 133-93-74.
·Монету срібну (1 карбованець, 1749 року,
·Шахи (дошка 50х50 см, фігури пластмасові Єлизавета-2, 4,1 см), самовар (18 ст.). Тел.:
під старовину, гарний стан) - 900 грн. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
(067) 709-60-81.
·Намисто бурштинове. Тел.: (099) 231-98-40.
·Шахи КАРПОВ (дерев., магнітні), мішок ·Облігації СРСР (1966-1982 р.) та акції
спальний. Тел.: (097) 844-92-76.
київського підприємства (1999 р.вип.), міні
· Шахи на магнітній основі. Тел.: (066) 60-кратний мікроскоп з лупою (LЕD-підсвічення, настроювання фокусу, для ремонту
766-00-52.
та колекціонування) - 160 грн. Тел.: (050)
·Шашки. Тел.: (099) 664-75-07.
·Шашки. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60. ·951-03-07.
Пристрій для прання білизни (антикварне,
·Штани для риболовлі та полювання (нов., дерев.,
«рубель», гарний стан). Тел.: (067)
утеплені, р.56), гантелі класичні (литі, 8 кг) 837-43-47.
- 750 грн. Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
·Репродуктори РЕТРО (3 шт., колекційні).
Тел.: (050) 193-78-17.
послуги
·Жінка (80 років, інтелігентна, люблю прогу- ·Самовар старовинний. Тел.: 566-32-73,
лянки) шукаю супутницю. Тел.: 288-24-24.
(050) 441-31-60.
·Молодий чоловік 33 роки, стрункий, віч- ·Швейну ЗІНГЕР (1893 р.вип., оригінал) доливий, люблю прогулянки. Шукаю супут- рого. Тел.: (050) 653-38-48.
ниць та супутників для прогулянок. Бажано
у Гостомелі. Тел.: (066) 572-90-46.
11.5. Книги, філателія, інше
·Шукаю подругу для сумісних подорожей,
куплю
для прогулянок на велосипеді. Тел.: (095)
085-90-19.
· Автомоделі масштабні, металеві,

·Еспандер на пружинах або на гумках (для

·Бінокуляр налобний, радянський, БЛ-2, зі 11.3 Музичне обладнання,
скляними лінзами, мікроскоп монтажний
інструменти
СРСР. Тел.: 332-03-61.
·Велотренажер (в будь-якому стані). Тел.:
куплю
(050) 534-94-44.
·Акордеон, грамплатівки, баян, магнітофон
·Гантелі, гирі. Тел.: (050) 534-94-44.
(для себе). Тел.: (050) 680-66-20.

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

пластмасові, в будь-якому вигляді і
стані. Вироблені в СРСР, а також закордонних виробників. Куплю журнали «За рулем» до 1970 р.в. Тел.:
237-39-30, (050) 169-57-73, (063)
237-39-30, (096) 533-23-52.

30.04–13.05.2021

·Відео

та аудіозаписи (1970-2000 р., концерти, програми, передачі, для себе) недорого. Тел.: (093) 701-31-51.
·Грамплатівки з записами класичної музики, грамофон. Тел.: 528-25-26.
·Гумку запечатану (типу «Турбо», для
колекції), скриню стару, фотоапарат плівковий. Тел.: (066) 756-76-85.
·Книги: «Альтернативная онкология» (1-2
часть), Гордєєва «Победить рак», Гарбузов
«Питание при раке». Тел.: (098) 247-55-17.
·Книги старовинні дорадянських часів.
Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
·Книгу «Альтернативная онкология» (1-2
частина), Гордєєва «Победить рак», Гарбузов «Питание при раке», Сидоров «Его
величество витамин». Тел.: (093) 461-82-10.
·Марки, монети. Тел.: (093) 701-31-51.
·Словник великий німецький-російський
під редакцією Лейна. Тел.: (096) 786-22-08.
·Шахи, грамплатівки, нарди (для себе).
Тел.: (050) 680-66-20, (097) 571-15-90.

продам
·Бібліотеку домашню. Тел.: (093) 290-35-12.
·Бібліотеку укр. літератури та ін. Тел.: (095)

964-74-94.
дитячу (кольорові ілюстрації, 500
стор.), словник рос. мови Ожегова. Тел.:
(063) 705-62-45.
·Біблію на англ. мові, шахи на магнітній
основі, платівки (фірма «Мелодія»), підборку журналів «Стерео и видео», словник
англо-рос. медичний, книгу старовинну
кулінарних рецептів та ін. нові книги, касети та журнали для вивчення англ. мови,
книги нов. на рос. та укр. мовах. Тел.: (066)
766-00-52.
·Велику радянську енциклопедію. Тел.:
419-34-05.
·Видання підписні, атлас «Природных условий и естественных ресурсов Украины».
Тел.: (097) 483-74-18.
·Голки для патефона. Тел.: 528-25-26.
·Грамплатівки (1970-80 рр., естрада), книги з
домашньої бібліотеки. Тел.: (098) 858-20-45.
·Грамплатівки із записами класики та естради,
підборку журналів «Отдохни», «Звезды»,
книги «Школа рисования живописи», Некрасов (поезія). Тел.: (097) 392-65-67.
·Грамплатівки (класика). Тел.: (050) 859-95-85.
·Довідник ‘’Пенсійні спори. Форми заяв та
коментарі’’. Тел.: (095) 342-07-39.
·Енциклопедію малу медичну (3 томи), бібліотеку домашнього господарства (2 томи),
малу радянську енциклопедію (1930 р.вид.).
Тел.: (068) 901-53-42.
·Енциклопедію радянську велику (1973 р. видання, повна збірка). Тел.: (068) 126-31-07.
·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.
·Журнали юридичні наукові «Право
України» за 2011-12 р., «Юридична
Україна» 2008-2015 р., «Часопис права
Київського університету» за 2013-14 р. та
ін. в гарному стані. Тел.: (063) 982-26-50.
·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 монастыри). Тел.: (073) 432-99-94.
·Збірник «Готові форми заяв до судів та
державних установ на 20/21роки з коментарями». Тел.: (050) 919-43-39.
·Кальян. Тел.: (096) 007-07-01.
·Картини (ручне вишивання, 60х60 см, в
рамі, без скла, друга 25х45 см). Тел.: (067)
157-07-82, 412-10-19.
·Картини (сучасне мистецтво), словник
англо-німецько-російський (тематика екологія), книги (художня література), словник
радянський енциклопедичний (1981 р.вид.).
Тел.: (093) 201-59-89.
·Картини українських художників. Тел.:
(095) 281-72-74.
·Картину «Дівчина з букетом квітів» (дорога
позолочена рама, нов., в упаковці, 63х115 см)
- 750 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Книги: «Атлас пород собак», «Иллюстрированная
энциклопедия
птиц»,
И.С.Тургенєв «Записки охотника» (1949 р.
видання). Тел.: (050) 382-01-36.
·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 томів). Тел.:
(067) 230-04-94.
·Книги: Дисней «Лучшие сказки о животных», «Мифы античности», «Великие
произведения искусства», «Великие тайны
прошлого» (все нов.). Тел.: (063) 752-88-12.
·Книги з історії та традицій єврейського
народу, книгу «100 єврейських містечок Подолії» - 200 грн. Тел.: (063) 692-22-49.
·Книги з історії традицій єврейського
народу, книгу «100 єврейських містечок
Поділля». Тел.: (050) 076-91-61.
·Книги з мистецтва (архітектура, живопис
та ін.). Тел.: (096) 786-22-08.
·Книги з репродукціями по мистецтву (видання середини 20 ст., радянських часів),
Дж. Лондон, Гете, Тургєнєва та ін. Тел.:
(097) 413-18-96, 280-85-88.
·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, репродукції картин, живопис, графіка. Тел.: (068)
385-49-78.
·Книги із домашньої бібліотеки. Тел.: 22996-75, (066) 272-24-04.
·Книги із домашньої бібліотеки, укр.-рос. енциклопедія - 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 (мистецтво), учебники та книги на
англ. мові, словники. Тел.: (063) 104-18-39.
·Книги по історії та традиціях єврейського
народу, 35-120 грн, книгу «100 єврейських
містечок» (б/к) - 180 грн. Тел.: (094) 906-01-75.
·Книги: Пушкін, Гладковський, Шолохов,
Чехов, Микола та Лев Толстой, Чарльз Діккенс. Тел.: (098) 769-52-04.
·Книги: Радхакрішна и Култер «Гомеопатическое лечение рака» - 200 грн. Тел.: (093)
461-82-10.
·Книги різні (в т.ч. підписні, дитячі, в гарному стані). Тел.: 550-95-89.
·Книги різні (Герцен, Тургєнєв, Ленін, бібліотека). Тел.: 407-59-72.
·Книги різні, збірки творів, патефон,
платівки. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
·Книги різні, картину «9-й вал» (масло,
холст, більше 100 років, старовинна). Тел.:
234-05-94, (068) 350-29-61.
·Книги різні, колекцію сірників, колекцію
марок. Тел.: (044) 560-18-91.
·Книги «Художественная вышивка» (ілюстрації), «Ручное и машинное вышивание»,
справочник з радіоелектроніки (під ред.
проф. Куликовського). Тел.: (050) 948-43-10.

·Біблію

·Книгу «100 єврейських містечок» - 140 грн,
книги по історії та традиціях єврейського
народу - 30-90 грн, підсвічник ханукальний
(подарунковий, з набором свічок, два комплекти) - 250 грн. Тел.: (050) 076-91-61.
·Книгу «100 єврейських містечок» - 200 грн,
книги з історії та традиції єврейського народу - 25-100 грн. Тел.: 337-51-75.
·Книгу «Автоматичні коробки передач.
Серія для професіоналів. Рекомендації
з діагностування і ремонту. Заправочні
об’єми різних моделей АКП» (45 марок, 158
моделей), книгу А.Герасимова «Компас 3D
W-10» (в оригіналі, найбільш повне руководство). Тел.: (066) 173-34-06.
·Книгу Блаватской «Тайная доктрина» (2
тома) - 10 тис.грн. Тел.: (098) 481-68-83,
(098) 481-68-82 (Светлана Гавриловна).
·Книгу «Букварь гітаріста» (посібник для
початківців) - 30 грн. Тел.: (068) 050-01-14.
·Книгу Данила Каревського «Антикиллер»
(роман), зарубіжний кріміналістичний
роман Хеммет, Хмелевська та Маклін, «Еммануєла» (автор Арсан, 2 книги), детектив
«Кукла», «Снайпер» (автор Чейз), супердетектив Ніккі Спілєйн, «Конфетка» (Сазер).
Тел.: (096) 564-32-05.
·Книгу Енн Флетчер «Мадам в сенате»,
Сильвія Бурдон «Праздник любви», Рут
Диксон «Чувственная женщина» - 75 грн.
Тел.: (096) 174-45-49.
·Книгу: Куманевский «История культуры
Древней Греции и Рима» - 110 грн, книгу
В.Семенова «Монеты России 1700-1919 г.»
(базовий каталог 700 стор., нов., подарунковий) - 2,7 тис.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 Сабанєєва «Жизнь и ловля пресноводных рыб» - 300 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Книгу справочник «Вычислительные
устройства на микросхемах» (1988 р.вид.).
Тел.: (068) 198-15-97.
·Літературу з художнього вишивання,
шиття; атлас залізниць СРСР; Велику радянську енциклопедію (збірник) дешево; літературу дитячу; книгу «Ремонт автомобиля
АЗЛК-2141 МОСКВИЧ», Біблію в ілюстраціях. Тел.: 463-19-56.
·Літературу нотну для баяна та акордеона.
Тел.: (096) 389-88-31.
·Марки, платівки. Тел.: (067) 686-37-46 (з
19.00 до 20.00).
·Модель ОЛІМПІАДА-80 (сувенирна, чеканка) - 105 грн або обміняю на шахи. Тел.:
(096) 174-45-49.
·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.
·Платівки (90 шт., виготовлені до 1978 р.,
СРСР, Польщі, Болгарії, Чехії, естрада, джаз
та ін., не використовувалися). Тел.: (073)
437-91-31.
·Платівки, відеокасети. Тел.: (063) 977-46-80.
·Платівки для патефона, книги (є кулінарія),
рами для картин, шахи, шашки. Тел.: 56632-73, (050) 441-31-60.
·Платівки для патефона (колекційні, танці,
1940-60 р.). Тел.: (067) 355-50-28.
·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 «Речи Сталина». Тел.: (067)
169-29-99.
·Платівки (речі Сталіна). Тел.: (068) 043-86-77.
·Платівки. Тел.: (050) 107-45-25.
·Посібники практичні «Своя вітроелектростанція» (потужність 800 Вт - 14 кВт, 9 моделей), «Біогаз на сільському подвір’ї» (безкоштовне опалення). Тел.: (095) 932-56-68.
·Посібник «Списання (оскарження) заборгованості за житлово-комунальні послуги»,
на 20/21 роки. Тел.: (099) 214-72-51.
·Практичний посібник «Велика книга роботи
по дереву» (випилювання лобзіком, випалювання, гравірування, основи бондарного ремесла, плетіння). Тел.: (096) 717-43-50.
·Практичні посібники «Сонячний вегетарій» (вітамінний достаток цілий рік, теплиця нового покоління, не потребує опалення при зовнішній температурі повітря
мінус 10 градусів), «Вирощування грибів до
5 врожаїв на рік». Тел.: (095) 932-56-68.
·Рами для картин. Тел.: (099) 103-44-10.
· Рослини кімнатні дешево. Тел.: (093)
920-35-86.
·Словник болгарсько-російський, книги
(харчування, медицина) недорого. Тел.:
(099) 664-75-07.
·Словники (японськк мова), словник італ.
мови (великий), словник енциклопедичний.
Тел.: (067) 503-37-84.
·Словник рос.-укр. (3 томи), словник укр.
мови (10 томів, академічне видання). Тел.:
(099) 299-52-90.
·Статті цікаві з преси за минулі роки по
темах, в папках за ціною макулатури, журнали технічні «Моделист-констрктор»,
«Наука и жизнь» та ін. по 1 грн. Тел.: (066)
679-28-09.
·Статуетки керамічні (Україна). Тел.: (097)
996-62-70.
·Холст (50х60 см) - 150 грн, торг. Тел.: (098)
900-31-45.
·Шахи подарункові (каміння, ексклюзив) 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
послуги
·Поет, письменник, складач рекламних тек-

стів у віршах та прозі. Російською та українською мовами. Тел.: (066) 963-27-63.
·Приймаю замовлення на поетичні поздоровлення. Авторське право зареєстроване.
Тел.: (050) 695-36-92.

11.6. Домашні тварини,
кімнатні рослини
куплю
·Вус золотий (для себе) недорого. Тел.:

(097) 227-84-96.
·Рослину епіфіліум (венус, райсе, різе,
квітучу, для себе). Тел.: 484-49-00.
·Рослину епіфіліум (під час цветіння, будьякого кольору, для себе). Тел.: 484-49-00.

продам
·Акваріум (120 л, кришка, тумба, пристрої).

Тел.: 567-05-90.
(180 л, з червоними рибкамипапужками та кутовою тумбою) - 500 грн.
Тел.: (067) 321-31-18.
·Алое (3 роки). Тел.: (096) 435-44-87.
·Алое (4 роки) - 60 грн. Тел.: (097) 386-80-01.
·Бібліотеку медичну, книги з психіатрії
загальної, судової, іглорефлексотерапії, наркології, косметології, лікарські рослини та
лікування медом, стоматології та ін. Тел.:
(096) 406-31-39.
·Будку для собаки (подвійна, утеплена).
Тел.: (098) 296-05-50.
·Вазони квітів: коляніус червоний (6 шт.),
герань лікувальну, кактуси недорого. Тел.:
(098) 115-55-25.
·Горщики для квітів (вітч.). Тел.: 428-36-66,
(097) 710-98-15.

·Акваріум
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·Грошове

дерево, кактуси та ін. рослини. ·Ростки ананаса (плодоносять) - 40 грн/шт.
Тел.: (097) 393-22-72.
Тел.: (097) 792-84-26.
породи метис вівчарки (окрас черкрасивий, любить дітей, добрий,
гарний
охоронець
для приват. будинку, знає
стянку, хлорофітум та ін. рослини. Тел.:
команди, Київська обл.). Тел.: (067) 428-32-87.
(068) 350-78-40.
·Кішечок шотландських прямовухих (3 міс.) ·Хлорофітум, драцену, грошове дерево.
Тел.: (066) 883-22-97, (067) 172-59-89.
по 1 тис.грн. Тел.: (067) 726-57-26.
·Клітку для папуг (велика) - 100 грн. Тел.: ·Цуценя такси (батько клубний, коричневе
з рудим - «хлопчик», 1,5 міс., здорове, ще(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Комбінезони від дощу та зим. на хутрі плення) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 983-63-05.
(розмір № 6) для собаки середнього розміру. ·Цуценят йоркширського тер’єра (докуТел.: (067) 454-60-46.
менти, чіп, щеплення, два міні та одне ·Корм для котів з проблемою ЖКТ та під- стандарт). Тел.: (066) 409-35-87.
шлункової залози HILLS I/D (1,5 упаковки, ·Цуценят німецької вівчарки. Тел.: (063)
Голландія, строк придатності до 2020 р.) - 2 953-77-30.
тис.грн. Тел.: (067) 859-15-52.
·Цуценят породи бордер-коллі від най·Кошенят персидських (2,5 міс., 3 «хлоп- кращих виробників. Тел.: (093) 896-01-36.
чики», одна «дівчинка», різні, «дівчинка» ·Цуценят ротвейлера (родовід, щеплення,
голубокремка, привчені до лотка) недорого. «хлопчики») - 5 тис.грн, торг. Тел.: (096)
Тел.: (098) 541-59-47.
· Кротон (5 років) - 1 тис.грн. Тел.: (099) ·870-59-67.
Цуценят той-тер’єра. Тел.: (063) 183-77-42.
206-41-77.

·Кактус (висота 1 м). Тел.: (067) 230-04-94. ·Собаку
· Квіти дифенбахію, сансевьєру, тов- пачний,

·Лимон плодоносний. Тел.: 337-05-82.
·Пальму фрагранс (висота 165 см) - 1 тис.

грн, троянду китайську (пишна, висота 2,5
м) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 937-64-07.
·Рибок акваріумних білих малінезій для зоомагазинів. Тел.: (063) 012-34-70.
· Рослини алое (4 та 6 років). Тел.: (050)
948-43-10.
·Рослини: алое, каланхоє, герань, золотий
вус. Тел.: (066) 717-93-52.
·Рослини кімнатні (кактуси, тещин язик).
Тел.: (063) 104-18-39.
·Рослини кімнатні, квітучі, деокартивні,
красиві, доглянуті. Тел.: (050) 206-21-46.
·Рослину алое (4 роки). Тел.: 566-45-08,
(063) 218-78-80.
·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 вера - 50 грн. Тел.: (067)
479-16-77.
·Рослину алое (дуже великий, 5 років). Тел.:
(067) 589-17-73.
·Рослину алое недорого. Тел.: (066) 691-74-61.
·Рослину бугренвілія американська бузкова.
Тел.: (067) 777-36-56.
·Рослину лимон (плодоносить). Тел.: (050)
107-45-25.
·Рослину лімон. Тел.: (067) 169-29-99, (044)
337-05-82.

@ Різне 12

куплю

· Перуку (коротка стрижка, світла, можна
світло-русява, русява, для себе). Тел.: 23610-48.
·Іграшки

продам

новорічні для ялинки, ялинки
штучні радянськіх часів. Тел.: 234-05-94,
(068) 350-29-61.
·Пам’ятник одинарний із надгроб’ям - 3 тис.
грн. Тел.: (050) 276-00-48.
·Протигази. Тел.: 463-19-56.
·Сейф невеличкий. Тел.: (067) 439-84-77.
·Сейф радянських часів (корич., вага 100
кг). Тел.: (097) 996-62-70.
·Шиньйон (жін., світло-русявий, довжина
33 см, натур. волосся). Тел.: (066) 694-69-70.
·Ялинку голубу (маленька, охайна, із
землею та корінням, для подальшого висаджування) недорого. Тел.: (067) 899-17-65.
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· Втарчені диплом МВ-1 № 012184
та додаток до нього, видані Харківським юридичним інститутом
ім.Ф.Е.Дзержинського 29.06.1985 р.
за реєстраційним № 518 на ім’я Карпеєва (рос. мов. - Карпеев) Миколи
Михайловича, вважати недійсними.

www.eo.kiev.ua

· Втрачене військове приписне посвідчення на ім’я Тимченко Назар
Юрійович, вважати недійсним.
· Втрачено посвідчення громадянина
(громадянки), евакуйованого(ої) у
1986 році з зони відчудження (категорія 2) серія Б № 001240 на ім’я Іващенка Василя Андрійовича, видане
Київською облдержадміністрацією
07.04.1998 року.
· Втрачене посвідчення дитини з
багатодітної родини серія АІ №
025564 видане 11.01.2012 р. відділом у справах сім’ї та молоді
Ірпінської міськради на ім’я Рабчевський Анатолій Сергійович, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення потерпілий
від Чорнобильської катастрофи категорія 1, серія Б № 001655 видане
06.03.2019 р., Київська облдержадміністрація, на ім’я Іванова Ольга
Степанівна, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення УБД серія
УБД № 198009 видане Головним
управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України
від 20 червня 2018 року на ім’я Костирко Вадима Григоровича, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника
ліквідації на Чорнобильській АЕС
у 1986 р. категорія 2 серія В номер
133586 на ім’я Кобизський Микола
Павлович, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про закінчення
9 класу КВ № 51521937 видане у
2020 році спеціалізованою школою
№ 40 Святошинського району міста
Києва на ім’я Мельника Арсенія
Геннадійовича, вважається недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право
власності на квартиру за адресою
м.Київ, пр-т Тичини Павла, буд.
5/1, кв. 101, виданого 22.10.1997
р. відділом приватизації житла
Харківської Райдержадміністрації
м.Києва (розпорядження № 14932)
зареєстрованого на ім’я Ткаченко
Валентина Миколаївна, вважати недійсним.

482-01-13, 482-08-62

· Втрачене Чорнобильське посвідчення другої категорії серія Б,
номер 051882, видане 29 грудня
1992 р. на ім’я Горденко Олени Миколаївни, вважати недійсним.
· Втрачений атестат № 003142 виданий 18.06.1998 р. про закінчення
загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 11 м.Черкаси на ім’я Грабенко Ігор Юрійович.
· Втрачений атестат про загальну
середню освіту НГ 008352, виданий
02.06.1993 р. загальноосвітньою
школою № 139 м.Харкова на ім’я
Скляревського Ігоря Олександровича, прошу вважати недійсним.
· Втрачений військовий квиток виданий на ім’я Костоварова Євгенія
Костянтинівна, вважати недійсним.
· Втрачений військовий квиток виданий на ім’я Шеламов Сергій Володимирович, вважати недійсним.
· Втрачений договір купівлі-продажу від 17.06.1993 року по реєстру
№ 2У-906 Київського міського БТІ
на квартиру за адресою місто Київ,
вул. Каштанова, 4, кв. 54, виданий
на ім’я Бекмурадова Аннамухамеда, вважати недійсним.
· Втрачений додаток до диплому
про повну вищу освіту № МО
13661916, виданий 21 червня 2013
року Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
на ім’я Узбек Дмитро Андрійович,
вважати недійсним.
· Втрачені посвідчення особи, яка
постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1)
серії А номер 428577 та вкладку
номер 201451 від 01.03.2005 р. видані Київською облдержадміністрацією на ім’я Кравчук Валентина
Іванівна, вважати недійсними.
· Втрачено атестат про середню
освіту на ім’я Благодир Ірина Валеріївна, середня школа № 57
м.Києва, виданий у 2000 році.

· Втрачено оригінал договору купівлі-продажу між ЗАТ «Оздоровчоспортивний клуб «ДІАТ» та Бондаренко Людмилою Миколаївною,
від 26.04.2001 р. посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ткаченко
Л.І., зареєстровано в реєстрі за №
412. У зв’язку з вищенаведеним у
разі наявності відомостей стосовно
даного документу, прошу повідомити за контактним телефоном:
+38 (050) 330-58-04 (Бондаренко
Людмила Миколаївна).
· Втрачене посвідчення дитини,
яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи серія Д № 402523*Н
від 09.09.2009 р. серія і номер свідоцтва про народження 1-ОК №
104109 від 02.09.2008 р. Білоцерківським РАЦС видане на ім’я Маринченко Дарина Володимирівна,
вважати недійсним.
· Втрачено свідоцтво права власності на квартиру. Просимо вважати
недійсним загублений оригінал
свідоцтва про право власності на
житло. Квартиру, що знаходиться
за адресою: Україна, м.Київ, вул.
Зої Гайдай, 10, кв. 200, яка належить на праві спільної сумісної
власності: Давидовський Михайло
Дорофійович, Давидовська Лариса
Олексіївна, Лисенко Ірина Михайлівна в рівних долях. Свідоцтво від
24.03.1998 р. видане згідно з розпорядженням № 1089 від 24.03.1998 р.
· Додаток до диплому магістра КВ
25629398, виданий 28.06.2004 р.
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на
ім’я Дубровської Олени Юріївни,
вважати недійсним у зв’язку з
втратою.
· Загубилися документи на квартиру Глущенка Івана Марковича,
пр.Лобановського, 140, кв. 1-А. Хто
їх знайшов, вважайте недійсними,
оскільки вже відновлені та оформлені нові.
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· Загублений атестат на ім’я Литвин
Олег Анатолійович 07.05.1974 року,
м.Київ, вул. Бальзака,50, кв. 8, про
закінчення Київської середньої
школи 283 м.Києва.
· Картку
водія
до
цифрового тахографа за номером
UAD0000006JB5000,
видану
ДП Державтотранс НДІ проект
06.10.2020 року по 05.10.2025 року
на ім’я Строгін Олександр, вважати
недійсною у зв’язку з її втратою.
· Посвідчення особи, потерпілої
від Чорнобильської катастрофи
категорія 1 серія Б № 001882 від
06.03.2019 р. видане Київською
облдержадміністрацією на ім’я
Дмитревич Надія Микитівна, вважати недійсним.
· Посвідчення особи, яка потерпіла
внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС категорії 1, серії Б, № 003209
від 14.11.2019 р. видане Київською
облдержадміністрацією на ім’я
Устименко Катерина Петрівна, вважати недійсним.
· Пропал
американський
стафордширський тер’єр на Березняках (біля озера Тельбін). Вік 3
роки, шоколадного кольору, собака
добра, їде до рук. Прохання зателефонувати, за винагороду. Тел.: (093)
899-93-54.
· Розшукується Нілова Валерія Володимирівна 1989 р. народження.
З питання розірвання шлюбу. Прохання зв’язатися з чоловіком за
номером +972544580289 протягом
травня-червня 2021 року!
· Свідоцтво про базову загальну середню освіту В 046896 на ім’я Списовської Юлії Анатоліївни, видане
в 1990 році середньою загальноосвітньою школою № 175 м.Києва,
вважати недійсним.
· Свідоцтво про право власності на
квартиру за адресою м.Київ, вул.
Дегтярівська, 43/9, кв. 28 втрачено.
Вважати недійсним.

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» 13.05.2021р. о 1000 проводитиме встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул.
Руставелі Шота, 18, (літ. А) у Печерському районі м. Києва. Просимо з’явитися суміжних землекористувачів: відкрите акціонерне товариство «Мегаполіс», товариство з
обмеженою відповідальністю «Фінансово-консультативний центр сприяння розвитку
підприємництва» (кадастровий номер 8 000 000 000:76:066:0014, вул. Руставелі Шота,
16) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Пропріо-Стіпс» (кадастровий номер
8000000000:76:066:0004, вул. Руставелі Шота, 18) для погодження акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання. В разі неявки Акт буде вважатися погодженим. тел
(097) 120-28-14.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо втрати оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Приватне акціонерне товариство «МДЄ-2001» (код ЄДРПОУ: 31838285, місцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, вулиця Старосільська, 1, надалі – Товариство)
повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного
акціонерного товариства «МДЄ-2001», реєстраційний №393/10/1/2002, дата реєстрації
28 жовтня 2002 року, видане Центральним територіальним департаментом НКЦПФР,
дата видачі 14 січня 2013р.
Враховуючи наведене вище, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Приватного
акціонерного товариства «МДЄ-2001», реєстраційний №393/10/1/2002, дата реєстрації
28 жовтня 2002 року, видане Центральним територіальним департаментом НКЦПФР,
дата видачі 14 січня 2013р., слід вважати втраченим та не дійсним.
Голова комісії з припинення Юхимець В.В. тел. +380504699400

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» повідомляє, що комерційний конкурс з продажу нежитлової будівлі (складу) літ. Ж загальною площею 163,7 кв.м, огорожі №2, огорожі
№-2, воріт №-2, підпірної стіни №-3, відвідної дамби №4, благоустрою території №5.
розташованих за адресою: Закарпатська обл., Хустський р., с. Шаян, вулиця Санаторна, будинок 1 «Б», призначений на 31 травня 2021 року.
Початкова вартість об’єкту продажу складає: без урахування ПДВ – 1 900 000 грн.,
20% ПДВ – 380 000 грн., разом з ПДВ – 2 280 000,00 грн.
Новий власник самостійно вирішує питання землекористування згідно з вимогами
чинного законодавства України.
Крім запропонованої ціни учасник конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати, що
пов’язані з проведенням конкурсу (послуги БТІ, вартість проведення оцінки майна, витрати конкурсної комісії по організації конкурсу і т. і.).
Конкурс відбудеться о 14 тій год. 31 травня 2021 року за адресою: м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 406. Реєстрація учасників конкурсу проводиться до
14-тої години 24 травня 2021 року.
Учасники конкурсу для здійснення реєстрації повинні заздалегідь ознайомитися в
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з Фіксованими умовами продажу та вимогами до учасників конкурсу для надання повного пакету документів, в тому числі копій платіжних
документів про перерахування продавцю сум гарантійного внеску, що засвідчує
платоспроможність учасника конкурсу, в розмірі 10% від початкової вартості (без
ПДВ) та реєстраційного внеску в сумі 17 грн. Наявність повного пакету документів та
виконання фіксованих умов продажу є обов’язковим при реєстрації учасників конкурсу.

ТОВ «ОЛІМП МОТОР» розташоване за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Миколи Грінченка, 18 А, має намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Виробничий майданчик виконує функції передпродажної діагностики та дрібного
ремонту автомобілів.
Для здійснення основних технологічних процесів організовані дільниці технічного
обслуговування де розміщені пости комплексної діагностики, ПО і ТО автомобілів та
камера фарбування деталей.
Під час діяльності підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі
речовини як: оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на
діоксид азоту, вуглеводні насиченні С12-С19(розчиник ПРК – 26611 і ін.) у перерахунку
на сумарний органічний вуглець, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на
діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, бутилацетат, етилбензол, ксилол, сольвент нафта, 1-метоксі-2-пропанол - загальною кількістю 1,8 т/рік.
Нормативна СЗЗ підприємства (50м) витримана.
Концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ не перевищують значень ГДК.
Відгуки і пропозиції надсилати в Голосіївську районну державну адміністрацію
протягом 30 днів за тел.: (044) 281-66-34 та адресою: 03039, м.Київ, просп. Голосіївський, 42.

Телефон для довідок: (044) 289-44-03.
ФОП Дубницька М.В.

ФОП Литвин І.А. просить Сєрєбреннікова Дениса Вік-

ФОП Литвин І.А. просить представників ТОВ «КЕЙ-

Просить власників земельних ділянки з кадастровими

торовича та Мілаєву Ірину Олегівну бути присутніми на

КОЛЕКТ», ПрАТ «БІАРС» та Єфіменко Ярославу Віталіїв-

номерами 8000000000:90:045:0009 (Галушку Олексан-

закріпленні меж земельної ділянки Герман Олени Мико-

ну бути присутніми на закріпленні меж земельної ділянки

дра Яковича) і 8000000000:90:045:0008 (Галушку Ольгу

лаївни за адресою: м.Київ, Оболонський р-н, вул. Миколи

Зігори Ольги Василівни за адресою: м.Київ, Шевченківсь-

Тимофіївну) бути присутніми при закріпленні на місцево-

Юнкерова, 36, секц.2 13 травня 2021 р. о 10 год 00 хв. У

кий р-н, вул. Ольжича, 33б 14 травня 2021 р. о 13 год

сті меж земельної ділянки гр. Гончаренко Лілії Олексан-

разі неявки суміжних землевласників та землекористу-

00 хв. У разі неявки суміжних землевласників та земле-

дрівни на Столичному шосе, 30/1 у Голосіївському р-ні м.

вачів межі ділянки будуть вважатися погодженими. Тел.

користувачів межі ділянки будуть вважатися погоджени-

Києва, 11.05.2021 р. об 11:45.

для довідок: 098-119-85-34.

ми. Тел. для довідок: 098-119-85-34.

ФОП Дубницька М.В.
Просить власників земельних ділянки з кадастровими номерами 8000000000:85:287:0024 (Петропавлівську
Вікторію Олегівну і Петропавлівську Людмилу Павлівну),
8000000000:85:287:0017 (Кузьміну Людмилу Миколаївну і
Кангіна Олександра Івановича), 8000000000:85:287:0011
(Голуб Валентину Михайлівну) бути присутніми при закріпленні на місцевості меж земельної ділянки гр. Петропавлівської Вікторії Олегівни на вул. Тагільській, 37а у
Подільському р-ні м. Києва, 11.05.2021 р. о 10:00.

ФОП Литвин І.А. просить Мельник Аллу Федорівну,
Дзугаєву Світлану Юріївну та Демінського Сергія Анатолійовича бути присутніми на закріпленні меж земельної ділянки Щеголева Сергія Миколайовича за адресою:
м. Київ, Дарницький р-н, вул. Левадна, 2-д 13 травня
2021 р. о 13 год 00 хв. У разі неявки суміжних землевласників та землекористувачів межі ділянки будуть вважатися погодженими. Тел. для довідок: 098-119-85-34

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

ФОП Литвин І.А. просить представника Управління
освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (користавача земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:85:258:0013) бути присутніми на
закріпленні меж земельної ділянки ТОВ «Європейська
Нерухомість» за адресою: м.Київ, Подільський р-н, вул.
Олексія Терьохіна, 8 (літера «А») 14 травня 2021 р. о
12 год 00 хв. У разі неявки суміжних землевласників та
землекористувачів межі ділянки будуть вважатися погодженими. Тел. для довідок: 098-119-85-34.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний інжиніринг»
оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні ТОВ «Український енергетичний інжиніринг», що розташована за адресою: 03026, місто Київ, Дніпровське шосе, 3, виробнича будівля котельні літ. «Е»
Дані щодо юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний інжиніринг», код ЄДРПОУ: 42803621, юридична адреса: 02094, місто
Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1Е; керівник підприємства – генеральний директор Юдицький Руслан Петрович; тел.: (067) 40-63-820, Основний вид економічної діяльності – 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
Котельня ТОВ «УКРЕНЕРГОІНЖИНІРИНГ» – виробничий об’єкт, що призначений для
теплопостачання систем опалення лікувальних та господарських корпусів медичного реабілітаційного центру МВС України. Безпосередній розподіл теплоносія на потреби опалення та гарячого водопостачання споживачів здійснюється за допомогою розгалуженої
теплової мережі та індивідуальних теплових пунктів, що розташовані в будівлях, які опалюються. Максимальне сумарне теплове навантаження споживачів становить 0,610 МВт.
На території котельні виявлено 2 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: димова труба котельні та місце перевантаження золи.
У атмосферне повітря через димову трубу котельні при спалюванні деревини можуть
виділятися наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляду суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, метан, неметанові леткі органічні сполуки
(НМЛОС), азоту (1) оксид (N2O) та вуглецю діоксид. В результаті відвантаження золи
в автомобільний транспорт компанії, що здійснює її утилізацію, в атмосферне повітря
надходять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за
складом. Загальна кількість забруднюючих речовин, що можуть надходити в атмосферне повітря становить близько 1036 т/рік.
На межі СЗЗ концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми.
Пропозиції та зауваження щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні ТОВ «Український
енергетичний інжиніринг» надсилати протягом 30 днів з моменту опублікування даного
повідомлення до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою:
03039, просп. Голосіївський, 42, телефон: (044) 281-66-34, е-mail: zg_golos@kmda.gov.ua.
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» повідомляє, що комерційний конкурс з продажу адміністративного корпусу №8, А-2, що розташований за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. Джерельна, 5а, призначений на 31 травня 2021 року.
Початкова вартість об’єкту продажу складає: 1 614 000,00 грн. без урахування ПДВ,
322 800,00 грн. - 20% ПДВ, 1 936 800,00 грн. разом з ПДВ.
Новий власник самостійно вирішує питання землекористування згідно з вимогами
чинного законодавства України.
Крім запропонованої ціни учасник конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати, що
пов’язані з проведенням конкурсу (послуги БТІ, вартість проведення оцінки майна, витрати конкурсної комісії по організації конкурсу і т. і.).
Конкурс відбудеться о 15 тій год. 31 травня 2021 року за адресою: м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 406. Реєстрація учасників конкурсу проводиться до
15-тої години 24 травня 2021 року.
Учасники конкурсу для здійснення реєстрації повинні заздалегідь ознайомитися в
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з Фіксованими умовами продажу та вимогами до учасників конкурсу для надання повного пакету документів, в тому числі копій платіжних
документів про перерахування продавцю сум гарантійного внеску, що засвідчує
платоспроможність учасника конкурсу, в розмірі 10% від початкової вартості (без
ПДВ) та реєстраційного внеску в сумі 17 грн. Наявність повного пакету документів та
виконання фіксованих умов продажу є обов’язковим при реєстрації учасників конкурсу.
Телефон для довідок: (044) 289-44-03.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНОС ПІЦЦА ЮКРЕЙН»
(юридична адреса: 01024, м. Київ, вул. Басейна, буд. 1/2) повідомляє про наміри
отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн» займається діяльністю ресторанів, надання послуг
мобільного харчування.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
На території підприємства, яке розміщене за адресою: 01030, Київська обл., м. Київ,
вул. Терещенківська, Буд. 4-А, розміщуються: кухня та газова котельня. Унаслідок виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини:
акролеїн 0,0007 т/рік, оксид вуглецю 0,093 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 0,03 т/рік, вуглецю діоксид 19,864 т/рік, азоту (І) оксид [N2O]
0,00004 т/рік, метан 0,0004 т/рік, ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 0,0000004
т/рік. Валовий викид забруднюючих речовин становить 19,988 т/рік, 0,124 т/рік - без
врахування парникових газів. Всього налічується 3 (три) стаціонарних організованих
джерела викидів: 1 (одна) труба від газової печі, 2 (дві) труби від газових котлів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня забруднення атмосферного повітря на межі розміщення житлової забудови, допустимого
санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розміщена за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, тел.: (044) 205-73-37,
(044) 235-35-73.
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Викрадену печатку
Товариства
з обмеженою
відповідальністю
«ПРОЕКТ-РЕМ-БУД»
вважати недійсною.
· Службове посвідчення Міністерства Юстиції КИ № 090 Провідного
фахівця з кадрової работи філії
ЦОЗ ДКВС України в м.Києві та
Київській області Осадчої Ольги
Олегівни та спец. перепустку на
транспорт Осадчої Ольги Олегівни,
вважати недійсними.
· У зв’язку з втратою диплому про
вищу освіту КВ № 41261808 на ім’я
Смолка Дмитро Андрійович, вважати недійсним
· У Києві був загублений військовий
квиток на ім’я Ніколайчук Ігор
Юрійович. Знайшовших прохання
повернути за винагороду. Тел.:
(068) 424-37-42.

·Шукаю власника майна, яке було завезене
в гараж № 61 кооп. «Полісся» Оболонського
р-ну в листопаді місяці. Тел.: (067) 502-44-13.
·Я, Кучеренко Валерій Миколайович,
шукаю родичів Василевських. Народився в
Києві, довго жив у селищі Водогін (ДВС).
Тел.: (068) 128-86-20.

$ Знайомства 14
14.1. Шлюбні агенції

· Агенція шлюбна «Венера»: досвідчена сваха (стаж 25 років).
Фотокаталоги. Індивідуальний
підхід, любий вік. Свід. СПД №
22298 від 15.03.04 р. www.venera.
in.ua. Тел.: (095) 092-36-54, 360-2113, (067) 919-99-64.

·Жінкам,

які бажають подобатись чоловікам, моделі модного жіночого плаття.Фото
представлені в електронному вигляді. Запис
фото на любий електронний носій. Тел.:
(050) 206-21-46.

14.2. Вона чекає його
·Бабуня-красуня, освічена, автономна

киянка-вдова (165-67) злітить на поклик серця
пристойного місцевого вдівця-однодумця за
70+. Тел.: (099) 259-67-63.
·Вдова, 61 рік, киянка, тимчасово проживаю
у Борисполі, маю вищу освіту, працюю.
Хочу познайомитися з інтелігентним, порядним чоловіком, який має автомобіль, для
спілкування. Адр.: 08304 Бориспіль, до зап.,
Лавриненко Людмилі Іванівні.
·Вдова (68-160-56) познайомиться з інтелігентним порядним чоловіком 60-65 років.
Адр.: 08304 Бориспіль, Щербакової Л.В.
·Дівчина (41 рік) познайомиться з надійним,
порядним чоловіком до 55 років для створення сім’ї. Тел.: (099) 635-75-87.
·Для гарного спілкування познайомлюся
з порядним чоловіком до 42 років, неодруженим, з Києва або Київської області, без
шкідливих звичок, можливо віруючим та
незалежним від сім’ї. Одружених прохання
не телефонувати. Тел.: (099) 204-34-59.
·Жінка (60 років) шукає гідного чоловіка.
Переїзд до мене. Тел.: (098) 447-52-87.
·Жінка (62-160-60, забезпечена житлом) познайомиться з киянином для створення сім’ї,
добрим, турботливим. Тел.: (063) 460-35-91.
·Індіго жіночої статі наполегливо шукає свою
половинку, що необачно заблукала в лабіринті
Всесвіту. Аліса. Тел.: (067) 450-59-55.
·Киянка (47-170-78, хазяйка, добра, віддана). Познайомлюся для серйозних відносин або дружніх стосунків з добрим,
відзивчивим чоловіком, який любить дітей,
з Києва або Київської області. Тел.: (099)
103-44-10.
·Киянка (50-156-52, вища технічна освіта,
була заміжня, проживаю окремо, всім необхідним забезпечена, доброзичлива, гарна
фігура, люблю літературу, музику, танці) познайомиться для серйозних відносин. Адр.:
0955327521@gmail.com.
·Киянка (53-161-78) познайомиться з киянином 50-60 років, без матеріально-житлових 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, середнього зросту. Чоловіків легкої поведінки
прошу не телефонувати. Юлія. Тел.: (066)
963-27-63.
·Познайомлюся з чоловіком до 43 років, з
гідної сім’ї, без шкідливих звичок, незалежним від сім’ї, з Києва або Київської обл.
Бориспіль. Тел.: (096) 079-91-82.
·Самотня жінка (54 роки). Сподіваюся
зустріти порядного, з почуттям гумору чоловіка, який любить тварин. Про себе: зріст
165 см, вага 89 кг. Тел.: (068) 574-49-98.
·Самотня жінка (68 років) познайомиться
з порядним чоловіком для спілкування та
можливого створення сім’ї. Адр.: 08304 Бориспіль, до зап., Щербаковій Л.В.
·Самотня киянка (64-165-80, освіта вища,
гарна господиня, без шкідливих звичок,
житлом забезпечена, порядна, працюю). Познайомлюся із незлим, порядним киянином,
без шкідливих звичок. Тел.: (067) 972-44-15.
·Сонечко в девочій подобі з позитивним
світоглядом і незрівняним почуттям гумору
візьме шлюб із шляхетним чоловіком. 35165-59, Зоряна. Тел.: (066) 963-27-63.

14.3. Він чекає її
·Вдівець (50-165-55, з сільської місцевості,

маю житло, авто та доньку) познайомлюся
з жінкою хоч трошки молодше за мене для
створення сім’ї, з Київської або Білоцерківської областей. Тел.: (098) 311-95-20.
·Вінничанин (41-170-70, симпатичний, одруженим не був, без шкідливих звичок) для
спільного життя познайомлюся зі спокійною
киянкою, вінничанкою, можна з-за кордону, з
житлом. Фото. Тел.: (067) 722-32-74.
·Для створення сім’ї познайомлюся з дівчиною. Киянин (32-185-80, вищза освіта,
свій бізнес, квартира, машина, дача, вихований, з хорошої сім’ї, серйозний, в шлюбі
не був, дітей немає). Запрошую в кафе на
каву. E-mail: void2003@ukr.net.

30.04–13.05.2021

·Киянин, 26 років (інвалід другої групи,
працюю, освіта вища, володію англ. мовою,
житло маю, всім забезпечений, приємний на
вигляд, добрий душою, люблю велоспорт,
гімнастику, рибальство). Бажаю познайомитися із хорошою дівчиною, можна з села.
Максим. Тел.: (050) 462-09-82.
·Киянин (40 років, без шкідливих звичок)
бажає знайти гарну, порядну жінку для створення сім’ї. Тел.: (095) 246-55-96.
·Киянин (46-169-88) познайомиться з
чарівною киянкою до 38 років, без дітей, порядною, симпатичною, неповною, гарною
господинею. Про себе: симпатичний, добрий, спортивний, енергійний. Фото + лист.
Адр.: 03134 Київ, до зап., Федорончуку
Ю.Й., e-mail: yurashek69@i.ua.
·Киянин (46 років) шукає киянку добру,
розумну, можна старше за мене. Тел.: (067)
425-17-49.
·Киянин (47-174) шукає добру, розумну
жінку, бажано яка водить авто, можна
старше за мене. Тел.: (095) 085-90-19.
·Киянин (50-185-87) познайомиться з
жінкою до 45 років, не полною. Тел.: (044)
587-97-50, (094) 887-97-50.
·Киянин (51-168-96, міцної статури) познайомиться з симпатичною киянкою з
гарним характером, хазяйновитою, яка
бажає створити сім’ю. Жінкам, які в стосунках, не турбувати. Тел.: (094) 832-03-61.
·Киянин (55-178-76, без матеріально-житлових проблем, захоплення: столярка,
дизайн, акордеон) познайомиться зі спокійною, хазяйновитою жінкою середнього
віку, без матеріально-житлових проблем.
Тел.: (066) 459-82-04.
·Киянин (60-165-70, освіта музична) познайомиться з киянкою до 60 років. Тел.:
(098) 477-92-14.
·Киянин (67-180-80) створить сім’ю з
жінкою. Адр.: 03126 Київ, а/с 4.
·Киянин без шкідливих звичок та матеріальних проблем шукає супутницю
життя 60-65 років, зростом 160 см. Тел.:
(097) 403-17-22.
· Киянин (вдівець, без шкідливих звичок
та матеріальних, житлових проблем)
шукає супутницю життя, 35-60 років, зріст
до 160 см. Адр.: 02002 Київ, пред’явнику
паспорта МЕ 017362.
·Киянин (вища освіта, працюю викладачем,
без шкідливих звичок, спортивної статури,
зріст 180 см) познайомиться з жінкою до
37 років для серйозних стосунків. Хазяйновитою, вірною, яка не палить, можливо
іногороднюю. Тел.: (068) 707-70-75.
·Киянин до 40 років познайомиться з дівчиною для серйозних стосунків. Тел.: (096)
805-47-18.
·Киянин (освіта вища, 180 см, працюю
викладачем) для серйозних стосунків познайомлюся з жінкою до 37 років, можливо
іногороднею. Тел.: (094) 145-84-18.
·Молодий чоловік (35 років) мріє познайомиться з жінкою, можна яка має дитину.
Тел.: (093) 060-25-56.
·Немолодий чоловік з молодою душею, порядний, освічений, спортивний надасть моральну, фізичну підтримку самотній жінці
для створення сім’ї. Тел.: (093) 231-29-30 (з
19.00 до 20.00).
·Познайомлюся з дівчиною, можна, яка має
одного або двох дітей. Тел.: (098) 784-95-24.
·Познайомлюся з цікавою жінкою 57 років.
Павло (65 років, без шкідливих звичок,
житлом забезпечений), бажано на лівому
березі. Тел.: (093) 243-13-71 (до 12.00).
·Самотній киянин (64-178-72) чекає на
зустріч із самотньою киянкою без житлових
проблем для сімейних відносин. Листи не
пишіть, телефонуйте на мобільний. Тел.:
(063) 827-57-00.
·Симпатичний вінничанин (40-170-67,
одруженим не був, без шкідливих звичок)
для спільного життя познайомлюся зі спокійною киянкою, вінничанкою, можна з-за
кордону, з житлом. Фото. Адр.: 21001 Вінниця, а/с 574.
·Симпатичний чоловік (52-175-75, без шкідливих 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 жіночкою. Тел.: (063) 753-59-27.
·Хлопець (26 років) познайомиться з
жінкою 18-26 років для зустрічей. Згодний
на переїзд. Тел.: (044) 560-18-91.
·Чоловік (30 років, без шкідливих звичок,
люблю музику, живопис, пргогулянки, домашніх тварин, художню літературу) шукає
самотню жінку без шкідливих звичок для
серйозних відносин. Телефонуйте. Тел.:
(095) 246-55-96.
·Чоловік (32 роки, молодий, красивий, зріст
180 см) познайомиться для заключення
шлюбу з дівчиною 30-35 років. Тел.: (066)
702-41-44.
·Чоловік (35 років, самотній, без шкідливих
звичок) шукає порядну, добру жінку для
серйозних відносин. Тел.: (099) 056-87-18.
·Чоловік (43-188) шукає серйозну дівчину для
серйозних відносин. Заради розваги прохання
не турбувати. Тел.: (099) 450-88-02.
·Чоловік (48-170-69) познайомиться з
жінкою будь-якого віку. Київ. Тел.: (093)
108-36-62.
·Чоловік (50 років, без шкідливих звичок,
із красивим садом та доброю душею, симпатичний) познайомиться з киянкою. Тел.:
(066) 921-74-40.
·Чоловік (53-175-85, без шкідливих звичок).
Для створення сім’ї познайомиться з доброзичливою жінкою. Тел.: (097) 455-97-73.
·Чоловік (56-180-90, освіта вища технічна)
для серйозних відносин познайомиться.
Тел.: (067) 647-73-56.
·Чоловік (59-178-73, Київська обл., без
шкідливих звичок) шукає жінку для серйозних стосунків. Тел.: (095) 416-76-07.
·Чоловік (64 роки, середнього зросту) познайомиться з привабливою, не повною
жінкою. Київ. Тел.: (068) 983-50-54.
·Чоловік (73 роки) для дружби шукає жінку,
яка мешкає в Києві або Київській обл. Незлобливу, лагідну, худеньку атеїстку. Спасибі. Тел.: (068) 128-86-20.
·Чоловік (80-163-75, забезпечений, характер
нормальний, слабий зір) шукаю супутницю
життя з хорошим характером, можна з
сільської місцевості, згодну на переїзд. Тел.:
(044) 560-18-91.
·Чоловік з Переяслава (69-175-85, освіта
вища технічна, пенсія нормальна) шукає
жінку, струнку, від 55 до 65 років, освічену,
яка згодна на переїзд. Тел.: (063) 485-85-37,
(066) 476-28-38.
·Шукаю справжнього друга в обличчі неповної жінки без дітей та житлових проблем.
Киянин (58-178-85, освіта вища, квартирою
в Києві забезпечен, заробляю небагато, тому
шукаючих спонсора не турбувати). Тел.: (095)
927-15-82, (096) 266-58-52.

% Подарунки 15
15.1. Подарую
·Біблію електронну на

сонячних батареях
(для незрячих). Тел.: (066) 563-94-42.
·Будинок-садибу в дарунок самотній пенсіонерці 60 років, без житла, юридично для
пожиттєвого проживання, поблизу Харкова,
або продам в розстрочку сім’ї переселенців.
Тел.: (099) 205-50-85, (096) 455-08-39.
·Вівчарку неміцьку молоду (8 міс.,
«хлопчик») для добрих та відповідальних
людей. Тел.: (066) 963-27-63.
·Відеокасети (бойовики, для відеомагнітофона). 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.
·Добрій, турботливій людині віддам домашню ласкаву молоду чорну кішечку, привчену до лотка. Тел.: (050) 312-13-27.
·Кішечку біло-сіреньку (5 міс., стерилізація). Тел.: (098) 514-70-76.
·Кішку персидську (доросла), в добрі руки.
Тел.: (067) 777-36-56.
·Книги на німецької мові. Тел.: (096) 786-22-08.
·Коляску інвалідну (важельна, дорожня).
Тел.: (067) 116-41-91.
·Кошеня (3 міс., гладкошерсте, світло-руде з
мармуром, ласкаве, «хлопчик», грайливий,
привчений до лотка, можлива доставка), в
добрі руки. Тел.: (050) 382-63-63 (Алевтина).
·Кошеня (3 міс., гладкошерсте, чорне, «дівчинка», 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», пухнаста, їжу надаю, стерилізоване), в добрі
руки. Тел.: (098) 514-70-76.
·Кошенят (два попелясті, одне чорне, одне
тиргове), в добрі руки. Тел.: (098) 514-70-76
(Марія Богданівна).
·Кошенят персидських в гарні руки за символичну ціну (2 «хлопчики», чорні мармурові, вік 3 міс., дуже виховані, привчені до
лотка). Тел.: (050) 824-33-13.
·Метиса вівчарки («дівчинка», 2 роки, молода, всі документи, красива) в добрі руки.
Тел.: (093) 164-22-26.
·Німецьку вівчарку («хлопчик», 8 міс.),
тільки добрим та відповідальним людям.
Тел.: (093) 387-29-39.
·Одяг та взуття (багато, в основному великі
розміри). Тел.: (050) 951-03-07.
·Пальми одноствольні (можна для офіса, на
дачу, висота від 45 см, одна 75 см, одна 125
см), рослину лимон. SMS не приймаю. Тел.:
(099) 274-04-77 (м.Ірпінь).
·Подарунки до Нового Року для інваліда.
Тел.: (098) 150-79-28.
·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, стерилізована, оброблена від шкідників, гарна для
охорони, любить дітей). Тел.: (050) 184-93-13.
·Собаку породи метис вівчарки (окрас черпачний, красивий, любить дітей, добрий,
гарний охоронець для приват. будинку, знає
команди, Київська обл.). Тел.: (067) 428-32-87.
·Собаку породи чи-хуа-хуа («хлопчик», 3
роки, чорний), кішку (4 роки, біла з рудими
плямками) в гарні руки. Тел.: (093) 760-47731, 276-12-27.
· Телевізор ЕЛЕКТРОН робочий. Тел.:
484-68-40.
·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
·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.
·Баян або акордеон (несправний, неробочий, для себе) інвалід другої групи. Тел.:
(098) 336-98-65.
·Будинок в селі, бажано Харківська обл.
Тел.: (068) 574-49-98.
·Велотренажер. Тел.: 564-42-56.
·Диван (жінка 78 років, дочка-інвалід) або
куплю дешево. Тел.: (063) 609-85-30.
·Дриль, болгарку, шуруповерт. Тел.: (099)
100-46-57.
·Електробритву (не вібраційну) прийму в
дарунок з вдячністю. Тел.: (068) 128-86-20.
·Євробляхи в подарунок за 200 у.о. Тел.:
(097) 847-44-05.
·Жінка з дитиною прийме у дарунок або купить за символичну плату будинок неподалік
від Києва, по ходу електрички (до 50 км від
Києва), згодна проживати у будинку на час
відсутності господарів. Тел.: (097) 888-29-05.
·Інвалід першої групи терміново потребує
ноутбук. Прохання допомогти. Тел.: (066)
173-34-06.
·Інвентар спортивний, намети, велосипеди для
спортивного клубу на селі. Тел.: (097) 596-99-10.
·Інструменти музичні. Тел.: (067) 911-29-90.
·Касети, бобини, відеокасети, компактдиски, платівки (інвалід другої групи). Тел.:
(067) 210-85-35.
·Коляски інвалідні (нов. та б/к), ходунки,
милиці, запчастини до них в будь-якому
стані. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
·Коляску інвалідну (чоловік після інсульта).
Тел.: (097) 227-84-96.
·Меблі, побутову техніку для багатодітної
сім’ї. Тел.: (066) 743-38-23.
·Ноутбук, намет армійський або спортивну,
інструменти геодезичні, човен гумовий.
Тел.: (067) 647-73-56.
·Палиці лижні для дорослого (жінка-інвалід). Тел.: 467-14-17.
·Пенсіонер холодильник для дачі (робочий).
Тел.: (098) 858-20-45.
·Планшет для інваліда, синтезатор. Тел.:
524-35-03.
·Планшет для інваліда. Тел.: (050) 065-12-57.
·Пральну, холодильник, меблі, електроприлади. Тел.: (067) 403-03-15.
·Радіотехніку радянську та імп., підсилювач, акустику, магнітофон, програвач
платівок, телевізор рідкокристалічний, можливо неробоче. Тел.: (094) 832-03-61.
·Смартфон або ноутбук (інвалід першої групи).
Буду дуже вдячний. Тел.: (098) 155-19-07.
·Смартфон новий для інваліда. Тел.: (098)
690-67-44 (Ігор).
·Сотовий телефон. Тел.: (066) 119-72-60.
· Телевізор в робочому стані. Тел.: (096)
228-00-79.
·Шахи (б/к) або окремі фігури (для дівчини
13 років, мати - інвалід першої групи). Тел.:
(050) 951-03-07.
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