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Виходить щосереди

Дитячий благодійний фонд
«ПОДАРУЙ ДІТЯМ МИР»

проводить збір коштів для дитячих лікарень та ЗСУ
в м. Київ, а також продуктів харчування
та теплих речей для дітей та воїнів ЗСУ.

Сайт: http://givepeacetochildren.org.ua
Пошта: grace3@ukr.net Моб. Тел.: 093 53 618 53
Рішення про включення до реєстру неприбуткових установ та організацій № 2226564600110 від 03.06.2022.

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ:

набір, коректура, редагування,
верстка, друк:

листівок, буклетів,
календарів,
журналів, книг

іншої друкованої продукції без посередників

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

ШВИДКИЙ РЕМОНТ

Бухгалтерське
ТЕЛЕВІЗОРІВ обслуговування
Усіх типів.
На дому.
ТОВ та ФОП
Виклик
безплатний.
Якість,
гарантія.

Телефонуйте у будь-який час:

(044) 247-9997 (063) 247-9997
(067) 399-3697 (050) 560-9497

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

КУПЛЮ ДОРОГО

АНТИКВАРІАТ

годинники
фото
нагороди
ікони

кортик
корали
книги

монети
значки
картини
листівки

військову форму, паперові гроші
098-761-58-38

ЯК ЗМЕНШИТИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ І
ДОПОМОГТИ ЕНЕРГОСИСТЕМІ КРАЇНИ
⇒ Енергоємними приладами користуйтеся вночі: пральна
машина, сушильна, посудомийка.
⇒ Виставляй мінімально прийнятну температуру: в пральній
машині, посудомийці, бойлері, фені, прасці.
⇒ Заміни всі лампи на енергозберігаючі LED.
⇒ Виключай зайве: одна кімната – один світильник.
⇒ Пріоритет – природне денне освітлення.
⇒ Вийшов з кімнати – вимкни світло.
⇒ Вимикай всі електроприлади, що не потрібні зараз.
⇒ Кип'яти в електрочайнику воду на один раз.
⇒ Не залишай в режимі сну електроприлади – вимикай.
⇒ Не вмикай кілька побутових приладів одночасно.
Використано матеріали Міністерства енергетики

ЧИТАЙТЕ

електронну версію
газети «ЕКСПРЕС-ОБ’ЯВА»
на сайті

eo.kiev.ua

прийом платних оголошень за тел.: (044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28 e-mail: 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 БЕЗПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ
•
•
•
•

за багатоканальним телефоном (044) 482-01-13 з 10.00 до
17.00; 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.

ПРИЙОМ ПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ

•
•
•
•
•

в редакції за адресою: вул.Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 26 (4-й поверх, офіс 408, з 10.00 до 17.00),
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

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 04.01.2022 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 – 24 грн

До 20 слів – 26 грн

До 20 слів – 28 грн

До 20 слів– 30 грн

- 5 публікацій підряд – 100 грн
(вартість одного – 20 грн);
- 10 публікацій підряд – 180 грн
(вартість одного – 18 грн);
- 20 публікацій підряд – 320 грн
(вартість одного – 16 грн);

- 5 публікацій підряд – 115 грн
(вартість одного – 23 грн);
- 10 публікацій підряд – 210 грн
(вартість одного – 21 грн);
- 20 публікацій підряд – 380 грн
(вартість одного – 19 грн);

- 5 публікацій підряд – 125 грн
(вартість одного – 25 грн);
- 10 публікацій підряд – 230 грн
(вартість одного – 23 грн);
- 20 публікацій підряд – 400 грн
(вартість одного – 20 грн);

- 5 публікацій підряд – 135 грн
(вартість одного – 27 грн);
- 10 публікацій підряд – 240 грн
(вартість одного – 24 грн);
- 20 публікацій підряд – 420 грн
(вартість одного – 21 грн).

До 50 слів – 30 грн.

До 50 слів – 35 грн.

До 50 слів – 38 грн.

До 50 слів – 40 грн.

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

Для ФО-підприємців та юридичних осіб:

- до 20 слів – 70 грн;
- до 50 слів – 90 грн.

- оголошення блоком
(до 260 знаків) – 210 грн.

Оголошення від фізичних осіб
приймаються тільки
при наявності паспорта.

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

МАКЕТНА РЕКЛАМА

Вартість мінімального блоку на 1-й стор.
(42х45мм) – 269 грн.
Вартість мінімального блоку в рубриках
(42х45мм) – 168 грн.
При багаторазовому замовленні реклами
діють договірні ціни.

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. БульварноКудрявська
(Воровського), 26.
Оголошення:
- іноземною мовою - +
15%
- ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ +2 грн за слово до
вартості оголошення.

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ ТА РЕКЛАМИ
•

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПУНКТ, Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26, оф. 408,
тел. 044 482-08-62, 050 312-14-91.

•

ВОСКРЕСЕНКА, Кибальчича, 11-А (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 067-581-6799, (Наталя), 097-441-64-47(Інна)

•

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
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. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 3-кімн., Автовокзал (пр.Науки, · Частину

Нерухомість 1

1.1 Агенції, брокери

·Допоможу вирішити проблемні пи-

тання з вашою нерухомістю (квартири, будинки, інші будівлі та споруди). Підберу варіант, який буде вас
влаштовувати. Тел.: (096) 324-58-25
(Сергій Григорович).

1.2 Квартири

Київ

кімнати

куплю

·Або 1-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (093)
329-51-64.
·В будь-якому р-ні. Тел.: (098) 684-82-08.
·Воскресенка (можна невелику, без ремонту), до 12 тис.у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·Готельну, кімнату в комунальній (для себе)
недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
·Кімнату в 2(3)-кімн. (Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лісовий, порядні сусіди),
у господаря. Тел.: (095) 111-93-18.
· Кімнату в комунальній кв-рі, можна
кімнату в гуртожитку (Дніпровський,
Деснянський, Дарницький), у господаря.
Тел.: 451-61-65.
·Правий берег. Тел.: (066) 501-38-84.
1-кімнатні, гостинки

·Нивки (вул.Маршала Гречка,18-А, 3/5 м. «Деміївська», 9/16, 13/8 кв.м, після рецегл., 30/15/7 кв.м, житловий стан, можна з монту, ходи окр., одна дівчина, коридор,
меблями) - 38 тис.у.о. Тел.: (093) 920-35-86. комора, пральна, ванна) - 4 тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 837-10-60.
2-кімнатні
·Кімнату в 3-кімн. Голосіїв (вул.ВасильГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
ківська, 5/5, 15/8 кв.м, чиста, охайна, одна
·Голосіїв (вул.Голосіївська,45, 5/5 цегл., хазяйка, для однієї дівчини, м. «Василь44/30 кв.м, окр., хрущовка, тихе місце) - 55 ківська») - 3 тис.грн. Тел.: (050) 819-66-56.
тис.у.о., торг. Тел.: (050) 819-66-56.
·Кімнату в 3-кімн. Голосіїв (пр.Голосіївський,
10 хв. до метро пішки, 4/8, 14 кв.м, з балконом,
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
· Позняки (вул.С.Крушельницької, 15/16, одна хазяйка, для одного хлопця, гарний стан,
56/29/8 кв.м, якісний ремонт, конди- телевізор, холодильник, пральна, меблі, інціонер, сучасна інфраструктура, супер- тернет, довгостроково) - 4,5 тис.грн. Тел.: (095)
маркети, м. «Позняки») - 67 тис.у.о. Тел.: 559-79-19.
·Кімнату в 3-кімн. Теремки (вул.Лятошин(068) 574-49-60.
5/16, 18/9 кв.м, без господарів, для
·Харківський (вул.Кам’янська, 17/26 цегл., ського,12,
57/36/12 кв.м, новобудова, під чистове оздо- дівчини, гарний стан, телевізор, холодильник,
пральна-автомат,
бойлер, меблі, інтернет,
блення, парк, супермаркети, м. «Вирлиця»)
балкон заскл., лічильники на все) - 5 тис.грн +
- 62,5 тис.у.о. Тел.: 229-70-91.
комунальні. Тел.: (067) 504-42-14.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Койко-місце (Теремки, підселення для дів·Троєщина (вул.О.Бальзака, 11/14 цегл., чини). Тел.: 526-01-11.
55/30/9 кв.м, нов. будинок, євроремонт,
меблі, побутова техніка, поруч ТЦ, зупинка ·Частину кімнати в 1-кімн. ВДНГ (вул.Полковника Потехіна,4, м. «Виставковий центр»
транспорту) - 60 тис.у.о. Тел.: 574-85-70.
- 15 хв. пішки, 34/18/8 кв.м, с/в окр., кахель,
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
пральна-автомат, бронедвері, склопакети,
·Березняки (вул.А.Бучми, 4/9, 46/30/7 кв.м, балкон заскл., підселення для дівчини або
євроремонт, нов. сантехніка, сучасні меблі, жінки) - 2,2 тис.грн без комунальних. Тел.:
супермаркети, м. «Лівобережна») - 70 (066) 702-97-32 (Людмила Михайлівна).
тис.у.о. Тел.: (098) 897-49-94.
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·Воскресенка (вул.Кибильчича, 3/5, ·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул.Княжий
46/30/7,5 кв.м, сум., потребує ремонту) - 45 Затон, 1/10, 17 кв.м, холодильник, пральна,
тис.у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
балкон заскл., диван, стінка, для однієї лю·Соцмісто (пр.Миру, 1/5 цегл., 45/30/6,5 дини) - 3 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
кв.м, хрущовка, можлива прибудова окр. ·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул.Кошиця,
5/9, 14 кв.м, телевізор, холодильник,
входу) - 47 тис.у.о. Тел.: (066) 227-25-49.
пральна, диван, меблі, для однієї дівчини) ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Куренівка (ЖК «Навігатор», будинок № 4, 2,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
4/25, 72 кв.м, новобудова, без меблів, по- ·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Л.Руденко,
рожня, з ремонтом) - 78 тис.у.о., торг. Тел.: 5, 12/16, 14 кв.м, холодильник, пральна, телевізор, два дивани, меблі, один господар)
(050) 445-17-26.
3 тис.грн, для двох людей - 5 тис.грн. Тел.:
·Куренівка (пров.Прибалтийський,24, бу- -572-61-23.
динок № 4, 4/25, 73 кв.м, новобудова, з
ремонтом, власник) - 78 тис.у.о. Тел.: (099) ·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул.Срібнокільська, 7/16, 14 кв.м, холодильник,
193-07-47.
пральна, диван, меблі, інтернет, для однієї
·Куренівка (пров.Прибалтийський, 4/25, дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
72/36/18 кв.м, новобудова, без меблів,
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул.Ревуцьвільна, з ремонтом) - 78 тис.у.о. Тел.: (099) кого, 6/10, 17 кв.м, з балконом, телевізор, хо486-74-70.
лодильник, пральна-автомат, диван, стінка,
·Куренівка (пров.Прибалтийьский,4, ЖК для одного хлопця) - 3 тис.грн. Тел.: (093)
«Навігатор», 5/25, 49/18 кв.м, новобудова, 923-41-02.
вільна) - 78 тис.у.о. Тел.: (098) 032-10-66.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул.Тростя·Оболонь (вул.Архипенка, 3/9 пан., нецька, м. «Харківська» пішки, 5/10, 14 кв.м,
45,2/27,3/6 кв.м, тел., лінолеум, с/в окр., меблі) - 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 605-43-02.
лоджія заскл., ходи окр., житловий стан) - ·Кімнату в 2-кімн. Харківський (пр.
65 тис.у.о. Тел.: (093) 715-71-19.
М.Бажана,9, м. «Вирлиця», 3/9, 18/9 кв.м,
·Оболонь (вул.Героїв Дніпра, м. «Героїв для однієї людини) - 3 тис.грн. Тел.: (096)
Дніпра», 8/9, 50/30/7,5 кв.м, склопакети, 873-13-23.
бронедвері, паркет, балкон заскл.) - 77 ·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
тис.у.о. Тел.: (093) 694-11-59.
шосе, 5/12, 19 кв.м, з балконом, телевізор,
·Оболонь (вул.Каноплянська, 6/25, 73 кв.м) холодильник, пральна, 2-спальне ліжко,
стінка, для однієї людини, одна хазяйка) - 3
- 75 тис.у.о. Тел.: (097) 511-52-85.
тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (вул.При·Шулявка (вул.Старокиївська,9, 8/9, 53/30/8 ·вокзальна,8/1,
3/5, 57/14 кв.м, без госпокв.м, с/в окр., кімнати окр., подвійний великий балкон заскл., радянський ремонт, м. дарів, для дівчини, меблі, побутова техніка,
закривається
на
ключ) - 3 тис.грн. Тел.: (095)
«Політехнічний ін-т» - 5 хв., «Лук’янівська»
- 10 хв.) - 74 тис.у.о., торг. Без комісійних. 136-78-30.
·Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (вул.ТроТел.: (068) 322-55-02.
стянецька,3, 8/10, 18/8 кв.м, телевізор, холо3-кімнатні
дильник, диван, стінка, для сім’ї, без госпоДАРНИЦЬКИЙ р-н
дарів) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Позняки (вул.Б.Гмирі, 21/22, 78/46/9 кв.м, ·Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул.Архіновобудова, якісний ремонт, м. «Позняки») тектора Вербицького,34, 4/9, 10 або 12 кв.м,
- 89 тис.у.о. Тел.: (050) 939-09-70.
бажано для двох чоловіків або двох жінок)
·Позняки (вул.Б.Гмирі, 21/25, 78/46/9 кв.м, - 3,5 тис.грн. Тел.: (044) 560-18-91.
новобудова, готова до заселення, сучасні ·Кімнату в 4-кімн. Нова Дарниця (вул.Тросупермаркети, престижна гімназія, м. «По- стянецька, 8/9, 13 кв.м) - 3 тис.грн. Тел.:
зняки») - 89 тис.у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
(050) 740-49-80.
·Позняки (вул. Урлівська, 17/24, 90,3/17,6+ ·Частину кімнати в 2-кімн. Харківсь-кий
17,1+12,3/14,1 кв.м, меблі, лічильники, (вул.Тростянецька,6, 5/16, 14 кв.м, підбойлер, ремонт, охорона, озеро, 4 школи, 4 селення для дівчини, інтернет, м. «Хардитсадки, торгівельні центри, 10 хв. від м. ківська») - 1,8 тис.грн. Тел.: (068) 308-10-86.
«Позняки») - 112 тис.у.о., торг. Тел.: (067)
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
169-17-54 (Вікторія).
·Дві кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул.Кубан·Харківський (вул.Литвинського, 2/5 цегл., ської України (Жукова), 5/9, по 15 кв.м, окр.,
61/40/8 кв.м, кімнати окр., якісний ремонт, побутова техніка) по 2 тис.грн + комунальні.
паркет, супермаркети, парк, м. «Позняки», Тел.: (098) 997-64-00.
«Харківська») - 58 тис.у.о. Тел.: 592-47-86. ·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул.Кубанської
·Харківський (вул.Ревуцького, 9/10, 68/41/8 України, 9/9, 12 кв.м, гарний стан, меблі,
кв.м, під ремонт, первинний продаж) - дого- побутова техніка, одна хазяйка, для однієї
людини) - 2,5 тис.грн з комунальними. Тел.:
вірна. Тел.: (098) 665-63-82.
(067) 995-05-04.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Лівобережний (вул.Р.Окіпної,7, м. «Ліво- · Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул.Шоломбережна» - 5 хв. пішки, 3/9, 60,6/41/7 кв.м, Алейхема, 6/9, 10 кв.м, під ключ, меблі,
сум.-окр., паркет, лінолеум, с/в окр., балкон холодильник, телевізор, без пральної ма12 кв.м навпіл заскл., житловий стан, поряд шини) - 3 тис.грн з комунальними. Тел.:
супермаркети, Дніпро). Власник. Тел.: 517- (098) 568-45-59.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул.Юності, 4/5,
37-72, (097) 109-72-21.
кв.м, без хазяїв, меблі, побутова техніка,
·Русанівка (Русанівська набережна, ЗБК 15
«Нептун», 14/16, 50 кв.м) - за домовленістю. під ключ) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.:
(093)
091-88-75.
Тел.: (068) 161-05-52.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул.Юності,
·Соцмісто (пр.Соборності, 3/5, 64/41,7 кв.м, 4/5,
16 кв.м, без господарів, меблі, побутова
сум.-окр., висота 2,9 м, паркет) - 52 тис.у.о. техніка, під ключ) - 3 тис.грн + комунальні.
Тел.: (067) 386-69-96.
Тел.: (063) 112-32-10.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул.Лифаря
· Лук’янівка (вул.Мельникова, 6/7 цегл., (Сабурова),5, 6/9, 18/9 кв.м, одна хазяйка,
65/8 кв.м, с/в окр.) - 120 тис.у.о. Тел.: меблі, телевізор, пральна-автомат, інтернет,
(098) 598-66-61.
транспорт на м. «Почайна», «Дарниця») - 2
тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 288-57-80.
4-кімнатні і
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. М. Забільше
кревського, 3/9, 15 кв.м, меблі, побутова
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
техніка, хазяйка) - 3,5 тис.грн + комунальні.
·5-кімн. Нова Дарниця (вул.Бориспільська, Тел.: (067) 293-90-93.
новобудова, 18/24 цегл., 137/82/16 кв.м, ве- · Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул.
лики панорамні вікна, 2 с/в, супермаркет, Цвєтаєвой, 5/9, 18 кв.м, 2 спальних місця,
школа, дитсадок, парк, м. «Червоний хутір») холодильник, пральна) - 2 тис.грн. Тел.:
- 115 тис.у.о. Тел.: (050) 410-84-30.
(098) 540-27-03.
обміняю
· Кімнату в 2-кімн. Троєщина (пр. В.
·1 + доплата = 2(3). 1-кімн. (пл.Ленін- Маяковського, 8/16, 14 кв.м, для одного
з батьків з малорічною дитиною). Тел.:
градська). Тел.: (068) 749-46-58.
·3 = кв-ру. 3-кімн. (Харківський, вул.Архі- (098) 894-02-96.
тектора Вербицького,34, 4/9, 80 кв.м, хол) на ·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул.Мілютенка,28, 12/16, 15 кв.м, без господарів,
кв-ру в селі. Тел.: (044) 560-18-91.
побутова техніка, меблі, на вибір, проживає
· Обміняю 3-кімн. квартиру, опа- в 3-кімн. одна людина) - 2 тис.грн + комулююча площа 67 кв.м, на вул. нальні. Тел.: (093) 381-42-43.
Закревського,71, 4/10. Поряд з ·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул.Кашбудинком капітальний гараж з танова, 12/16, 16 кв.м, для жінки, яка буде
підвалом 32 кв.м. Всього 106 кв.м, доглядати за жінкою, є маленька собачка).
- догляд. Тел.: (044) 515-67-01, (066)
на 2-кімн. квартиру в Шевченківсь- Оплата
571-52-10.
кому районі, на вул.Чорновола. · Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О.
Тел.: (097) 507-61-18.
Бальзака,8, 6/9, 18 кв.м, меблі, телевізор,
інтернет, пральна) - 2,5 тис.грн. Тел.:
здам в оренду
(066) 706-06-25.
кімнати
·Частину кімнати 3-кімн. Лісовий (пр.
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
Лісовий,33, 5/9, 14 кв.м, підселення, кон·Кімнату в 2-кімн. Голосіїв (вул.Стельмаха, диціонер, бойлер, холодильник, телевізор,
7/7, 14/7 кв.м, склопакети, чиста, охайна, вихід на балкон, 4 спальних місця, для діводна хазяйка, для дівчини, поряд «Кишеня», чини або жінки) - 1,3 тис.грн з комунальярмарок) - 3 тис.грн. Тел.: (050) 819-66-56.
ними. Тел.: (068) 343-79-44.
·Кімнату в 2-кімн. Голосіїв (пр.Го- ·Частину кімнати в 1-кімн. Троєщина
лосіївський,100, м. «Голосіївська» - 5 хв. (б.Л.Бикова,7, 5/9, 20 кв.м, підселення) - 2,3
пішки, 2/6, 17 кв.м, для дівчини) - 1000 грн/ тис.грн. Тел.: (096) 416-56-05.
міс., можливе підселення - 600 грн/міс. Тел.: · Частину кімнати в 1-кімн. Троєщина
(099) 641-46-53.
(вул.Милославська,41/15, 6/9, 45 кв.м, ха·Кімнату в 2-кімн. Феофанія (вул.Метро- зяїн чоловік 50 років, євроремонт, підселогічна, 1/5, 17 кв.м, все є, для дівчини або лення для чоловіка) - 2 тис.грн, торг. Тел.:
жінки) - 3,5 тис.грн. Тел.: (097) 614-37-79.
(096) 298-29-77.
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·Або 2-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (098) .

684-82-08.
·Або готельну (правий берег), до 45 тис.у.о.
Тел.: 362-27-97.
·Академмістечко, Виноградар, Нивки, Сирець, у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
·В будь-якому р-ні. Тел.: (093) 329-51-64.
·Виноградар (від 50 кв.м), до 50 тис.у.о.
Тел.: 525-47-18.
·Воскресенка, до 35 тис.у.о., у господаря.
Тел.: (098) 568-45-59.
· Сирець (можна хрущовку). Тел.: (050)
819-66-56.
·Троєщина, м. «Оболонь», «Печерська»,
прилегаючі райони біля метро. Тел.: (067)
777-36-56.
·Троєщина. Тел.: (093) 920-35-86.
·Троєщина. Тел.: (099) 911-94-80.

2-кімнатні

·Або 2-кімн. (метро «Оболонь», «Дарниця»,

«Чернігівська»,
Лівобережна»,
«Харківська»). Тел.: (093) 920-35-86.
·Або 3-кімн. (будь-який район). Тел.: (093)
329-51-64.
·Або 3-кімн. (лівий берег), до 30 тис.у.о.
Тел.: (044) 560-18-91.
·Воскресенка, Троєщина, у господаря. Без
посередників. Тел.: (067) 597-34-74.
·Голосіїв, Теремки-2, Дніпровський, в р-ні
озера Тельбін (гарний стан, бажано в 9-пов.
будинку). Тел.: (050) 819-66-56.

продам
кімнати

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Кімнату в гуртожитку. Нова Дарниця вул.

Литвинськьго,31, 3/5, 20 кв.м, меблі) - 23
тис.у.о. Тел.: (095) 136-78-30.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Дві кімнати в 3-кімн. Троєщина (пр.
В.Маяковського, 7/9, 18 та 10 кв.м з балконом
утепл.) - 25 тис.у.о. або окремо 12 тис.у.о. та
14 тис.у.о., торг. Тел.: (096) 176-66-09.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (б.Верховної
Ради,18, 5/5, 17 кв.м, без балкона, норм.
стан, м. «Дарниця» - 10 хв. пішки) - 14
тис.у.о. Терміново. Тел.: (095) 903-70-33.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 5-кімн. Виноградар (вул.Світлицького,19, 5/5, 10 кв.м, без балкона) - 10
тис.у.о. Тел.: (098) 540-27-03.
·Кімнату в 8-кімн. Виноградар (вул.Світлицького, 5/9, 28/19 кв.м) - 18 тис.у.о. з оформленням. Тел.: (093) 152-05-03.

.
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1-кімнатні, гостинки

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Нова Дарниця (вул.Литвинського (Російська),39, 3/4 цегл., 32/18/7 кв.м) - 38
тис.у.о. Тел.: (063) 044-98-90.
·Позняки (вул.Причальна,11, 6/27 пан.,
44/16/14 кв.м, ЖК «Урлівський-1», після будівельників, гарне планування) - 65 тис.у.о.
Тел.: (098) 048-25-12.
·Позняки (вул.Чавдар, 18/22, 44/16/12 кв.м,
новобудова, євроремонт, сучасні імп. меблі,
побутова техніка, кондиціонер, супутникове
телебачення, м. «Осокорки») - 88 тис.у.о.
Тел.: (067) 960-55-83.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Лісовий (вул.Братиславська,34, 6/9 пан.,
30/16/6,5 кв.м, радянський стан, вільна,
чистий продаж, ніхто не прописаний, без
боргів та опікунської, м. «Чернігівська») - за
домовленістю. Тел.: (068) 379-93-73.
· Троєщина (вул. Милославська, 31-В,
28,8/17,2 кв.м, 2/3 цегл., після будівельників, нежитловий фонд переведено у
житловий, потребує ремонту, підключено електрику, водопровід, стеля 2,24 м,
окремий вхід, розвинута інфраструктура,
прописка) - 21 тис. у.о., торг. Тел.: (050)
168-33-67 (Анна Павлівна).
·Троєщина (пр.В.Маяковського,32-Г, 4/9,
36,9/19,1/7,5 кв.м, євроремонт, меблі, побутова техніка, розвинена інфраструктура) - 65
тис.у.о. Тел.: (099) 473-26-63.
· Троєщина (пр.В.Маяковського,38/10,
10/16, 45/18/9 кв.м, під ремонт, АППС,
склопакети, меблі, первинний чистий
продаж, вільна) - за домовленістю. Тел.:
(095) 807-73-05.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Райдужний (вул.П.Вершигори, 5/9, 31,8
кв.м, під ремонт) - за домовленістю. Тел.:
(063) 701-07-03.
·Райдужний (вул.Ю.Шухєвича, 1/9, 36/20/8
кв.м, балкон, коридор 4 кв.м, с/в окр.,
гарний транспортний розв’язок до м. «Почайна», «Дарниця», «Троєщина», гарний
стан, погріб у дворі, можна під офіс) - 45
тис.у.о. Тел.: (067) 916-05-25 (Аліна).
· Соцмісто (б.Я.Гашека, 3/22, 35 кв.м,
лоджія) - за домовленістю. Тел.: (097)
055-95-06.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Борщагівка (вул.Жмеринська,32, 1/9,
38/19/8 кв.м, вільна, чистий продаж, склопакети, кахель, бронедвері) - 43 тис.у.о. Тел.:
(098) 889-42-92.
·Святошин (вул.Львівська,22, 2/22, 57/24/18
кв.м, новобудова) - за домовленістю. Тел.:
(066) 501-38-84.
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Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28

кімнати в 1-кімн. Троєщина
(пр.В.Маяковськгго,28, 5/16, 21 кв.м,
євроумови, хазяйка прибирає, боелйр,
пральна, телевізор, холодильник, електрочайник) - 2,5 тис.грн з комунальними.
Тел.: (099) 435-64-48.
·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. Троєщина (вул.
Радунська,18, 10/16, 16/10 кв.м, меблі, інтернет, пральна-автомат, підселення другим
у кімнату, можна для тих, хто палить, транспорт на м. «Почайна», «Дарниця») - 1,8 тис.
грн. Тел.: (066) 706-06-25.
·Частину кімнати в 3-кімн. Троєщина (вул.
Радунська,46-Б, 1/16, 15 кв.м, з балконом,
пральна, холодильник, телевізор, підселення для жінки) - 2 тис.грн + комунальні.
Тел.: (093) 568-88-64.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул.Березняківська, 1/9, 14 кв.м, з балконом, одна
хазяйка, меблі, побутова техніка, для однієї
дівчини) - 2 тис.грн + комунальні. Тел.:
(066) 300-07-12.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (б.Перова, 2/5,
16 кв.м) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 117-51-69.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.Микитенка, 2/5, 14 кв.м, житловий стан, побутова
техніка, для хлопця або чоловіка, без господарів) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (093)
920-35-86.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (пр.Генерала Ватутіна, 4/9, 11/8 кв.м, меблі, під
ключ, без господарів) - 4 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 605-50-46.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (вул.
П.Вершигори, 3/9, 12 кв.м, без хазяїв, з балконом, під ключ, меблі 90 р., холодильник,
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 4 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (050) 536-65-57.
·Кімнату в 3-кімн. Березняки (вул.Миколайчука, 6/9, 13 кв.м, для хлопця, який працює,
телевізор, холодильник, пральна-автомат, один
господар, транспортний розв’язок, озеро, 15
хв. до м. «Лівобережна», ринок, магазини) - 3,5
тис.грн. Тел.: (098) 275-52-92.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б.Перова, 1/5,
15 кв.м, для одного чоловіка) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 592-54-91.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б.Перова, 2/5,
16 кв.м) - 3 тис.грн. Тел.: (063) 114-97-06.
· Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б.Перова, 3/5, 14 кв.м, побутова техніка, ремонт, для однієї людини) - 3 тис.грн, для
двох людей - 3,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (096) 964-25-51.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул.
С.Стальського,28-А, 4/9, 18 кв.м, з балконом, пральна, холодильник, інтернет, одна
хазяйка) - 2,5 тис.грн з комунальними. Тел.:
(050) 562-68-28.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
О.Бойченка,2/6, 9/9, 17 кв.м, без господарів,
в кожній кімнаті по одному чоловікі, диван,
шафа, пральна, холодильник) - 2 тис.грн +
комунальні. Тел.: (095) 331-35-99.
·Кімнату в гуртожитку. Воскресенка (вул.
Миропільська, 8/9, 11 кв.м, ванна та туалет на 2 кімнати, для сім’ї або двох жінок,
пральна, холодильник) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 911-94-80.
·Частину кімнати в 2-кімн. Соцмісто (вул.
Чудновського, 4/5, 12 кв.м, підселення для
дівчини) - 2 тис.грн. Тел.: (095) 751-29-97.
·Частину кімнати в 3-кімн. Воскресенка
(вул. Кибальчича, 4/14, 14 кв.м, підселення
в кімнату, для хлопця або чоловіка) - 2 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 920-35-86.
·Частину кімнати в 3-кімн. Воскресенка
(вул. Кибальчича, 4/14, 74/14 кв.м, для одного хлопця, господарі майже не проживають) - 2 тис.грн + комунальні. Тел.: (068)
592-54-91.
·Частину кімнати в 3-кімн. Микільська слобідка (вул. Маланюка, 1/1, 18 кв.м, для 1-2
жінок, маршрутка до м. «Лівобережна») 1,5 тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Івашкевича, 2/5, 11 кв.м, для однієї людини або для
жінки з дитиною від 5 років, яка працює,
проживає двоє господарів) - за домовленістю. Тел.: (099) 331-92-67.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Героїів
Дніпра, м. «Героїв Дніпра», 8/9, 18 кв.м, для
двох дівчат) або меншу (12 кв.м) для однієї
дівчини. Хозяїка. Тел.: (093) 694-11-59.
· Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. МаршалаТимошенка, 8/9, 12 кв.м, стіл, шафа,
стільці, для жінки) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(093) 152-05-03.
· 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. Маршала
Тимошенка,15, 6/9, 12 кв.м, шафа-купе,
гарний стан, пральна, євроремонт) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (098) 540-27-03.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (Мінське шосе,
5/9, 20 кв.м, для жінки 35-45 років). Тел.:
(095) 085-90-19.
· Оболонь (вул. Маршала Тимошенка,
8/9, 12 кв.м, шафа, стіл, спальне місце,
одна хазяйка власника) - 3 тис.грн. Тел.:
(097) 279-32-06.
· Частину кімнати в 1-кімн. Куренівка
(вул. Полярна,3, 8/9, 16 кв.м, для жінки
пенсійного віку) - 1,5 тис.грн. Тел.: (099)
298-58-83.
·Частину кімнати в 1-кімн. Оболонь (вул.
Полярна,3, 8/16, 16 кв.м, для жінки старшого віку) - за домовленістю. Тел.: (099)
298-58-99.
·Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр.
Героїв Сталінграда,17, 2/9, 12 кв.м, підселення для жінок, з хазяйкою) - 2,2 тис.грн.
Тел.: (097) 896-14-31.
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 3-кімн. Печерськ (б.Л.Українки,
2/9, 20 кв.м, для двох чоловіків). Тел.: (067)
647-65-94.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (вул.
Канівська, 1/1, 15 кв.м, всі вигоди) - договірна. Тел.: (066) 338-87-08.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (вул. Новомостицька, 2-Г, 8/9, 18/8 кв.м, кімната
окрема, меблі, балкон, телевізор, пральнаавтомат, бойлер, одна хазяйка, для сім’ї або
2 дівчат) - 3 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
·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.
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·Кімнату

в 2-кімн. Нивки (вул. Виговського, 24-В, 8/9, 14/7 кв.м, окрема, меблі, телевізор, пральна-автомат, бойлер, інтернет,
одна хазяйка, для дівчини) - 2,5 тис.грн.
Тел.: (099) 534-44-13.
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Маршала
Гречка,24, 8/9, 14/7 кв.м, окрема, меблі, холодильник, телевізор, пральна-автомат, одна
хазяйка, для дівчини) - 2,5 тис.грн + комунальні. Тел.: 463-01-97.
·Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Борисоглібська, 5 хв. від м. «Контрактова площа»,
5/5, 40 кв.м, ліфт, 2 балкона, висока стеля)
- за домовленістю. Тел.: (096) 961-78-78.
·Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Борисоглібська, 5 хв. до м. «Контрактова площа»,
5/5, 40 кв.м, ліфт). Тел.: (098) 047-80-35.
·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 3-кімн. Куренівка (вул. Оболонська,35, 4/4, 18 кв.м, для одного хлопця або
дівчини) - договірна. Хазяйка. Тел.: (066)
616-36-85.
·Кімнату в гуртожитку. Сирець (вул. Сирецька, 5/9, 12 кв.м) - 1,9 тис.грн + комунальні. Тел.: (097) 802-41-89.
·Кімнату в гуртожитку. Сирець (вул. Сирецька, 5/9, 12 кв.м, спальне місце, холодильник, шафа, для однієї людини) - 2 тис.
грн. Тел.: (098) 540-27-03.
·Частину кімнати в 1-кімн. Виноградар
(пр.»Правди»,76, 8/16, 18/8 кв.м, меблі, холодильник, балкон, телевізор, одна хазяйка,
для дівчини) - 1,5 тис.грн. Тел.: 463-01-97.
·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, 15/25, 19/14 кв.м, балкон,
інтернет, холодильник, пральна-автомат,
НВЧ-піч, бронедвері, охорона, склопакети,
для 1-2 хлопців, власна, термобудинок) - 1,3
тис.грн. Тел.: (066) 923-06-13.
·Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар
(пр.»Правди»,5-Б, 18/25, 19/14 кв.м, з балконом, склопакети, 2 с/в, бронедвері, інтернет, пральна-автомат, НВЧ-піч, мультиварка, для одного хлопця або чоловіка, охорона, власна) - 1,72 тис.грн з комунальними.
Тел.: (050) 261-45-22.
·Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар (пр.
Свободи,42, 6/9, 12/7 кв.м, меблі, телевізор,
пральна, бойлер, інтернет, одна хазяйка,
підселення для хлопця) - 1,9 тис.грн. Тел.:
463-01-97.
·Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар (пр.
Свободи/пр.»Правди», 12/16, 19/12 кв.м,
склопакети, лоджія-балкон, 2 с/в, житловий
стан, пральна-автомат, бронедвері, інтернет,
для 1-2 хлопців, власна) - 1,3 тис.грн. Тел.:
(050) 375-93-79.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Кімнату
в
2-кімн.
Борщагівка
(б.Р.Роллана,5/8, 7/9, 18/7 кв.м, балкон
заскл., металопластикові вікна, побутова
техніка) - 3 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·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. 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. Борщагівка (б.Р.Роллана,
2/9, 14 кв.м, для одного чоловіка, пральна,
бойлер, НВЧ-піч, балкон заскл.) - 3 тис.грн.
Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Г.Юри,
4/9, 17 кв.м, з балконом, побутова техніка,
для сім’ї або двох дівчат) - 4,5 тис.грн. Тел.:
(063) 887-14-47.
·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.
Л.Курбаса, 11/16, 14 кв.м, з балконом, все
необхідне, побутова техніка) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (067) 647-65-94.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр.Академіка Корольова, 3/9, 14 кв.м, без хазяйки,
необхідні меблі, побутова техніка, після ремонту, для однієї дівчини) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(067) 589-17-73.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр.Академіка Корольова, 3/9, 18 кв.м, вся побутова
техніка, після ремонту, металопластикові
вікна, стінка, диван, стіл, тумба, крісло, для
однієї дівчини, без хазяйки) по 3 тис.грн.
Тел.: (063) 532-11-43.
·Кімнату в 3-кімн. Шулявка (вул. Борщагівська,117, 7/9, 14 кв.м, без господарів, холодильник, пральна, бойлер, диван, меблі,
для однієї людини) - 3,6 тис.грн. Тел.: (066)
673-40-03.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·Дві кімнати в 3-кімн. Солом’янка (пл.
Солом’янська, 8/9, 11 та 15 кв.м) дешево.
Тел.: (068) 458-80-37.
·Соломянський Кімнату в 2-кімн. Олександрівська слобідка (вул. А.Головка,1, 7/9, 20
кв.м, з балконом, необхідні меблі, побутова
техніка, гарний стан, одна хазяйка, для однієї людини) - 2,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (067) 995-05-04.
·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.
·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Солом’янська, 2/9, 19 кв.м, для жінки середього
віку) - 2 тис.грн. Тел.: (098) 034-42-23.
·Кімнату в 2-кімн. Чоколівка (б.Чоколівський, 3/5, 14 кв.м, ремонт, вбуд. кухня,
пральна-автомат, інтернет, для дівчини або
жінки) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 966-54-16.
·Кімнату в комунальній. Шулявка (вул.
О.Тихого, 3/5, 16 кв.м, після ремонту, без хазяїв, м. «Шулявка») - договірна. Тел.: (050)
517-88-24.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Дві кімнати в 3-кімн. Центр (вул. Гоголівська, 1/5, по 15 кв.м, побутова техніка,
ґрати) по 3 тис.грн + комунальні. Тел.: (063)
887-14-47.
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Академіка
Туполєва, 3/9, 15 кв.м, одна хазяйка, для однієї людини, побутова техніка, ремонт) - 4
тис.грн. Тел.: (050) 085-91-63.
·Кімнату в 2-кімн. Нивки (вул. Салютна,
3/5, 15/6 кв.м, з балконом, один господар пенсіонер, окрема, побутова техніка, меблі,
для однієї людини) - 4 тис.грн. Тел.: (097)
655-29-92.
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·Кімнату

в 2-кімн. Сирець (вул. О.Теліги,
1/5, 12,5 кв.м, с/в сум., для дівчини) - 2 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 314-26-73.
·Кімнату в 2-кімн. Сирець (вул. О.Теліги,
м. «Дорогожичі», 1/5, 12,5 кв.м, с/в окр.) - 2
тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 646-49-93.
·Кімнату в 2-кімн. Центр (пр.Перемоги, 5/8,
12/8 кв.м, с/в сум., ліфт, для однієї людини,
меблі, побутова техніка) - 4,5 тис.грн, торг.
Тел.: (063) 022-93-85 (Ірина).
· Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Естонська, м. «Нивки», 1/5, 15 кв.м, ремонт, для
1-2 людей, меблі, побутова техніка, склопакети) - 2,5 тис.грн + комунальну. Тел.:
(050) 782-35-04.
·Кімнату в 3-кімн. Поділ (вул. Саксаганського, м. «Університет», 3/6, 18 кв.м, з
балконом, під ключ, підселення, меблі, два
холодильника, пральна, інтернет) - 2,7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·Кімнату в 3-кімн. Татарка (вул. Татарська,6, 7/9, 16 кв.м, з балконом, холодильник, пральна, інтернет, диван, стінка,
для одного хлопця) - 3 тис.грн. Тел.: (068)
350-24-65.
·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 5-кімн. Нивки (вул. Щербаківського, одна зупинка до м. «Нивки»,
4/5, 16 кв.м, меблі, холодильник, пральна,
телевізор) - 3,5 тис.грн. Без посередників.
Тел.: (050) 776-13-80.
· Кімнату в гуртожитку. Сирець (вул.
О.Теліги, 2/5, кімната 14 кв.м, для дівчини) - 2,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(093) 572-36-46.
·Сирець (вул. Ольжича, 5 хв. до м. «Дорогожичі», 2/5 цегл., 32/17/7 кв.м, с/в сум., всі
меблі, пральна-автомат, холодильник) - 4,5
тис.грн, торг. Тел.: (093) 205-21-50.
·Частину кімнати в 1-кімн. Шулявка (вул.
М.Руданського, 15 хв. пішки до м. «Берестейська», 20 хв. пішки до м. «Дорогожичі»,
3/5, 17 кв.м, бажано для студентів) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (096) 490-24-79.

здам в оренду 1 кімнатні

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·Дарницький

(вул. Ялинкова, 2/2, 36 кв.м,
необхідні меблі, побктова техніка, м. «Бориспільська», «Вирлиця» - 10 хв. пішки) - 8,8
тис.грн. Тел.: (063) 044-98-90.
·Нова Дарниця (вул. Привокзальна, 5/5,
30/16/6 кв.м, с/в сум., пральна-автомат, холодильник, телевізор, диван, меблі, кухон.
гарнітур, після ремонту, склопакети) - 4 тис.
грн. Тел.: 572-61-23.
·Позняки (вул. Б.Гмирі, 2/16, 37 кв.м, новобудова, гарний стан, повний фарш, власник)
- 10 тис.грн. Тел.: (097) 749-62-65.
·Харківський (вул. Ревуцького,44, 12/16,
43,8/18/9 кв.м, коридор 10 кв.м, поряд м.
«Харківська», до Хрещатика 20 хв.) - 6 тис.
грн. Тел.: (098) 514-45-64.
·Харківський (вул. Ревуцького, 9/12, заг.
42,7 кв.м, м. «Харківська», меблі) - 8 тис.грн
+ комунальні. Хазяїн. Тел.: (050) 206-21-46.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Готельну. Лісовий (вул. Космонавта Волкова, 8/9, 28/14/7 кв.м, все необхідне) - 4 тис.
грн. Тел.: (093) 920-35-86.
·Лісовий (вул. Академіка Курчатова, 3/5,
30,5 кв.м) - 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 894-6462, (099) 351-36-86.
· Лісовий (вул. Маршала Жукова, 3/5,
30/15/7 кв.м, меблі, побутова техніка,
балкон заскл.) - 6,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 568-45-59.
· Троєщина (вул. Бальзака,65, 6/10,
40/18/10 кв.м, бронедвері, склопакети,
сучасні кахель та кухня, лоджія заскл.,
меблі, без побутової техніки) - 6 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (066) 937-64-07.
·Троєщина (вул. М.Закревського,97, 10/22,
45/18/11 кв.м, євроремонт, сучасні меблі,
бойлер, кондиціонер, пральна-автомат,
підігрів підлоги, лічильник опалення квартириний, охорона, паркування) - договірна.
Тел.: (063) 347-83-15.
·Троєщина (вул. Милославська,21, 6/9,
38/18/9 кв.м, меблі, інтернет, телевізор) - 4,5
тис.грн. Тел.: (063) 347-83-15.
·Троєщина (пр.В.Маяковського,24, будинок
у дворі, 4/9, 38/17/8 кв.м, після ремонту,
меблі, побутова техніка, здається вперше,
балкон з кухня, довгостроково) - 6 тис.грн +
комунальні. Тел.: (096) 398-31-56.
·Троєщина (пр.В.Маяковського, 9/9, 34/17/7
кв.м, меблі 90 р., вся побутова техніка,
балкон-лоджія заскл.) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Готельну. Воскресенка (вул. П.Запорожця,
9/9, 28/14/6,5 кв.м, необхідні меблі, без ремонту) - 5 тис.грн. Тел.: 362-27-97.
·ДВРЗ (вул. Алма-атинська, 10/16, 16 кв.м).
Без посередників. Тел.: (067) 656-60-71.
·ДВРЗ (пров.Лобачевського, 9/16, 43/18/10
кв.м, новобудова, сучасні меблі, холодильник, пральна, інтернет, бойлер, балкон
незаскл.) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.:
(063) 734-26-09.
·Микільська слобідка (вул. МикільськоСлобідська, 7/9, 32/18/7 кв.м, ремонт, нов.
меблі, побутова техніка, тварини можна за
домовленістю) - 5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (067) 777-36-56.
·Русанівка (вул. Ентузіастів, 3/9, 18 кв.м,
безкоштовно тільки для дівчини в обмін на
догляд за 10 котами на дачі). Тел.: (095) 31646-60, (098) 229-45-80.
·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.
·Соцмісто (вул. Краківська,10, м. «Дарниця» - 2 хв. пішки, 5/5, 30 кв.м, хрущовка,
балкон-лоджія заскл., стіни обшиті дерев.
вагонкою, всі необхідні меблі, побутова техніка, газ, лічильники води, плитка, після ремонту, для сім’ї без дітей) - 5,5 тис.грн. Без
комісійних. Хазяїн. Тел.: (068) 418-93-58.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Куренівка (вул. О.Попова, 2/9 цегл., 42/19/9
кв.м, пральна, холодильник) - 5 тис.грн,
торг. Тел.: (066) 501-38-84.
· Мінський (вул. М.Кондратюка, пл. Шевченка, 2/9, 20 кв.м, хазяйка) - за домовленістю. Без посередників. Тел.: (067)
425-17-49.
·Оболонь (вул. Богатирська,2, «Мінська»,
8/9, 42/19/8,5 кв.м, с/в окр., ванна, холодильник, пральна, балкон, кухня, 2 дивани,
коридор 10 кв.м, вільна, будинок навпроти
заводу «Оболонь», «АТБ» поряд) - 9,5 тис.
грн, торг. Тел.: (097) 664-69-17.
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·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.Героїв Сталінграда, 7/9,
33/18/6 кв.м, холодильник, пральна) - 7 тис.
грн, торг. Тел.: (098) 540-27-03.
·Оболонь (пр.Оболонський, 9/9, 30 кв.м, м.
«Героїв Дніпра», все необхідне, пральна,
кондиціонер, інтернет, телевізор, після ремонту, меблі) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.:
(099) 143-86-77.
·Оболонь (пров.Прибалтийьский,4, ЖК
«Навігатор», 5/25, 49/18 кв.м, новобудова,
вільна, з ремонтом) - 10 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 601-91-17.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·Куренівка (вул. Кирилівська,127, 4/6,
32/17/6 кв.м). Тел.: (097) 588-55-87.
·Куренівка (вул. Кирилівська,127, 4/6 цегл.,
32/17/6 кв.м). Тел.: (050) 212-96-30.
·Поділ (вул. Кирилівська, 4/6 цегл., 32/17/6
кв.м). Тел.: (098) 206-60-80.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Біличі (вул. Академіка Булаховського, 4/9,
18/6 кв.м, с/в сум., холодильник, мінімум
меблів, ремонт) - за домовленістю. Без посередників. Тел.: (096) 534-58-71.
·Біличі (вул. Ірпінська,67, 5 хв. до м. «Академмістечко», 1/10, 18/8 кв.м, с/в окр.,
балкон заскл., меблі, холодильник, телевізор, пральна, бойлер) - 8 тис.грн. Тел.:
(099) 319-23-34.
·Борщагівка (б.Р.Роллана,5/8, 9/9, 16/7
кв.м, після ремонту, бойлер, кахель, балкон
заскл., стіна утеплена, металопластикові
вікна) - 5,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Борщагівка (вул. Я.Коласа,6-В, кімната:
диван, стіл подвійний, кухня, буфет; ванна,
бойлер). Тел.: (099) 263-15-27.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (б.Р.Роллана,
3/9, 14 кв.м, меблі, вся побутова техніка,
після ремонту, для одного хлопця) - 3 тис.
грн. Тел.: (096) 435-44-87.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·Відрадний (вул. В.Гавела, 2/5, 18/6 кв.м,
хрущовка, все необхідне) - 6 тис.грн. Тел.:
250-28-71.
·Відрадний (пр.Відрадний,14, 4/5, 34/19/7
кв.м, меблі, холодильник, пральна-автомат,
бойлер, 2 дивани, телевізор, балкон заскл.)
- 6,5 тис.грн. Тел.: (097) 887-01-25.
·Солом’янка (вул. В.Гавела, 2/5, 18/6 кв.м,
хрущовка, все необхідне, без пральної машини) - 7 тис.грн + комунальні. Без посередників. Тел.: (067) 418-12-72.
·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.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Індустріальний міст (вул. Машинобудівна,
м. «Шулявська», 2/5, 32 кв.м, пральна, холодильник) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.:
(066) 786-30-11.
·Лук’янівка (вул. Кравченка, м. «Лук’янівська», кінотеатр «Київська Русь», 7/23
цегл., 35/17/8 кв.м, новобудова, євроремонт,
побутова техніка) - 11 тис.грн, торг. Тел.:
(097) 279-32-06.
·Нивки (вул. Академіка Туполєва, 2/5,
32/18/6 кв.м, гарний ремонт) - 7,5 тис.грн.
Тел.: (097) 655-29-92.
·Сирець (вул. Мельникова,87, 1/9, 22/12/5
кв.м, сучасний ремонт, студіо, великий
балкон склопакети, кахель, ламінат, шафакупе, диван, кухня, 10 хв. до м. «Дорогожичі») - 6 тис.грн. Тел.: (050) 400-44-11.
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· Татарка (вул. Нагірна,12, 1/9 цегл.,
33/20,5/7 кв.м, власна, ґрати, плитка, ламінат, пральна, холодильник, м’який куточок, стінка) - 5,75 тис.грн. Тел.: (068)
025-00-83.
· Татарка (вул. Нагірна, 1/9 цегл.,
33/20,5/7 кв.м, ґрати, с/в окр., кахель, ламінат, пральна, холодильник, м’який куточок, стінка, власна) - 5,5 тис.грн. Тел.:
(095) 246-61-10.
·Центр (пр.Перемоги,15, м. «Політехнічний
ін-т», 2/5, 18/7 кв.м, меблі, побутова техніка,
10 хв. до вокзалу) - 500 грн/доба. Тел.: (093)
387-29-39.
·Шулявка (вул. О.Тихого, 8/9, 30/18/4,5
кв.м, ремонт, меблі, побутова техніка) - 8
тис.грн + комунальні. Тел.: (050) 358-02-54.
·Шулявка (пр.Перемоги, м. «Політехнічний
ін-т», 2/5 цегл., 18/7 кв.м, меблі, побутова техніка, вікна у двір, гарна інфраструктура) - 7
тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 450-59-55.
· Шулявка (пр.Перемоги, м. «Політехнічний ін-т» - 5 хв. пішки, 2/5 цегл.,
30,3/18/7 кв.м, балкон, меблі, побутова
техніка, вікна у двір, інфраструктура) - 7
тис.грн. Тел.: (066) 963-27-63.
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·Воскресенка (б.Перова, 3/9, 48/32/8 кв.м,
сучасні меблі, побутова техніка, євровікна,
балкон заскл.) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.:
(050) 536-65-57.
·Воскресенка (вул. П.Запорожця, 3/5, 30 кв.м,
окр., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 6,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·ДВРЗ (вул. Марганецька,26, 3/9, 50 кв.м,
с/в та кухня після ремонту, побутова техніка,
можна окрему кімнату). Тел.: (066) 740-5914, (098) 407-34-60.
·Соцмісто (пр.Миру, пл.Дарницька, 4/5,
40/25/7 кв.м, хрущовка, гарний стан, євроремонт, ходи окр., все необхідне, побутова
техніка, меблі нов., гарний стан) - 12 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.

· Стара
Дарниця
(вул.
Хорольська,3, 9/16, 32 кв.м, холодильник, пральна, телевізор, склопакети, гарнітурні меблі, поряд
Дарницький вокзал, Харківське
здам в оренду шосе, Дарницька площа, довгостроково) - 6,5 тис.грн. Власник.
2 кімнатні
. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
Без посередників. Тел.: (066) 288·Голосіїв (вул. Деміївська, м. «Голосіївська» 98-39, (063) 523-17-55.

- 5 хв., 1/2, 28,5 кв.м, кухня 9 кв.м, сталінка,
висота 3 м, меблі, бойлер, м’який куточок,
інтернет, холодильник, 4 спальних місця,
склопакети, батарея нов., зупинка поруч)
- 6,5 тис.грн. Без посередників. Тел.: (050)
249-50-72.
·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
·Бортничі (вул. Демидівська, 2/2, 48 кв.м,
душ, туалет, бойлер, кухня, необхідні меблі,
техніка, інтернет, для двох людей) - 7,2 тис.
грн, для 3 людей (без дітей) - 8 тис.грн. Тел.:
(063) 044-98-90.
·Позняки (вул. Драгоманова,13/10, 14/16,
62/30/8 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, с/в окр., кахель, балкон заскл.,
склопакети, спальний гарнітур, два дивани,
шафа-купе) - 7 тис.грн, торг. Тел.: 572-61-23.
·Харківський (пр.М.Бажана, 7/10, 52/30/9
кв.м, телевізор, холодильник, пральна,
балкон заскл., склопакети, с/в окр., кахель,
диван, стінка, шафа-купе, кухон. гарнітур,
кондиціонер, ремонт) - 7 тис.грн, торг. Тел.:
572-61-23.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Лісовий (вул. Мілютенка, 4/9, 30/17/6 кв.м,
без пральної машини, меблі, холодильник,
телевізор) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(098) 554-37-93.
·Троєщина (вул. Милославська, 5/9, 56/30/8
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет) - 8,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 605-50-46.
·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 6/10,
50/32/8,5 кв.м, меблі, кахель, балкон заскл.,
пральна-автомат, передплата за 2 міс.) - 7,2
тис.грн. Тел.: (067) 599-40-16.
·Троєщина (вул. О.Бальзака,89, 6/16, 54/31/9
кв.м, гарнітурні меблі, пральна-автомат,
транспорт до метро, швидкісний трамвай,
міська електричка) - 7,8 тис.грн. Тел.: (066)
239-10-86.
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·Воскресенка (б.Перова, 3/5, 30/8 кв.м, окр.,
євроремонт, сучасні меблі, побутова техніка) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.: (098)
568-45-59.
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·Харківський (Харківське шосе,19, 32/35пов., 52 кв.м, для сім’ї без тварин) - 10 тис.
грн + електроенергія. Передплата за 2 міс.
Тел.: (063) 527-42-27.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Куренівка (пров.Прибалтийський, 4/25,
72/36/18 кв.м, новобудова, без меблів,
вільна, з ремонтом) - 12 тис.грн + комунальні. Власник. Тел.: (099) 486-74-70.
·Мінський (пр.Маршала Рокоссовського,3Б, 2/9, 38 кв.м, студіо) - за домовленістю.
Тел.: (066) 098-34-90, (068) 877-69-39.
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·Печерськ (вул. Раєвського,34, 2/5 цегл.,
62/32/7 кв.м, сталінка, паркет, с/в окр., кахель, меблі, школа, дитсадок, м. «Дружби
народів» - 15 хв. пішки, беремо з дітьми) 11,5 тис.грн. Тел.: (066) 702-97-32.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
· Виноградар (пров.Квітневий,1, ТЦ «Ретровілла», 12/16, 50/30/8 кв.м, все окр.,
меблі, холодильник, пральна-автомат,
балкон заскл.) - 7 тис.грн + комунальні.
Тел.: 463-01-97.
·Виноградар (пр.Свободи, 6/9, 52/30/8 кв.м,
євроремонт, пральна, холодильник) - 12,5
тис.грн. Тел.: (098) 540-27-03.
·Куренівка (вул. Кирилівська, 1/9, 36/6 кв.м,
сум.) - 8 тис.грн. Тел.: (066) 678-76-20.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут,
3/5, 15+14 кв.м, сум., можна для сім’ї або
двох хлопців, пральна, холодильник, балкон
заскл.) - 6 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
·Борщагівка (вул. Литвиненко-Вольгемут,
3/5, 32 кв.м, сум., побутова техніка, балкон
заскл., можна для сім’ї) - 6 тис.грн. Тел.:
(096) 435-44-87.
·Соломянський Солом’янка (вул. Липківського, 8/9, 26 кв.м, без меблів, тільки для двох
жінок будівельної спеціальності) дешево.
Тел.: (068) 458-80-37.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Нивки (вул. Академіка Туполєва,4, м. «Святошин» - 5 хв., 1/5, 42/32/7 кв.м, побутова
техніка) - 8,5 тис.грн. Тел.: (050) 085-91-63.
·Нивки (вул. Виговського (Маршала
Гречка), 5/9, 27+8 кв.м, меблі, побутова техніка, телевізор, пральна, поряд АТБ) - 8 тис.
грн. Тел.: (050) 663-86-20.
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Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

·Нивки (вул. І.Турчина,7, 4/5, 48/30/7 кв.м,
кімнати сум., с/в окр., балкон заскл., меблі,
холодильник, телевізор, пральна-автомат,
після ремонту) - 9 тис.грн, торг. Тел.: (099)
319-23-34.
·Сирець (вул. Академіка Грєкова,10, 2/5
цегл., 45/28/7 кв.м, хрущовка, житловий
стан, необхідні меблі, побутова техніка,
балкон заскл., кімнати окр., с/в сум., школа,
садок, супермаркети, м. «Дорогожичі» - 7
хв. пішки) - 7,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(067) 480-85-72.
·Центр (вул. Пушкінська, 5/5, 64 кв.м, після
ремонту, побутова техніка, гардеробна, домофон, сейф) - за домовленістю. Тел.: (096)
406-31-39.
·Шулявка (вул. Старокиївська, м. «Політехнічний ін-т», 3/5, 43 кв.м, меблі, пральна,
телевізор) - за домовленістю. Тел.: (099)
715-86-79.

.

здам в оренду 3 кімнатні

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·Голосіїв (вул. Полковніка Потехіна, м.
«Виставковий центр», 12/14, 90/65/11 кв.м,
господар) - 15 тис.грн. Без комісійних. Тел.:
(050) 609-60-46.
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Лісовий (вул. Шолом-Алейхема, м. «Лісова», 5/9, 58 кв.м, окр., с/в сум., меблі,
балкон, побутова техніка) - 9 тис.грн, торг.
Тел.: (095) 964-74-94, (097) 988-15-37.
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·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, універсальний євростандарт,
є чорний вхід, власна, ходи окр., ванна з
вікном 5 кв.м, без меблів) - 20 тис.грн. Тел.:
(050) 375-93-79.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
· Борщагівка (вул. Клавдіївська, 1/5,
18+15+15 кв.м, пральна, холодильник,
сум.-окр., можна для сім’ї з дітьми) - 7,5
тис.грн, або дві кімнати для сімей по 4
тис.грн, для однієї людини - 3,5 тис.грн.
Тел.: (050) 014-34-41.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·Центр (пл.Перемоги, 4/4, 70 кв.м, від господаря) - договірна. Тел.: (095) 124-15-84.
·Шулявка (вул. Боткіна, м. «Політехнічний
ін-т» - 3 хв. пішки, 3/9 цегл., 134/65/26 кв.м,
авторський ремонт, меблі, посуд, вся побутова техніка, холодильник, пральна, посудомийна, бойлер, кондиціонери, 2 с/в) - 23 тис.
грн. Тел.: (093) 692-78-10.
здам в оренду - 4 кімнатні і більші
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·5-кімн. Троєщина (вул. К.Данькевича, 4/10
цегл., 112/60/7 кв.м, дерев. столярка, вікна
металопластикові, кондиціонер, домофон) за домовленістю. Тел.: (050) 444-18-94.
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візьму в оренду
кімнати

·Або 1-кімн. (Дарницький, Дніпровський,
Деснянський), у господаря. Тел.: 540-30-13.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. Терміново. Тел.: (093) 091-88-75.
·Або кімнату (Воскресенка, Райдужний,
Троєщина, для сім’ї). Тел.: (096) 964-25-51.
·Квартиру або кімнату (Оболонський, довгостроково), у господаря. Тел.: (066) 098-3490, (068) 877-69-39.
·Кімнату в гуртожитку (лівий берег), з подальшим можливим викупом. Тел.: (098)
760-87-47.
· Кімнату з правом викупу. Тел.: (095)
124-15-84.
·Кімнату, можна в гуртожитку (чоловік, 53
років). Тел.: (063) 024-77-20.
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·Кімнату (прохолодну, в приват. секторі або ·Шевченківський

(для сім’ї з двох людей,
на дачі, можу допомагати по господарству). побутова техніка, ремонт), до 8 тис.грн.
Тел.: (050) 085-91-63.
Тел.: 288-24-24 (в 21.00).
·Оболонь або прилеглі (для дівчини). Тел.:
візьму в оренду (093) 920-35-86.

візьму в оренду 1 кімнатні

2 кімнатні
·Або 3-кімн. (будь-який район). Тел.: (093)
329-51-64.

·Або 2-кімн. (будь-який район). Тел.: (093) ·Або 3-кімн. (будь-який район). Тел.: (098)
329-51-64.

684-82-08.

·Або 2-кімн. (в будь-якому р-ні). Тел.: (098) ·Автовокзал,
684-82-08.
2-кімн. (Дарницький), 8-9 тис.грн.
Тел.: (066) 300-07-12.
·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (063) 112-32-10.
·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (063) 734-26-09.
·Або 2-кімн. (лівий берег), у господаря.
Тел.: (098) 554-37-93.
·Або 2-кімн. (Райдужний, Троєщина, Оболонь, м. «Чернігівська», довгостроково), у
господаря. Тел.: (098) 721-48-90.
·Автовокзал, Голосіїв, Деміївка, Печерськ,
Оболонь, Святошин, Нивки, Поділ, Куренівка (будь-який поверх та стан), у власника. Тел.: (097) 479-12-20.
·Автовокзал, Голосіївський, Печерський,
Солом’янський, біля метро, у господаря.
Тел.: (050) 331-97-28.
·Воскресенка, Троєщина, Лісовий, Дарниця, Березняки, Русанівка, Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який поверх та
стан), у власника. Тел.: (096) 411-28-60.
·Лівий берег (біля метро), у господаря. Тел.:
209-87-28.
·Лівий берег (можна без меблів). Тел.: (097)
020-92-55.
·Лівий берег. Тел.: (067) 777-36-56.
·Оболонь, Автовокзал, Голосіїв, Деміївка,
Печерськ, Святошин, Нивки, Поділ, Куренівка (будь-який поверх та стан), у власника. Тел.: (096) 796-37-18.
·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал,
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний,
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та
стан), у господаря. Тел.: (098) 722-50-80.
·Оболонь, Виноградар, Мінський, Куренівка, Сирець, Чоколівка, Шулявка,
Солом’янка (будь-який поверх та стан), у
господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
·Печерськ, Воскресенка (біля м. «Лівобережна»). Тел.: 362-27-97.
·Позняки, Воскресенка, Троєщина, Лісовий,
Дарниця, Березняки, Русанівка, Осокорки,
Харківський (будь-який поверх та стан), у
власника. Тел.: (050) 515-51-66.
·Правий берег (бажано біля метро або
гарний транспортний розв’язок), у господаря. Тел.: 209-70-70.
·Правий берег (біля метро, гарний транспортний розв’язок), у господаря. Тел.: (066)
239-26-12.
·Святошин, Автовокзал, Голосіїв, Деміївка,
Печерськ, Оболонь, Нивки, Поділ, Куренівка (будь-який поверх та стан), у власника. Тел.: (098) 676-67-88.
·Троєщина, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ,
Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який
стан), у господаря. Тел.: (050) 400-44-11.
·Троєщина, Воскресенка, Лісовий, Райдужний, Комсомольський, Соцмісто, Русанівка, Березняки, Позняки, Харківський,
у господаря. Тел.: (068) 379-93-73.
·Харківський, Воскресенка, Троєщина, Лісовий, Дарниця, Березняки, Русанівка, Позняки, Осокорки (будь-який поверх та стан),
у власника. Тел.: (068) 400-44-11.

·Або

Солом’янський, Святошинський, правий берег. Тел.: (067) 231-41-69.
·Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ,
Троєщина, Позняки, Осокорки, Харківський
(будь-який стан), у господаря. Тел.: (095)
807-73-05.
·Воскресенка, Троєщина, Лісовий, Дарниця, Березняки, Русанівка, Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який поверх та
стан), у власника. Тел.: (096) 688-96-88.
·Лівий берег, Березняки, Воскресенка,
Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Райдужний, Харківський, Позняки, Осокорки
(гарне транспортне сполучення), у власника. Тел.: (050) 813-31-88.
·Оболонь, Автовокзал, Голосіїв, Деміївка,
Печерськ, Святошин, Нивки, Поділ, Куренівка (будь-який поверх та стан), у власника. Тел.: (099) 667-60-11.
·Позняки, Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Харківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
(093) 870-60-27.
·Правий берег. Тел.: (063) 887-14-47.

візьму в оренду 3 кімнатні

·Автовокзал. Тел.: (063) 233-69-66.

Київська область

·ДО

куплю

50 КМ ВІД КИЄВА (будь-який напрямок). Тел.: (098) 684-82-08.

продам
·БІЛА ЦЕРКВА. 1-кімн. (1-й пов., 27,4/18

кв.м, душова кабіна, барна стійка, шафакупе, кондиціонер, два бойлери, бронедвері,
євроремонт) - 14 тис.у.о., торг. Тел.: (097)
397-30-05.
·БРОВАРИ. 1-кімн. (вул. Короленка, центр,
1/5 червона цегла, 28/16/5 кв.м, 2 великі
вікна, житловий стан, дерев. підлога, висота 2,6 м, коридор з нишею, на площадці
3 кв-ри, поряд школи № 5, 8, 10, 20 км від
Києва, гарне транспортне сполучення) - 24,5
тис.у.о. Тел.: (098) 089-64-92.
·ВИШГОРОД. 1-кімн. (центр, 1/10, 51 кв.м,
новобудова, гарний ремонт, поряд «АТБ»,
зупинка, школа, дитсадок, парк) - 52 тис.у.о.,
торг. Тел.: (063) 183-31-48 (Володимир).
· ВИШЕНЬКИ. 2-кімн. (Бориспільський
р-н, 1/2-пов.) - за домовленістю. Тел.:
(066) 057-82-33.
·ВОЛОШИНІВКА. 1-кімн. (Броварський
р-н, 1/4 пан., 34/14/11, с/в окр., лоджія
заскл., автономне опалення, ламінат, кахель,
школа, магазин) - 15,5 тис.у.о., торг. Тел.:
(098) 440-14-09.
·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н,
2/2, 44,7/33 кв.м, кімнати сум., балкон
заскл.) - 19 тис.у.о. Тел.: (063) 225-77-15.
·КОЦЮБИНСЬКЕ. 2-кімн. (2 поверх,
55 кв.м, мальовниче місце, гарний стан,
можна з меблями, 1 зупинка до м. «Академмістечко»). Тел.: (097) 149-58-04.
·КОЦЮБИНСЬКЕ. 2-кімн. (вул. Бакала,
2/5 цегл., паркет, кахель, затишна, 2-бічна,
з балконом, гарний стан, можна з меблями,
поряд гараж 5 кв.м цегл., з підвалом, приват.,
один господар). Тел.: (097) 149-58-04.
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·РОКИТНЕ. 3-кімн. (2/2, 53/34/6 кв.м,
центр, вода, опалення, електроенергія,
бойлер, ванна, пральна машина, балкон,
гараж, погріб, сарай, вокзал, маршрутка на
Київ кожну годину) - 16,7 тис.у.о. Тел.: (096)
327-47-25.
· ЧУПИРА. 3-кімн. (Білоцерківський р-н,
110 км від Києва по Одеській трасі, 1/2
цегл., 66/44/10 кв.м, лоджія 6 кв.м заскл.,
с/в окр., вода холодна та гаряча, парове
опалення, газ балонний, підвал, сарай,
сад, ділянка 15 сот.) - 6 тис.у.о. Тел.: (096)
947-25-89.
·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, всі
вигоди, цегл. будинок, євроремонт, балкон,
власна свердловина) - 11,5 тис.у.о., торг.
Тел.: (067) 323-70-71.
·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.
обміняю

· БРОВАРИ на ЧАБАНИ, ГАТНЕ. 2-кімн.
(5-й 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.
здам в оренду
·БОБРИК 3-кімн. (Броварський р-н) - 3 тис.

грн. Тел.: (097) 427-02-19.
·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) - 4
тис.грн + комунальні. Тел.: (097) 149-58-04.
·ПІСКІВКА. 1-кімн. (К.-Святошинський
р-н, зупинка електрички «Тетерів», 37 кв.м,
велика лоджія, вбуд. меблі, автономне опалення, поряд річка, ліс, озеро, ринок, магазини, школа) - за домовленістю. Тел.: (095)
057-27-41.

візьму в оренду
·БРОВАРИ. 1(2)-кімн. довгостроково, у господаря. Тел.: (095) 140-30-24.

Інші регіони

продам

·БЕРДЯНСЬК. 2-кімн. (3/9, капремонт,
меблі, техніка, від власника) - 30 тис.у.о.
Тел.: (068) 198-97-82.
·БУШЕВЕ. 2-кімн. (2/2, 53/26/11 кв.м, газове та пічне опалення, електрика, місце під
с/в, балкон, 11 сот. город, приват., підвал,
сарай, ліс, річка, Блакитне озеро, електричка, маршрутка - Київ, Б.Церква, Тараща) - 4,5 тис.у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·ВІННИЦЯ. 2-кімн. (район центрального
ринку, 1/9 пан.) + 1-кімн. (район Урожаю,
1/9 цегл., 13 кв.м, ремонт) або обміняю
на приват. будинок (на 2-3 входи, вигоди,
приват. ділянка, у м.Вінниці) або в м.Києві.
Тел.: (097) 299-11-69.
·ВІННИЦЯ. 2-кімн..(район центрального
ринку, 1/9 пан., житловий стан) - 38,5
тис.у.о. Тел.: (097) 299-11-69.
·ГАДЯЧ. 4-кімн. (Полтавська обл.). Тел.:
(095) 775-73-34.
·ЕНЕРГОДАР. 3-кімн. (пр.Будівельників,24,
2-й мікрорайон, центр, 5/5, поряд лікарня,
дитсадок, аптека, магазини, житловий стан,
балкон, лоджія) або обміняю на 1-кімн. +
ваша доплата. Тел.: (099) 616-77-62.
·ОЧАКІВ. 4-кімн. (Миколаївська обл., 1-й
пов., після ремонту) або обміняю на житло в
Києві. Тел.: (067) 220-78-19.
обміняю

·КАНІВ на КИЇВ. 3-кімн. (Черкаська обл.,
центр, чиата зона, набережна Дніпра, розвинута інфраструктура, офіційна робота
15-20 тис.грн/міс.) на 2(1)-кімн. з доплатою.
Надам допомогу з переїздом та облаштуванням або продам - 29 тис.у.о. Тел.: (050)
731-80-50.
1.3 Будинки, котеджі

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.: (093) 329-51-64.
·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.

·Дарницький

продам

(вул. Райдужна, 2-пов., 150
кв.м, якісний ремонт, меблі, побутова техніка, поряд метро, озеро, парк) - 127 тис.у.о.
Тел.: (050) 939-09-70.
·Дарницький (вул. Садова, 2-рівневий,
цегл., 130 кв.м, євроремонт, меблі, 7 сот.,
молодий фруктовий сад, м. «Славутич») 115 тис.у.о. Тел.: 574-85-70.

·Голосіївський

здам

(Курчувате, вул.Боровиченка, кімната, в приват. будинку, для двох
людей, всі вигоди в будинку) - 4 тис.грн.
Тел.: 525-47-18.
·Деснянський (Троєщина, кімната в приват.
будинку, всі вигоди, гарний стан, мінімальні
комунальні, довгостроково, для однієї людини) - 3,5 тис.грн, для двох людей - 4 тис.
грн. Тел.: (097) 544-35-95.
·Дніпровський (вул. Маланюка, кімната 20
кв.м, окр. вхід, туалет та лазня у дворі, м.
«Лівобережна» маршрутка № 215 або пішки
20 хв.) - 1,5 тис.грн. Тел.: (063) 299-05-58.
·Дніпровський (Русанівські сади, вул.30-а
Садова, приват. будинок, кімната 16 кв.м,
без господарів, окр. вхід, всі вигоди в будинку, меблі, пральна-автомат, паркувальне
місце, 10 хв. до м. «Лівобережна») - 4 тис.
грн. Тел.: (063) 347-83-15.
·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.
·Шевченківський (вул. Шаумяна, м.
«Нивки» - 10 хв. пішки, 1-кімн. кв-ра в
приват. будинку, все є) - 6,5 тис.грн. Тел.:
(093) 572-11-06.

Київська область

куплю

·Будинок (до 30-50 км від Києва). Тел.: (067)
911-29-90.
·Будинок (залізнична станція обов’язково,
вото на Вайбер, житловий стан) до 50 тис.
грн. Тел.: (050) 762-74-73.
·Будинок (Київська обл., по лінії електрички) до 3 тис.у.о. Тел.: (099) 773-02-95.
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·Будинок (по ходу електрички, між Кагар- · КНЯЖИЧІ

ликом та Миронівкою), до 5 тис.у.о. Тел.:
(097) 233-74-99.
·Будинок (цегл., до 100 кв.м, висотою від
2,7 м, фундамент, газ, опалення, вода, с/в,
ванна в будинку, гараж, погріб, колодязь, від
15 сот., асфальт, водойма, ліс бажано, доглянутий, до 100 км від Києва). Тел.: (097) 96470-70 (Володимир).
·ДО 30-40 КМ ВІД КИЄВА (будинок, бажано велика ділянка), у господаря. Тел.:
(093) 701-31-51.
· ДО 30 КИ ВІД КИЄВА (Одеський напр.,
дачу або будинок) недорого. Тел.: (098)
222-47-65.
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (093) 329-51-64.
·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 під дачу (електричка до Києва). Тел.:
(097) 233-74-99.

·80

продам

КМ ВІД КИЄВА (будинок, сарай, 25
сот., свердловина, в р-ні вокзалу, півхати,
яка згоріла, місцевість гарна, по ходу електрички на Київ) - 110 тис.грн, можна в
розстрочку. Тел.: (096) 825-50-13 (Галина
Олексіївна).
·БОРОВА (Фастівський р-н, 56 кв.м, півбудинку, 3 кімнати, газове опалення, вода,
інтернет, каналізація, ділянка 6 сот. під забудову, квадратна, поряд газ, електроенергія,
сарай, душ, туалет, все кап., 10 хв. від електрички) - 30 тис.у.о. Тел.: (066) 308-17-74.
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, будинок, 75
кв.м, житлова 36 кв.м, потребує косметичного ремонту, газ, електроенергія, колодязь,
сарай, можна встановити ванну та душову
кабіну) - 3,3 тис.у.о., торг. Оформлення покупця. Тел.: (093) 188-43-24.
·ВАСИЛЬКІВ (будинок, газ, електроенергія
підведені, потребує капремонту, 10 сот.) - 10
тис.у.о. Тел.: (050) 943-24-12.
·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, будинок, 4 кімнати, 76 кв.м, кухня, ванна
туалет, умивальник, свердловина, вода в
будинку, газове опалення, гараж, сад, город,
курник) або обміняю на 2-кімн. в Києві (Виноградар, Нивки, Куренівка, Вітряні Гори).
Тел.: (050) 652-84-59.
·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.
·ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 25 км до м.
«Лісова», цегл., 108 кв.м, 1980 р. забудови,
парове опалення, газ, с/в в будинку, госпбудівлі, гараж, погріб, сарай, колодязь, 53
сот. або 28 + 25 сот. окремо, ОСГ 13 сот.,
власний) - 45 тис.у.о. Тел.: (098) 320-58-89.
·ГОГОЛІВ ГОГОЛІВ (Броварський р-н,
вул.Черняховського, 25 сот., будинок дуже
старий, колодязь, погріб) - 11 тис.у.о. Тел.:
(068) 400-44-11.
·ГОСТОМЕЛЬ (будинок, канадське
містечко, 280 кв.м, 13 сот.) - 88 тис.у.о. Хазяїн. Тел.: (097) 511-52-85.
·ГОСТОМЕЛЬ (канадське селище, 9 км до
метро, 12 сот.) - 88 тис.у.о. Хазяїн. Або обміняю. Тел.: (098) 032-10-66.
·ГОСТОМЕЛЬ (Мостище, 8 км до метро,
300 кв.м, 12,5 сот.) - 90 тис.у.о. або обміняю.
Хазяїн. Тел.: (099) 193-07-47.
· ГОСТОМЕЛЬ (Мостище, канадське
селище, 9 км до метро, будинок, 3-пов.,
308 кв.м, 12 сот., без внутр. робіт) - 88
тис.у.о., торг. Хазяїн. Або обміняю. Тел.:
(099) 486-74-70.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, 50 км від
Києва, пр.Науки,44, Одеська траса, 90 кв.м,
центр, 4 кімнати, вода, всі комунікації). Тел.:
(093) 376-42-77.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, будинок,
стіни з ракушняка та цегли, 1994 р. забудови, 115/84 кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в,
коридор, газове опалення, 18 сот., сарай,
погріб, колодязь, ставки) - 45 тис.у.о. Тел.:
(063) 225-77-15.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, будинок цегл., 4 кімнати, ванна, кухня, заг.
88 кв.м, житлова 65 кв.м, кухня 13 кв.м,
опалення газкотел, гараж, сарай, погріб,
колодязь, 15 сот., приват.) - 18,2 тис.у.о.
Тел.: (098) 328-23-40.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дерев.,
обкладений цеглою, 69 кв.м, 3 кімнати,
кухня, комора, погріб, сарай, 19 сот.) - 10
тис.у.о. Тел.: (04571) 9-20-93.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дубов.,
обкладений цеглою, обшитий сайдингом,
90 кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в сум., веранда,
водопровід, бойлер, каналізація, 6,4 сот., погріб, центр селища) - 35 тис.у.о. Тел.: (050)
959-75-25.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, цегл.,
2-пов., 141/87,5 кв.м, перший пов. - 4 кімнати, веранда, коридор, с/в, 2 пов. - вітальня,
с/в, 2 кімнати, якісний сучасний ремонт, 30
сот., погріб, кухня, колодязь, лазня) - 55
тис.у.о. Тел.: (098) 647-89-91.
·ГРЕБІНКИ (цегл., 2-пов., сучасний ремонт,
141 кв.м, 1-й пов.: 4 кімнати, коридор, веранда, с/в, 2-й пов.: зала, 2 кімнати, с/в, 30
сот., гараж, літ. кухня, сауна, колодязь, водопровід) - 55 тис.у.о. Тел.: (098) 547-89-91.
· 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.: (097) 876-12-57.
·ДЕМІЇВЩИНА (Обухівський р-н, 90 км
від Києва до Хрещатика, будинок, 45 кв.м,
сарай цегл., газ під будинком, асфальт до будинку, електроенергія, оцинкований дах, 18
сот. під забудову, озеро, піч робоча, камін,
груба, асфальт до будинку, ліс, центр, гарна
траса) - 10 тис.у.о. Тел.: (068) 495-87-99.
·ДЕМ’ЯНЦІ (П.-Хмельницький р-н, 100 км
від Києва, будинок дерев., сарай, 100 м від
річки, 20 сот., сад, підведені всі комунікації)
- 25 тис.у.о., торг. Тел.: (097) 490-02-47.
· ЄМЧИХА (Миронівський р-н, хата,
дерев. обкладена цеглою, 15 сот., сад,
паркан під склом, свердловина, газ балонний, маршрутка від м. «Видубичі»).
Тел.: (067) 788-72-52.

(Броварський р-н, город
20 сот., центр села, старий будинок, газифікований, електроенергія, поряд автобус, 15 хв. від м. «Лісова») - за домовленістю. Тел.: (050) 022-48-89.
·КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, ст.Ялинка,
дачне містечко, 2/2-пов., кімната 30 кв.м,
всі вигоди в будинку, пральна, інтернет,
холодильник, телевізор, навіс, паркування,
маршрутка на м. «Лісова») - 2 тис.грн. Тел.:
(063) 347-83-15.
·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.
·ЛОЗОВИЙ ЯР (Яготинський р-н, 120 км
від Києва, будинок, 68 кв.м, 3 кімнати, літ.
кухня окремо, 3 сараї, гараж, колодязь у
дворі, 0,25 га + 0,37 га, газове опалення +
грубка на дровах) - за домовленістю. Тел.:
(050) 187-30-60.
·ЛОСЯТИН (Васильківський р-н, будинок,
глинобитний, обкладений цеглою, 63,6/46,5
кв.м, 3 кімнати, веранда, кухня, газ, газове
опалення, 50 сот., гараж, сарай, літ. кухня,
погріб, колодязь, огорожа, вихід до ставка)
- 16 тис.у.о. Тел.: (050) 380-06-59.
·ЛУКАШІ ЛУКАШІ (Баришівський р-н,
будинок, 77/37/20 кв.м, 2 кімнати, всі комунікації в будинку, 20 сот., сад, погріб,
госпблок, свердловина, гарний стан) - 45
тис.у.о. Тел.: 411-28-60.
·МАЛА СОЛТАНІВКА (40 км від Києва,
півбудинку, газифікований, 76,5 кв.м, каналізація, вода, колодязь у дворі, ліс, озеро,
10 хв. до електрички, гараж, ділянка 10 сот.)
- 40 тис.у.о., торг. Тел.: (063) 807-01-75, (096)
121-10-23.
·МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕ
(Фастівський
р-н, 2-пов., дерев., обкладений цеглою,
102,5/63,9 кв.м, туалет, ванна в будинку, 2
сараї, 50 сот., колодязь, великий погріб, каналізація, пряма маршрутка з Києва) - 121
тис.у.о. Тел.: (097) 240-06-21.
·МЕДВИН (Богуславський р-н, будинок
житловий, можна під дачу, госпбудівлі, колодязь, документи готові, вишлю фото на
Вайбер, гарний стан) - 5 тис.у.о. Тел.: (097)
267-65-45.
·МИРОНІВКА (будинок, центр міста, газ,
вода, літ. кухня, гараж, яма для ремонту,
сарай, погріб, город) - 20 тис.у.о., торг. Тел.:
(098) 589-35-80.
·МИХАЙЛІВКА (Обухівський р-н, цегл., 60
кв.м, 1 га, сарай, свердловина) або обміняю
на гараж в Києві. Тел.: (098) 984-01-10.
·МОСТИЩЕ (К.-Святошинський р-н, 195
кв.м, 11 сот., 9 км до метро) - 88 тис.у.о. Тел.:
(050) 445-17-26.
·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, частина
будинку, 15 сот.) - за домовленістю. Тел.:
(095) 133-93-74.
·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.
·ОПАНАСІВ (Броварський р-н, хата, потребує ремонту, сарай, погріб, 30 сот., ліс,
красиве місце). Тел.: (066) 740-59-14.
· 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.
· РОЖНИ (Броварський р-н, СТ «Тепличник», будинок 2014 р. забудови,
181 кв.м, 5 кімнат, меблі, побутова техніка, лазня, магнал, 12 сот., комунікації,
сігналізація) - за домовленістю. Тел.:
(093) 870-60-27.
·РОКИТНЕ (90 км від Києва, 97 кв.м, 4
кімнати, веранда, кухня, передпокій, газове та пічне опалення, с/в, каналізація,
літ. кухня 2-кімнатна, погріб, гараж, 7 сот.,
електричка, маршрутка кожну годину) - 30
тис.у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·РОКИТНЕ (90 км від Києва, цегл., 102
кв.м, кухня 15 кв.м, 3 кімнати, с/в окр., євроремонт, інтернет, житловий, літ. кухня,
сарай, гараж, огорожа, електричка, маршрутка до Києва кожну годину) - 27 тис.у.о.
Тел.: (096) 327-47-25.
·РОСАВА (Миронівський р-н, 100 км від
Києва, будинок цегл., 4 кімнати, кухня,
опалення газове, 2 конвектори, 24 сот.) - 22
тис.у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
·САВЕНЦІ (Білоцерківський р-н, будинок,
2 входи, 0,92 га, 2 сараї, 2 літ. кухня, 120 км
від Києва, 35 км від Б.Церкви) - 9 тис.у.о.
Тел.: (098) 091-71-92, (068) 729-52-14.
·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.
·СТАВИЩЕ (120 км від Києва, 25 сот., газ
в будинку, поряд ліс, річка, електроенергія).
Тел.: (097) 057-79-32.
·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.
·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 (Бориспільський р-н, 80 км
від Києва, 50 сот., чорнозем, хата, газ, вода,
асфальт до хати, маршрутка, електричка до
Києва). Тел.: (096) 107-98-47.
·СТУДЕНИКИ (Бориспільський р-н, хатинка, всі вигоди, вода, газ, город, приват.,
асфальт до хати, базар, поліклініка, школа,
дитсадок, інтернет, державна охорона села)
- за домовленістю. Тел.: (097) 952-73-76.
·УСТИМІВКА (Васильківський р-н, будинок цегл., 50 кв.м, 3 кімнати, кухня-веранда, газове опалення, 41 сот., приват.,
сарай, літ. кухня, погріб) - 9 тис.у.о. Тел.:
(068) 364-60-88.
·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.
·ЧОРНОГОРОДКА (Фастівський р-н, 42 км
від Києва, котедж, 2-пов., 5 кімнат, 115 кв.м,
всі вигоди, власна свердловина, центр. вода,
45 сот. з будинком) - 30 тис.у.о., торг. Тел.:
(095) 839-26-51.
·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.

·ВЕЛИКА

обміняю

ДИМЕРКА (Броварський р-н,
будинок без оздоблювальних робіт, 2-пов.,
10,5х12,5 м, сарай, лазня, 32 сот., сад, город)
на кв-ру в Києві або продам. Тел.: (050) 44233-76.
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·МИХАЙЛІВКА (Богуславський р-н, цегл.
будинок, 55 кв.м, 60 сот.) на гараж у Києві.
Тел.: (066) 447-86-94.
·МИХАЙЛІВКУ (Богуславський р-н, будинок, цегл., 60 сот., газ конвектори) на
гараж в Києві (цегл., приват.). Тел.: (066)
385-43-57.
здам
·БРОВАРИ (кімната, центр, стадіон, супер-

маркет, м. «Лісова» - 20 хв., всі вигоди, для
одного чоловіка, поряд парк, зупинка). Хазяйка. Тел.: (066) 740-59-14, (098) 407-34-60.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, будинок, всі
вигоди, газ, вода, ванна, туалет, на літо, сад).
Тел.: (067) 773-72-66.
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, будинок, 75
кв.м, житлова 36 кв.м, потребує косметичного ремонту, газ, електроенергія, колодязь,
сарай, можна встановити ванну та душову
кабіну, на літо, можливо за ремонт, поряд
річка, риболовля) - за домовленістю. Тел.:
(093) 188-43-24.
· ГЛЕВАХА (10 км від Києва, півбудинку,
всі вигоди, для двох людей). Тел.: (067)
422-52-54.
·ГЛЕВАХА (К.-Святошинський р-н, приватний будинок, всі вигоди, потрібен помічник - пенсіонер, порядний, непитучий
чоловік, без шкідливих звичок, проживання
безкоштовне). Тел.: (097) 563-75-92.

зніму

·Білоцерківський р-н (будинок, всі вигоди,
для себе). Можлива передплата. Тел.: (097)
794-62-98.
·Будинок в селі (город), з правом викупу.
Тел.: (066) 463-64-11.
· Кімнату з правом викупу. Тел.: (095)
124-15-84.
·ТЕРЕРІВ (Іванківський р-н, будинок,
оренда з викупом, в норм. стані). Тел.: (098)
326-97-99, (063) 855-72-77.

Інші регіони

куплю
·Хату під дачу (електричка до Києва). Тел.:

(097) 233-74-99.

·ВЕЛИКА

продам

ДІВИЦЯ (Прилуцький р-н, будинок дерев., сад, ділянка 46 сот., власні
дрова, свердловина, залізнична станція,
при огляді ціну встановлює покупець). Тел.:
(098) 335-52-45.
·ГОЛОДЬКИ (Тетіївський р-н, будинок
цегл., 1971 р. забудови, потребує ремонту,
сарай, погріб, город 25 сот., тиха вулиця біля
лісу, можна під дачу, від автостанції «Південна», пряма маршрутка Київ-Голодьки,
документи готові) - 55 тис.грн, торг. Продаж
паю окремо, площа 1,2 га (документи оформлені). Ціна при купівлі. Тел.: (099) 630-8028, (098) 857-90-92.
·ГРИГОРО-ІВАНІВКА (Чернігівська обл.,
Ніжинський р-н, будинок, сарай, літ. кухня,
газифікований, колодязь, 25 сот. городу) - за
домовленістю. Тел.: (096) 269-49-74, (068)
237-03-10.
·ГУЛІВЦІ (Вінницька обл., будинок на
залізничній станції, 7 хв. пішки до електрички, до райцентру 20 хв. - 2 зупинки
електрички, до Вінниці 30 хв. електричкою,
сарай, дровник, погріб, колодязь, 15 сот.).
Тел.: (050) 654-19-57, (066) 572-09-22.

· Дім-садибу безкоштовно, юридично одинокій переселенці, сім’ї
продам з відтермінуванням, 20 км
- Харков, смт. Можливий обмін на
малогабаритну квартиру в Києві за
домовленістю. Тел.: (096) 455-0839, (099) 205-05-85.

·ДРАБІВЦІ (Черкаська обл., Золотоніський

р-н, будинок, госпбудівлі, цегл., під металопрофілем, вікна металопластикові, газифікований, всі вигоди в будинку, інтернет,
всі госпбудівлі цегл., кухня літ. газифікована, ванна, 52 сот. + 50 сот., молодий сад,
свердловина, огорожа за периметром, 143
км від Києва, електричка, маршрутка) - 12
тис.у.о. Тел.: (097) 647-21-03.
·ІРЖАВЕЦЬ (Чернігівська обл., Носівський
р-н, будинок, 80 кв.м, 4 кімнати, газ, вода,
опалення газ та тверде паливо, 50 сот.,
сарай, госпбудівлі). Тел.: (096) 912-01-11.
·КОЛЯДИ (Полтавська обл., Миргородський р-н, будинок з меблями, житловий
стан, потребує косметичного ремонту, гарне
сполучення, з документами, ділянка велика)
- 35 тис.грн. Тел.: (099) 204-04-38.
·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.
·ЛАДАН (Прилуцький р-н, 90 кв.м, газ,
вода, ванна, потребує ремонту, приват., 15
сот., гараж, цегл. кухні 2) - 190 тис.грн. Тел.:
(095) 876-85-26, (063) 140-45-19.
·МАКАРІВКА (Чернигівська обл., Бобровицький р-н, 57 кв.м, 2 кімнати, дерев.,
обкладений цеглою, літ. кухня, колодязь у
дворі, 7 хв. пішки до електрички, 1,2 години
до ст.Дарниця) - 7 тис.у.о., торг. Хазяїн. Тел.:
(097) 833-44-26.
·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) - договірна. Тел.: (067) 584-09-36, (095) 498-77-25.
·МОРИНЦІ (Черкаська обл., КорсуньШевчкнківський р-н, 140 км від Києва,
південний напрямок, стара хата, 25 сот., під
дачу, автобусне сполучення з Києвом, 15 км
до Корсуня-Шевченківського) - 50 тис.грн.
Тел.: (063) 183-31-48 (Володимир).
·НОВА ПРАГА (Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, будинок цегляний, 4 кімнати, колодязь, 2 сараї, водопровід, 15 сот.
землі). Під викуп частинами. Тел.: (066)
626-09-80.
·НОВОАВРАМІВКА (Полтавська обл.,
Хорольський р-н, будинок, 10х12 м, цегл.,
гарний стан, літ. кухня, погріб, все газифіковане, сарай, 40 сот., приват., колодязь,
гарний стан, траса Київ-Миргород, автобус,
маршрутки) - 150 тис.грн, торг. Тел.: (066)
019-86-37.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, 120 км від Києва, цегл., під
шифером, газ, парове та пічне опалення, 80
кв.м, сарай, літ. кухня, погріб, водопровід,
50 сот. городу, приват.) - за домовленістю.
Тел.: (097) 284-73-32.
·ПРИЛУКИ (70 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби) або обміняю на
житло в Тетеріві, Кагарлику, Миронівці,
Бородянці, Ірпені. Тел.: (095) 484-35-92.

·ПРИЛУКИ

(76 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., нов. сантехніка, батареї нов., котел
2-контурний, вигрібна яма, колодязь, теплий, ліс, гриби, ділянка землі) або обміняю
на житло без доплати. Тел.: (066) 562-05-95.
·ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н (дерев. будинок, теплий, свердловина, земля 46 сот., власний
дров’яний гай, хороший асфальт, старий
сад, огорожа, ворота). Тел.: (097) 632-84-00.
·СОБКІВКА (Черкаська обл. Уманський
р-н, хата, 67 кв.м, 4 кімнати, веранда, ванна,
парове опалення, газ поряд, траса КиївОдеса, 5 км від Умані) - 35 тис.у.о. Тел.:
(063) 404-75-13.
·СТАВИЩЕ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, будинок огороджений, газ,
вода в будинку, сауна, душ окремо, асфальтований під’їзд, 60 сот., город чорнозем,
річка в городі). Тел.: (067) 607-78-54 (Лідія).
·ЧЕРКАСИ (околиця міста, будинок, 2 кімнати, велика кухня 16 кв.м, доглянутий, 10
сот., ремонт, склопакети, вода в будинку)
- 25 тис.у.о., торг або обміняю на 1-кімн. в
Києві. Тел.: (097) 920-84-31.
·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,
(097) 461-72-60.

· Ширяєво (Одеська обл.) 11,5 х
10 м з каменю ракушняка, газ, вода.
Літня кухня 14 х 6 м, два гаража,
сарай. Два держакти на землю 0,15 і
0,50 га. Тел.: (067) 749-73-46
·ШИРЯЄВЕ

(Одеська обл., вул.Грушевського,418, для переселенців з Донбасу,
11,5х10 м, обкладений силікатною цеглою,
газ, вода, 2 акти на землю 0,15 та 0,51 га, літ.
кухня, гараж, сарай) недорого. Тел.: (067)
749-73-46.

·ПРИЛУКИ

обміняю

(70 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Тетеріві, Кагарлику, Миронівці, Бородянці,
Ірпені. Тел.: (095) 484-35-92.
·ЧЕРКАСИ (околиця міста, будинок, 2 кімнати, велика кухня 16 кв.м, доглянутий, 10
сот., ремонт, склопакети, вода в будинку) на
1-кімн. в Києві або продам - 25 тис.у.о., торг.
Тел.: (097) 920-84-31.

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 (Юрій
Петрович).
·КАЛИТА (Козелецький р-н, 50 км від
Києва, будинок цегл., пічне опалення) дешево. Тел.: (097) 279-32-06.
·КАЛИТА (Чернігівська обл., Козелецький
р-н, будинок, пічне опалення) дешево. Тел.:
(066) 501-38-84.
·ПОВСТВИН (Черкаська обл., біля Каніва,
новий будинок, з правом викупу, є офіційне
працевлаштування, гарні умови для молодої
сім’ї). Тел.: (050) 731-80-50.

1.4 Земельні ділянки

Київ

куплю
·В будь-якому р-ні. Тел.: (098) 684-82-08.
·Коцюбинське, Берківці, Житомирська траса

(ділянка з садом, городом, без будинку, бажано
6-7 сот.). Тел.: (099) 509-77-34.

продам
·Голосіївський (вул. М.Рильського, 5,5 сот.,

70 кв.м, мансарда, сарай, погріб, навіс для
авто, гарний під’їзд, вулиця 1-бічна, поряд
ліс, 15 хв. пішки до метро) - 160 тис.у.о.
Тел.: (099) 464-51-83, (066) 400-11-54.
·Контейнер (б/к, 3х4 м). Тел.: (097) 588-55-87.
·Подільський (Куренівка, вул.Білицька, 5,42
сот., прямокутна, рівна) - 70 тис.у.о., торг.
Тел.: (093) 534-20-67.

Київська область

·ДО

куплю

5 КМ ВІД КИЄВА, до 15-20 тис.у.о.
Тел.: (068) 592-54-91.
·КИЇВСЬКА ОБЛ. (15-20 км від Києва).
Тел.: (050) 188-00-78.
·К.-Святошинський р-н. Тел.: (093) 329-51-64.
·К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н. Тел.: (098)
684-82-08.

продам

· 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.
·БОРОВА (Фастівський р-н, 6 сот., квадратна, можна під сад, під будівництво,
душова, туалет, 2 сараї, газ, електроенергія
поряд, година до Києва, центр) - 10 тис.у.о.,
торг. Тел.: (066) 308-17-74.
·ВАСИЛЬКІВ (12 сот., всі комунікації). Тел.:
(098) 206-60-80.
·ВЕЛИКІ ЄРЧИКИ (Сквирський р-н, 10
сот., держакт, документи готові). Тел.: (099)
180-44-59.
·ВІННИЦЬКІ СТАВИ (12 сот., під забудову,
газ, світо по вулиці, асфальтована дорога,
рівна, прямокутна, чорнозем) - 5 тис.у.о.
Тел.: (098) 328-23-40.
·ГОГОЛІВ (Броварський р-н, вул.Черняхівського, 25 сот., старий будинок, погріб,
колодязь, поряд центр) - 11 тис.у.о. Тел.:
(050) 515-51-66.
·ГОРЕНКА (К.-Святошинський р-н, 10 сот.
+ 1,5 сот. під забудову, газ, електроенергія,
озеро поряд, гарне розташування, власник)
- за домовленістю. Тел.: (096) 431-89-89.
· ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, під
забудову, 12 сот., світло, електроенергія
поруч, твердий під’їзд) - 6 тис.у.о. Тел.:
(050) 352-69-54.
·ДЕВИЧКИ (Переяславський р-н, вул.
Трубіжна, 25 сот., під забудову). Тел.: (096)
962-99-84.
·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.
·ДЗВІНКОВЕ (Фастівський р-н, вул.
Грушевського,12-А, 10 сот., вода, електроенергія, будівлі) - за домовленістю. Тел.:
(096) 962-99-84.
·ЖИТНІ ГОРИ (Білоцерківський р-н, недобудований будинок 9х12 м, 0,25 га, до
електрички 5 хв. пішки, 120 км від Києва,
35 км від Б.Церкви) - 5,5 тис.у.о. Тел.: (098)
091-71-92, (068) 729-52-14.
·ЖОРНІВКА (К.-Святошинський р-н, 15
сот., 20 км від Києва, приват., асфальт, поряд
газ, світло) - 15 тис.у.о. Тел.: (093) 694-11-59.

·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.
·ЗАГАЛЬЦІ (12 + 12 сот.) - 500 у.о./сот. Хазяїн. Або обміняю. Тел.: (098) 032-10-66.
· ЗАГАЛЬЦІ (12, 24, 36 сот.) - 500 у.о./
сот., торг. Хазяїн. Або обміняю. Тел.:
(099) 486-74-70.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.) - 4
тис.у.о. Хазяїн. Тел.: (097) 511-52-85.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот.) 500 у.о./сот. Власник. Або обміняю. Тел.:
(099) 193-07-47.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, с.Галинка,
8 сот., старий будинок, потребує ремонту) 5 тис.у.о., торг. Тел.: (050) 900-92-35.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бучанський р-н, 12 сот.) - 500
у.о./сот. Хазяїн. Або обміняю. Тел.: (050)
445-17-26.
·ЗАЙМИЩЕ (Бориспільський р-н, 6 сот.,
садове товариство) - за домовленістю. Тел.:
(097) 403-12-12.
·ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 6 сот.,
садове товариство, всі комунікації) дорого.
Тел.: (097) 210-02-18.
·ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 6 сот., садове товариство, всі комунікації). Тел.: (050)
212-96-30.
·ЗДОРІВКА (Обухівський р-н, 6 сот.) - за
домовленістю. Тел.: (097) 588-55-87.
·КАЛИНОВИЙ ГАЙ (К.-Святошинський
р-н, дачна ділянка, 6 сот., гарний молодий
сад) - 10 тис.у.о., торг. Тел.: (099) 911-94-80.
·КНЯЖИЧІ (Фастівський р-н, 20 сот., під
забудову) - 7 тис.у.о., торг або обміняю на
хату в селі. Тел.: (068) 621-61-69.
·КОЛИЧІВКА (Броварський напр., під забудову, 15 сот., 5 хв. до Десни, сосновий ліс, до
ділянки асфальт, траса на Київ, пряма електричка на Київ, всі комунікації поряд, газ,
електроенергія) - 150 у.о./сот. Хазяїн. Тел.:
(099) 178-07-89.
·КРУГЛИК (К.-Святошинський р-н, 15 км
від м. «Теремки», товариство «Геолог»,
приват., документи готові, 4,5 сот., маршрутка, дорога нова) - 5 тис.у.о. або 180 тис.
грн. Тел.: (068) 124-55-19.
·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.
·ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, 14 сот.,
гори, ліс, поряд озеро) або обміняю на кв-ру
в Києві. Тел.: 280-35-02, (066) 752-60-63.
· ЛИТВИНІВКА (Вишгородський р-н,
32 км від Києва, 20 сот., в селі, по вулиці
асфальт, газ електроенергія, водопровід,
в кінці ділянки канал, від ставкеа 5 хв.
пішки, поряд ліс) - 200 у.о./сот. Тел.: (098)
653-77-85.
·НАСТАШКА (22 сот., під забудову, можна
під город) - 9 тис.у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
·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 (Бучанський р-н, Гостомельська
ОТГ, 20 км від Києва, 10 сот., під забудову,
поряд пошта, школа, дитсадок, амбулаторія,
ставок, магазини, центр села, гарне сполучення з Києвом) - 1,2 тис.у.о./сот. Тел.: (067)
287-22-39.
· ПАЛЯНИЧЕНЦІ (Фастівський р-н, 25
сот., гарне місце) - 4 тис.у.о. Тел.: (096)
355-86-98.
·РІЗНЯ (Житомирська обл., Малинський
р-н, 100 км від Києва, Варшавська траса, 30
сот., старий сад). Тел.: 298-44-46.
·РОЖІВКА (Броварський р-н, 18,5 сот.,
під забудову, поряд ліс, електроенергія,
квадратна форма, біля траси, документи на
руках) - 750 у.о./сот., торг. Тел.: 362-37-22.
·РОКИТНЕ (7 сот., під забудову, центр,
електричка, маршрутка кожну годину) - 5
тис.у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н, 70
сот., приват., старий будинок, придатний
для житла, газ, електроенергія, колодязь,
асфальтований під’їзд, вихід до ставка) - 10
тис.у.о. Тел.: (050) 959-75-25.
·САЛИВОНКИ (під забудову, 30 сот., сарай,
колодязь, асфальтований під’їзд, газ та
світло по вулиці, поруч ставок) - 4 тис.у.о.
Тел.: (044) 223-06-27.
·СОБОЛІВКА (Броварський р-н, вул.Рибальська,9, 25 сот., до Броварів 20 км, 35 км
від Києва, всі необхідні комунікації, електроенергія, газ, вода, 150 м - р.Любеч, пляж,
зона відпочинку, сарай, 2 магазини, пошта,
документи готові) - 450 у.о./сот., торг. Тел.:
(067) 345-56-56.
· СТАВИЩЕ (Білоцерківський р-н, 25
сот., газ, електроенергія на ділянці, ліс,
річка, будинок старий на ділянці). Тел.:
(097) 057-79-32.
·СТУГНА (Васильківський р-н, в лісі, 6
сот., сад, фундамент, вода, житло, 10 хв. до
річки та озер, приват.). Тел.: (097) 149-58-04.
· СТУГНА (Васильківський р-н, товариство «Лозовець», 6 сот., мальовниче
місце, поряд два озера, річка, ліс 50 м,
електроенергія, газ на території, фундамент під будинок, вода, яма, сад) - 10
тис.у.о., торг. Тел.: (097) 149-58-03.
·ТАРАСІВКА (К.-Святошинський р-н,
с.Нове, 10 км від Києва, 12 сот.) - 15 тис.у.о.
Тел.: (093) 235-22-69.
·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.
·ЯГОТИН (14 сот., під забудову, новий
масив) - 14 тис.у.о. Тел.: (098) 034-42-23.
·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.

·ОМЕЛЬЯНІВ

здам

(Козелецький р-н, 45 км
від Києва, 2 га, можна по 25 сот., 10 сот.,
ставок), можна безкоштовно. Тел.: (093)
152-05-03.

Інші регіони

·БАЛАБАНІВКА

продам

(Вінницька
обл.,
Оратівський р-н, 25 сот., старий будиночок).
Тел.: (096) 151-12-78.
·Контейнер (3х4 м, б/к). Тел.: (097) 210-02-18.
·ЛАДАН (Прилуцький р-н, 50 кв.м, потребує ремонту, погріб, 15 сот., 50 метрів до
траси, магазин, річка, сосновий ліс, газ по
вулиці, світло) - 5 тис.у.о. Тел.: (095) 876-8526, (063) 140-45-19.
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(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28
обміняю

·ЖИТОМИР (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.

·ОВРУЧ (Житомирська обл., Білокам’янка,
будинок, 3 рівні, 7 сот., навколо 3 види винограду) - 5 тис.у.о., торг. Тел.: (050) 807-10-28.
·ЧЕРКАСИ (околиця міста, будинок, 2 кімнати, велика кухня 16 кв.м, доглянутий, 10
сот., ремонт, склопакети, вода в будинку)
- 25 тис.у.о., торг або обміняю на 1-кімн. в
Києві. Тел.: (097) 920-84-31.
обміняю

www.eo.kiev.ua

·Рами дерев. (6 шт., нов.) - 3 тис.грн. Тел.: · Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОС400-92-54.
КВИЧ, ЗАПОРОЖЕЦЬ, ЗІМ, ЗІС,
ВАЗ а також старі мотоцикли: УРАЛ,
2.3 Решітки, огорожі,
ДНІПРО, ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. Тел.:
ворота
(044) 237-39-30, (050) 169-57-73,
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.
продам
·Решітки віконні б/к (різні розміри, гарний
стан) по 500 грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.

·ПРИЛУКИ (будинок, 70 кв.м, прибудови, 2.5 Сантехніка
здам
·ОМЕЛЬЯНІВ (Чернігівська обл., поряд новий котел) на менше житло зі зручнокуплю
траса, газ, електроенергія, 2 га). Тел.: (093) стями в Фастові, Бородянці, Клавдієве, Бучі ·Ванну чавунну (для себе, самовивезення)
152-05-03.
(все приват., ванна та туалет в будинку). недорого. Тел.: (067) 899-17-65.
Тел.: (066) 562-05-95.
· Ванну чавунну (для себе). Тел.: (099)
1.5 Дачі
·ЧЕРКАСИ (околиця міста, будинок, 2 кім- 912-60-59.
нати, велика кухня 16 кв.м, доглянутий, 10
сот., ремонт, склопакети, вода в будинку) на ·Ванну чавунну (самовивезення). Тел.:
куплю
в Києві або продам - 25 тис.у.о., торг. (098) 606-41-67.
·В будь-якому р-ні. Тел.: (093) 329-51-64. 1-кімн.
Тел.: (097) 920-84-31.
продам
·Дачу в Києві, можна проблемну, в межах
·Ванну (б/к, 170х70 см). Тел.: (067) 377-93-41.
міста, 4-поверхову, прописка, меблі, за 1.6 Нежитловий фонд
·Змішувач для ванни (нов., Словенія) - 2
40000 у.о. Тел.: (066) 440-56-76.
тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
продам
продам
·Дарницький (Осокорки, «Дніпро-1», вул. · Приміщення (Солом’янський р-н, ·Змішувач для раковини (латунь, кераСадова,47, будинок № 13, 3 сот.). Тел.: (067) вул.Антонова, 100 кв.м, 2 входи, мічний картридж, хромований, шланги для
нов.) - 1,25 тис.грн. Тел.: (068)
882-13-05.
цокольний поверх, ремонт, ґрати, з’єднання,
127-00-20.
сигналізація, інтернет, гарна інфра- ·Кришку для бачка унітаза. Тел.: 250-43-40,
здам
·Оболонський (вул. Богатирська, біля ди- структура) або здам в оренду. Тел.: (097) 297-56-00.
тячої поліклініки, 50/30/8 кв.м, всі вигоди) (050) 530-28-88.
·Мийку (нерж., 60х80 см, одинарна). Тел.:
- 5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
(066) 747-05-78, (099) 630-95-97.
здам
·Кафе (11 км від м. «Бориспільська», 150 ·Мийку нерж. (нов., 75х45 см). Тел.: (066)
куплю
кв.м, два холодильники, морозильник). Тел.: 514-14-58.
·Дачу (Васильківський р-н, садове товари- (093) 188-43-24.
·Раковини (емальов., врізна та настінна),
ство «Калиновий гай», для себе) або будинок
мийку з тумбою. Тел.: (050) 210-68-95.
для дачі в с.Мотовилівка (Фастівський р-н). · Приміщення (Солом’янський р-н,
вул.Антонова, 100 кв.м, 2 входи, ·Раковину (блакитна, трохи б/к, але дуже
Тел.: (096) 151-12-78.
стан, ціла, без сколів та тріщин) - 600
·Дачу (Васильківський, Фастівський р-н, цокольний поверх, ремонт, ґрати, гарний
грн, торг. Тел.: (067) 264-22-76.
для себе). Тел.: (096) 151-12-78.
сигналізація, інтернет, гарна інфраРаковину для ванни (гарний стан, полу·ДО 30 КМ ВІД КИЄВА (Одеський напр., структура) або продам. Тел.: (050) ·кругла)
- 500 грн. Тел.: (066) 626-09-80.
для себе, дачу або будинок) недорого. Тел.:
530-28-88.
·Унітаз (нов.) - 500 грн. Тел.: (050) 188-00-78.
(098) 222-47-65.
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (093) 329-51-64.
·Фільтр АКВАФОР для води. Тел.: (099)
664-75-07.
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА. Тел.: (098) 684-82-08.
продам

Київ

Київська область

Інші регіони

·Міні-фермерське господарство (Черкаська 2.6 Засоби опалення та
продам
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, дача, 6 сот., обл., Канівський р-н, можливе раціональне
газопостачання
будинок 15 кв.м, сад, город) недорого. Тел.: ведення рослинництва, птахівництва, бджильництва та ін., нов. кап. будівлі, част(095) 573-06-84.
куплю
інвентарна основа, 60 сот.) - 29 тис.у.о. · Брикет торфяно-паливний (для себе,
·БОБРИК (Броварський р-н, садове това- ково
Тел.:
(050)
731-80-50.
10 т, 1 раз на рік). Тел.: (098) 475-18-73
риство «Рута-1», цегл., 79 кв.м, цоколь,
перший пов. 25 кв.м + тераса 8 кв.м, ман- ·Приміщення в м.Керч (вул. Всесоюзна,1, (Олександр).
сарда, 2 кімнати 13,7+6,5 кв.м, балкон 8 82,3 кв.м) - 100000 у.о. Тел.: +797-88-20продам
кв.м, електроенергія, 8,3 сот., колодязь, 60-51 (Галина Петрівна).
·Батареї опалененя (8 та 10 секцій). Тел.:
свердловина, сад) - 12 тис.у.о. Тел.: (093)
235-22-69.
·БУШЕВЕ (цегл., 1960 р. забудови, 62/31/6
кв.м, пічне опалення, газ біля будинку, колодязь, сарай, погріб, 16 сот., електричка, маршрутка, ліс, річка, друга лінія) - 5,56 тис.у.о.
Тел.: (097) 104-85-78.
·ВАСИЛЬКІВ (дача, 2-пов., 8 сот., всі комунікації). Тел.: (050) 212-96-30.
·ВАСИЛЬКІВ (дача, сад, 20 сот. городу,
гараж вхідний, 2-пов., цегл., опалення, душова, гаряча вода, туалет в будинку) - 40
тис.у.о. Тел.: (097) 149-58-04.
·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.
·ВІЛЬШАНИЦЯ (90 км від Києва, дерев.,
глинобитна, 60 кв.м, газове та пічне опалення, вода, колодязь, меблі, будівлі, каналізація, колодязь, електричка, ліс, річка, озеро,
школа, лікарня, магазини) - 4,5 тис.у.о., торг.
Тел.: (096) 327-47-25.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, дачний будинок, потребує ремонту, 8 сот.) - 5 тис.у.о.
Тел.: 525-47-18.
·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.
·ЗДОРІВКА (Васильківський р-н, 2-пов.,
житлова). Тел.: (097) 210-02-18.
·ЗДОРІВКА (Обухівський р-н, дача, всі
комунікації) - за домовленістю. Тел.: (097)
588-55-87.
·Контейнер (4х3 м, б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
·МАЛА БУГАЇВКА (Васильківський р-н,
дачний будинок, 17 сот., город, всі комунікації, вода, опалення, електроенергія,
будинок - біла цегла, гараж в будинку, сад,
госпбудівлі, сарай, погріб, колодязь, літ.
душ, хазяїн, приват. землі та будинку, кадастровий номер). Тел.: (098) 845-20-90,
(097) 408-66-89.
·ПОРОСКОТЕНЬ (Бородянський р-н, цегл.
будинок, 5,4 сот., газ, ліс, озеро) - 10 тис.у.о.
Тел.: (097) 328-10-17.
·ПРОЦІВ (Бориспільський р-н, будинок
2-пов., недобудована коробка, без вигод, 6
сот.). Тел.: (098) 845-53-32.
·ПУТРІВКА (Васильківський р-н, цегл.,
8 сот., 70 кв.м, всі комунікації). Тел.: (098)
206-60-80.
·СТУГНА (Васильківський р-н, в лісі, 6
сот., сад, фундамент, вода, світло, туалет,
сад, газ, дерев. альтанка, 10 хв. до річки та
озер, приват., огорожа, трава засіяна, 10 м до
лісу, два озера, річка) - 10 тис.у.о. Тел.: (097)
149-58-04.
·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.
здам
·РОВЖІ (кімнату в 2-пов. будинку, обвідний

канал - 100 м, Київське водосховище - 500 м,
всі вигоди, взимку) - 4 тис.грн, влітку - 3 тис.
грн. Тел.: (098) 475-18-73 (Олександр).

·Дачу

зніму

на зимовий період (можна для охорони, самотній чоловік). Тел.: (063) 718-7599, (098) 326-97-99.
·Інтелігентна пенсіонерка зніме на літо
прохолодну кімнату в приват. секторі або на
дачі, можу допомогти по господарству. Тел.:
288-24-24 (в 21.00).

Інші регіони

·ГАДЯЧ

продам

(Полтавська обл., цегл. дача, 54
кв.м, центр. газопостачання, опалення, 15
км від міста). Тел.: (095) 775-73-34 (Ольга).
·ЛАДАН (Прилуцький р-н, 90 кв.м, газ,
вода, ванна, потребує ремонту, приват., 15
сот., гараж, цегл. кухня, два сараї) - 7 тис.у.о.
Тел.: (095) 876-85-26, (063) 140-45-19.

2

Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоблювальні матеріали
куплю
·Круг нерж. (діаметр 6-8 см). Тел.: (093)

578-35-19.
·Мідь (3 кг, для себе) по 200 грн/кг. Тел.:
(067) 140-90-29.

продам
·Батареї опалення 8 та 10-секійні (нов., за-

вода «Прес»). Тел.: (067) 758-98-98.
·Батареї сонячні модель 350-N60 (1х1,8 м)
недорого. Тел.: (073) 437-91-31.
·Батарею чавунну (нов., 16-секційна). Тел.:
(097) 149-58-04.
·Кутник, арматуру, лист недорого. Тел.:
(099) 193-07-47.
·Кутник, лист, арматуру або обміняю. Тел.:
(099) 486-74-70.
·Кутник, лист, арматуру недорого. Тел.:
(050) 445-17-26.
·Профіль (алюмінієвий, довжина 8 м). Тел.:
419-34-05, (098) 816-12-39.
·Прут метал. (6 мм, бухта), сейф (радянський, метал., 4 робочі замки). Тел.: (097)
210-02-18.
·Прут (метал., 6 мм), короїд (4 мішки). Тел.:
(097) 588-55-87.
·Прут прут метал. (6 мм). Тел.: (050) 212-96-30.
·Сейф метал. (б/к), прут метал. (6 мм). Тел.:
(098) 206-60-80.
·Сітку-рабицю оцинковану (2 рулони по 10
м, висота 1,5 м). Тел.: (067) 157-07-82, 41210-19.
·Сітку-рабицю (товщина 3,5-4 мм, довжина
30 м, цільний рулон, гарний стан, висота 1,5
м, Макарів, Київська обл.) - 2,2 тис.грн, торг.
Тел.: (096) 331-19-03.
·Шпалери (6 рулонів, Німеччина, під фарбування, нов.) дешево. Тел.: (095) 280-43-75.

(050) 444-18-94.
·Брикети опалювальні (від 4 до 5 т, в мішках,
готові) - 7,5 тис.грн/т. Самовивезення та завантаження. Тел.: (093) 188-43-24.
·Брикет паливний (в упаковці, 20 кг) - 70
грн. Тел.: (096) 961-78-78.
·Брикет паливний (упаковка 20 кг) - 70 грн.
Тел.: (098) 269-29-72.
·Брикет торфяний паливний (упаковка 20
кг) - 65 грн. Тел.: (095) 099-31-07.
·Брикет торфяний паливний (упаковка, 20
кг) - 65 грн. Тел.: (098) 606-41-67.
·Водонагрівач ел. (проточний, 15 л, б/к,
гарний стан, після капремонту) - 1 тис.грн.
Тел.: (068) 596-34-27.
·Електрорадіатор. Тел.: (096) 151-12-78.
·Котел газовий АОГВ (24 кВт, б/к). Тел.:
(067) 945-39-90.
·Котел твердопаливний. Тел.: (066) 208-33-55.
·Обігрівач ГИИ-1,85 інфрачервоний
(пальник газовий). Тел.: (097) 453-26-35.
·Обігрівач (нов.) - 300 грн, тепловентилятор
(нов.) - 300 грн. Тел.: (099) 664-75-07.
·Обігрівач портативний (імп., нов., без шнура,
економний) - 500 грн. Тел.: 560-06-63.
·Обігрівач УФО (інфрачервоний, гарний
стан). Тел.: (097) 210-02-18.
·Пальник ГИИ-1,85 газовий (інфрачервоний обігрівач). Тел.: (097) 453-26-35.
·Пальник на опилках, щепі, телетах для
твердопаливного котла від 50 до 300 кВт.
Тел.: (066) 600-87-84.
·Пічку метал. БУЛЬРЬЯН (нов., до 100 кв.м)
- 3 тис.грн. Тел.: (050) 276-00-48.
·Радіатор масляний (15 секцій, Німеччина)
- 1,2 тис.грн. Тел.: (066) 355-20-71.
·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.

2.7 Ремонтно-будівельні,
оздоблювальні роботи
пропоную
·Демонтуємо балкони, підлоги, дверні

2.2 Вікна, двері, жалюзі,
перегородки
пройоми, прибирання сміття. Тел.: (067)
911-29-90.
продам
·Бронедвері вхідні (гарний стан, корич. · Паркет. Акуратна робота бара-

колір) - 1 тис.грн. Тел.: (096) 932-85-11.
·Відливи оцинковані (15 шт., 2-2,5 м). Тел.:
(098) 769-52-04.
·Вікна дерев. з нов. склопакетом. Тел.: (050)
383-27-02.
·Двері (2-створчасті, білі, б/к), двері ДВП
(2х0,9 м) дешево. Тел.: (067) 945-39-90.
·Двері вхідні (2 шт., з коробкою, ДСП,
гарний стан). Тел.: (066) 274-61-83, (098)
789-96-67.
·Двері вхідні (металопластикові, з рамою,
120х235 см, б/к), двері балконні (металопластикові, з рамою, 80х268 см), блок віконний
з рамою (190х184 см, все б/к). Тел.: (050)
444-18-94.
·Двері метал. (2х0,85 м). Тел.: (097) 447-70-13.
·Двері метал. (2х0,85 м). Тел.: (097) 447-70-13.
·Двері метал. (2х0,9 м, ширина 5 см) - 1 тис.
грн, двері вхідні дерев. (обшита дерматіном,
без коробки) - 350 грн, рами балконні
(дерев., зі склом, 5 шт.) - 750 грн. Тел.: (093)
701-31-51.
·Двері міжкімнатні (200х80 см, шпонована
дубом, під візерунчасте скло), двері вхідні
металопластикові (120х236 см, б/к), двері
балконні металопластикові (80х268 см, з
вікном 190х184 см, б/к). Тел.: (067) 758-9898.
·Двері міжкімнатні (2х0,7 м, білі, з малюнком зірочки, навісні петлі). Тел.: (068)
596-34-27.
·Двері пластикові (нов., 2,2х1 м, із замком,
без коробки), двері вхідні (нов., метал.,
стандартні). Тел.: (097) 149-58-04.
·Ґрати, двері метал., решітку на предбанник
у під’їзді - 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Ґрати метал. на вікна (б/к) недорого. Тел.:
(050) 923-16-06.
·Жалюзі метал. (ширина 1,5 м). Тел.: (050)
815-30-39.

банною та плоскошліфувальною
машинами. Дрібні ремонти. Лакування. Гель. Кріплення плінтусу. Укладка ламінату. Консультації. Шпаклювання щілин. Тел.:
(097) 696-80-90, (066) 416-40-80.

·Пропоную

послуги з ремонту та будівництва: зтяжка підлоги, кладка плитки,
цегли; поклейка шпалер, фарбування, штукатурка та інше. Тел.: (095) 732-81-49, (096)
585-06-57.

· Ремонт квартир, шпалери, відкоси, штукатурка, шпаклівка, фарбування. Досвід роботи. Тел.: (066)
928-32-94 (Ганна).

·Ремонт квартир, шпалери, шпаклівка, фар-

бування. Тел.: (099) 393-07-14.
·Розбивання бетону, перегородок, сантехнічних блоків. Тел.: (067) 911-29-90.
·Терміново виконуємо встановлення
вхідних, міжкімнатних дверей. Договірна
ціна. Гарантія, якість. Тел.: (093) 188-43-24.
·Утеплення балконів, встановлення вікон,
ремонт дахів. Тел.: (093) 979-79-77.

3 Транспорт 3
3.1 Автомобілі легкові
куплю

·Автомобіль (для себе). Тел.: (050) 927-54-17.
·Автомобіль легковий (не на ходу). Тел.:
(093) 152-24-50 (Олександр).
·Автомобіль (можна не на ходу, по Києву та
області). Тел.: (073) 300-30-70.
·Автомобіль (не на ходу). Тел.: (096) 961-78-78.
·Автомобіль (старий, не на ходу, самовивезення). Тел.: (063) 352-99-27.
· СУБАРУ ЛІБЕРО (з документами), у
господаря. Без посередників. Тел.: (050)
943-24-12.
·УАЗ-469 (можна на запчастини). Тел.: (093)
303-64-08.
·ФОРД СКОРПІО (хетчбек, колір сірий,
бензин, для себе). Тел.: (063) 858-04-17.
·Фургон (кат. В, вантажний, вантажопасажирський, легковий) недорого. Тел.: (067)
911-29-90.
продам

·АУДІ А-3 (2016 р.вип., 80 тис.км, 2,0 л,
дизель, білий перламутр, люк, блакитна
шкіра, тонований, один власник, київська
реєстрація, 5 л/100 км) - за домовленістю.
Тел.: (096) 411-28-60.
·ВАЗ-21013 (84 р.вип., гаражне зберігання,
на ходу). Тел.: (098) 206-60-80.
·ВАЗ-21013 (84 р.вип., на ходу, один господар, гаражне зберігання). Тел.: (097)
210-02-18.
·ВАЗ-2103 (75 р.вип., один господар, гаражне зберігання, неварений, голубий колір,
97 тис.км). Тел.: (099) 065-12-37, (097) 87401-64 (м.Київ).
·ВАЗ-2107 (98 р.вип., неварений, небитий,
рідна фарба) - 19 тис.грн, торг. Тел.: (050)
276-00-48.
·ВАЗ-2131 НИВА КЕДР (2000 р.вип., 160
тис.км, карбюратор СОЛЕКС-8, 1,8 л, гідропідсилювач керма, синій, другий власник,
гаражне зберігання) - 4,5 тис.у.о. Тел.: (095)
378-22-02.
· ГАЗ-2401 (85 р.вип., колір сірий, потребує ремонту) - за домовленістю. Тел.:
(097) 876-12-57.
·ГАЗ-2410 (88 р.вип., колір білий, гарний
стан, 8 л/100 км, двигун нов., немає іржи) за домовленістю. Тел.: (095) 477-34-86.
·ГАЗ-2410 (88 р.вип., на ходу) - 500 у.о. Тел.:
258-24-35.
·ГАЗ-3110 (2004 р.вип., колір білий, перефарбований, переварений, один господар,
бензин). Тел.: (097) 490-02-47.
·ДЕУ ЛАНОС (2008 р.вип., 1,7 л, 5-ступ.
КПП мех., гарний стан, газова установка,
бензин) - 4,1 тис.у.о. Тел.: (067) 280-97-50.
· ДЕУ НЕКСІЯ (2008 р.вип., один
власник, 130 тис.км, гарний стан, два комплекти гуми на дисках) - 2,8 тис.у.о. Тел.:
(067) 169-29-99.
·ЗАЗ-968М (92 р.вип., 30 тис.км, гарний стан,
на ходу) - 18 тис.грн. Тел.: (067) 169-29-99.
·ЗАЗ СЛАВУТА-1102 (2004 р.вип., колір
вишневий, бензин, повністю згнивший) - за
домовленістю. Тел.: (073) 472-96-42.
·ЛАДА ГРАНДА (2021 р.вип., 1,6 л,
лфітбек, газ-бензин) - 8,5 тис.у.о. Тел.: (097)
498-85-90.
·МЕРСЕДЕС-212 (2010 р.вип.). Тел.: (063)
237-29-13.
·МОСКВИЧ-2140 (82 р.вип., газ-бензин, на
ходу, не гнилий, нов. кардан, хрестовини,
редуктор, гальмівні колодки, куліса, акумулятор та ін. багато замінено) - 17 тис.грн.
Тел.: (093) 701-31-51.
·МОСКВИЧ-2140 (82 р.вип., повністю на
ходу, не іржавий, варити не потрібно, газбензин, нов. рекуктор, кардан, хрестовини,
куліса, колодки гальмівні та ін., за техпаспортом) - 18 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·МОСКВИЧ-2140 (84 р.вип., 1,6 л, газбензин, негнилий, на ходу, фаркоп) - 18 тис.
грн. Тел.: (095) 001-05-32.
·НІССАН КАШКАЙ (2011 р.вип., 1,5 л,
дизель, 230 тис.км, з Франції, білий) - 11
тис.у.о. Тел.: (067) 767-09-51.
·ОПЕЛЬ ВЕКТРА С (2006 р.вип., 1,9 л,
дизель, 300 тис.км, 6-ступ.КПП, універсал,
чорний) - 6,5 тис.у.о. Тел.: (067) 917-09-47.
·ОПЕЛЬ ВІВАРО (2015 р.вип., 1,6 л, дизель,
не битий, на ходу, повний електропакет,
один власник, гаражне зберігання) - 15,3
тис.у.о. Терміново. Тел.: (099) 602-88-40,
(099) 103-09-12.
·РЕНО МЕГАН (2007 р.вип., 2,0 л, 200 тис.
км, КПП-автомат, універсал, заводська газова установка, чорний, тільки пригнаний)
- 6,5 тис.у.о. Тел.: (091) 971-64-30.
·СУЗУКІ ВАГОН (2001 р.вип., 105 тис.
км, мех.КПП, 5-ступ.КПП, 1,3 л, синій) - 4
тис.у.о. Тел.: (095) 378-22-02.
·ТАВРІЯ СЛАВУТА (2002 р.вип., 40 тис.км)
- 2 тис.у.о. Тел.: (095) 602-82-78.
·ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ ПЛЮС (2008
р.вип., сірий металік, 1,6 л, інжектор, газбензин, гарний стан, на ходу, зим. гума,
диски) - 2,5 тис.у.о. Терміново. Тел.: (063)
352-99-27 (Ірина).
·ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ ПЛЮС (2008
р.вип., сірий металік, диски, зим. гума, газбензин) - 2,5 тис.у.о. Терміново. Тел.: (098)
606-41-67.
·ФОРД F-150 (2018 р.вип., пікап, 2,7 л, 110
тис.км, синій металік) - 26 тис.у.о. Тел.:
(093) 660-28-90.
·ХОНДА АККОРД (2012 р.вип., 2,0 л, мех.
КПП, сірий, металік) - 10 тис.у.о. Тел.: (067)
750-54-06.
·ШЕВРОЛЄ КАМАРО (2018 р.вип., 2,0 л,
60 тис.км, з США, сріблястий) - 24 тис.у.о.
Тел.: (067) 755-00-36.
·ШКОДА ФАБІЯ (2007 р.вип., 1,2 л, 150
тис.км) - 5,7 тис.у.о. Тел.: (050) 957-22-92.
·ШКОДА ФЕЛІЦІЯ (2000 р.вип., 1,3 л, 150
тис.км, білий, КПП мех.) - 3,5 тис.у.о., торг.
Тел.: (095) 610-69-87.
візьму в оренду

·Автомобіль під таксі. Тел.: (095) 920-11-06
(Микола).
3.2 Автомобілі вантажні
куплю
·Автомобіль вантажний (можна не на ходу).

Тел.: (067) 899-17-65.
·Автомобіль вантажний (не на ходу). Тел.:
(097) 512-30-94 (Олександр).
·Автомобіль (не на ходу, вантажний). Тел.:
(098) 269-29-73.
·Автомобіль (не на ходу). Тел.: (095) 099-31-07.

· Аварійний або цілий: ДЕУ,
ШКОДА, ШЕВРОЛЄ, ФОЛЬКСВАГЕН, МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ,
ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО, РЕНО, МІЦУБІСІ, ТОЙОТА та ін. Тел.: (044) ·ДАФ-65 (99 р.вип., двигунпродам
6,2 л, рефриже233-55-39, (098) 263-33-91, (050) ратор, дизель, 10 т) - 10,5 тис.у.о. Тел.: (050)
150-53-68, (063) 233-55-39.
952-23-42.
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·МАЗ-543203 (2001 р.вип., тягач, капремонт · ГАЗ-2410:

нов. бензобак. Тел.: (095)
двигуна, гума передня нов., задня гума 50 099-31-07.
%) - 2,4 тис.у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·ГАЗ-3102 (86 р.вип., кузов згнивший, по·МАЗ-5432 (99 р.вип., двигун № 8, 5-ступ. требує зварювальних робіт) на запчастини
КПП, коліса кріпляться на клинках) - 2,6 цілком - 500 у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
тис.у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
·Двигун № 8 МАЗ-543203 (2001 р.вип.,
після повного капремонту) - 2,2 тис.у.о.
3.3 Автобуси,
Тел.: (097) 490-02-47.
мікроавтобуси
·ДЕУ ЛАНОС (2006 р.вип.) по запчастинах.
Тел.: (067) 725-58-39.
куплю
·Вантажопасажирський або вантажний ·ДЕУ ЛАНОС по запчастинах. Тел.: (093)
(бажано газ-бензин), можна ГАЗЕЛЬ. Тел.: 730-13-92.
(067) 911-29-90.
· ІЖ ОДА (2003 р.вип.) на запчастини
·ФОРД, СОБОЛЬ, ФОЛЬКСВАГЕН ТРАН- цілком, з документами. Тел.: (097)
СПОРТЕР, ГАЗЕЛЬ (бажано газ-бензин, для 876-12-57.
себе) недорого. Тел.: (093) 701-31-51.
· Комплект поршневих кілець (діаметр
76,6, Німеччина). Тел.: (067) 605-88-14,
продам
·ГАЗ-3302 ГАЗЕЛЬ (2006 р.вип., 140 тис. 457-10-06.
км, 2,3 л, газова установка, термобудка) - 3,2 ·КРАЗ-65055 (2008 р.вип.): редуктор заднього мосту - 2 тис.у.о. Тел.: (073) 472-96-42.
тис.у.о. Тел.: (091) 608-04-71.
·ГАЗЕЛЬ-32313 (2008 р.вип., колір бла- ·МЕРСЕДЕС ML, ВІТО, ВІАНО: запчакитний, пасажирський, 14 місць, бензин, 30 стини. Тел.: (063) 237-29-13.
тис.км) - 2,8 тис.у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
·МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-10 (2009 р.вип.):
·ГАЗЕЛЬ (99 р.вип., вантажопасажирський, дзеркало заднього огляду (праве бокове,
кат. В, 2,4 л, газ-бензин, газ вписаний, по- електричне, без передньої кришки) - 2 тис.
вністю на ходу, електрика робоча, двері грн. Тел.: (095) 591-05-25.
закриваються, не гнилий, спарка, пневмо- ·МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-9 (2000-2007 р.вип.,
подушки, до 3 т) - 2,5 тис.у.о. Тел.: (067) оригінал, б/к, стан нових): фари б/к
911-29-90.
(оригінал). Тел.: (093) 413-60-16.
· ГАЗЕЛЬ (99 р.вип., вантажопасажир- ·МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-9 ВАГОН (2000-2007
ський, негнилий, спарка, газова уста- р.вип., нов.): бампер задній - 6 тис.грн. Тел.:
новка, 2,4 л, нов. пневмоподушки, елек- (097) 266-11-52.
трика робоча, сидіння БМВ, салон об- ·МОСКВИЧ-2140, 412 та 2140: підкрилки
шитий, гума гарна, знятий з обліку) - 85 пластикові (комплект) - 500 грн, кардан 2140
тис.грн. Тел.: (095) 001-05-32.
з крестовинами - 750 грн, редуктор 2140 ·ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ (2006 р.вип., 33 тис. 700 грн, 2140: двигун (робочий, доглянутий)
км, 4 колеса, одне запасне, стабілізатор, - 10 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
два замки, трицикл ХОНДА ДЖУРА ІКС, ·МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.:
Японія, два сидіння, багажник) - 75 тис.грн, (068) 975-70-28.
торг. Тел.: (098) 481-68-83, (098) 481-68-82
·МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.:
(Світлана Гаврилівна).
(093) 241-10-82.
·ІКАРУС (91 р.вип.). Тел.: (050) 383-27-02. ·МОСКВИЧ: кардан - 800 грн, торг. Ков·МЕРСЕДЕС-310Д (90 р.вип., колір білий, паки коліс МОСКВИЧ (4 шт.) по 300 грн/
двигун 5-циліндровий, повний капремонт шт., диск ФЕРЕДО МОСКВИЧ - 350 грн,
двигуна у 2016 р., переварений, пофарбо- торг. Кришку багажника ПЕЖО-206 (седан,
ваний, багато запчастин та б/к гума) - 4,7 оригінал) - 100 у.о., торг. Бризковики (4 шт.)
тис.у.о. Тел.: (095) 477-34-86.
МОСКВИЧ. Тел.: (096) 331-19-03.
·ОПЕЛЬ ЗАФІРА (1,8 л, бензин): 5-ступ.
3.4 Мото-, вело
КПП (технічно несправна) - 3 тис.грн, катушку запалювання (робоча) - 600 грн. Тел.:
куплю
·Велосипед (будь-який стан). Тел.: (050) (097) 412-85-06, (063) 628-34-12.
534-94-44.
·ОПЕЛЬ СЕНАТОР (91 р.вип.) на запча· Ланцюг до мотоцикла ЯВА. Тел.: (097) стини, ОПЕЛЬ, МОСКВИЧ-2140: фаркоп,
СЛАВУТА (2005 р.вип.) на запчастини.
071-10-99.
Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
продам
РОВЕР-213, 416, 620, 820, 75: запчастини.
·Велосипед ВІННЕР ІБІЦА (алюмінієвий, ·Тел.:
(067) 452-81-62.
розсувний, міський, універсельний, 3
·
швидкості, ручне та ніжне гальмо, білий з СІТРОЕН БЕРЛІНГО (2007 р.вип., 1,9 л,
дизель): колінвал, стартер (б/к), вал розчорним). Тел.: (067) 323-70-71.
подільчий з рокерами, насос гірдопідси·Велосипед доріжний (б/к, на ходу) - 1,5 лювача керма (б/к), форсунки (б/к, 8 шт.),
тис.грн. Тел.: (095) 133-93-74.
свічки накалювання (4 шт.), трос ручного
·Велосипед (жін., б/к). Тел.: (097) 210-02-18. гальма (1 комплект). Тел.: (096) 539-06-43.
·Велосипед (жін., б/к). Тел.: (097) 588-55-87. ·ТАВРІЯ: проводку - 350 грн. Тел.: (093)
·Велосипед (жін., б/к). Тел.: (098) 206-60-80. 701-31-51.
ТОЙОТА АВЕНТУС (2002 р.вип., 2,0 л,
·Велосипеди (3 шт., б/к). Тел.: (099) 464-51-83. ·1,8
мех., універсал) по запчастинах. Тел.:
·Велосипед (на базі велосипеда УКРАЇНА, (098)л, 081-56-16.
на ходу, Київ, самовивезення) - 1,2 тис.грн.
·ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН (98 р.вип., 2,8 л,
Тел.: (095) 001-05-32.
запчастини. Тел.: (063) 623-04-31.
·Велосипед на базі УКРАЇНА (без про- ·мех.):
дольної рами, повністю робочий) - 1,2 тис. ФОРД ЕСКОРТ ВАН («пиріжок», вантажний):
запчастини, балку задню в зборі,
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
з ресорами, амортизаторами та колесами
· Велосипед (Польща, розсувний). Тел.: R14 (б/к, гарний стан) - 2 тис.грн, торг за все
298-44-46.
разом. Ресори (б/к) - 1,4 тис.грн/пара, торг.
·Велосипед (спорт., Польща) - 1 тис.грн. Запаску R14 - 200 грн, панелі фургона (пластик, 2 м, 2 шт.) - 200 грн, клю.ч ступиці (1
Тел.: (093) 536-20-71.
нов.) - 100 грн. Клік заднього бампера
·Велосипед УКРАЇНА (гарний стан). Тел.: шт.,
лівий - 100 грн, амортизатори ФОРД задні
547-53-95.
2 шт.) - 300 грн. Тел.: (099) 178-07-89.
·Велосипед УКРАЇНА (жін., б/к). Тел.: (050) (б/к,
·ХОНДА СИВИК, КОНЦЕРТО: запча212-96-30.
стини. Тел.: (067) 216-41-09.
·Ланцюг до мотоцикла ЯВА недорого. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
3.7 Аксесуари, авто хімія,

3.5 Спецтехніка

ПММ

куплю
Акумулятор 190 А - 240 А (для себе) недо·Автокран КС-3575 (92 р.вип., без АКБ, ро- ·рого.
Тел.: (098) 606-41-67.
бочий стан) - 220 тис.грн, торг. Тел.: (095)
·Акумулятор автомобільний (80 А, будь477-34-86.
який
стан,
для себе). Тел.: (063) 489-44-10.
·Автонавантажувач ТВ-1788 (1970 р.вип.,
дизель, вантажність 3 т, колір оранжевий, · Акумулятор автомобільний (емкість
продам

висота підйому 3 м) - 6 тис.у.о. Тел.: (097)
876-12-57.
· Автопричіп ММЗ-81021. Тел.: (095)
602-82-78.
·Бульдозер, екскаватор (все б/к). Тел.: (050)
383-27-02.
·Бульдозер Т-170, автонавантажувач
(Львів), установку бурову компактну. Тел.:
(096) 521-07-41.
·Електротранспорт на 4 та 6 колесах (саморобний, двигун Китай, 350 Вт, перший
екземпляр, немає аналогів у світі, з директорським кріслом, для інвалідів та здорових
людей) недорого. Тел.: (098) 776-02-54.
·Електротранспорт саморобний для інвалідів та здорових людей (двигун від іномарки 350 Вт, швидкість 20 км/год., відстань
з підзарядом безкінечна, електронне гальмо,
вантажопідйомність 130 кг, 2 вантажні відсіки, стояночне гальмо із замком, освітлення) недорого. Тел.: (068) 596-34-27.
·Мотоколяску з електроприводом (майже
нов.). Тел.: (098) 845-20-90, (097) 408-66-89.
·Пристрій КП-23 кисневий парашутний.
Тел.: (097) 453-26-35.
·Причіп (б/к, без документів) - 5 тис.грн,
торг. Тел.: (068) 061-98-29, (068) 856-41-47.

3.6 Автодеталі

куплю
·РОВЕР на запчастини. Тел.: (067) 452-81-62.
продам
·АЛЬФА РОМЕО-33: запчастини. Тел.:
(067) 725-58-39.

·ВАЗ-2101: запчастини. Тел.: (096) 951-72-19.
·ВАЗ-2101: катушку запалювання нов. Тел.:

55-65 А/год., щільність 1,25 у всіх 6
банках, клема плюс розташована ліворуч). Тел.: (063) 376-44-69.
·Акумулятор вантажний (190 А х 1150 Ен).
Тел.: (097) 512-30-94.
·Акумулятор на вантажний автомобіль
(будь-який стан). Тел.: (050) 474-90-44.
·Акумулятор СТ-190 (неробочий). Тел.:
(098) 839-99-17.
·Підшипники автомобільні (для себе). Тел.:
(068) 376-21-21.

продам
·Автомагнітолу JVC-1120 ПРОЛОДЖІ - 1,3
тис.грн. Тел.: (093) 536-20-71.

·Автомагнітолу (нов., Японія). Тел.: 286-68-34.
·Акумулятор (225 А/год. х 1600 Ен, Вольво).
Тел.: (098) 047-80-35.

·Акумулятор автомобільний (190 А/170 Ен).
Тел.: (098) 269-29-73.

·Бар’єр паркувальний. Тел.: (095) 133-93-74.
· Вакуометр автомобільний. Тел.: (050)

206-21-46.
·Домкрат (нов., в упаковці) - 500 грн, торг.
Тел.: (097) 620-21-72.
·Емаль Ц-2001 целюлозна (для фінального
оброблення кузовів автомобілів, мотоциклів
та ін. металєвих виробів, банка метал. по 1
кг, 5 банок на покриття 50 кв.м). Тел.: (098)
776-02-54.
· Каністри (метал., 20 л, б/к). Тел.: (097)
588-55-87.
·Компресометр (бензин), вакууметр (паливна). Тел.: (050) 206-21-46.
·Пристрій зарядний для автомобільних АКБ
(автоматичний, б/к, СРСР) - 400 грн. Тел.:
(097) 964-70-70 (Володимир).
·Пристрій зарядний (заряджає одночасно до
20 АКБ) - 8 тис.грн. Тел.: (066) 215-67-22,
(098) 846-67-30.
·Пристрій зарядний. Тел.: (097) 588-55-87.
·Пристрій МРІЯ (пуско-зарядний, 5 А, 10 А,
заряд Вольтами та Амперами). Тел.: (098)
776-02-54.
·Пристрій пуско-зарядний МРІЯ (5 А, 10 А)
- 1,5 тис.грн, торг. Тел.: (068) 596-34-27.
·Тестер автомобільний, автоаптечки для ремонту шин, міні-пилосос автомобільний (12
В), каністру (10 л, б/к). Тел.: (066) 747-05-78,
(099) 630-95-97.

(099) 227-93-75.
НИВА: документи, заднє
сидіння, капот. Тел.: (096) 431-89-89.
· ВАЗ: запчастини різні б/к. Тел.: (050)
212-96-30.
·ВАЗ: запчастини. Тел.: (097) 588-55-87.
·ВОЛЬВО: запчастини (б/к та нов.). Тел.:
(067) 280-97-50.
·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
3.8 Шини, шиномонтаж
багажника, капот. Тел.: (098) 590-24-77.
продам
·ГАЗ-2401 по запчастинах, ГАЗ-2410:
двигун. ЗАЗ-965, 966, 968 по запчастинах. ·Автопокришки 185/60 R14 (гарний стан, 4
Тел.: 258-24-35.
шт.) - 2 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·ГАЗ-2410 (93 р.вип.): міст задній в зборі. ·Автопокришки R 13-18. Тел.: (093) 730-13-92.
Тел.: (098) 606-41-67.
· Автопокришки R13 (4 шт.). Тел.: (095)
·ГАЗ-2410: бензобак нов. Тел.: (063) 489-44-10. 602-82-78.

·ВАЗ-2121
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·Автопокришки б/к R13 з дисками ВАЗ по
100 грн. Тел.: (067) 168-24-51.
·Автопокришки від R13 до R18 (б/к та нов.).
Тел.: (067) 280-97-50.
·Автопокришки МАТАДОР (4 шт., зим.,
гарний стан, R14, диски литі, 185х60). Тел.:
(095) 386-56-22.
·Автопокришки НОКІАН 185х60 R14 (4
шт.) - 2 тис.грн. Тел.: (093) 152-05-03.
·Автопокришку РОСАВА НИВА (185х75
R16, нов., безкамерна, для запасного колеса)
- 500 грн. Тел.: (095) 378-22-02.
·МОСКВИЧ-408: крило ліве заднє (нов.)
- 550 грн, торг. Кришку багажника ПЕЖО206 (оригінал) - 100 у.о., торг. Тел.: (097)
620-21-72.
·ФОЛЬКСВАГЕН Т-4 (2018 р.вип.): гуму
205х70 R15 (залишок 80 %, зимова, виробник Росава) - 1,3 тис.грн/колесо. Тел.:
(097) 490-02-47.
3.10 Гаражі

·Гараж

куплю

(метал., розсувний) на вивезення.
Тел.: (098) 823-93-66.
·Гараж, можна метал., для себе, недорого.
Тел.: (067) 911-29-90.
·Гараж (Шевченківський), у господаря, для
себе, недорого. Тел.: (093) 701-31-51.
·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.).
Тел.: (097) 588-55-87.
·Гараж (Голосіївський, пр.Науки, метал.,
кооп.). Тел.: (097) 210-02-18.
·Гараж (Дарницький, Бортничі, кооп., охорона, електроенергія). Тел.: (044) 560-18-91.
·Гараж (Дарницький, кооп.»Бортничі»).
Тел.: (095) 459-68-84.
·Гараж (Дарницький, Харківський масив,
кооп.»Бортничі»,
вул.Коцюбинського,22,
приват.). Тел.: (044) 560-18-91.
· Гараж (Деснянський, вул.Електротехнічна,43, з.-б., збірний, 2-рівневий, 18
кв.м, підвал за периметром, високі метал.
ворота, покрівля рубероїд, під власний ремонт) - 9 тис.євро, торг. Терміново. Тел.:
(067) 298-25-93.
·Гараж (Деснянський, вул.Крайня, цегл.,
кооп.»Супутник-1», Троєщина, підвал, оглядова яма, 6х4 м). Тел.: (098) 662-25-88.
·Гараж (Дніпровський, вул.М.Раскової,52,
цегл., 3/3-пов., 20 кв.м) - договірна. Тел.:
(095) 477-34-86.
·Гараж (Дніпровський, кооп.»Райдужний»,
цегл., підвал за периметром, 5,5х4,4 м, висота 2,5 м, електроенергія, охорона) або
здам в оренду. Терміново. Тел.: (098) 84520-90, (097) 408-66-89.
·Гараж (Дніпровський, Райдужний, цегл.,
17х6 м, яма, охорона, електроенергія, кооп.)
або здам в оренду. Тел.: (096) 612-00-16.

· 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.

·Гараж (м. «Берестейська», на вивезення,
жданівський) - 8 тис.грн. Тел.: (050) 645-84-98.
·Гараж (метал., жданівський, розсувний, на
вивезення) - 200 у.о.
·Гараж на вивезення (товстий метал, біла
фарба зовні та всередині, гарний внутр.
замок) - 500 у.о. Тел.: (098) 247-55-17.
· Гараж (Печерський, вул.Старонаводницька, 20-А, 1/4-пов., 22 кв.м, з вікном,
опалення, кімната чиста, підйом на ліфті,
є бомбосховище) - 40 тис.у.о. Тел.: (097)
490-02-47.
·Гараж (Подільський, Вітряні Гори, 20 кв.м)
або здам в оренду. Тел.: (096) 227-50-32.
·Гараж (Солом’янський, вул.Лобановського,
кап., приват.). Тел.: (097) 588-55-87.
·Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського,
кап.). Тел.: (097) 210-02-18.
·Гараж

здам в оренду

в смт Коцюбинське під склад або
шиномонтаж, СТО (цегл., яма). Тел.: (097)
149-58-04.
·Гараж (Голосіївський, Голосіїв, вул.
О.Кошового, гараж 8 кв.м, в приват. будинку, бетонний, виїзд на вулицю) - 1,2 тис.
грн. Тел.: (093) 409-40-52.
·Гараж (Подільський, Вітряні Гори, 20 кв.м)
або продам. Тел.: (096) 227-50-32.
·Гараж (Подільський, вул.Сирецька,39,
кооп.»Вимпел», цегл., світло, охорона, прохідна, 19 кв.м, можна під склад або майстерню) - 2,5 тис.грн. Тел.: (066) 937-64-07.

4 Устаткування 4
4.1 Устаткування,
прилади, сировина
куплю
·Балон газовий (дачний). Тел.: (066) 352-20-53.
·Балон кисневий (для себе) недорого. Тел.:

(096) 961-78-78.
·Балон киснєвий (1695 р.вип., для себе).
Тел.: (098) 606-41-67.
·Балон киснєвий (для себе) недорого. Тел.:
(063) 489-44-10.
·Балон киснєвий (для себе) недорого. Тел.:
(067) 899-17-65.
· Бінокуляри налобні, електродриль,
свердла, мітчики, плашки, електроточило, тепловентилятор, фен технічний,
автотрансформатор ЛАТР (на 9 А), тестер,
люксометр, електроди для зварювання,
пристрій зарядний для акумулятора на 12
В, каністру метал. (5-10 л), замок, штангенциркуль, тиски. Тел.: (098) 227-72-04,
(095) 137-76-06.
·Верстат деревообробний, столярний (для
себе). Тел.: (044) 560-18-91.
·Мідь (для себе, провід, пластина, небагато). Тел.: (093) 701-31-51.
·Осцилограф (СРСР). Тел.: (093) 661-39-07.
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(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28

·Пускач ПМА, катушки на пускачі (380 В), ·Шланги облегчені (15 та 30 м, нов.) недо- ·Комп’ютер РОБІК - 900 грн, комп’ютер
реле РП-21, колодки на РП-21, контактор рого. Тел.: (067) 454-60-46.
ПОЇСК для колекції - 1,3 тис.грн. Тел.: (093)
КМ-600, пост КУ-92. Тел.: (095) 075-54-84.
661-39-07.
· Транзистори КТ-818, 819 (в металі, 5.3 Худоба, птиця,
· Монітор САМСУНГ (б/к). Тел.: (050)
комбікорми
нов.), 825, 827 (нов.) недорого. Тел.: (093)
210-68-95.
661-39-07.
·Ноутбук Е-1-531/355/64G/75 Мn KK - 100
продам
продам
·Гусей породи холмогори (з гусятами). Тел.: у.о. Тел.: (097) 620-21-72.
·Апарат електрозварювальний (220 В, пере- (095) 859-87-34.
·Ноутбук РОВЕР БУК ВОЯЖЕР (2004
носний). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
р.вип., Росія, робочий) - 1 тис.грн. Тел.:
·Козу на м’ясо. Тел.: (066) 998-51-56.
(063)
756-85-29.
·Апарат зварювальний (газовий, карбідний,
в комплекті шланги, пальники та генератор). 5.4 Садівництво,
·Ноутбук ТОШИБА ТЕКРА - 700 грн. Тел.:
Тел.: (097) 453-26-35.
(093) 219-06-76.
городництво
·Апарат зварювальний (інвертор) КЕН·Роутер (б/к, блок живлення, гарний стан, рокуплю
ТАВР-СВ-200 (потужність 200 А, нов., в
бочий) - 180 грн, торг. Тел.: (097) 247-70-71.
упаковці, з документами) або обміняю на ·Секатор, косу, бензокосу, сокиру. Тел.:
підсилювач музичний. Тел.: (093) 540-60-55. (098) 227-72-04, (095) 137-76-06.
7.2 Телефони, аксесуари
продам
·Апарат зварювальний (на колесах, є генекуплю
ратор, АКБ, двигун ГАЗ-24, норм. стан) - за ·Бджолорамки українські (100 шт.) по 2 грн,
домовленістю. Тел.: (097) 876-12-57.
бджолорамки «лежак» (100 шт.) по 2 грн, ·Карти пам’яті та флешки USB від 1 Гб до
32
Гб.
Тел.:
(098)
227-72-04,
(095)
137-76-06.
·Апарат зварювальний. Тел.: (095) 280-43-75. кормушки пластмасові (8 шт.) - 60-70 грн, ·Радіостанції СРСР (портативні, переносні,
вощину (2 пачки) по 700 грн, мідогонку, во·Балон газовий (з газом) - 600 грн. Тел.: скотопку. Тел.: (095) 618-14-75.
будь-який стан). Тел.: (093) 661-39-07.
(067) 157-07-82, 412-10-19.
·Телефони моб. (нов.) або обміняю на нові.
·Бензопилу ДРУЖБА. Тел.: (097) 189-21-45, ·Насіння аморанту (2 кг). Тел.: 529-44-34. Тел.: (050) 534-94-44.
·Плодознімачі. Тел.: (066) 747-05-78, (099)
497-37-09.
·Телефони НОКІА-3120 КЛАСІК або
·Бензопилу (нов.), електромотор для води 630-95-97.
карти пам’яті, CD, мікро CD,
·Плуг кінний, кінний культиватор, борони. подібний,
МАЛИШ (нов.). Тел.: (095) 578-21-24.
флешки USB від 1 Гб до 32 Гб. Тел.: (098)
·Бензопилу ШТИЛЬ-461, перфоратор Тел.: (068) 222-69-69.
227-72-04, (095) 137-76-06.
СВМ-2, апарат зварювальний (напівавтомат, ·Попіл древесний просіяний в мішках ·Трубку телефонного апарата (в зборі, дріт
(мішок) - 250 грн. Тел.: (095) 001-05-32.
350 А). Тел.: (068) 910-74-21.
зі штекерами). Тел.: 402-32-87.
·Бетонозмішувач MLZ-130NG (Словенія). ·Рослину туя (закритий корінь 30-45 см)
продам
- 50-60 грн, клематіс кущовий (синій, від
Тел.: (097) 454-25-10.
шт.) - 35 грн, саджанці кизилу (10 шт., ·Апарат телефонний з АВН, радіотелефон
· Верстат токарно-гвинторізний марки 5молоді
сіянці, 30 см) по 16 грн, квіті тюль- (б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
1К-62 (1971 р.вип., довжина станіни 1 панів, цибулини нарцисів та тюльпанів (40
м, робочий стан) - 90 тис.грн. Тел.: (095) кольорів) до 2 грн/шт., форзицію жовту ·Апарат ФІЛІПС телефонний з АВН, апарати телефонні СРСР. Тел.: (066) 747-05-78,
477-34-86.
(росте квітковим кущом, 5 шт.) - 210 грн,
·Витяжку міцну - 28 тис.грн, ліхтарі аєро- лілії (цибулини) сортові різні - 13 грн, сад- (099) 630-95-97.
дромні - 280 грн/шт., пристрій зарядний (за- жанці самшиту - 30 та 60 грн, молоді сад- ·Радіотелефон, апарат телефонний з АВН.
ряджає до 20 машин одночасно). Тел.: (066) жанці гортензії (квітень 2021 р.) - 40 грн Тел.: (098) 206-60-80.
215-67-22, (098) 846-67-30.
від 5 шт., хамелеон, для висадки жоржини · Радіотелефони, АВН (б/к). Тел.: (097)
·Генератор ХОНДА бензиновий (220-280 В, та піони 25-40 грн, суміш кольорів від 6 шт. 588-55-87.
6 кВт, нов., в упаковці) - 15 тис.грн. Термі- Тел.: (095) 645-55-73.
·Радіотелефони ПАНАСОНИК КХТС (4
ново. Тел.: (097) 148-18-19.
·Цибулини нарцисів «Карпатські проліски» шт.), СОНІ (1 шт.). Тел.: (099) 344-37-94.
·Дриль ручний (міцний, 400 Вт). Тел.: 419- (цвітуть березень-квітень) - 5 грн, цибулини ·Радіотелефон ПАНАСОНИК (гарний стан,
лілій - 13 грн, цибулини гладиолусів - 5-6 з документами, потребує заміни акумуля34-05, (098) 816-12-39.
клематіс кущовий - 33-35 грн, ку- тора) - 150 грн. Тел.: (067) 210-85-35.
·Дриль-шуруповерт ГРАНД - 800 грн, торг. грн/шт.,
Перфоратор ВОСХМАН (Німеччина) - 1 щовий синій (що не в’ється) - 33 грн, цар- ·Радіотелефон, телефон АВН. Тел.: (097)
ську
корону
- 22 грн, цибулини тюльпанів
тис.грн, торг. Бензопилу ШТИЛЬ-С461 (99
210-02-18.
р.вип., нов., не експлуатувалася). Тел.: (063) (сортові, в пачках по 20 шт., 3 кольора, різні)
- 1,6 грн, квіти для виставки для прикра- ·Смартфони (нов.) недорого. Тел.: (073)
718-75-99, (098) 326-97-99.
шання земельних ділянок та будинків, піон 437-91-31.
· Електродвигун з платформою для то- деревовидний - 30-40 грн/дерево. Тел.: (095) · Смартфон САМСУНГ ГЕЛЕКСІ G-5
чила, помпу для відкачування води з ко- 948-28-21.
(2017 р.вип., оперативна 2 Гб, вбудолодців або басейнів, електроточило. Тел.:
·Цибулини осінніх квитів, крокусів «безвре- вана пам’ять 16 Гб, колір голд, куплений
(050) 948-43-10.
менник» (декоративні) - 22 грн, гортензії для 7.07.2017 р., ідеальний стан, без тріщин
·Електроди № 3 (9 упаковок). Тел.: (099) посадки (сині, бордові, молоді та різні), пі- та глюків, використовувався в чохлі002-17-89.
вонії деревовидні, жоржини (великі клубні, книжці, захисне скло, ще послужить у
·Електролобзик ФІОЛЕНТ (450 Вт) - 400 неділені) - 35 грн, горіхі та шипшину нового Вас, чохол-накладка в подарунок) - 3 тис.
врожаю (збір Вінницька обл.) - 30 та 25 грн грн, торг. Тел.: (096) 659-49-85.
грн. Тел.: (095) 075-54-84.
квіти півонії для посадки (4 ·Телефон-АВН, телефон СОНІ (трубка).
·Електромотор (2,8 кВт, 2400 об./хв., ро- відповідно,
бочий стан, Росія) - 2,5 тис.грн, торг. Пилки сорти) - 20-35 грн, тюльпани (40 сортів) по 2 Тел.: (050) 877-46-05.
на циркулярку (діаметр 40, 2 шт., діаметр грн, нарциси сортові - 3-5 грн/шт., клематіс ·Телефони моб. СОНІ ЕРИКСОН Т-290І
39,5 1 шт., діаметр 36 1 шт., діаметр 29 - 1 (кущовий, синій, не в’ється, двох видів) - (Малайзія, 2 шт., гарний вид, без акумуляшт., діаметр 26 - 1 шт., є інші). Ціни 250, 200, 40-60 грн. Тел.: (050) 076-91-61.
тора, на запчастини) - 165 грн. Тел.: (096)
100 грн. Тел.: (097) 620-21-72.
174-45-49.
·Електроталь (2 т, в-во Болгарія, додається
·Телефон моб. Тел.: (096) 871-91-15.
двутавр, довжина 15 м) - договірна. Тел.:
·Телефон ПАНАСОНИК (на гарантії до
(097) 490-02-47.
29.05.2022 р.). Терміново. Тел.: 542-33-71.
·Інструменти мікрометричні для вимірю- 6.2 Юридичні, бухгал·Телефон САМСУНГ ГАЛАКСІ J-3 недовання внутрішніх та зовнішніх поверхонь
терські, аудиторські
рого. Тел.: (066) 694-69-70.
(м. «Шулявська», Індустріальний міст).
Тел.: (067) 605-88-14, 457-10-06.
·Телефон САМСУНГ (сенсорний) - 300 грн.
пропоную
Тел.: (098) 247-55-17.
·Інструмент металооброблюючий (вироб·
Адвокат
(свідоцтво
№
3767).
Проництва СРСР). Тел.: (073) 472-96-42.
·Компресор побутовий (20 л, майже нов.), фесійні юридичні послуги. Надання 7.3 Інша оргтехніка,
канцтовари
верстат токарний по дереву з наборов різців. правової допомоги фізичним та
Тел.: (050) 761-12-70 (з 10.00 до 20.00).
юридичним особам. Стану на захист
продам
·Контейнер (3х4 м, б/к). Тел.: (098) 206-60-80. ваших прав. Тел.: (096) 324-58-25 ·Бінокль театральний, біжутерію різну.
Тел.: (093) 121-39-17.
·Лапи сапожні (2 шт.). Тел.: (099) 664-75-07. (Сергій Григорович).
·Годинник електронний (що розмовляє).
·Лапу сапожну (метал.) - 200 грн. Тел.: (066)
·Допомога в тяжких та скрутних Тел.: 410-45-40.
203-11-90.
·Масло трансформаторне для домашніх ситуаціях, як для фізичних так і для ·Годинник ЖЕНЄВА (наручні, відмінни й
радіаторів (5 л), кнопку 3-контактну з інди- юридичних осіб! Допоможу знайти подарунок для молодят, чоловічі та жіночі,
катором. Тел.: (068) 596-34-27.
рішення в тих ситуаціях, де здава- фірмові, сувенірна цпаковка ЖЕНЄВА).
·Металошукач GARRETT ACE-250 (гарний лося б немає виходу!. Тел.: (096) Тел.: (098) 776-02-54.
·Готовальню для креслення, лінійку лостан, тільки декілька разів використову- 324-58-25 (Сергій Григорович).
гаріфмічну, альбоми для дипломних провався) - 2,8 тис.грн. Тел.: (068) 071-79-44.
·Набір столярного інструменту, дрлиль 6.3. Поліграфічні, рекламні ектів, шашки-нарди доріжні, дипломат,
сумку-портфель шкіряну. Тел.: (066) 747-05(ручний, міцний), автотрансформатор РНА78, (099) 630-95-97.
пропоную
250, профіль алюмінієвий (довжина 7 м).
·Відновлення, оцифровка фотографій з на- ·Друкарську САМСУНГ-1200 (Корея). Тел.:
Тел.: (050) 815-30-39.
записом на будь-який електронний 298-44-46.
·Насос водяний (механічний, з трубами 8 м) ступним
носій. Тел.: (066) 173-34-06.
- 1 тис.грн. Тел.: 407-06-19.
·Калькулятор ЕЛЕКТРОНІКА МК-61 + до·
Набір,
редагування, орфографія тексту. відник ЕЛЕКТРОНІКА МК-54, брошюру
·Ножиці по металу (довжина різу 17 см, 25 Запис тексту
на
будь-який
електронний
«Мікрокалькулятори та мікро ЕОМ». Тел.:
см). Тел.: (063) 220-29-18.
носій. Тел.: (050) 206-21-46.
·Ножиці по металу. Тел.: (099) 664-75-07. ·Пошук інформації в Інтернет. Будь-якої (095) 694-30-14, (097) 204-49-89.
·Осцилограф С1-68 (СРСР) - 3 тис.грн або інформації без грифу «таємно». Викладення ·Рахівницю невелику. Тел.: (099) 664-75-07.
обміняю на деталі. Тел.: (093) 661-39-07.
фото, відео на сайти. Тел.: (050) 206-21-46
·Паркет на дрова (2,5 куб.м, дуб, ясен, (Олександр Владиславович).
сосна). Тел.: (097) 596-99-10.
·Приймаю замовлення на поетичні поздо·Перфоратор БОШ ударний (робочий), цир- ровлення. Авторське право зареєстроване.
кулярку БОШ (ел., б/к, потребує дрібного Тел.: (050) 695-36-92.
8.1 Аудіо-, відео-, фоторемонту). Тел.: (050) 210-68-95.
·Фотографії на Фейсбуці в групі «Фототехніка, телевізори
·Радіолампи, реле РЕС-9, РЕС-49, РПС-49, банк». Тел.: (050) 206-21-46.
куплю
KR-12PAPA, ТКЕ-22, 24, 26, П-1Г. Тел.:
6.4. Освіта та навчання
(096) 445-13-47.
·DVD-рекодер ВОКСТЕР W-301, DVDплеєр ВВК з караоке та USB. Тел.: (098)
·Сейф радянських часів. Тел.: (099) 664-75-07.
пропоную
·Систему ЕКОСОФТ-5.60 зворотнього ос- ·Англійська для початківців, німецька, біо- 524-22-36.
мосу (для будь-яких кранів, для фільтрації логія. Репетитор. Голосіївський р-н. Тел.: · Акустику КЛІВЕР-75АС-001, 150АС009, ЕСТОНІЯ-35АС-021, РАДІОТЕХводи) - 2,1 тис.грн. Тел.: (068) 596-34-27.
(098) 042-42-58.
С-90, 35АС-1, імпортні, підсилю· Стабілізатор ЛОДЖІК ПОВЕР LPTW- · Досвічений викладач дає уроки ні- НІКА
10000RD BLACK напруги (нов., гарантія, мецької мови у себе вдома, Оболонь. Тел.: вачі БРИГ-001, БАРК-001, ОДІСЕЙ-010,
021 та ін., телевізор діококристалічний.
в упаковці). Тел.: (063) 496-37-76, (098) (096) 786-22-08.
Тел.: (095) 476-77-95.
845-20-90.
·Дослідження та розробки в галузі маши- ·Бінокль театральний. Тел.: (066) 763-77-87,
·Тестер Ц-4501, реле РТ-10МА, батарею со- нобудування, приладобудування, інших- (099) 470-51-02.
нячну БСК-2, МАГНЕТРОН М 112-1. Тел.: природних та технічних наук. Електротех(099) 752-70-71.
нічні розрахунки. Розрахункиелектричних ·Відеомагнітофон JVC НP-D 750 (в робогарному стані, з пультом та інструк·Трансформатор ЛАТР. Тел.: (050) 562-93-96. машин. Розрахунки по витратникам і лі- чому
кількості. Розрахунки по гідрав- цією, наявність коробки бажано). Тел.: (093)
·Щітки та якір до перфоратора МЕТАБО чильникам
660-87-70.
ліці. Тел.: (050) 206-21-46.
КНЕ-24, 28, якір до болгарки МЕТАБО WE14-125 (оригінал, Німеччина). Тел.: (067) ·Навчу працювати, а після атестації добре ·Відеомагнітофон ШАРП VC-790 ЕТ
заробляти
на валютному ринку. Тел.: (096) (гарний стан, тільки робочий, для себе, з
700-98-34.
пультом та інструкцією, наявність коробки
737-70-85.
·Підготовка дітей до школи. Тел.: 524-35-03. бажано). Тел.: (093) 660-87-70.
Відеомонітори (б/к, для себе, тільки ро·Уроки гри на фортепіано, Печерський р-н. ·бочі),
відеомагнітофон ЕЛЕКТРОНІКА
Тел.: (098) 015-39-75.
(СРСР), магнітофони ЮПІТЕР, МАЯК (бо·Уроки математики для школярів, Го- бинні). Тел.: (067) 911-29-90.
лосіївський р-н. Тел.: (050) 065-12-57.
·Голку алмазну на програвач платівок
вищого класу, програвач DVD (USB), те5.1 Сільгосптехніка,
левізор (37 см). Тел.: (068) 237-75-36.
запчастини
·Диски DVD із зображенням, за ціною 3
продам
грн. Тел.: (095) 461-57-01.
·Трактор Т-40 (відм. стан, після повного ка·Підсилювачі БРИГ-001, БАРК-001,
премонту, в комплекті причіп, плуг, косарка)
ОДІСЕЙ-021, 010, ЕСТОНІЯ-010, акустику
- 4,5 тис.у.о., торг. Тел.: (068) 759-76-02.
РАДІОТЕХНІКА
35АС-1, С-90, КЛІВЕР7.1 Комп’ютери,
150АС-009, 001, АМФІТОН-35АС018,
комплектуючі
5.2 Реманент
ЕСТОНІЯ-35АС-021, можливо імп., еквалайзер, мікроскоп монтажний радянський,
куплю
продам
·Газонокосарку (електрична, тример). Тел.: ·Ноутбук, комп’ютер, карти пам’яті, CD, бінокуляр налобний. Тел.: (099) 543-47-00.
мікро СD, флешки від 1 до 32 Гб. Тел.: (098) ·Приймач САТУРН (з касетником) або об(096) 151-12-78.
міняю на приймач СПІДОЛА. Тел.: (096)
·Коcарку до чеського міні-трактора ТZ-4K- 227-72-04, (095) 137-76-06.
·Ноутбук, монітор (будь-який стан). Тел.: 865-97-71.
14. Тел.: (067) 145-01-34.
(050)
534-94-44.
·Програвач ВЕГА-119 (без колонок, ро·Мотоблок (7 к.с., 2 надувні колеса, 2 фрези,
бочий, для себе). Тел.: (067) 210-85-35.
в комплекті, вага 60 кг, нов.) - 400 у.о. Тел.:
продам
(096) 490-24-79.
·Клавіатуру для ПК (оптична, нов.), мишу ·Програвач платівок (вищого класу), про·Насос ОПТІМА Z-150 для води (нов.) - 1 оптичну (нов.), мишу звичайну. Тел.: (066) гравач МД, апаратуру СРСР, телевізор LCD
або LED. Тел.: (099) 643-91-39.
766-00-52.
тис.грн. Тел.: (068) 596-34-27.
·Плуг кінний, кінний культиватор, борони. ·Книжку АУДІОТОН електронну (записна) ·Телевізор (б/к, робочий, з місною антеною)
недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
- 300 грн. Тел.: (099) 029-21-05.
Тел.: (068) 222-69-69.
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·Телевізор

ЕЛЕКТРОНІКА-406, 409 (перенісний), 306, відеомагнітофон ЕЛЕКТРОНІКА ВМ-12, 18, 32 (будь-який стан).
Тел.: (093) 661-39-07.
·Телевізор (з плоским екраном, кольоровий,
робочий, в гарному стані) до 1 тис.грн. Тел.:
542-45-48.
·Телевізор рідкокристалічний від 15 до 22»,
антену кімнатну з підсилювачем (активну),
тюнер Т-2, радіоприймач невеличкий. Тел.:
(098) 227-72-04, (095) 137-76-06.
·Телевізор (рідкокристалічний), підсилювач, акустику (80-90 р.) або прийму в дар,
бінокль, бінокуляр налобний (радянський).
Тел.: (099) 373-19-95.
·Телевізор, центр муз. (будь-який стан).
Тел.: (050) 534-94-44.

продам
·Антену супутникову. Тел.: (067) 452-81-62.
·Антену супутникову, тюнер, міні-телевізор

ДОЛЬЧИН (ч.-б.), радіоприймач КВ-308 АС
(5 діапазонів, нов.) недорого. Тел.: (099)
227-93-75.
·Багатосерійні фільми на касатах («Бандитский Петербург» та ін.) дешево. Тел.: (050)
394-98-77.
·Бінокль (12х40, нов.) - 8,2 тис.грн. Тел.:
(093) 661-39-07.
· Відеокамеру СОНІ (нов.). Тел.: (050)
212-96-30.
· Відеокамеру СОНІ (нов.). Тел.: (097)
588-55-87.
·Відеокамеру СОНІ (нов.), телевізор САМСУНГ (б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
·Відеокамеру СОНІ (нов.), телевізор САМСУНГ. Тел.: (097) 210-02-18.
·Відеокасети (20 шт.) по 7 грн, телевізори
32» САНЬО, ШАРП, телевізор СОНІ (46»,
робочі). Тел.: (050) 210-68-95.
·Відеокасети (280 шт.) по 1 грн. Тел.: (073)
176-03-31.
· Відеокасети, DVD-диски. Тел.: (050)
249-50-72.
·Відеокасети (фільми, якісні, 100 шт.) дешево. Тел.: (095) 280-43-75.
·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.
·Відеомагнітофон ПАНАСОНИК (1972
р.вип., антикварний, ціна радянська 20 тис.
руб.). Тел.: 258-24-35, (096) 059-50-79.
·Відеомагнітофон ПАНАСОНИК СД-35
(кас.) - 250 грн. Тел.: (066) 355-20-71.
·Відеомагнітофон, приймач НЕВАТОН
(3-програмний),
радіоточку,
приймач
ОКЕАН недорого, магнітофон ПАНАСОНИК (2-кас., гарний стан), трансформатор ТБ-63 (нов., в упаковці) - 200 грн.
Тел.: (063) 977-46-80.
·Відеомагнітофон СОНІ (на запчастини),
фотоапарат КОДАК. Тел.: (068) 356-17-00.
·Електрофон АКОРД-201 (з платівками, 98
шт.), телевізор САМСУНГ (54 см, Корея).
Тел.: 298-44-46.
·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 15АС-404 - 200 грн. Тел.: (067)
210-85-35.
·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 МАЯК (бобинний, нов. касети). Тел.: 517-58-02, (097) 235-82-17.
·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.
·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, ВЕГА120, ВЕГА-122, ОДІСЕЙ-010. Тел.: (099)
543-47-00.
·Платівки. Тел.: (098) 409-45-92.
·Радіомагнітолу ВЕФ СІГМА-260. Тел.:
(097) 844-92-76.
·Радіоприймач ПАНАСОНИК (2-кас., переносний). Тел.: (066) 392-17-14.
·Телевізор JVC (переносний) - 300 грн, телевізор ТОМСОН, САТУРН, САМСУНГ,
аудіокасети, приймач з магнітофоном - 1,6
тис.грн. Тел.: (099) 664-75-07.
· Телевізор ГОЛДСТАР (кольоровий,
невеликий, робочий) дешево. Тел.: (050)
923-16-06.
·Телевізор ДЕУ (без антени, нов., гарний
стан, переносний, Корея) - 2 тис.грн. Тел.:
(099) 450-88-02.
·Телевізори LG (1000 каналів, робочий
стан), САМСУНГ (робочий) - 1 тис.грн.
Тел.: (068) 596-34-27.
·Телевізори ВЕСНА-320, БЕРЕЗКА-4, РЕКОРД, ЕЛЕКТРОН-718, 716 (кольорові),
місце знаходженгня - Рокитнянський р-н.
Тел.: (099) 002-17-89.
·Телевізори (різні, б/к). Тел.: (097) 447-70-13.
·Телевізори САМСУНГ, ФІЛІПС. Тел.:
(096) 002-39-26 (м.Бориспіль).
· Телевізори СЛАВУТИЧ, ЕЛЕКТРОН
(кольорові, робочі), систему акустичну
МАЯК-15АС (15 Вт, 40М, 100-16 тис.
Герц, 2 колонки, робоча) - 500 грн. Тел.:
(067) 911-29-90.
·Телевізори СОНІ (кінескопний), ФУНАЙ
по 1 тис.грн. Тел.: (097) 506-66-25.
·Телевізори СОНІ, САНЬО, LG (б/к, робочі). Тел.: (067) 889-14-10.
·Телевізори ТОМСОН, КВН-49, ЛЕНІНГРАД Т-2. Тел.: (050) 193-78-17.
·Телевізори ФУНАЙ, LG по 1 тис.грн. Тел.:
(050) 817-84-32.
·Телевізор ПАНАСОНИК - 500 грн. Тел.:
(098) 769-52-04.
·Телевізор ПАНАСОНИК (відеомагнітофон, DVD, б/к, робочий стан). Тел.: (067)
591-19-54.
· Телевізор ПАНАСОНИК. Тел.: (066)
708-99-75.
·Телевізор ПАНАСОНИК. Тел.: (098) 98355-44, 530-05-73.
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· Телевізор ПАНАСОНИК, телевізор
JVC (Японія), радіолу ЛЮКС. Тел.: (050)
815-30-39.
·Телевізор ПАТРІОТ (2006 р.вип., Україна,
29», робочий стан), телевізор САМСУНГ
(72 см, робочий, 2003 р.вип.), відеокасети.
Тел.: (097) 247-33-62.
·Телевізор САМСУНГ - 2 тис.грн. Тел.:
(095) 703-97-43.
·Телевізор САМСУНГ (53 см, б/к) - 500 грн.
Тел.: (066) 417-03-75.
·Телевізор САМСУНГ (54 см, Корея). Тел.:
298-44-46.
·Телевізор САМСУНГ (б/к, 70 см, робочий
стан) - 300 грн. Тел.: (096) 786-22-08.
·Телевізор САМСУНГ. Тел.: (093) 061-04-68.
· Телевізор ТОМСОН (ламповий). Тел.:
513-04-46.
·Телевізор ТОШИБА (52 см, робочий) - 300
грн. Тел.: (095) 071-95-72.
·Телевізор ТОШИБА (неробочий, потребує
ремонту). Тел.: (067) 264-22-76.
·Телевізор ШАРП (не працює) - 100 грн.
Тел.: (098) 594-45-92.
·Тюнер. Тел.: (098) 314-13-87.
·Фільмскоп для перегляду діафільмів (радянських часів). Тел.: (067) 264-22-76.
·Фотоапарат ЗЕНІТ. Тел.: (093) 121-39-17.
·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.
·Фотоапарат ПРЕМ’ЄР. Тел.: (066) 694-69-70.
·Фотоапарат САМСУНГ, фотозбільшувач
УПА-5М, електроглянцювач. Тел.: 410-45-40.
·Фотоспалах, фотоапарад ФЕД-5, навушники ТДС-1, радіоприймач АЛЬТАЇР, стабілізатор напруги, блок живлення від 0 до
30 Вольт, підсилювач антенний, телевізор
ЕЛЕКТРОН-451. Тел.: (066) 747-05-78,
(099) 630-95-97.

послуги
·Оцифровка відеокасет. Тел.: (050) 206-21-46.
·Ремонт телевізорів надому (лівий берег).

Тел.: (050) 817-84-32.
телевізорів надому, лівий берег.
Тел.: (097) 506-66-25.

·Ремонт

8.2 Побутова техніка
куплю
·Електроплиту (2, 3, 4-конф., для себе) не-

дорого. Тел.: (066) 002-78-03, 407-29-16.
·НВЧ-піч (для себе, невелику) недорого.
Тел.: (068) 356-17-00.
·Пилосос. Тел.: (095) 001-05-32.
·Плиту газову, плиту електричку (4-конф.,
б/к, для себе) недорого. Тел.: (095) 456-8830, (099) 189-22-10.
·Плиту електричну (нову, в Деснянському
р-ні) або електропанель недорого. Тел.: 51567-01, (066) 571-52-10 (Київ).
·Пральну-автомат (б/к до 2 років). Тел.:
(096) 307-71-30.
·Холодильник, пральну, плиту індукційну
електричну (б/к до 3 років, стаціонарна).
Тел.: (066) 752-20-20.
·Холодильник (робочий) недорого. Тел.:
(063) 534-48-65.

продам
·Бойлер АТЛАНТІК (нов., 80 л) - 3 тис.грн.

Тел.: (093) 694-11-59.
(нов., Україна). Тел.: (066)
567-00-75.
· Витяжку. Тел.: (066) 215-67-22, (098)
846-67-30.
·Водонагрівач ПОЛЯРІС (проточний, 2,5-3
кВт, нов.). Тел.: (097) 620-21-72.
·В’язальну АННУШКА (нов.) - 500 грн,
холодильник ЗІЛ (самовивезення) - 600 грн.
Тел.: (095) 657-47-29.
·Електровентилятор. Тел.: (063) 977-46-80.
·Електропідлогонатирач (220 В, гарний
стан). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
· Електроплиту ЕЛЕКТРА (4-конф., робоча, гарний стан) - 1 тис.грн. Тел.: (063)
376-94-72.
·Електросамовар (нов., СРСР), електрочайник (нов., СРСР). Тел.: (066) 825-18-45.
·Електросамовар. Тел.: (066) 708-99-75.
·Електрочайниу ВІТЕК ГЛАМУР (Англія).
Тел.: (066) 694-69-70.
·Зволожувач повітря. Тел.: 250-28-71.
· Комбайн кухон. (нов.), міксер (Німеччина, напівкомбайн, нов.) та ін. Тел.:
(093) 121-39-17.
·Комбайн РОСТОК (м’ясорубка, соковижималка, блендер, нов.) - 700 грн. Тел.: (066)
087-90-37.
·Компресори холодильні (0,6-1 кВт). Тел.:
(050) 789-28-91.
·Машинку КАЛИНКА для прасування (б/к,
гарний стан, допоможу вивезти, продаю
тому, що не потрібна) - договірна. Тел.: (099)
160-89-17.
·Морозильник ГІОЧЕЛ (нов., в упаковці,
1990 р.вип.). Тел.: (063) 035-67-43.
·Мотор до пилососа САМСУНГ SC-4034
(1400 Вт), привод ручний (ручка) до швейної
ПОДІЛЬСЬК М-100 (на двох гвинтах). Тел.:
(066) 747-05-78, (099) 630-95-97.
· Мультиварку МУЛІНЕКС (нов., 5 л),
самовар (розписний, ел., нов.). Тел.: (050)
212-96-30.
·Мультиварку МУЛІНЕКС (нов., 5 л). Тел.:
(097) 210-02-18.
·Мультиварку МУЛІНЕКС (нов., 5 л). Тел.:
(097) 588-55-87.
·Мультиварку МУЛІНЕКС (нов.), соковижималку МУЛІНЕКС (б/к), термос, 1 л,
метал.), обігрівач УФО (інфрачервоний,
б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
·НВЧ-піч ГОРЕНЬЄ, срерилізатор посуду
(фрютер). Тел.: (099) 752-70-71.
· НВЧ-піч. Тел.: (097) 422-95-56, (096)
206-95-00.
·Оверлок (напівпрофесійний). Тел.: (050)
923-16-06.
·Підлогонатирач ЕПМ-2 електричний (побутовий, 1960 р.вип.). Тел.: 234-05-94, (068)
350-29-61.
·Пилососи ДЕЙВО, САМСУНГ (2 шт.,
б/к), швейну ВЕРИТАС (тумба), пральну
АРИСТОН ХАЙФОНД (6 кг, 1000 об./хв.)
- 3,5 тис.грн, торг. Радіатор ТОМАС (на
коліщатках). Тел.: (050) 210-68-95.
·Пилосос (робочий) недорого. Тел.: (063)
705-62-45.
·Пилосос САМСУНГ (б/к) - 2 тис.грн. Тел.:
(093) 011-17-70.
·Пилосос СУПЕР АРТЕМ (Україна, 1300
Вт, нов. мішок, 3 насадки, гарно працює) 700 грн. Тел.: (067) 743-43-01.
·Пилосос УРАЛ (600 Вт, без шланга та насадок) - 250 грн. Тел.: (066) 355-20-71.

· Вентилятор

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28

·Пилосос УРАЛ (чохол, робочий, гарний
стан, суперміцний, з контейнером для
сміття) - 2 тис.грн, торг. Водонагрівач ПОЛЯРІС (проточний) - 3 тис.грн, торг. Камеру
морозильну НОРД (150х47х60 см, 6 кошиків, гарний стан) - 4,5 тис.грн, торг. Тел.:
(096) 331-19-03.
·Пилосос ЦЕПТЕР (700 Вт, нов.). Тел.: (068)
910-74-21.
·Плиту БРЕСТ (електрична, 4-конф., гарний
стан), холодильник ДОНБАС (1-камерний).
Тел.: (098) 983-55-44, 530-05-73.
·Плиту БРЕСТ (електрична, 4-конф.), холодильник ДОНБАС. Тел.: (093) 124-80-94.
· Плиту газ. СИМЕНС (б/к). Тел.: (050)
212-96-30.
·Плиту електричну. Тел.: (097) 749-62-61.
· Плиту НОРД (електрична) - 1 тис.грн,
швейну ЧАЙКА (ручна). Тел.: (095) 70397-43.
·Плиту НОРД (корич., 4-конф., газова, з
кришкою). Тел.: (096) 580-57-95 (Надія).
· Плиту СИМЕНС (газ., б/к). Тел.: (097)
588-55-87.
·Плойку недорого. Тел.: 410-93-98.
·Посудомийну ВІРПУЛ (гарний стан),
плиту газова СИМЕНС (оригінал). Тел.:
(097) 210-02-18.
·Посудомийну (нов., в упаковці). Тел.: (095)
133-93-74.
·Посудомийну ХАНСА (ширина 45 см,
нов.) - 5 тис.грн. Тел.: (097) 620-21-72.
·Пральні АРИСТОН, АРДО, ІНДЕЗИТ (б/к,
робочі). Тел.: (067) 889-14-10.
· Пральну ВІРПУЛ (б/к, гарний стан, на
5 кг, глибина 50 см, висота 85 см, ширина
60 см, самовивезення) - 1500 грн. Тел.:
(097) 247-70-71.
·Пральну ЕЛЕКТРОЛЮКС EVS-10570 1,5 тис.грн, пральну МАЛЮТКА - 200 грн,
швейну ПОДІЛЬСЬКА-1М (тумба, ножна) 500 грн. Тел.: (066) 417-03-75.
·Пральну ЗАНУССІ (б/к, гарний стан, 5
кг, глибина 50 см, висота 85 см, ширина 60
см, самовивезення) - 1,2 тис.грн. Тел.: (067)
658-23-83.
· Пральну ІНДЕЗИТ (60х30х90 см) - 1,3
тис.грн, пральну БОШ (електромеханічна,
не боїться перепадів напруги, протікає,
60х46х90 см) - 500 грн. Тел.: (093)
536-20-71.
·Пральну МАЛЮТКА, швейну ВЕРИТАС,
соковижималку. Тел.: (095) 194-19-23.
·Пральну ТАВРІЯ (мех., б/к, без функцій
віджиму, гарний стан). Тел.: (066) 274-6183, (098) 789-96-67.
·Ремінь привода пральної машини Z-710,
електросоковижималку. Тел.: (098) 776-02-54.
·Самовар електричний (з малюнком). Тел.:
(095) 790-93-10, (098) 801-45-06.
·Самовар (ел., нов.), чайники, чашки,
тарілки. Тел.: (097) 588-55-87.
·Соковижималку БІЛОМА (з шинковкою,
Білорусь, майже нов., підвищена продуктивність) - 1,3 тис.грн. Тел.: 517-37-72, (097)
109-72-21.
·Соковижималку-електром’ясорубку МУЛІНЕКС. Тел.: (098) 314-13-87.
·Соковижималку РОСИНКА. Тел.: (099)
473-26-63.
·Соковижималку. Тел.: (099) 664-75-07.
· Соковижималку. Тел.: 517-58-02, (097)
235-82-17.
· Соковижималку. Тел.: 546-63-44, (097)
479-67-58.
·Сушарку для взуття, соковижималку ЖУРАВЛИНКА із шинковкою. Тел.: (099) 24173-46, (096) 355-73-46.
· Холодильник (2005 р.вип.). Тел.: (063)
627-73-31.
·Холодильник (б/к, висота 2 м, 2 мотори, морозильник лар 300 л). Тел.: (067) 862-77-79.
·Холодильник ДНІПРО-2 (робочий). Тел.:
(095) 573-06-84.
·Холодильник ІНДЕЗИТ (2-камерний, висота 2 м, б/к, робочий) - 1 тис.грн, торг. Тел.:
(098) 001-54-20 (Олена).
·Холодильник ІНДЕЗИТ (2-камерний). Тел.:
(063) 220-29-18.
·Холодильник ЛІБХЕР (Німеччина, гарантія, нов.) - 5 тис.грн. Тел.: (067) 456-0486, 253-20-43.
·Холодильник МІНСЬК (2-камерний, потребує заправлення). Тел.: (095) 964-74-94.
·Холодильник МІНСЬК-6 (б/к, робочий).
Тел.: (097) 454-25-10.
·Холодильник МІНСЬК (висота 170 см, б/к,
2-камерний, робочий) - 1,5 тис.грн. Тел.:
(098) 568-45-59.
·Холодильник (невеликий, робочий, б/к, для
себе) недорого. Тел.: (063) 701-07-03.
·Холодильник НОРД (неробочий) - 500 грн.
Тел.: (050) 067-49-01.
·Чайники САТУРН, АРР, ДЕЛФА (ел.,
нерж., 1,5 кВт, 1,8 л, нов., в упаковці, гарантія) по 180 грн, торг. Електросамовар
(радянський, гарний стан) - 900 грн. Тел.:
(093) 576-85-01.
·Шафи холодильні - 2-4 тис.грн. Тел.: (066)
111-32-70.
·Шафу холодильну ЛІБХЕР (Німеччина,
гарний стан, 5-камерна) - 6,5 тис.грн. Тел.:
(068) 965-26-65, (050) 504-65-96.
· Швейні ЗІНГЕР, ПОДІЛЬСЬКА. Тел.:
298-44-46.
·Швейні КЕЛЛЕР, ЧАЙКА дешево. Тел.:
(097) 910-74-47.
· Швейну (22 кл., промислова, шиє все
від тонкого до шкіри та хутра). Тел.: (097)
284-73-32.
·Швейну NOYMANN (Німеччина). Тел.:
408-63-36.
·Швейну ВЕРИТАС (Німеччина, ел.,
оверлок). Тел.: (095) 564-86-72.
·Швейну ВЕРИТАС. Тел.: 572-17-97.
·Швейну ЗІНГЕР (б/к). Тел.: (066) 652-36-38.
·Швейну КЕЛЛЕР, чайник ел. Тел.: (093)
121-39-17.

·Швейну (Китай, ел., педаль, нов.) - 100 у.о.
Тел.: (050) 751-29-93.
· Швейну НАУМАНН (Німеччина,
ножна, гарний стан) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(098) 035-18-00.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА-142 (ножна, робоча) - 500 грн. Тел.: (095) 071-95-72.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (електрична,
валіза) - 800 грн, столешню для швейної
ЗІНГЕР. Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА. Тел.: 517-58-02,
(097) 235-82-17.
·Швейну (ручна, нов., валіза) - 500 грн. Тел.:
(068) 596-34-27.
·Швейну ЧАЙКА-116-2 (з ножним приводом), пилососи ВИХОР, ЦИКЛОН,
ТАЙФУН, мотори до пилососу ВИХОР
або ТАЙФУН, міксер, рефлектор, кавомолку, праски (4 шт., СРСР), тепловентилятор,
вентилятор,
електросамовар,
електром’ясорубку САТУРН. Тел.: (066)
747-05-78, (099) 630-95-97.
·Швейну ЧАЙКА (1988 р.вип., робоча,
ножна, зі станком). Тел.: (096) 202-26-72.
8.3. Господарчі товари
куплю
·Замок, каністру метал., електрокавомолку,

ложку фарфорову невелику, кружки емальовані (1 та 0,5 л), каструльку скляну (1 л),
миску емальовану, тепловентилятор, невеликі декоративні фарфорові вазочки, відра,
таз пластмасовий, алюмінієві драбину та
стремянку, ваги електронні, електроплитку.
Тел.: (098) 227-72-04, (095) 137-76-06.
·Мішки для будівельного сміття (100 шт.) 350 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Рукавички латексні (пропудрені). Тел.:
(067) 911-29-90.
·Чашу (0,5 л, до блендера СКАРЛЕТТNF42F60). Тел.: (063) 952-83-00.

·Банки

продам

(3 л, 1 л, 0,5 л, м.Б.Церква). Тел.:
(096) 786-56-70.
·Банки (3 л, постійно) по 20 грн. Тел.: (063)
982-26-50.
·Банки (3 л, скляні, 75 шт.) по 5 грн. Тел.:
250-28-71.
·Банки скляні (0,5-3 л) недорого. Тел.: (066)
300-94-63.
·Банки скляні (різні). Тел.: (050) 815-30-39.
·Бочки картонні (зручні в користуванні),
сокиру цільнометал. (довжина 25 см) та
ін. інструмент., тарілки, ложки мельхіорові
чайні, ножі мельхіорові (2 шт.), статуєтку
БАЛЕРИНА, банки скляні (0,5, 1, 3 л),
тарілки від сервізів, блюда недорого. Тел.:
(099) 664-75-07.
·Бочку велику (цистерна, 100 куб.м, нов.,
2016 р.вип.) - 950 тис.грн. Тел.: (097) 49002-47.
·Бочку метал. (200 л, під бензин, з кришкою,
гарний стан, Київ, Оболонський р-н) - 500
грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Ваги на підлогу. Тел.: (098) 409-45-92.
·Відро (оцинковане, 10 л, нов.), каструлю
(алюмінієва, 15 л, б/к). Тел.: 517-37-72, (097)
109-72-21.
·Візки-кравчучки (метал. колеса, для вантажів) по 650 грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Візок-кравчучку (гарний стан, міцний, радянський) - 200 грн. Тел.: (063) 165-67-38.
·Вішалки для одягу (дерев. та пластикові)
дешево. Тел.: (067) 591-19-54.
· Драбинку на 4 сходинці (висота 1,6 м,
метал., широкі сходинки пластмасові,
вага 7 кг) - 600 грн, палицю для зняття
одягу в шафі - 130 грн. Тел.: (093) 730-1594, 544-21-49.
·Електросамовар (Тула, 3,5 л), сервіз кавовий (Україна), сервізи чайні (2 шт.,
Україна), сервіз чайний (12 персон, Німеччина). Тел.: 453-79-63, (067) 837-43-47.
·Каністра для палива (метал., 20 л) - 200
грн, бутелі (20 л, скляні, в пластике) - 350
грн/шт., без кофра - 300 грн, торг. Банки (0,5
л, 3 л). Тел.: (050) 261-45-22.
· Каструлі (нерж., 30 л, 40 л, 2 шт.). Тел.:
433-12-63.
·Каструлі скляні, блюда, електроміксер,
посуд різний, сервіз кавовий (Коростень,
нов.), торшер, люстру дешево. Тел.: (097)
844-92-76.
· Каструлю емальовану (5 л). Тел.: (097)
899-75-18.
·Катсрулю емальовану (20 л, гарний стан).
Тел.: (066) 203-11-90.
·Кришталь (вази, салатницю, цукерницю).
Тел.: (099) 473-26-63.
·Кувшин-глечик для фільтрації води (з фільтром, б/к). Тел.: (068) 596-34-27.
·Лампу гасову (нов., 4 запасні скла). Тел.:
(095) 694-30-14, (097) 204-49-89.
· Ложки мельхіорові (5 шт.). Тел.: (098)
769-52-04.
·Мангал (великий, б/к), каністри (20 л, 3
шт., б/к, метал.). Тел.: (050) 212-96-30.
· Мангал (великий, б/к), посуд (чайники,
тарілки, чашки б/к та нов.). Тел.: (097)
588-55-87.
·Молоковарку, горішницю, набір для спеції,
ключ закатувальний, ваги на підлогу (побутові, на 130 кг), м’ясорубку, кавомолку,
пельменницю, шприць кондитерський,
форму-дозатор кулінарний. Тел.: (066) 74705-78, (099) 630-95-97.
·Набір фужерів для шампанського (престижні, нов., 6 шт., в упаковці) недорого.
Тел.: (073) 437-91-31.
·Посуд, кришталь, тарілки імп., самовар,
каструлі (нов.), сервіз (нов., Німеччина),
соковижималку (нов.) дешево. Тел.: (093)
121-39-17.
·Посуд різний (фужери, бокали, рюмки,
тарілки, графини), вази (кришталь, Чехія,
Богемія та радянських часів). Тел.: 234-0594, (068) 350-29-61.
·Посуд старовинний (імп., 2 види),
кришталь, дошку для прасування. Тел.:
(096) 571-60-32.

www.eo.kiev.ua

·Прес універсальний ЛАКОМКА (нов.,
в упаковці, кулінарний) - 150 грн, форму
ЧУДО - 150 грн, банки 3 л (10 шт.) - 100 грн,
банки 1 л (10 шт.) - 70 грн, таз емальований
(30 л) - 50 грн, дошку прасувальну, банки
(0,5 л, 10 шт.) - 40 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
· Прибори столові (на 6 персон, нов.,
імп.), ложки та виделки (мельхіор) та
черпак (гарний стан), таз емальований,
кришталь (салатниця, цукерниця). Тел.:
(095) 564-86-72.
·Прибори столові. Тел.: (093) 061-04-68.
·Самовар (1980 р., електричний, фігурний),
пральну МАЛЮТКА. Тел.: (093) 061-04-68.
·Сервіз кавовий, сковороду чавунну, чайник,
тарілки супові (6 шт.), вази (кришталь) недорого. Тел.: (066) 694-69-70.
·Сервіз (нов., 6 персон, радянських часів) 300 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
·Сервіз столовий (нов.), бачок з кришкою.
Тел.: (098) 667-95-41.
·Сервіз чайний (червоні горохи, чайник,
цукерниця, молочник, блюдця, чашки) - 150
грн, сервіз кавовий (на 6 персон, кобальт).
Тел.: 566-45-08, (063) 218-78-80.
·Систему зворотнього осмосу ЄКОСОФТ-5-60 (дуже якісна фільтрація води, з
будь-яким одинарним або двійним краном, в
упаковці, нов., дуже економна, акційна) - 2,1
тис.грн. Тел.: (098) 776-02-54.
·Сковороду ВІОЛ - 100 грн, каструлі
ТЕЛФЕР (1 та 2,5 л, 3 л, Австрія, нерж., з
кришками) по 100 грн, торг; банки (3 л, 2 л,
1 л, 60 шт.). Тел.: (099) 195-45-52.
·Стелажі (кутник № 35, розмір 2,5х2 м) - 3
тис.грн. Тел.: (097) 490-02-47.
·Судочки (емальовані), каструлі, таз емальований, бітон (3 л), горшочки глиняні. Тел.:
(063) 104-18-39.
·Таз емальований, форму алюмінієву для
виготов. каремелі - 150 грн, форму для
печива (асорті, нов.) - 200 грн, виварку
оцинков. (32 л) - 250 грн, банки (3 л, 10 шт.)
- 100 грн, банки (1 л, 10 шт., нов.) - 70 грн,
візок господарський - 150 грн, миски (б/к).
Тел.: (063) 977-46-80.
·Термометр ТМ-6. Тел.: (099) 752-70-71.
·Термоси (3 л, харчові) недорого. Тел.: (095)
964-74-94.
·Термос (метал., 1 л, б/к), соковижималку
МУЛІНЕКС (б/к), банки (0,5 л, 3 л), чайники, чашки, тарілки (нов.), самовар (ел.,
нов.). Тел.: (097) 210-02-18.
·Форму для виготовлення «льодяників» 200 грн, банки (1 л, 10 шт.) - 80 грн, банки
(3 л, 10 шт.) - 240 грн, вішалку дерев. (в
передпокій) - 250 грн, дошку для прасування (гарний стан) - 200 грн, виварку (32 л,
гарний стан) - 250 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Банки

обміняю

скляні на молочні продукти. Тел.:
(099) 664-75-07.

8.4 Меблі

куплю

·Крісло для відпочинку. Тел.: (096) 443-34-27.
·Крісло офісне (шкіряне) або з тканини
(будь-який стан), матрац ортопедичний.
Тел.: (050) 534-94-44.
·Кухню (гарний стан, для себе). Тел.: (097)
749-62-61.
продам

·Вішалку в передпокій, стільці (2 шт., нов.,
метал.) - 400 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Гардероби (світло-жовтий, темно-корич.).
Тел.: (099) 002-17-89.
·Дзеркала, стул-тумбу (кухон., червоний) 350 грн, шафу (3-стулкова) - 200 грн, стол
обід. (кухон., 100х62 см) - 350 грн. Тел.:
(098) 769-52-04.
·Дзеркало велике (1,5 м), доріжку килимову
(нов., 6 м), килими (б/к, різні). Тел.: (096)
151-12-78.
·Диван (б/к, гарний стан, розкладається наперед, 145х190 см). Тел.: (050) 581-52-05.
·Диван-книжку (самовивезення) - договірна. Тел.: 513-04-46.
·Диван (нов., 2х1,3 м). Тел.: (068) 123-04-16.
·Диван полуторний (потребує перетягування) - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 532-87-81.
·Комод (натур. дерево, 6 шухляд, висота 80
см, ширина 45 см, довжина 145 см). Тел.:
(095) 280-43-75.
·Крісла (2 шт., гарна обивка). Тел.: (095)
518-68-96.
·Крісла (2 шт., м’які, Німеччина, на
коліщатках) - 600 грн. Тел.: (050) 394-98-77.
·Крісло-ліжко, ліжко-тумба з панцирною
сіткою. Тел.: 517-58-02, (097) 235-82-17.
·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.
· Кухню, снітку, передпокій. Тел.: (097)
149-58-04.
·Ліжка (Румунія, з матрацами), шафи,
стінку, тумби різні та ін., килим (2х3 м),
палас, полиці книжкові, стіл (нов., в упаковці, поліров., розсувний), стільці, вішалку-шафу (дзеркало, Румунія) дешево.
Терміново. Тел.: (093) 121-39-17.
·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 метал. (б/к). Тел.: (097) 210-02-18.
· Матрац ватяний (стеганий, 1 шт., для
дорослих, 190х90 см) - 150 грн. Тел.: (099)
470-51-02.
·Матрац ортопедичний (2х1,4 м, б/к 2 роки)
- 2 тис.грн. Тел.: (067) 239-75-48.
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·Передпокій, крісло нерозсувне. Тел.: (067)
377-93-41.
·Підставку під телевізор (на колесах, 200
грн), підголовник для дивану - 50 грн, матрац (б/к, пружинний) - 90 грн. Тел.: (099)
664-75-07.
·Підставку під телевізор. Тел.: (097) 210-02-18.
·Полиці дубові (нов.). Тел.: (050) 193-17-55.
·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.
·Розкладачку (б/к). Тел.: (066) 826-64-12.
·Розкладачку (панцирна, б/к), підставку під
телевізор (б/к, метал.), ліжко (метал., б/к).
Тел.: (097) 588-55-87.
·Розкладачку (панцирна, б/к), підставку під
телевізор (розсувна, метал.), ліжко метал.
(б/к). Тел.: (050) 212-96-30.
·Розкладачку (панцирну, б/к), підставку під
телевізор (б/к, метал.), ліжко метал. (б/к).
Тел.: (098) 206-60-80.
·Розкладачку панцирну (б/к). Тел.: (097)
210-02-18.
·Серванти (Угорщина, 2 шт., поліров.,
дерев.) по 400 грн, полиці книжкові (9 шт.)
по 100 грн, табурети кухон. (б/к, стійкі,
міцні, 3 шт.) - 450 грн, буфет дерев. (1948
р.вип.) - 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Скло для серватнів (різні розміри), полицю книжкову. Тел.: (066) 747-05-78,
(099) 630-95-97.
·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.
·Стілець (дерев., невеликий, Закарпаття) 250 грн, драбину-стремянку (висота 120 см,
на 4 сходинці) - 400 грн. Тел.: (093) 730-1594, 544-21-49.
·Стілець розсувний (метал, імп., сидіння
та спинки - пластмаса, для дачі) - 150
грн, табуретку (розсувна, сидіння метал.,
вінілштучшкіра, ніжки алюмінієві лиття з
різьбою) - 150 грн. Тел.: (099) 195-45-52.
·Стіл комп’ютерний (великий, гарний стан)
- 500 грн, крісло-ліжко (корич., гарний стан)
- 700 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
·Стіл комп’ютерний (темно-синій, ніжким
чорні, 120х60х76 см, гарний стан, гарний
стан, м. «Дорогожичі») - 3,2 тис.грн, торг.
Тел.: (063) 740-10-53, (068) 546-99-38 (після
19.00, набирати 3 рази).
·Стіл кухон. (розсувний). Тел.: (066) 569-03-11.
·Стіл на метал. основі. Тел.: (050) 815-30-39.
·Стіл обід. (натур. дерево, Чехія, розсувний, гарний стан), люстру (кришталь, на
6 плафонів, Чехія), доріжки (натур., нов.),
доріжки (б/к, Німеччина, для спальні, дуже
красиві). Тел.: (067) 230-04-94.
·Стіл приліжковий (поворотний, для лежачих). Тел.: (067) 901-58-03, 405-54-42.
·Стільці м’які (після перетягування, 4 шт.,
Борщагівка) по 300 грн або 1200 грн/4 шт.,
полиці книжкові зі склом (гарний стан).
Тел.: (067) 264-22-76.
·Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2,
спальню (дубов., різна). Тел.: (067) 712-26-27.
·Стінку (корич., б/к, 8 предметів, гарний
стан) - 2 тис.грн. Тел.: (063) 165-67-38.
·Стінку ЛОРД (довжина 4 м, в-во м.Умань, 5
секційна). Тел.: (096) 786-56-70.
·Столешню кухон. (нов., 2,5х0,6 м). Тел.:
(066) 825-18-45.
·Тумбу під телевізор. Тел.: (067) 945-39-90.
·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 (3-стулкова). Тел.: 529-44-34.
·Шафу-купе - 5 тис.грн. Тел.: (063) 012-3470, (095) 114-67-53.
·Шафу-купе (світлий, із дзеркалом,
150х55х2300 см, нов.) - 6,5 тис.грн, диван
(гарний стан, 2,2х1,2 м, зелений колір) 4 тис.грн, стіл письм. (імп., Югославія,
1,1х0,6 м) - 3 тис.грн. Тел.: (093) 694-11-59.
·Шафу-пенал кухон. (на підлогу, б/к,
світлий, 125х60х40 см, 4 полиці, дві двері
верхня та нижня). Тел.: (066) 203-11-90.
·Шафу поліров. (нов.), полиці книжкові зі
склом, крісла (велюр, куточок, Польща), табуретки кухон. (4 шт.) недорого. Тел.: (098)
450-15-51, (073) 181-06-89.
8.5 Парфуми, косметика,
галантерея
куплю
·Валізу або сумку (з ручкою, на коліщатках).

Тел.: (063) 024-77-20.
·Валізу або сумку на коліщатках. Тел.: (097)
071-10-99.
·Машинку для підстригання волосся
ФІЛІПС або подібну, окуляри від +1,5 до +2,
бінокуляри налобні. Тел.: (098) 227-72-04,
(095) 137-76-06.
·Упаковку для квітів, тюльпанів, нарцисів
конусні, фольгу, комбіновану упаковку. Тел.:
(095) 645-55-73.

продам
·Біжутерію дитячу та молодіжну. Тел.: (098)

314-13-87.
·Білизну постільну (нов.), плед, ковдру пухову, подушки дешево. Тел.: (093) 121-39-17.
·Браслет срібний (для годинника, 29 г, нов.)
- 3 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
· Бритву МАДЖІО (акумуляторна, потребує зхаміни головки) - 150 грн. Тел.:
(067) 210-85-35.
·Валізу шкіряну (75х44х22 см, жорсткий
каркас, гарний стан) недорого. Тел.: (097)
413-18-96, 280-85-88.
·Годинник наручний (Японія). Тел.: (098)
409-45-92.
·Дипломат, штори, тюль на вікно. Тел.: (068)
350-78-40.
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·Ковдри

пухові (Німеччина, лебяжий пух,
нов.) - 5 тис.грн. Тел.: (067) 230-04-94.
· Ковдри пухові. Тел.: 546-63-44, (097)
479-67-58.
·Ковдру верблюжу (1-спальна, нов.) - 800
грн. Тел.: 524-78-90 (після 10.00 до 18.00).
·Ковдру (нов., в упаковці, штучний пух
«Руно», 205х140 см) - 820 грн. Тел.: (066)
274-61-83, (098) 789-96-67.
·Ковдру (шерстяна), ковдру 2-спальну, покривало на ліжко (2-спальне, рожеве). Тел.:
(063) 104-18-39.
·Ножиці ЗІГ-ЗАГ (нов., радянських часів) 400 грн. Тел.: (050) 751-29-93.
· Парфуми жін. (в Харкові) - 50 грн/
флакон. Тел.: (099) 485-71-49 (пн., ср., пт.,
з 12.00 до 15.00).
·Парфуми КЛАСІК QE (Франція, Жан Паул
Галтієр, оригінал), покривало для спальні
ФРАНЦУЗЬКЕ ЛІЖКО (блакитне, Франція,
1,4х2 м). Шляпу (жін., чорна, фетрова, пухова, р.55), валізу шкіряну (70х50х18 см)
недорого. Шапку (жін., хорьок, хутряна,
нов.), систему для очищення шкіри ІSKIN
(нов., в упаковці, США), набір деокартивної
косметики, годинник ГЕНЕВА ПЛАТІНУМ
(жін., зі стразами Сваровскі, Японія), намисто РОЗКІШНИЙ ЖЕМЧУГ (жін., великі, Оріфлейм). Тел.: (066) 694-69-70.
·Плойку недорого. Тел.: (068) 356-17-00.
·Подушки (2 шт., 50х70 см, пір’я). Тел.:
(093) 061-04-68.
· Подушки (пухові, натур., 2 шт.). Тел.:
516-59-81.
·Подушки пухові (нов., 2 шт.). Тел.: (098)
776-02-54.
· Простирадла (4 шт., лляні). Тел.: (097)
899-75-18.
·Рушники, штори, тканини, скатертини дешево. Тел.: (097) 844-92-76.
·Сумку туристичну, плед шерстяний - 300
грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Сумочку фірми ДЕВІД ДЖОНС (жін., дизайнерська, Париж, світла, кругла, гарний
стан) - 300 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
·Фен, плойку, шпиці в’язальні. Тел.: (066)
747-05-78, (099) 630-95-97.
·Фен РУСАЛКА з насадками. Тел.: (095)
964-74-94.
·Хустки (2 шт., пухові, великі, б/к, для
обігріву попереку), валізу корич. (натур.
шкіра, для пошиття взуття), ремні (3 шт.,
широкі). Тел.: (099) 664-75-07.
·Штори, завіси, тюль, тканини різні
(натур.), рушники, білизну постільну (нов.,
2-спальна, жардинове, сатинове), ковдри
(2-спальні, білі, теплі). Тел.: 234-05-94, (068)
350-29-61.
·Штори та тюль (на вікна, нов.), покривала
(2 шт., 240х172 см, салатове в квітки, блакитне 2,17х1,74 м). Тел.: (098) 667-95-41.

·Видалення

послуги

подряпин та пошкоджень на
склі годинників. Тел.: (067) 911-29-90.

8.6 Одяг, взуття, тканини
куплю
·Пояс шкіряний солдатський (об’єм до 100

см). Тел.: (050) 877-41-05.
“болонья” або іншу водостійку,
галоші, валянки, взуття (р.46-48), шапку-вушанку (р.59-60). Тел.: (098) 227-72-04, (095)
137-76-06.
·Туфлі (чол., шкіра, р.43-44) а також
кросівки. Тел.: (050) 534-94-44.

·Тканину

· Босоніжки

продам

шкіряні (золотисті, для
бальних танців, р.36,5) - 350 грн. Тел.:
(066) 626-09-80.
·Ботфорти (жін., чорні, вище коліна, р.36,
висока платформа, нов.) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(067) 777-36-56.
·Ботфорти (шкіряні, р.36, замшеві, вище
коліна, платформа з каблуком, 1 раз б/к).
Тел.: (093) 920-35-86.
·Вещмішок шкіряний (чорний). Тел.: (093)
188-43-24, (099) 002-17-89.
·Відрізи для спецодягу (шерсть, напівшерсть). Тел.: (050) 815-30-39.
· Відрізи різних тканин, туфлі (жін.,
вечірні, каблук шпилька, лодочка, штучна
замша, р.34-35), халат (жін., велюровий,
блакитний, Індія, нов., р.48), жакет
(жін., трикотаж, на замовлення, укорочений, р.42-44, цегляний колір, шерсть
- австралійський меринос), чоботи (жін.,
чорні, демісезонні, нов., каблук шпилька,
натур. шкіра, Австрія, р.36), шубу (жін.,
р.46-48, натур., чорний козлик), тканину
костюмну (світло-беж., Корея, 2,85 м),
палантин-шаль (чорна, ажурна вязка, з
базщромою, акрил, Італія). Тел.: (066)
694-69-70.
· Вінілштучшкіру (шматки, рожева, зелена, коричнева, для пошиття). Тел.: (099)
664-75-07.
·Джинси RGM (нов., з етикеткою, полегшені, супермодна модель, р.48-50, зріст
універсельний, фірмові) - 1,35 тис.грн, торг.
Тел.: (097) 620-21-72.
·Джинси (нов.), куртку (нов.), халат (горох),
спідницю (все р.54), куртку (біла, р.44, холофайбер, гарний стан), туфлі (р.39, осін.
та літ.), шубу (штучна, хутро корич., р.44).
Тел.: (095) 564-86-72.
·Джинси (чол., талія 90 см, довжина 112
см), куртку (жін., нов., капюшон, р.52),
халат (жін., нов., довгий, р.52), костюм
(піджак, спідниця, блуза, нов., р.52), светри
(чол., р.54, 56), плащ (жін., чор., довгий,
Німеччина, р.52), штани спорт. (нов., р.58)
дешево. Тел.: 410-45-40.
·Драп сірий (на пальто або костюм), пальто
(нов., жін., демісезонне, р.50-52), пальто
та плащ (р.46), куртку (шкіряна, біл., жін.,
оздобл. білий песець, р.50), костюм (нов.,
чол., сірий, р.50-52), халат (нов., велюр, Туреччина, р.50-52), плед (нов., велюр). Тел.:
(063) 104-18-39.
·Дублянки недорого. Тел.: (098) 554-37-93.

·Дублянку (жін., р.46, нов.), пуховик (жін.,

р.50-52), шапку (жін., каракуль, р.56). Тел.:
(068) 350-78-40.
· Дублянку (жін., р.50-52, натур. хутро,
світло-коричнева, з капюшоном) - 7 тис.
грн, пальто (жін., шкіряне, чорне хутро,
з капюшоном, р.50-52) - 5 тис.грн. Тел.:
(095) 071-95-72.
·Дублянку (жін., р.58-60, корич., з капюшоном), куртки (чол., великі розміри, чорні,
Норвегія, р.50), взуття жін. та чол. (р.36, 46,
43). Тел.: (050) 210-68-95.
·Дублянку (жін., р.60, корич., б/к), дублянку
(чол., р.54, світла, б/к), дублянку (жін., р.48,
світла, б/к), комбінезони (чол., нов., р.60, 2
шт.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Дублянку (корич., чол., р.58, на хутрі,
гарний стан, натур.). Тел.: (096) 002-39-26.
·Дублянку (натур. шкіра, жін., р.46-48,
довга), куртку (натур. шкіра, чол., р.50-52)
недорого. Тел.: (044) 518-95-95.
·Дублянку (чол., красива, стильна, б/к, р.5052, натур. замша, світло-корич., гарний стан,
красива на вигляд, Бельгія), дублянку (жін.,
довга, р.50-52), плащ (жін., натур. шкіра,
гарний стан, р.52-54, темно-оливковий, Туреччина) недорого. Тел.: (096) 659-49-85.
·Дублянку (чол., світла, р.54), дублянку
(жін., р.54-56, б/к), комбінезон (чол., нов.,
р.60, 2 шт.). Тел.: (097) 210-02-18.
·Кожушок (чор., р.52-54, Росія, овчина),
кожушок (кролик, жін., р.52-54, біло-чор.),
пальто (демісезонне, чорне, р.52, комір
лама), чоботи (жін., корич., осін., на підборах, р.37, 41), чоботи (жін., зим., чор.,
р.41), пальто (корич., р.54, соболь), шапки
(корич., норка, кролик, р.58-60), пальто
демісезонне (зелений колір, довге, р.52-54,
лама, шалевий комір). Тел.: (050) 442-33-76.
·Комбінезони (чол., р.60, 2 шт., нов.), дублянки (жін., р.56, 46), дублянку (чол.,
світла, р.54). Тел.: (097) 588-55-87.
·Кофти жін., піджаки та туфлі (жін.) недорого. Тел.: (098) 409-45-92.
·Кофту (нов., жін., шерсть, Індія, р.50-52),
кардиган (нов., чорний, р.48-50). Тел.: (063)
705-62-45.
·Кросівки АДІДАС (шкіра, нов., р.38) - 850
грн, куртку (парка, біла, Німеччина, нов.,
р.52) - 450 грн, халат (Німеччина, 2-бічий,
нов., зим., р.52-54) - 380 грн, пуховик (Німеччина, р.СМ) - 1,1 тис.грн, торг. Костюм
спорт. (Німеччина, чол., плащовка, р.Л або
ХЛ, нов.) - 650 грн, туніка (флісова, імп.,
нов., р.48-50) - 400 грн, торг. Футболку
(чол., імп., фірмова, р.Л, нов.) - 180 грн.
Тел.: (096) 362-55-33.
·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.
·Куртки (чол., шкіра, р.48-54). Тел.: (096)
389-88-31.
·Куртку для байкеров. Тел.: (095) 133-93-74.
·Куртку (осін.-зим., утеплена, р.48-50),
взуття (чол., гарний стан, р.41-42). Тел.:
(099) 038-81-98.
·Куртку (р.46, для дівчини, гарний стан,
пухова, капюшон з опушкою, світло-корич.,
довга). Тел.: (068) 123-04-16.
·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.
·Наряд весільний (р.46, сукня, фата) - 7,5
тис.грн. Тел.: (097) 267-65-45.
·Нитки (вовняні, бобина 1 кг) - 130 грн.
Тел.: (066) 626-09-80.
·Нитки для в’язання (пряжа кольорова,
дуже багато) недорого. Тел.: (098) 450-1551, (073) 181-06-89.
·Нитки для в’язання (х.-б., беж., 12 мотків,
600 г). Тел.: (097) 413-18-96, 280-85-88.
·Нитки, пряжу кольорову недорого. Тел.:
(098) 450-15-51, (073) 181-06-89.
·Одяг (б/к, жін., р.42), взуття (р.36, жін.).
Тел.: (099) 153-24-14.
·Одяг красивий, взуття та біжутерію для
дітей та дорослих. Тел.: (098) 314-13-87.
·Пальто (жін., шкіряне, утеплене, з капюшоном, гарний стан, р.48-50), шубу (р.4850). Тел.: (067) 111-98-15.
·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 (нов., р.52-54, штучне хутро) - 2,8
тис.грн. Тел.: (096) 362-55-33.
· Пальто (чол., жін., демісезонне, р.5456), 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 полоску (цигейка, корич., нов.,
розмір 120х20 см), шубу (жін., каракуль,
р.52, довга, б/к, гарний стан) недорого.
Тел.: (050) 695-36-92.
·Підошву для взуття. Тел.: (097) 230-70-74.
·Плащ (жін., шкіряний, р.58-60, колір
темно-бордовий, фабричний, Туреччина, 5
гудзиків, довжина 112 см) - 1,8 тис.грн. Тел.:
(067) 743-43-01.
·Полушубок мутоновий (нов., з капюшоном, р.48-50). Тел.: (066) 168-11-98, (066)
743-04-14.
·Полушубок (чоловічий, натур. цигейка,
промислове пошиття, р.52-56, комір чорний,
колір білий, м.Київ, Березняки) - 1,5 тис.грн.
Тел.: (066) 983-70-43 (Сергій).
·Полушубок (чол., овчина, р.50-52, б/к,
комір). Тел.: (066) 203-11-90.
·Речі жін. (ексклюзивні, брендові, б/к, р.4446, гарний стан, з перших рук) недорого.
Тел.: (063) 982-26-50.
·Сорочки, теніски (чол., натур.) дешево.
Сукні, кофти та комплекти (жін., натур.) дешево. Тел.: (097) 844-92-76.
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·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.
·Сукню весільну (біла, зі шлейфом) - 200
грн, туфлі білі (до нього, на золоченій
шпільці, з інкрустаціями) - 400 грн. Тел.:
(098) 247-55-17, (093) 461-82-10.
·Тканину на підстібку недорого. Тел.: (067)
230-04-94.
·Тканину ратинову (на пальто), ситець,
крепдешин, халати жін. (натур.) дешево.
Тел.: (093) 121-39-17.
·Туфлі, босоніжки жін., ситець різний,
пальто (жін., зим., р.48, драп, комір норка),
черевики жін, пальто (жін., сіре, зим., драпове, р.56), плащ (чол., підстібка, р.52,
Польща), пальто (чорне, плащовка, хутро,
жін., р.50-52), пальто (жін., р.50, синтепон,
зим.), черевики (чол., зим., р.43,5, нов.,
чорні) недорого. Тел.: (098) 667-95-41.
·Туфлі, черевики (чол.), чоботи та туфлі
(жін.), дитяче взуття (чоботи та туфлі) дешево. Тел.: (067) 945-39-90.
·Туфлі (чол., р.42, імп., світло-кавові, шкіра)
- 200 грн. Тел.: (093) 730-15-94, 544-21-49.
·Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45), шубу
цигейкову (жін., р.48-50), шапку офіцерську
(р.56), дублянку (жін., капюшон, р.52-54),
чоботи (жін., гумові, р.36), босоніжки (чол.,
р.43), сорочки (чол., р.39-41, нов., 10 шт.),
підстібки хутряні (4 шт.) дешево. Тел.: (066)
747-05-78, (099) 630-95-97.
·Черевики (жін., нов., чорні, зим., р.36) недорого. Тел.: (050) 695-36-92.
·Чоботи-ботфорти (шкіряні, вище коліна,
р.36, платфорка, каблук, фірмові). Свідкам
Йєгови не турбувати. Тел.: (099) 911-94-80.
·Чоботи (зим., р.38-39), халат махровий.
Тел.: (097) 422-95-56, (096) 206-95-00.
·Чоботи (наьтур., чорні, р.38), дублянку
штучну (красива, р.48) - 300 грн. Тел.: (098)
769-52-04.
·Чоботи ялові (нов., р.42), ботфорти для
полювання (нов., р.42) або обміняю. Тел.:
(095) 019-96-60.
·Шапку-вушанку (чорна, кролик, фабрична,
р.58-60) - 350 грн. Тел.: (050) 394-98-77.
·Шкіру натур. (в шматках). Тел.: 234-05-94,
(068) 350-29-61.
·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.
·Штани хутряні (р.50-52) - 1,2 тис.грн. Тел.:
(066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
·Шуби (перша - каракуль чорний, друга
- комбінована коричнево-темна «кава з
молоком», прямі, трохи розширені донизу,
коміри - стойки, майже нові, перша - р.50,
друга - р.52). Тел.: (096) 125-53-01.
·Шубу (б/к, нутрія коричнева, зріст 180
см, р.52, Київ, Нивки) - 400 грн, шубу (б/к,
гарний стан, чорна, натур. козел, зріст 170
см, р.48) - 400 грн, дублянку (б/к, відм. стан,
штучна, корич., хутро світле, на гудзиках,
довжина 95 см, р.48-50) - 200 грн. Тел.: (066)
630-01-17.
· Шубу (жін., довга, натур., нов., р.54),
куртку (жін., чорна, нов., лазерне покриття, р.54), піджаки (чол., нов.). Тел.:
(066) 825-18-45.
·Шубу (жін., хутро карбаганд, р.48) - 4 тис.
грн. Тел.: (067) 456-04-86, 253-20-43.
·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 (р.52, довжина 130 см, сіра, б/к,
натур. хутро опосум, гарний стан) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (050) 751-29-93.
·Усунення

послуги

подряпин та дефектів на
шкіряних виробах. Тел.: (093) 701-31-51.

8.7 Товари для дітей
куплю
· Дошку скейт, наколінники. Тел.: (097)

071-10-99.

·Батут

продам

(174х174 см, висота 1 м, як будиночок). Тел.: (095) 280-43-75.
·Ваги для немовлят (радянські, метал.) - 400
грн. Тел.: (098) 769-52-04.
·Велосипед (3-колісний, дитячий, прогулянковий). Тел.: (067) 889-14-10.
·Велосипед (3-колісний, на ходу, з навісом)
- 300 грн, гру «Старий гральний автомат» - 1
тис.грн. Тел.: (095) 001-05-32.
·Велосипед для дитини 7-10 років. Тел.:
(068) 901-53-42.
·Велосипед для дитини до 10 років. Тел.:
(063) 627-73-31.
· Іграшки м’які (великі, білий ведмедь та
ін.), комплекс з гойдалками (вуличний,
дитячий, комплектація грашковий будинок, пісочниця, скалолазка, гірка пластикова, дві гойдалки пластикові, кільця,
канат, пиратська лесенка, норм. стан),
комбінезон та курточка з капюшоном для
хлопчика (осін.-зим., зріст 122 см) недорого. Тел.: (050) 923-16-06.
·Іграшки м’які, рюкзак шкіряний (корич.
колір). Тел.: (098) 314-13-87.
·Іграшки та речі (нов.), взуття (нов.), чоботи
гумові дешево. Тел.: (093) 121-39-17.
·Іграшку ТАНК (на управлінні, СРСР, нов.)
- 650 грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·Ігри «Монополія», фільмопроектор та ін.,
біту дитячу, вудку, шапки (цигейка, дитячі).
Тел.: (097) 844-92-76.
·Ковдру пікейну (дитяча, бавовна, нов., радянських часів). Тел.: (095) 564-86-72.
·Коляску ДЕЛТІ (б/к, дитяча). Тел.: (097)
588-55-87.
·Коляску ДЕЛТІ (дитяча, б/к). Тел.: (050)
212-96-30.
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·Коляску ДЕЛТІ (дитяча, б/к). Тел.: (097)
210-02-18.
·Коляску ДЕЛТІМ (б/к). Тел.: (098) 206-60-80.
·Коляску дитячу (б/к 3 роки, норм. стан).
Тел.: (066) 675-95-66.
·Коляску дитячу (рожева, літ.) - 200 грн.
Тел.: (099) 664-75-07.
·Коляску (зим-літ., люлька), іграшки м’які
(різні, собачки та ін.), взуття (різні розміри).
Тел.: (093) 061-04-68.
·Коляску КАРЕЛЛО (повний комплект,
сумка, теплий чохол, кенгуру, дощовик, б/к,
гарний стан, сірий колір, колеса та ручки
чорні). Тел.: (066) 379-66-01.
·Ліжко (дерев.) - 500 грн. Тел.: (066) 702-41-44.
·Люльку, коляску ЧІККО (літ.), речі для дитини (б/к) недорого. Тел.: (095) 617-00-50.
·Мікроскоп НАТУРАЛИСТ (дитячий), мозаїку. Тел.: (099) 198-45-44.
·Мікроскоп шкільний ШМ-1. Тел.: (099)
752-70-71.
·Наряди для кукли БАРБІ (ручна робота),
іграшки м’які (нов.). Тел.: (063) 104-18-39.
·Одяг та взуття (нов.). Тел.: (098) 314-13-87.
· Пальто, костюми, штани та кофти для
дівчинки від 3 до 10 років. Тел.: (067)
945-39-90.
· Памперси (2 упаковки по 58 шт., 4-9
кг) - 100 грн, пелюшки (7 шт., нов., Чехія,
для дитини 3-х років) - 50 грн. Тел.: (067)
941-46-98.
·Речі для немовлят та для дітей 3 років, ванночки (для ванни та автономна на ніжках),
ліжечко. Тел.: (050) 727-86-63.
·Самокат (3-колесний, гальмо двох задніх
колесах), велосипед дитячий (гарно укомплектован, на двох задніх колесах діаметр
16, нов. гума, сідло м’яке, з відражателями
фари, на вагу 85 кг, 3-е заднє колесо у запасі). Тел.: (068) 596-34-27.
·Самокат (гарний стан) - 400 грн. Тел.: (063)
977-46-80.
·Самокат дитячий (в упаковці, для дитини
від 3 років, гарний стан) - 350 грн. Тел.:
(098) 568-45-59.
·Самокати (2 шт., дитячі) недорого. Тел.:
248-41-65, (066) 709-89-75.
·Самокат (скутер, алюмінієвий корпус, два
задні колеса світяться) - 300 грн. Тел.: (099)
195-45-52.
·Санчата (дерев., знімна спинка, б/к, гарний
стан) - 350 грн. Тел.: (097) 462-57-47.
·Скейт - 150 грн. Тел.: (066) 626-09-80.
·Скейтборд (гумова підставка, б/к), хулахуп.
Тел.: (099) 911-94-80.
·Скейтборд, хулахуп. Тел.: (093) 920-35-86.
·Туфлі для школярки (нов., р.35, нов., шкіра,
імп.). Тел.: (066) 257-19-99.
·Форму шкільну для дівчинки (чорна,
піджак та спідниця, зріст 134 см) - 350 грн,
сарафан шкільний (чорний, зріст 146 см) 300 грн. Тел.: (050) 660-99-89.
·Шубку (цигейка, чорна, нов., р.26) - 700
грн. Тел.: (050) 751-29-93.
·Шубу з капюшоном, куртку, кофтинки для
дівчинки 5-15 років. Тел.: (068) 350-78-40.
8.8 Предмети інтер’єру
продам
· Годинник наручний (нов.). Тел.: (095)

564-86-72.
·Годинник настінний (старовинний, Швейцарія). Тел.: (050) 210-68-95.
·Годинник (нов., Японія, наручний). Тел.:
(066) 766-00-52.
·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.
·Дзеркало (3-стулкове, від трельяжа, бокові
110х20 см, середина 110х40 см). Тел.: 45379-63, (067) 837-43-47.
·Дзеркало-трюмо (3-стулкове, гарний стан)
- 600 грн. Тел.: (068) 574-44-73.
·Кальян (висота 67 см, з вугіллям та табаком) недорого. Тел.: (050) 923-16-06.
·Килим (2х3 м, натур., після хімчистки).
Тел.: (067) 264-22-76.
·Килим (3х4 м, нов., Туреччина) недорого.
Тел.: 572-17-97.
·Килим (3х4 м, нов., Туреччина). Тел.: (095)
564-86-72.
·Килим (беж., 2х2,4 м) - 100 грн. Тел.: (067)
941-46-98.
·Килим (Бельгія, корич.-беж., 2,5х3,5 м).
Тел.: (099) 473-26-63.
·Килим (Бельгія, натур., 3,5х2,5 м). Тел.:
517-58-02, (097) 235-82-17.
·Килими (2 шт., 2,5х1,5 м, гарний стан) - 300
грн. Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Килими для дачі (натур., 1,5х2, 2х3 м).
Тел.: (099) 198-45-44.
·Килими. Тел.: (098) 296-05-50.
·Килим. Тел.: (096) 571-60-32.
·Килим (темно-червоний, широкий, гарний
стан, м. «Дорогожичі») - 1 тис.грн, торг.
Килим зелений (б/к) - 700 грн. Тел.: (063)
740-10-53, (068) 546-99-38 (з 19.00, набирати 3 рази).
·Лампу вуличну (нов.). Тел.: (097) 210-02-18.
·Лампу вуличну (нов.). Тел.: (097) 588-55-87.
·Лампу вуличну (нов.). Тел.: (098) 206-60-80.
· Лампу настільну (гарний стан, робоча)
- 75 грн або обміняю на шахи. Тел.: (066)
293-46-40.
·Люстру (3-ріжкова) - 300 грн. Тел.: (099)
664-75-07.
· Люстру (Чехія). Тел.: 517-58-02, (097)
235-82-17.
·Мангал великий. Тел.: (097) 210-02-18.
·Міні-світильник для дзеркала (нов.). Тел.:
(099) 227-93-75.
·Плафони для люстри (4 шт., матові, края
із зубчиками), дзеркала (полотно, розмір
83х55 см, 3 шт., полотно без рами). Тел.:
(050) 581-52-05.
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·Пропоную живопис у рамках: природа,
тварини, птахи. Тел.: (050) 206-21-46.
·Світильник вуличний (нов.). Тел.: (050)
212-96-30.
·Світильники ДЕЛЮКС (4 шт., алюмінієвий
корпус, робочі) - 1 тис.грн за все. Тел.: (067)
911-29-90.
·Термобілизну КОЛУМБІЯ (р.50, нов.) - 500
грн. Тел.: (068) 368-99-05.
8.9 Продукти харчування,
БАДи
куплю
·Варення абрикосове (для себе) недорого.

Тел.: (095) 019-96-60.

продам

·Горіхи волоські (опт) - 40 грн/кг, торг. Тел.:
(096) 331-19-03.
·Горіхи домашні (свіжий врожай, можна
оптом) - 40 грн/кг. Тел.: (097) 620-21-72.
·Картоплю домашню (300 кг) - 10 грн/кг.
Тел.: (050) 109-15-64.
·Картоплю дрібну - 15 грн/відро або 2 грн/
кг (40 відер, с.Фастівка, 40 км від Білої
Церкви, самовивіз). Тел.: (067) 246-58-86.
·Картоплю, яблука домашні. Можлива
адресна доставка. Ціна договірна. Тел.:
(097) 144-87-22.
·Напій виноградний (натур.) - 160 грн/л.
Тел.: (097) 588-55-87.
·Напій виноградний (натур.). Тел.: (098)
206-60-80.
·Напій натур. (виноградний) - 160 грн/л.
Тел.: (097) 210-02-18.
·Напиток виноградний - 160 грн/л. Тел.:
(050) 212-96-30.
·Памперси. Тел.: (050) 815-30-39.
·Пилок бджолиний («обножка», 1-2 кг, фасовка). Тел.: (066) 747-05-78, (099) 630-95-97.

9 Медицина 9
9.2 Медичні товари та
обладнання
куплю
·Аптечку (30х30 см, для себе). Тел.: (096)

865-97-71.
·Коляски інвалідні з електроприводом (б/к),
запчастини до них в будь-якому стані. Тел.:
(066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
·Палиці телескопичні для ходіння хворих на
інсульт. Тел.: (097) 227-84-96.

продам
·Аріометри загального призначення та ви-

конання А-1 (від 240 до 860 градація). Тел.:
(097) 453-26-35.
·Банки медичні по 2 грн. Тел.: (073) 176-03-31.
·Банки медичні (скляні, 10 шт.) - 80 грн.
Тел.: (068) 050-01-14.
·Банки медичні. Тел.: (063) 104-18-39.
·Глюкометр, ходунки, синю лампу, рефлектор недорого. Тел.: (098) 450-15-51, (073)
181-06-89.
·Гольфи антиварикозні (Німеччина), ролики
масажні для ніг. Тел.: (068) 350-78-40.
·Грілку-пояс (ел., Німеччина, нов., ширина
25 см, регулятор температури) - 1000 грн.
Тел.: (098) 900-31-45.
· Електромасажер для ног та спини
(можна в автомобіль). Тел.: 517-58-02,
(097) 235-82-17.
·Електромасажер (Китай), електровібромасажер (СРСР). Тел.: 298-44-46.
·Коляски інвалідні (2 шт., одна з приводом,
друга ручна). Тел.: (096) 612-00-16.
·Коляску MEYRA ORTOPEDIY інвалідну
(комнатно-прогулянкова,
універсальна,
нов., Німеччина, ширина сидіння 46 см,
загальна - 70 см, передні та задні колеса
надувні, навантаження до 150 кг, підніжки,
підлокотники, колеса знімні) - 200 у.о. Тел.:
(067) 878-56-42.
·Коляску інвалідну з електроприводом,
модель КЕД-31 (б/к) - 10 тис.грн, коляску
інвалідну ОТОБОК (б/к), коляску інвалідну
ККД-06 (універсальна, б/к) - 2,5 тис.грн,
коляску інвалідну ОТОБОК (Німеччина,
нов.) - 8 тис.грн, стілець-туалет (нов.) - 1,5
тис.грн, милиці (підлокотники алюмінієві, 2
шт.) по 150 грн/шт., памперси ХL по 10 грн,
пелюшки (90х60 см) по 9 грн, все дешево.
Тел.: (098) 653-77-85.
·Коляску інвалідну (Іспанія, електропривод, нов., потребує ремонту зарядного
пристрою) - 25 тис.грн, торг, ліжко з електроприводом - 10 тис.грн, торг, коляску інвалідну (нов., велика) - 4,5 тис.грн, торг. Коляску інвалідну (електропривод, потребує
ремонту зарядного пристрою, гарний стан)
- 15 тис.грн. Тел.: (099) 387-84-90.
·Коляску інвалідну недорого. Тел.: (050)
188-00-78.
·Коляску інвалідну (нов., імп.). Тел.: (098)
983-55-44, 530-05-73.
·Коляску інвалідну (нов.). Тел.: 489-16-25.
·Коляску інвалідну (розсувна). Тел.: (099)
198-45-44.
·Коляску інвалідну, ходунки (нов.), підгузники-трусики ТЕНА (по талії 80х110, 30 шт.
в упаковці). Тел.: (095) 564-86-72.
· Крісло-коляску інвалідне (Італія, розсувна, гарний стан) - 2 тис.грн. Тел.: (066)
087-90-37.
·Крісло-коляску МЕЙРА інвалідну (Німеччина, ширина сидіння 43 см, глибина
сидіння 44 см, відстань між колесами 68 см)
- 4 тис.грн. Тел.: (067) 456-04-86, 253-20-43.
·Кушетку НУГА БЕСТ NM-4000 (нов., в
упаковці, ніфрітовий 5-кульковий проектор).
Тел.: (066) 274-61-83, (098) 789-96-67.
· Милиці метал. (на зріст 185 см, до 100
кг, підлокотники) - 500 грн. Тел.: (066)
587-31-47.
·Милиці (метал., нов.) - 500 грн. Тел.: (095)
834-85-35.

(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28

·Милицю (дерев., 1 шт., гарний стан) - 200
грн, пробірки медичні (термостійки, скло,
нов.) по 6 грн/шт. Тел.: (067) 264-22-76.
·Милицю з підлокотником. Тел.: 546-63-44,
(097) 479-67-58.
· Памперси (в упаковці 14 шт., 60х90 см,
розмір C), памперси (14 шт., 70х115 см,
розмір М). Тел.: (063) 012-34-70, (095)
114-67-53.
·Памперси (підгузники) для дорослих L та
М недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
·Памперси СУПЕР СЕНІ ПЛЮС (для дорослих). Тел.: (093) 124-80-94.
·Памперси та пелюшки для дорослих дешево. Тел.: (097) 426-56-44 (Київ).
·Пелюшки (90х60 см, преміум максі, 30 шт.)
- 200 грн, памперси для дорослих ХL (упаковка 14 шт., ІД СЛІП) - 120 грн. Тел.: (098)
046-08-73.
·Подушки кисневі - 400 грн, профілактор
ЄВМІНОВА (гарний стан) - 1 тис.грн. Тел.:
(067) 217-74-60.
·Пристрій світлоімпульсний для лікування
очей. Тел.: (099) 227-93-75.
·Рефлектор, електрогрілку, стакан БЮКСА.
Тел.: (066) 747-05-78, (099) 630-95-97.
·Рефлектор (синя лампа). Тел.: (098) 450-1551, (073) 181-06-89.
· Сидіння для ванни (нов.), милиці з підлокотниками (2 шт.), ваги на підлогу, концентратор киснєвий (нов., Бельгія). Тел.:
410-45-40.
·Труси-памперси ЄКО. Тел.: (067) 901-5803, 405-54-42.
·Установки стоматологічні TS-6830 з кріслами SE-0434 + компресор на два крісла
(самовивезення) - 70 тис.грн. Тел.: (050)
652-84-59, (063) 264-02-84.
·Ходунки для дорослих (гарний стан, не
на коліщатках, легкі, алюмінієві, можливо
вставити коліщатка, м. «Дорогожичі») - 900
грн, торг. Тел.: (063) 740-10-53, (068) 54699-38 (після 19.00, набирати 3 рази).
·Ходунки для дорослого (нов.), банки медичні. Тел.: (099) 664-75-07.
·Ходунки (нов.), коляску інвалідну недорого. Тел.: 572-17-97.

0 Робота 10
10.1 Ділове
співробітництво
· Дизайн, модел архітектура. Тел.:

(066)
572-90-46.
·Інвестроріат. Тел.: (066) 572-90-46.
·Навчу працювати, а після атестації добре
заробляти на валютному ринку. Тел.: (096)
737-70-85.
·Проектування. Тел.: (066) 572-90-46.
·Терміново шукаю дуже серйозного компаньйона, без шкідливих звичок. Тел.: (093)
188-43-24.
·Філологія, тімбілдінг, тайменеджмент.
Тел.: (066) 572-90-46.
·Якісний, провідний психолог світу. Тел.:
(066) 572-90-46.

10.2 Пропоную роботу

·Запрошуємо продавців в мережу
БудМаркет м.Ірпінь. З/п 1500022000 грн + премії. Надаємо житло.
Тел.: (050) 547-67-87.
·Малярні, зварювальні роботи. Покрівля
дахів. Охайно та якісно. Тел.: (093) 488-49-24.
·Потрібен майстер для ремонту холодильника МІНСЬК-16. Тел.: (063) 534-48-65.
·Потрібен ремонт НВЧ-пічки. Тел.: 410-93-98.
·Потрібна доглядальниця, для чоловіка
після інсульту, малорухомий. Тел.: (096)
612-00-16 (з 10.00 до 20.00).
·Потрібна домробітниця в квартиру,
Солом’янський р-н. Оплата договірна. Тел.:
(067) 703-27-57 (Людмила Григорівна).
·Потрібна домробітниця, Солом’янський
р-н. Тел.: (098) 034-42-23.
·Потрібна жінка для догляду за інвалідом
після інсульту, Дніпровський р-н. Терміново. Тел.: (098) 845-20-90, (097) 408-66-89.
· Потрібна помічниця по дому (жінка),
Солом’янський р-н, м. «Шулявка», Індустріальний міст. Тел.: (067) 605-88-14,
457-10-06.
·Потрібна швачка (приватне замовлення)
недорого. Тел.: 408-63-36.
·Потрібні різнороби в Черкаську обл. на
цегельний завод. Зарплата договірна. Тел.:
(063) 718-75-99, (098) 326-97-99.
·Терміново потрібні маляри-штукатури
(досвід від 5 років), плиточники, покрівельники, зварювальники (газ, електро). Оплата
договірна. Тел.: (093) 188-43-24.
·Шукаю для себе (не агенція) домашню
робітницю, з гідною зарплатою, добрим відношенням. За необхідності моє харчування
та безкоштовне проживання. м.Київ, центр.
Тел.: (093) 187-26-13.
· Шукаю майстра для встановлення
дерев. вхідної двері (б/к), обшиття двері
та встановлення замка. Потрібен столяр
або плотник для ремонту дерев. вхідної
двері, коробки. Тел.: (066) 747-05-78,
(099) 630-95-97.
· Шукаю майстра з ремонту швейної
машини (ніжна) МІНЕРВА. Тел.: (044)
484-49-00.
·Шукаю масажиста для себе (чоловіка).
м.Київ, центр. Тел.: (093) 187-26-13.
·Шукаю хатню робітницю, м.Київ, для себе
(не агенція). Тел.: (050) 969-99-26.

Як правильно мити руки
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хатню робітницю, м.Київ. Тел.: ·Доглядальницею, частково догляну чоловіка, дитину, квартиру в обмін на безкош(098) 505-94-45.
товне проживання. Тел.: (093) 026-32-16.
10.3 Шукаю роботу
·Домробітницею (генеральне прибирання,
·Адміністратором або менеджером (при- мийка вікон, чищення меблів, килимів, ковватні готелі, хостели, сауни, магазини, тор- роліну, працюю без хімічних засобів). Тел.:
гові склади, салони краси). Є вища освіта, (098) 702-90-99, (095) 578-21-24.
досвід роботи, презентабельна зовнішність, ·Домробітницею з проживанням. Тел.: (063)
знання ПК, відрядження, англійська укр., 166-54-52 (Юлія).
рос. мови, касовий апарат, 1С, термінал. · Допомога літньої людині, киянину або
Тел.: (093) 398-19-65.
киянці, без шкідливих звичок, яка має
·Адміністратором (вища економічна, досвід своє житло, але потребує догляду, згодній
в хостелах, міні-готелях, готелях, салонах на переїзд (киянка з квартирою). Тел.:
краси, знання ПК, оргтехніки, презента- (093) 694-11-59.
бельна зовнішність, укр., англ. рос. мови, ·Керівником музичного вокального колеккиївська прописка, тренінги продажу). Тел.: тиву. Тел.: (066) 963-27-63.
(093) 531-60-72.
Компаньйонкою (люблю театр, творчість),
·Адміністратором, офіс-менеджером або ·медсестрою,
доглядальницею, домробітниіншу (дівчина, без шкідливих звичок, ценю. Тел.: (097) 773-17-82, (093) 604-79-22.
знання оргтехніки, серйозне ставлення до
роботи). Тільки серйозні пропозиції. Тел.: · Компаньйонкою, перекладачем укр.рос. мови (усно, письмово). Тел.: (067)
(093) 788-39-58.
·Будь-яку високооплачувану (чоловік) за 450-59-55.
кордоном. Розгляну всі пропозиції. Тел.: ·Консьєржем. Тел.: (091) 610-60-28.
(066) 393-61-86.
·Консьєржкою (інтелігентна, охайна, добро·Будь-яку (киянка, 58 років, грамонта та совісна жінка). Тел.: (063) 609-85-30.
екскурсоводом,
ерудована) на лівому березі. Мережевий ·Лектором-викладачем,
маркетинг та інтим не пропонувати. Тел.: журналістом, перекладачем рос.-укр. письмово та усно (киянка, 48 років, вища гу(098) 568-45-59.
приємна зовнішність). Інтим не
·Будь-яку цікаву, високооплачувану в Києві манітарна,
(комунікабельний, непитучий). Розгляну всі пропонувати. Тел.: (066) 963-27-63.
·Малярем-штукатуром 5-го розряду (шпапропозиції. Тел.: (066) 826-64-12.
безпіщанка, штукатурка, откоси,
·Вантажником або робітником складу. Тел.: лери,
стелі, штукатурні роботи, прибирання при(068) 367-49-99.
міщення). Тел.: (096) 534-51-75.
·Вантажником, можна разову. Тел.: (068) ·Малярем-штукатуром (висококваліфіко300-38-67.
чоловік, киянин) з ремонту квартир,
·В ательє жіночого одягу (3 розряд). Тел.: ваний
офісів. Тел.: (097) 417-70-60.
(068) 458-80-37.
по догляду, домробітницею
·Високооплачувану в Києві. Розгляну всі ·з Медсестрою
частковою зайнятістю, бажано в с.Гатне,
пропозиції. Буду вдячний за Вашу пропо- Білогородка, Вишневе, Ворзель, Пуща-Возицію. Тел.: (066) 826-64-12.
диця. Тел.: (097) 773-17-82, (093) 604-79-22.
·Високооплачувану (чоловік). Розгляну всі ·Надомну з ремонту, монтажу, налагоджупропозиції. Тел.: (066) 393-61-86.
ванню електронних систем, знаю аналогову
·Водієм в сім’ю з проживанням (самотній, та цифрову техніку. Тел.: (04567) 3-74-85.
всі категорії, спокійне водіння). Тел.: (066) ·Начальником охорони (45 років, досвід з
237-49-02.
2010 р.). Розгляну різні варіанти. Тел.: (068)
·Водієм (кат.В,С,Д,Е, досвід міжнародних 614-39-44.
перевезень). Тел.: (067) 347-78-14.
·Нянею-вихователем на повний роб. день
·Водієм (кат.В,С,Д,Е, досвід міжнародних для дитини від 5 міс. до 6 років, діти старше
- часткова зайнятість (досвід, рекомендації,
перевезень). Тел.: (099) 782-54-71.
педагогічна, бажано Батиєва гора, м.
·Водієм (кат.В,С,Е). Тел.: (063) 610-53-23. вища
м. «Вокзальна»), проживаю
·Водієм (кат. Е), або тральником постійно за «Олімпійська»,
на вул.Солом’янська. Тел.: (067) 405-56-09.
дзвінком. Тел.: (066) 766-31-34.
Нянею (вища освіта, досвід, знання всіх
·Водієм (киянин, стаж роботи більше 30 ·методик,
медичний огляд, презентабальна
років) на своєму МІЦУБІСІ AFX (2012 зовнішність, вік 50 років, працювала в
р.вип.). Тел.: (067) 746-24-58.
сім’ях та дошкільних закладах, репетитор·Водієм на своєму ГАЗЕЛЬ (9 куб.м). Тел.: ство, секції, уроки). Тел.: (093) 398-19-65.
(093) 701-31-51.
·Нянею для дитини від 2 років (вища пе·Водієм на своєму ДЕУ НЕКСІЯ. Тел.: (066) дагогічна освіта, досвід у дошкільних за983-70-43 (Сергій).
кладах, у сім’ях від 5 років, методики, про·Водієм на своєму мікроавтобусі LT-35 вожу заняття, знання дитячої психології, як
ФОЛЬКСВАГЕН (вантажопасажирський, медсестра). Тел.: (093) 531-60-72.
можливо для перевезення інвалідів). Тел.: ·Нянею, доглядальницею або іншу від 15
(098) 379-50-65.
тис.грн, бажано з наданням житла. Тел.:
· Водієм на своєму ПЕЖО БОКСЕР (097) 422-95-56, (096) 206-95-00.
МАКСІ або на вашому автомобілі. Тел.: ·Нянею, домробітницею, доглядальницею,
бажано з проживанням (досвід 10 років).
(044) 599-10-69.
· Гідну інтересну роботу з зарплатнею Тел.: (097) 644-31-23 (Валентина).
від 30 тис.грн/міс. (чоловік, киянин, з до- ·Нянею (досвід 20 років, педагогічна освіта,
свідом роботи). Розгляну всі пропозиції. досвід в сім’ях, рекомендації є). Тел.: (050)
193-17-55.
Тел.: (097) 899-75-18.
·Директором, заступником директора (до- ·Нянею, консьєржкою, пакувальницею,
свід великий на керівних посадах, вміння кур’єром. Тел.: (093) 156-15-41.
вирішувати складні завдання та брати на ·Нянею у вечірній час. Тел.: (099) 153-24-14.
себе відповідальність, готовий до переїзду).
·Охоронцем доба/троє. Тел.: (063) 489-44-10.
Тел.: (096) 573-40-47.
· Директором номінальним. Тел.: (050) ·Охоронцем доба/троє. Тел.: (067) 899-17-65.
·Охоронцем, керівником охорони (вік 45
051-62-82.
років, досвід 10 років). Розгляну різні про· Директором номінальним. Тел.: (095) позиції.
Тел.: (068) 614-39-44 (Микола).
031-68-98.
· Перекладачем англ. мови. Тел.: (067)
·Директором школи. Тел.: (068) 161-05-52. 259-18-14.
· Диспетчером на дом. тел., помічником
кухаря (Оболонський р-н). Тел.: (067) ·Перукарем надомну (Троєщина). Тел.:
(063) 649-00-94.
425-17-49.
Підсобником або різноробом на будів·Диспетчером на моб. тел. або доглядаль- ·ництво
зі щоденною оплатою, високоопланицею з проживанням, біля метро «Харчувану. Тел.: (097) 644-87-91.
ківська». Тел.: (095) 442-65-35.
Пічником (будівництво камінів). Тел.: (066)
·Доглядальницею або будь-яку з наданням ·846-47-98.
житла. Тільки за надання житла та харчу·Пічником (каміни, печі, барбекю). Тел.:
вання. Тел.: (095) 645-28-25.
·Доглядальницею безкоштвно чоловіку (066) 846-47-98.
або незрячому, або який потребує великиго ·Помічником кухаря або аналогічну. Роздогляду, тольки за проживання. Тел.: (095) гляну всі пропозиції. Буду вдячний. Тел.:
(066) 393-61-86.
645-28-25.
· Доглядальницею в Києві (досвід, з ·Посудомийницею, доглядальницею. Тел.:
проживанням) - 500 грн/доба. Тел.: (095) (068) 499-00-36.
452-43-10.
·Прибиральницею квартир. Якісно. Тел.:
·Доглядальницею в Києві (досвід роботи 12 (063) 890-04-31.
років: Німеччина, Польща, Росія, за фахом ·Прибиральницею офісних приміщень,
- фельдшер, бажано, щоб підопічний, чо- кафе (жінка, 57 років, досвід роботи з 1987
ловік або жінка проживали одні, що було року, працюю якісно). Тел.: (067) 298-64-87.
менше контакту з оточуючими у зв’язку ·Продавцем. Інтим не пропонувати. Тел.:
з коронавірусом, роблю: уколи, клізьми, (068) 074-58-55.
перев’язки, обробка та лікування пролежнів, готування, збирання, покупка про- ·Продавцем-консультантом (промислова або
дуктів). Оплата за домовленістю,залежно продуктова грпупи). Тел.: (093) 398-19-65.
від тяжкості стану хворого. Не менше 600 ·Робітником кухонним (киянин, 45 років,
грн/доба. Тел.: (095) 452-43-10 (Ольга Воло- досвід). Тел.: (067) 425-17-49.
димирівна).
·Частково пригляну за людиною, дитиною,
·Доглядальницею (досвід 10 років). Тел.: квартирою в обмін на безкоштовне проживання. Тел.: (094) 925-29-70, 360-59-70.
(067) 309-20-17 (Любов).
·Доглядальницею (досвід - Феофанія). Тел.: ·Швачкою в ательє індпошиву жіночого
одягу (3 розряд, є власні замовники, забе(068) 458-80-37.
фурніторою за оптовими цінами),
·Доглядальницею за хворою чи людиною зпечу
можлива роздача листівок та реклами. Тел.:
похилого віку. Тел.: (068) 765-07-86.
(068) 485-80-37.
·Доглядальницею з проживанням в Києві
або передмісті за мінімальну оплату. Тел.:
(068) 749-46-58.
·Доглядальницею з проживанням в Києві
(жінка, 43 роки, досвід, порядна, відповідальна). Тел.: (068) 113-71-09.
11.1 Спорт, туризм,
·Доглядальницею з проживанням в м.Києві
відпочинок
(жінка, 55 років, досвід, порядна, добросокуплю
вісна). Інтим не пропонувати. Тел.: (098)
783-57-91.
·Бінокуляр налобний, радянський, БЛ-2, зі
скляними
лінзами,
мікроскоп
монтажний
·Доглядальницею з проживанням (жінка,
44 роки, досвід, порядна, без шкідливих СРСР. Тел.: (099) 543-47-00.
звичок). Тел.: (068) 568-66-24.
·Еспандер (б/к, для себе, на пружинах).
·Доглядальницею з проживанням. Тел.: Тел.: (063) 024-77-20.
·Еспандер пружинний. Тел.: (097) 071-10-99.
(068) 765-07-86.

·Шукаю
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· Парасольку пляжну (велику), приладдя
для риболовлі (для себе) недорого. Тел.:
525-68-13.
·Пістолет спортивний стартовий (для себе)
недорого. Тел.: (050) 984-61-66.
·Туристичні століки, стілець, крісло, розкладачку, палатку, риболовні снасті для літ.
риболовлі, кораблик прикормовий (радіокерований), ЛЕД-ліхтарик, бінокль, невеличкий радіоприймач. Тел.: (098) 227-72-04,
(095) 137-76-06.
·Шахи, фотоапарат, книги, Біблію стару.
Тел.: (099) 089-31-08.
·Бінокль

продам

БУШНЕЛ (США, розсувний,
збільшення 8-кратне, нов., в упаковці, ідеальний для туризму та полювання) - 850 грн.
Тел.: (067) 700-98-34.
·Бінокль. Тел.: (095) 564-86-72.
·Велотренажер ЗДОРОВ’Я (часів СРСР, самовивезення) - 300 грн. Тел.: (066) 087-90-37.
·Велотренажер (нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.:
250-28-71.
·Гирю (24 кг) - 650 грн. Тел.: (095) 733-58-16.
·Гирю (спорт., 24 кг). Тел.: (050) 249-50-72.
·Капу (силікон, для дорослого) - 200 грн.
Тел.: (067) 911-29-90.
·Ключку хокейну (гарний стан, Москва)
- 100 грн, ковзани хокейні, санчата. Тел.:
(063) 977-46-80.
·Масажер портативний на батарейках. Тел.:
(099) 227-93-75.
·Мотор ЖБК НЕПТУН для човна. Тел.:
(068) 161-05-52.
·Намет (4-місний, з кріпленням) - 4,5 тис.
грн, рокладачку туристичну - 900 грн. Тел.:
(066) 937-64-07.
·Нарди великі. Тел.: 410-45-40.
·Окуляри сонячні (темні) недорого. Тел.:
(066) 766-00-52.
·Павільйон (3х3 м, дві бокові стінки). Тел.:
(095) 280-43-75.
·Плавдачу (з документами, з понтоном, на
Видубичах, 6х4 м, понтон 5х4 м) - 3 тис.у.о.
Тел.: (098) 605-22-02.
·Прокладку для головки блока циліндрів
для човникових моторів ВИХОР-30 (нов.,
СРСР) - 120 грн. Тел.: (096) 659-49-85.
·Ракетку ВОСТОК для великого теніса
(дерев.), ракетки для великого тенісу недорого. Тел.: (098) 450-15-51, (073) 181-06-89.
·Ракетку ЮНІСТЬ для великого тенісу - 400
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Рюкзак нов., кріплення для лиж. Тел.: (066)
747-05-78, (099) 630-95-97.
· Сідло спортивне для верхової їзди на
конях (Німеччина). Тел.: (095) 859-87-34.
· Спінінги дюралеві, човен ПРОГРЕС2М, весла КРИМ, ПРОГРЕС. Тел.: (066)
825-18-45.
· Тренажер BSR-1500 RAIDER багатофункційний (б/к, вага 10 кг). Тел.: (066)
203-11-90.
·Чоботи-броди (для риболовлі, б/к, гарний
стан). Тел.: (095) 133-93-74.
·Чоботи для риболовлі (нов., р.40). Тел.:
(098) 598-66-61.
·Човен гумовий (нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.:
(067) 423-60-28.
·Шахи (дошка 50х50 см, фігури пластмасові
під старовину, гарний стан) - 1,5 тис.грн.
Тел.: (093) 661-39-07.
·Шахи КАРПОВ (дерев., магнітні), мішок
спальний. Тел.: (097) 844-92-76.
· Шахи на магнітній основі. Тел.: (066)
766-00-52.
·Шахи на магнітній основі. Тел.: (098) 40945-92.
·Шашки. Тел.: (099) 664-75-07.
·Штани для риболовлі та полювання (нов.,
утеплені, р.56), гантелі класичні (литі, 8 кг)
- 750 грн. Тел.: (067) 157-07-82, 412-10-19.

·Скрипку 4/4 (Москва) - 200 у.о., гармонь
ЧАЙКА-2 (Шуйська, б/к) - 200 у.о., баян
ЕТЮД-205М (тульський) - 150 у.о., гармошку (строй ля мажор, нов., Україна) - 100
у.о., скрипку 4/4 (довоєнна, німецька, копія
Антоніо Страдиварі, рівня муз. училища) 500 у.о. Тел.: (096) 174-45-49.
·Скрипку (нов., Москва, 4/4) - 200 у.о. Тел.:
(096) 174-45-49.
·Фортепіано УКРАЇНА (гарний стан) - 5
тис.грн. Тел.: (050) 660-99-89.
·Фортепіано УКРАЇНА (корич., Чернігів,
гарний стан), скрипку (4/4, провна, майстера майстра Геймона 1980 р., футляр, 2
смички, пюпітр). Тел.: (095) 775-56-82.
11.4 Антикваріат,
коштовності

куплю

·Антикваріат.

Військову форму,
значки, ікони, монети, фотографії,
самовари, статуєтки, коралове намисто, паперові гроші, книжки, картини, годинники та інше. Дорого.
Тел.: (098) 761-58-38.

·Іграшки радянських часів, ляльок старих,
біблії старовинні, картини, самовар, монети, медалі ювілейні, бінокль, статуетки,
акордеон, шахи, фотоапарат ОЛІМПУС,
статуєтку ПІВНИК. Тел.: (050) 680-66-20.
· Самовар, шахи, статуєтки. Тел.: (066)
756-76-85.
·Фотокартки та різні предмети часів радянської влади. Тел.: (050) 969-99-26.
·Фотокартки та різні речі радянських часів.
Тел.: (098) 505-94-45.
·Аптечки

продам

військові (жовтого кольору, вітчизняні) недорого. Тел.: (099) 711-16-35.
·Вазу-кубок (бронза, 18 ст., старовинна, антикварна), статуєтку (велика, висока, сатровинна, Кармен, у одному екземплярі). Тел.:
234-05-94, (068) 350-29-61.
·Картину маслом (84х110 см). Тел.: (066)
747-05-78, (099) 630-95-97.
·Книги, фотографії, листівки старовинні.
Тел.: (050) 394-98-77.
·Коробку ЛЕНДЛІЗ (з-під свиної тушенки,
США, 1944 р.). Тел.: (063) 682-33-62.
· Ланцюжок срібний КОРОЛІВСЬКИЙ
БІСМАРК (довжина 57 см, ширина 7 мм,
висота 4 мм, вага 32,5 г, нов., проба 925,
дуже красивий) - 3,2 тис.грн. Тел.: (067)
911-29-90.
·Марки, монети. Тел.: (066) 766-00-52.
·Монети та бони СРСР, іностранні монети,
українські купони. Тел.: (063) 756-85-29.
·Монету «5 копійок» (1961 р.вип.) недорого.
Тел.: (098) 554-37-93.
·Монету срібну (1 карбованець, 1749 року,
Єлизавета-2, 4,1 см), самовар (18 ст.), годинник із зозулею. Тел.: (066) 215-67-22,
(098) 846-67-30.
·Намисто бурштинове. Тел.: (099) 231-98-40.
·Платівки вінілові. Тел.: 517-58-02, (097)
235-82-17.
·Прогамки театральні прошлих років
(київських театрів та гастрольних). Тел.:
(097) 413-18-96, 280-85-88.
·Прядку (1950 р., радянських часів). Тел.:
(067) 264-22-76.
·Самовари старовинні (під поліровку). Тел.:
(068) 359-95-79.
·Самовар латунний - 3,5 тис.грн, валізу
шкіряну (велика, світло-бежева, 30-40 років)
- 2,5 тис.грн, валізу дерев’яну (велика, 30-40
років) - 400 грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·Тумбу старовинну (40-х років) - 700 грн.
Тел.: (095) 001-05-32.

11.5 Книги, філателія, інше
куплю

· Автомоделі масштабні, металеві,
пластмасові, в будь-якому вигляді і
11.3 Музичне обладнання, стані. Вироблені в СРСР, а також закордонних виробників. Куплю журінструменти
нали «За рулем» до 1970 р.в. Тел.:
куплю
·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР, баян 237-39-30, (050) 169-57-73, (063)
ВЕЛЬТМАЙСТЕР (5-рядний), віолончель, 237-39-30, (096) 533-23-52.
контрабас скрипковий, скрипку, гармошку.
Тел.: (097) 856-75-00.
·Гітару, скрипку, гармонь (часів СРСР).
Тел.: (095) 001-05-32.
· Інструменти смичкові та струнні (старі,
розбиті, непридатні для використання).
Вислухаю будь-які пропозиції. Тел.: (063)
730-67-55.

· Куплю гармонь, баян, акордеон,
бандуру, домру. Тел.: (095) 15636-40.
·Скрипку, віолончель, гітару (можна старі,

розбиті, в будь-якому стані, на запчастини,
під ремонт або запчастини до них). Тел.:
(063) 730-67-55.

продам

·Акордеон
ROYAL
STANDART
PROFESSIONAL (Німеччина), баян ЕТЮД205М (Тула), гармонь МАРІЧКА (строй лямажор), балалайку, домру (майстр Рогозін,
Москва), саксофон G.H.HULLER (альт, Німеччина). Тел.: (067) 878-56-42.
·Акордеон АКОРД ОРИОН (3/4, 2 регістри
праворуч, валіза, паски в комплекті) - 2,4
тис.грн. Тел.: (066) 324-71-45.
·Акордеон, баян, домру, мандоліну, сопілку,
плечові ремні, електробаян, скрипку 1/8.
Тел.: (050) 562-93-96.
·Акордеон (Німеччина). Тел.: (050) 394-98-77.
·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР,
скрипку, віолончель, баян, домру, саксофон,
трубу, гармонь. Тел.: (098) 812-00-80.
·Баян ПОЛІССЯ (ідеальний стан) - 1,1 тис.
грн. Тел.: (066) 702-41-44.
·Гармонь. Тел.: 517-58-02, (097) 235-82-17.
·Гітару ХОХНЕР (Німеччина, гарний стан,
потребує невеличкого реставрування) - 1
тис.грн. Тел.: (095) 451-53-68.
·Гітару (Чернігів, робоча, нов.) - 600 грн,
баян РУБІН-7 (готово-виборний, робочий) 8 тис.грн. Тел.: (066) 626-09-80.
· Домру (майстерова, фабрична), балалайку (Ленінград), мандоліну (антикварна, потребує реставрування). Тел.:
(067) 878-56-42.
·Піаніно (гарний стан) недорого. Тел.: (098)
598-66-61.
·Піаніно ТОКАТО (вул. Чорнобильська,
біля «Агромата», з вивезенням). Тел.: (099)
555-87-82.
·Рояль RUDOLF STELZHAMER VIEN
(1878 р.вип., кабінетний, потребує невеличкого ремонту та рестарвування, самовивезення) - 700 у.о. Тел.: (096) 174-45-49.

·Відео

та аудіозаписи (1970-2000 р., концерти, програми, передачі, для себе) недорого. Тел.: (093) 701-31-51.
·Газету «Хазяїн» (підписку або окремі екземпляри, для садоводів, від 10 шт., для
себе). Тел.: (094) 906-01-75.
·Грамплатівки із записами класичної музики,
патефон (гарний стан). Тел.: 528-25-26.
·Гумку запечатану (типу «Турбо», для
колекції), скриню стару, фотоапарат плівковий. Тел.: (066) 756-76-85.
·Книги «Інстрентальні сталі», «Бойові
літаки», атлас світу, книгу «Страны
мира», поезію Л.Костенко, А.Малишка,
Ю.Рибчинського, Ю.Титова, книги про
здоров’я, П.Брега, Анатолія Маловичко,
Маії Гогулан. Тел.: (098) 227-72-04, (095)
137-76-06.
·Марки, монети для колекції. Тел.: (095)
001-05-32.
·Марки, монети СРСР дорого. Тел.: (093)
701-31-51.
·Монети, марки, нумізматику для колекції.
Тел.: (095) 001-05-32.
·Олеандр невеликий. Тел.: (093) 920-35-86.
·Словник великий німецький-російський
під редакцією Лейна. Тел.: (096) 786-22-08.
·Фарфор, фаянс, статуєтки радянські. Тел.:
(093) 701-31-51.
·Фотокартки для колекції (різні, чорно-білі,
м.Київ). Тел.: (093) 187-26-13.
· Шахи (для себе) недорого. Тел.: (099)
425-19-55.

продам

·Альбоми для поштових марок. Тел.: 51758-02, (097) 235-82-17.
·Бібліотеку домашню, Булгаков (3 т.), Гоголь, Т.Драйзер (3 т.), детективи (80 шт.).
Тел.: 410-45-40.
·Бібліотеку домашню. Тел.: (093) 061-04-68.
·Бібліотеку домашню. Тел.: (097) 910-74-47.
·Бібліотеку укр. літератури та ін. Тел.: (095)
964-74-94.
·Біблію на англ. мові, шахи на магніт.
основі, платівки («Мелодія»), підборку журналів «Стерео и видео», словник англо-рос.
мед., книгу старовин. кулінар. рецептів та
ін. нові книги, касети та журнали для вивч.
англ. мови, книги нов. на рос. та укр. мовах.
Тел.: (066) 766-00-52.
·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.

www.eo.kiev.ua

·Енциклопедію медичну домашню (7
томів, кольорова, підписне видання, книгаальбом), 62 книги з компакт-дисками
(шедеври музики, з полицями, підписка),
книгу-альбом «Тайны практической магии»
(в упаковці). Тел.: 402-32-87.
·Енциклопедію радянську велику. Тел.:
(050) 815-30-39.
·Ігри настільні «Лото», «Доміно». Тел.:
(073) 176-03-31.
·Картини (ручне вишивання, 60х60 см, в
рамі, без скла, друга 25х45 см). Тел.: (067)
157-07-82, 412-10-19.
·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, «60 лет
советской поэзии» (3 томи, вірші). Тел.:
(050) 695-36-92.
·Книги: Ж.Сіменон. Майстер сюжетного
зарубіжного роману. Зібрання творів в 13-ти
томах. Малишева А. «Пасажир без багажу».
Детективний кримінальний роман. Тел.:
(095) 932-56-68, (096) 717-43-50.
·Книги з домашньої бібліотеки. Тел.: (098)
667-95-41.
·Книги з технології та виробництва
м’ясопродуктів. Тел.: 529-44-34.
·Книги: «Малая советская энциклопедия»
(10 томів, 1958-60 р.), В.Ленін (40 томів, 4-е
видання), А.Чехов, І.Еренбург, М.Шолохов,
І.Бунін, І.Микитенко, Е.Золя, У.Теккерей,
В.Гюго, Я.Гашек, О.Генрі (2 т.). Тел.: (063)
100-95-62.
·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 різні, збірки творів, патефон,
платівки дешево. Тел.: (093) 121-39-17.
·Книги різні, картини різні (масло, холст),
картину «9-й вал» (біля 100 років, старовинна), рюмки срібні (916 проба, старовинні), статуєтки різні. Тел.: 234-05-94,
(068) 350-29-61.
·Книги (російська, українська класика, сучасна література). Тел.: (099) 473-26-63.
·Книгу «100 єврейських містечек Подолії»
(рос. мова) - 220 грн. Тел.: (095) 645-55-73.
·Книгу «100 єврейських містечок»
(російською мовою) - 200 грн. Тел.: (095)
948-28-21.
·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 Енн Флетчер «Мадам в сенате»,
Сильвія Бурдон «Праздник любви», Рут
Диксон «Чувственная женщина» - 75 грн.
Тел.: (066) 293-46-40.
·Книгу з серії «Бестселлеры мира», Єнн
Флетчер «Мадам в сенате», Сильвія Бурдон
«Праздник Любви», Рут Диксон «Чувственная женщина» - 75 грн. Книгу про
здоров’я, О.Рисьєв «Шунгит - вечный хранитель здоровья» - 55 грн або обміняю на
гітару, шахи. 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.: (093) 661-39-07.
·Літературу нотну для баяна та акордеона.
Тел.: (096) 389-88-31.
·Модель ОЛІМПІАДА-80 (сувенирна, чеканка) - 105 грн або обміняю на шахи. Тел.:
(096) 174-45-49.
·Платівки вінілові (Штраус, Штоколов та
ін.), книги: В.Гюго, Дж. Голсуорсі, Ж.Амаду
(в перекладі укр. мовою). Тел.: (097) 413-1896, 280-85-88.
·Платівки («Мелодія), біблію на англ. мові,
шахи на магніт. основі, підборку журналів
«Стерео и видео», словник англо-рос. мед.,
книгу старовин. кулінар. рецептів та ін. нові
книги, касети та журнали для вивч. англ.
мови, книги нов. на рос. та укр. мовах. Тел.:
(098) 409-45-92.
·Повна збірка томів «Мир животных»,
«Мир растений» (гарний стан), книги про
коней для кінного спорту, для професіоналів
та любителів. Тел.: (095) 859-87-34.
·Посібники практичні «Своя вітроелектростанція» (потужність 800 Вт - 14 кВт, 9
моделей), «Біогаз на сільському подвір’ї»
(безкоштовне опалення). Тел.: (095).
·Посібник «Списання (оскарження) заборгованості за житлово-комунальні послуги»,
на 20/21 роки. Тел.: (099) 214-72-51.
·Практичні посібники «Вирощування
грибів» до 5 врожаїв за рік. В саду, городі,
теплиці. «Робимо консерви з м’яса та риби».
«Теплиці та парники». Тел.: (095) 932-56-68.
·Рами для картин. Тел.: (099) 103-44-10.
·Секрети щасливого сімейного життя!
Унікальні книги: Степанова Н. «Практична
магія», Афенкіна О. «Як уникнути наврочення», «Приваблення любові». Тел.: (095)
932-56-68, (096) 717-43-50.
·Словник болгарсько-російський, книги
(харчування, медицина) недорого. Тел.:
(099) 664-75-07.
·Словник Введенського (енциклопедичний,
в 3-х томах, 1953, 54, 55 р.вид., гарний стан)
- 350 грн. Тел.: (066) 293-46-40.
·Унікальні книги «Знахарський лікувальний
порадник» великий цілющий довідник.
«Лікування хронічних захворювань народними способами». Тел.: (095) 932-56-68.
·Холст (50х60 см) - 150 грн, торг. Тел.: (098)
900-31-45.
·Написання

послуги

віршів на замовлення, сюрпризні, на будь-яку тематику, дитячі, дорослі, російською, українською. Тел.: (067)
450-59-55.
·Приймаю замовлення на поетичні поздоровлення. Авторське право зареєстроване.
Тел.: (050) 695-36-92.

11.6 Домашні тварини,
кімнатні рослини
куплю
·Олеандр у вазоні (невеликий, для себе) або

обміняю. Тел.: (093) 920-35-86.
·Рослину епіфіліум (венус, райсе, різе,
квітучу, для себе). Тел.: 484-49-00.

продам
·Акваріум (40 л). Тел.: (066) 708-99-75.

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

·Акваріум з тумбою (300 л), акваріум с
тумбою (72 л). Тел.: (063) 012-34-70, (095)
114-67-53.
·Бібліотеку медичну, книги з психіатрії
загальної, судової, іглорефлексотерапії, наркології, косметології, лікарські рослини та
лікування медом, стоматології та ін. Тел.:
(096) 406-31-39.
·Бурвенвілію в зим. сад або теплицю, авокадо. Тел.: (099) 911-94-80.
·Горщики для квітів (вітч.). Тел.: 428-36-66,
(097) 710-98-15.
·Грошове дерево. Тел.: (098) 667-95-41.
·Каміння для акваріума (ексклюзив, давній,
оптом) - 100 у.о. Тел.: (050) 210-68-95.
·Кошенят персидських (2,5 міс., 3 «хлопчики», одна «дівчинка», різні, «дівчинка»
голубокремка, привчені до лотка) недорого.
Тел.: (098) 541-59-47.
·Пальми одноствольні (висота 110 см, 65
см, 55 см), рослину лимон. Тел.: (099) 27404-77 (м.Ірпінь).
·Папороть садову (страусник, від 50 см до
1,8 м) від 20 грн до 50 грн, дерево кизил,
малину ремонтантну, дерево яблуня, смородину. Тел.: (067) 945-39-90.
·Рослини кімнатні (кактуси, тещин язик).
Тел.: (063) 104-18-39.
·Рослини кімнатні, квітучі, декоративні.
Тел.: (050) 206-21-46.
·Рослину алое (більш 10 років, висота 90
см). Тел.: 298-44-46.
·Рослину бугренвілія американська бузкова
(для зимового саду), авокадо в теплицю.
Тел.: (067) 777-36-56.
·Столітники (2 шт., 3 та 4 роки). Тел.: 24841-65, (066) 709-89-75.
·Фікус бенджаміна (90 см, красиве дерево,
для офіса та квартири) - 800 грн, монстеру
(90 см, 3 кущі в одному вазоні) - 1 тис.грн.
Тел.: (096) 532-87-81.
послуги

·Запрошую на екскурсію або в туристичну
подорож, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с.Меньківка, вул.Горобчинська, 8. В програмі дегустація королівського
варіння та інших смаколиків, борща з органічних продуктів. Тел.: (096) 378-28-78.

@ Різне 12

продам
·Гриб чайний. Тел.: (096) 871-91-15.
·Іграшки для ялинки (нов., імп.). Тел.: (067)

901-58-03, 405-54-42.
· Протигази. Тел.: (066) 747-05-78, (099)
630-95-97.
·Шиньйон (жін., світло-русявий, довжина
33 см, натур. волосся). Тел.: (066) 694-69-70.
·Шиньйон-хвіст (довжина 44 см, темнокорич.) недорого. Тел.: (050) 923-16-06.
· Ялинку (160 см, іграшки). Тел.: (066)
708-99-75.
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· 01.06.2022 р. в районі населеного
пункту Студенок, Харківська обл.
був втрачений військовий квиток
на ім’я Пелехач Василь Васильович
22.12.1986 р.н.
· Було втрачене посвідчення учасника бойових дій Маковецької
Наталії
Володимирівни.Посвідчення серія МВ № 019955 видане
01.09.2016 р., вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення багатодітної родини № АІ 008396 на ім’я
Яланецький Петро Семенович,
Яланецька Марина Євгеніївна та
діти: Яланецька Каріна Петрівна,
Яланецький Богдан Петрович,
Яланецький Іван Петрович, видане
08.08.2012 р. Бородянською районною Держадміністрацією, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення на право
керування спеціальним самохідним рухомим складом, машиною
ВПР-02 видане Недзвецькому
Віталію Леонтійовичу, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення потерпілої
в наслідок аварії на ЧАЕС категорія 2 номер 16040 від 12 листопада 1992 року видане Київською
обласною держадміністрацією на
ім’я Гаєвська Людмила Петрівна,
вважати недійсним.
· Втрачене
посвідчення
учасника бойових дій № 629768 від
26.10.2021 р. видане ГУНГУ на ім’я
Горелової Юлії Владиславівни, вважати недійсним.
· Втрачене
посвідчення
учасника бойових дій № 630293 від
09.12.2021 р. видане ГУНГУ на ім’я
Демиденко Юрія Костянтиновича,
вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника
бойових дій серія АБ 235005 видане
18.05.2015 р. на ім’я Блохіна Астра
Сергіївна, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення учасника
бойових дій серія УБД № 201606
видане 21 листопада 2016 р. Управлінням персоналу штабу військової
частини А1314 Бражевському
Олексію Леонідовичу, вважати недійсним.
· Втрачене службове посвідчення
серії № 01792, видане Верховним
Судом 03 лютого 2020 року на ім’я
Шукшиної Євгенії Юріївни, вважати недійсним.
· Втрачене посвідчення Учасника
бойових дій № 178204 видане
06.07.2020 року Головним управлінням Національної поліції в
Донецькій області на ім’я Клочко
Віталія Івановича вважати недійсним
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· Втрачене
посвідчення
Учасника бойових дій № 628991 видане 05.08.2021 році Головним
управлінням Національної гвардії
України на ім’я Бондаренко Миколая Андрійовича вважати недійсним
· Втрачене свідоцтво про право
власності на житло за адресою: м.
Київ, вул. Заболотного Академіка,
буд. 96, кв. 23 видане 14.09.2000
року Головним Управлінням житлового забезпечення
Київської
міської державної адміністрації на
ім’я Григоренко Людмила Іллівна,
вважати недійсним
· Втрачене свідоцтво про право
власності на житло за адресою:
м. Київ, бульвар Перова, буд. 25,
кв. 145 видане 10.12.1997 року
Дніпровською р-ною державною
адміністрацією м. Києва на ім’я
Савочка Раїса Василівна, Моісеєнко Ірина Дмитрівна, Моісеєнко
Анна Ігорівна, Моісеєнко Вікторія
Ігорівна вважати недійсним
· Втрачене «Чорнобильське» посвідчення 1-ї категорії, номер: 000005
від 30.07.2014 року, видане на ім’я
Гайдай Віталій Леонідович.
· Втрачені диплом бакалавра та
додаток до нього В21 № 017143
видані на ім’я Шелихівського Антона Володимировича, вважати
недійсними.
· Втрачені диплом спеціаліста серії
АН № 25645405 і додаток до нього,
видані Східноукраїнським національним університетом ім.В.Даля
03.07.2004 р. за спеціальністю
«Прикладна фізика» на ім’я Маценко Ольга Сергіївна, вважати недійсними.
· Втрачений атестат про повну
загальну середню освіту про закінчення у 1994 році СЗШ № 166
м.Києва виданий на ім’я Пак Ганни
Борисівни, вважати недійсним.
· Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія АН
№ 4226961 виданий - Луганська
середня загальноосвітня школа
1-3 ступенів № 44 від 12 травня
2012 року на ім’я Булгакова Анна
Ігорівна, вважати недійсним.
· Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія АН
№ 4226962 виданий - Луганська
середня загальноосвітня школа
1-3 ступенів № 44 від 12 травня
2012 року на ім’я Булгакова Тетяна
Ігорівна, вважати недійсним.
· Втрачено державний акт
від
09.12.2011 ЯЖ 019229 на право
власності на земельну ділянку за
адресою: м. Київ, провулок Верболозний, буд. N7 виданий на ім’я
Літошенка Валентина Івановича.
Вважати недійсним
· Втрачений диплом вищого учбового закладу серія ХА 47532749
Харківського Національного економічного університету ім.Семена
Кузнеця від 2014 р. на ім’я Уткіна
Мар’яна Сергіївна, вважати недійсним.
· Втрачено диплом бакалавра Інституту Журналістики КНУ ім.Тараса
Шевченка на ім’я Тузов Андрій
Дмитрович.
· Втрачено диплом про вищу освіту
виданий Київським національним
Університетом імені Тараса Шевченка 30 червня 2000 року серії
КВ № 13334704 у відповідності
до якого Логінова Аліна Володимирівна (після укладення шлюбу
Мосійчук) закінчила у 2000 році
Київський національний Університет імені Тараса Шевченка і
отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Романо-германські
мови та літератури» та здобула
кваліфікацію філолога, викладача
французької та англійської мов та
літератури, вважати недійсним.
· Втрачено документи про освіту на
ім’я Кінзера Д.В., у разі знахідки
прохання звернутися за тел.: (097)
946-16-24. Винагорода є.
· Втрачено посвідчення дитини багатодітної сім’ї на ім’я Максименко
Марина Віталіївна 07.10.2008 року
народження, вважати недійсним.
· Втрачено посвідчення учасника
бойових дій серія УБД номер
213026 на ім‘я Гресс Назар Миколайович, вважати недійсним
· Втрачено посвідчення Учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році (категорія 2) серія А 058628. Прізвище
Колос, ім’я Ігор, по батькові Броніславович. Дата видачі 30.11.1992р.
Київська обл. держадміністрація
· Втрачено свідоцтво про здобуття базової середньої освіти ХА
№53496490 видане Куп’янським
ліцеєм №3 Куп’янської міської ради
Харківської області на ім’я Крилевський Олександр Віталійович
10.06.2022 р. вважати не дійсним.

· Втрачено свідоцтво про право
власності на житло за адресою
м.Київ пр.М.Бажана, 7-А кв. 213.
Виданого відділом приватизації
державного житлового фонду Харківської районної державної адміністрації м.Києва 16.09.1998 року
згідно з розпорядженням «наказом»
від 16.09.1998 р. номер 20356 зареєстрованого в Бюро технічної
інвентаризації м.Києва 23.10.1998
р., записаного у реєстрову книгу за
номером 3606 на ім’я Іщука Андрія
Степановича (померла особа), вважати недійсним.
· Втрачено свідоцтво про право
власності на квартиру за адресою:
м.Київ, вул. Михайла Омеляновича
Павленка, 19А, кв. 63 на прізвище
Омельчук Олександри Семенівни,
Омельчука Святослава Володимировича та Омельчука Володимира
Юхимовича.
· Втрачено службове посвідчення
видане на ім’я Савенка Сергія Михайловича, Дарницьке УП ГУНП в
м.Києві.
· Втрачено тимчасове посвідчення
військовослужбовця № 377/2022,
видане Печерським військовим комісаріатом на ім’я Лихошерст Д.О.,
вважати недійсним.
· Диплом бакалавра Пономарьової
В.Г. серія КВ № 35218949 виданого
КНУ ім.Т.Шевченка від 27.06.2008
р., просимо вважати недійсним у
зв’язку з втратою оригіналу.
· Диплом магістра Пономарьової
В.Г. серія КВ № 39647303 виданий
КНУ ім.Т.Шевченка від 30.06.2010
р., просимо вважати недійсним у
зв’язку з втратою оригіналу.
· Загублене посвідчення батьків багатодітної родини АА 001507 видане Управлінням у справах сім’ї,
молоді та спорту Голосіївської
районної у місті Києві державної
адміністрації від 20 грудня 2010
року на ім’я Бондаренко Олени Георгіївни та Крюченка Олександра
Олеговича, вважати недійсним.

·На зупинці автобуса № 70 «Райдужна» навпроти міні-маркета та школи був забутий
пакет з речами, є салатовий халат та ін. Тел.:
542-33-71.

· Павленко Олександра Сергіївна
оголошує про втрату дипломів:
бакалавра (2004 року видачі) та
магістра (2005 року видачі) права,
виданих Київським національним
університетом ім. Т. Шевченка.
Прошу вважати їх недійсними.
· Посвідчення громадянина (громадянки) евакуйованого (ої) у 1986
році із зони відчуження (категорія
2) серія Б № 021174 Білокінь Тетяна
Леонідівна, дата видачі 28 жовтня
1992 року, Держадміністрація
м.Києва, вважати недійсним.
· Посвідчення особи, яка потерпіла
внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС категорії 1 серія А № 133343с
від 06.06.2012 р. видане Київською
облдержадміністрацією на ім’я Пилипенко Валентини Миколаївни,
вважати недійсним.
· Прошу відгукнутись осіб, які
були проінформовані або попереджені Головою Правління ОСББ
«Вербицького 10А» Тетяною Михалюк щодо протиправних дій
Скорова Олега Борисовича (мешканця квартири № 22). Прохання
звертатись за телефоном +38
(095) 678-17-89. Адвокат Сергій
Варяничко.

· Шукаю

власника майна, яке було завезене в гараж № 61 кооп.»Полісся» Оболонського р-ну в листопаді місяці. Тел.:
(067) 502-44-13.

$ Знайомства 14
14.1 Шлюбні агенції

· Агенція шлюбна «Венера»: досвідчена сваха (стаж 26 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.

14.2 Вона чекає його
·Ангел мій, не спи, коли із королівства са-

моти вдові помітній за 65-165-65 хочеться
втекти. Київ. Тел.: (099) 259-67-63.
·Вдова (47-го року народження) познайомиться з самотнім чоловіком, віком до 75
років, з яким буде просто добре, надійно,
захищено. Тел.: (067) 236-29-37.
·Вдова (63 роки, м.Київ, нормальної статури, зріст 170 см, вага 75 кг, нормальної
статури) познайомиться з чоловіком відповідного віку, не нижче 175 см, для серйозних
відносин, без шкідливих звичок, самодостатнім. Тел.: (097) 370-82-53.
·Вдова (65 років) мріє зустріти гідного чоловіка для зустрічей та серйозних відносин.
Тел.: (099) 664-75-07.
·Вдова (68 років) бажає познайомитися з
вдівцем свого віку, можна старшим, для сімейних відносин. Тел.: (098) 532-43-96.
·Вдова (68 років, інтелігентна, добра по натурі) бажає зустріти чоловіка свого віку для
сімейних стосунків. Тел.: (098) 597-42-18.
·Жінка (62-150) шукає супутника життя, порядного, забезпеченого житлом. Тел.: (096)
871-91-15.
·Жінка (62-160-62) познайомиться з добрим
чоловіком для створення сім’ї, з Києва або
передмістя. Тел.: (063) 460-35-91.
·Жінка (63-165-75, незаміжня) познайомиться з нежонатим чоловіком для серйозних відносин, з Києва чи Київської області. Тел.: (093) 481-59-97.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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(044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28

·Жінка (63-165-75) познайомиться з нежо- ·Киянин

Прості речі рятують життя
Оголошується конкурсний відбір вірогідного санатора у справі №5011-15/2551-2012
про банкрутство ДАХК «Київський радіозавод» (ідентифікаційний код 24586045, адреса місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул.
Бориспільська, 9.)
Інформація про боржника:
Непогашена кредиторська заборгованість згідно затвердженого реєстру кредиторів складає: 8 003 636,53 грн.
Активи та майно відсутні.
Вимоги до санатора:
1. План санації.

2. Документи, які підтверджують платоспроможність санатора.
Заяви подаються за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф.
310/1.
Термін подачі заяв до 21 листопада
2022 року.
За довідками звертатись до арбітражного керуючого – розпорядника майна
ДАХК «Київський радіозавод» Ганюк Тетяни Миколаївни, тел. +38(050)-311-97-21, email: 2190103540@mail.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення біржових торгів
з продажу майна, яке підлягає реалізації в рахунок погашення податкового боргу
ДП «Нігинський кар’єр» (код ЄДРПОУ 00373741)
Лоти №62/22-п, №63/22-п, №64/22-п, №65/22-п, №66/22-п, №67/22-п, №68/22-п,
№69/22-п, №70/22-п, №71/22-п: відсів вапняковий, фракція 0-20 мм.
Кількість одного Лота – 100 000 тон.
Початкова ціна одного Лота – 2 677 500 грн. з ПДВ.
Місцезнаходження майна: Хмельницька область, с-ще Сахкамінь, вул. Радянська, 1А.
Біржові торги проводитимуться: 30.11.2022 о 12:00 год, м. Київ, вул. Хрещатик 7/11,
кімната 631.
Реєстрація учасників біржових торгів проводитиметься з 10:00 год. до 11:00 год.
Ознайомлення з майном щоденно в робочі дні з 10.00 до 16.00 години, зателефонувавши попередньо за телефоном +38(098) 8949817.
Для участі біржових торгах необхідно:
- подати заявку згідно з Правилами проведення біржових торгів, за адресою: 03049,
м. Київ, вулиця Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, телефон: (093) 0430676 в строк до
28.11.2022 о 16:00 год.
Додаткова інформація на сайті web-сайт ТОВ «УУБ»: https://www.uub.com.ua. та за
тел. +38(098) 8949817, (093) 0430676.
ТОВ «УУБ» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, тому учасник біржових торгів до 28.11.2022 повинен пройти процедуру верифікації особи.

натим чоловіком з Києва чи Київської області, для спільного проживання. Тел.: (063)
859-48-34.
· Жінка (зріст 165 см, вага 65 кг) шукає
порядного супутника життя. Тел.: (096)
069-80-41.
· 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 (49-164-70) познайомиться з самотнім чоловіком, без шкідливих звичок,
згодним на переїзд. Тел.: (050) 740-49-80.
·Киянка (62 роки) шукає чоловіка з Києва
або Київської області для спільного життя.
Тел.: (099) 180-44-59.
·Киянка, пенсіонерка (65 років) шукаю супутника життя, пенсіонера, непитучого, у
якого є дача з вигодами або житло в приват.
секторі. Тел.: (095) 091-62-71.
·Познайомлюся з чоловіком 40-50 років,
темне волосся, темні очі, повної статури,
без шкідливих звичок, який любить котів,
можна який палить, якому особо не потрібен
інтим, для серйозних відносин. Про себе
при розмові. Відповім тільки на дзвінки, на
СМС не відповім. Запитати Маргариту. Тел.:
(063) 052-07-44.
·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.
·Сонечко в девочій подобі з позитивним
світоглядом і незрівняним почуттям гумору
візьме шлюб із шляхетним чоловіком. 35165-59, Зоряна. Тел.: (066) 963-27-63.
·Якщо знайдеться чоловік, 65-75 років, але
має вигляд та здоров’я на 50-55 років (сивина не завадить), то дуже хотіла б з ним познайомитись. Симпатична оптимістка, зріст
162 см, вага 58 кг, освіта вища, українка,
киянка. Чекаю і сподіваюсь. Тел.: (066) 96327-63 (Ніка).

14.3 Він чекає її
·Вдівець (65 років) познайомиться

з
жінкою, сам з сільської місцевості, всім забезпечений. Тел.: (097) 771-23-03.
·Вдівець (68 років) познайомиться з жінкою
60 років. Тел.: (068) 149-95-37.
· Вінничанин (43-170-70, 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.
·Киянин (182-79-62, без шкідливих звичок,
матеріально та житлом забезпечений) познайомиться з жінкою неледачою, не сердитою, розсудливою, до 60 років, для створення сім’ї. vinokur59@ukr.net. Тел.: (096)
374-13-30.
·Киянин (37 років) познайомиться з дівчиною для серйозних стосунків. Тел.: (096)
805-47-18.
·Киянин (42-167-70, без шкідливих звичок)
познайомиться з жінкою для спільного
життя. Тарас. Тел.: (096) 949-64-38.

ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «Українська універсальна біржа» оголошує про проведення цільових аукціонів з продажу майна, яке
підлягає реалізації в рахунок погашення податкового боргу та належить:
Кооперативу «Нептун» (код ЄДРПОУ 06951937):
ЛОТ №59/22-п: Окремо розташована двоповерхова цегляна нежитлова будівля контори загальною площею 51,3 кв.м.
Адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика набережна (вул. 50-річчя СРСР), буд. 14.
Початкова вартість: 154 105,00 грн. (без ПДВ).
Аукціон відбудеться 24.11.2022, об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кім 631.
Публічному акціонерному товариству «Управління будівництва Хмельницької АЕС» (код ЄДРПОУ 21339688):
ЛОТ №60/22-п: Цех з виробництва пінобетону загальною площею 632,6 кв.м.
Адреса: Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Промислова, 1/6.
Початкова вартість: 1 275 379,10 грн. (без ПДВ).
Аукціон відбудеться 24.11.2022, о 13:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кім 631.
Публічному акціонерному товариству «Ковельський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00443163):
ЛОТ №61/22-п: Блок підсобних цехів. Загальна площа 1647,0 кв.м. Конструкція будівлі каркасна із залізобетон,
стіни з цегли, покрівля суміщена з плитами покриття. Будівля оснащена інженерними комунікаціями. Загальний стан
незадовільний.
Адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 156.
Початкова вартість: 400 412,40 грн. (з ПДВ).
Аукціон відбудеться 24.11.2022, о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 7/11, кім 631.
Учасники подають Біржі заяву на участь в аукціоні та документи, зазначені в оголошенні на веб-сайті Біржі.
Кінцевий строк подачі документів та оплати внесків – 22.11.2022 до 16 год. 00 хв. включно, за адресою: 03049,
м. Київ, вул. Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, тел.: (093) 0430676.
Внески сплачуються на п/р UA183006140000026008500397202 в АТ «Креді Агріколь банк» у м. Києві, МФО 300614,
отримувач – ТОВ «Українська універсальна біржа», код ЄДРПОУ 25158707: гарантійний в розмірі – 10% початкової
вартості лоту (без ПДВ), реєстраційний в розмірі - 17,00 грн. (з ПДВ).
ТОВ «УУБ» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, тому учасник аукціону до 22.11.2022 повинен пройти
процедуру верифікації особи.
Інформація щодо часу ознайомлення з майном, умов участі в аукціоні за тел: (068) 7921955, (093) 0430676, e-mail:
td.brokcentr@gmail.com., web-сайт ТОВ «УУБ»: https://www.uub.com.ua.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІСО-ПРОДАКШИН»
Метою надання інформації є одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами ТОВ «ТІСО-ПРОДАКШИН», розташованого за адресою: 02088, м. Київ, Дарницький р-н,
вул. Промислова, буд. 14.
Підприємство ТОВ «ТІСО-ПРОДАКШИН» надає послуги з виробництва антитаранних пристроїв блокування доріг
та турнікетів, що передбачає проведення операцій з металообробки.
При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): кремнію діоксид - 0,00164, залізо та його сполуки-0,09804, нікель та його сполуки-0,00007, свинець та його сполуки-0,00001, хром та його сполуки-0,00304, цинк
та його сполуки-0,00133, алюмінію оксид - 0,000165, манган та його сполуки - 0,00095, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом-2,955, оксиди азоту-0,214, оксид вуглецю-0,2115, етиленгліколь-0,01007, масло мінеральне нафтове-0,0516, акрилонітрил-0,00072, ксилол-0,0457, стирол-0,0319, толуол-0,00598, формальдегід-0,000029, 1-хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)- 0,00137, етилацетат-0,0142, фториди
добре розчинні-0,00012, фториди погано розчинні неорганічні-0,00028, фтористі газоподібні сполуки-0,000001, діоксид
сірки-0,0371, диметиламін-0,00143, натрію гідрооксид-0,0013, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)- 0,1164,
метан-0,0023, вуглецю діоксид- 171,834, азоту (1) оксид (N2O)- 0,00582.
Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери у межах ГДК. Умови отримання дозволу – не перевищувати
встановлені ГДВ. Термін розгляду інформації – 1 місяць з дня опублікування.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Управління екології та
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою:
04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.
Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

(53-168-96, міцної статури) познайомиться з симпатичною киянкою з
гарним характером, хазяйновитою, яка
бажає створити сім’ю. Жінкам, які в стосунках, не турбувати. Тел.: (099) 543-47-00.
·Киянин (63-180-75, без шкідливих звичок)
познайомиться з жінкою до 50 років, для
спілкування. Тел.: (050) 534-94-44.
·Киянин (69-180-80) створить сім’ю з
жінкою. Адр.: 03126 Київ, а/с 4.
· Киянин (70-188-75) для серйозних
стосунків познайомиться з розумною,
порядною киянкою, яка веде здоровий
спосіб життя. Тел.: (098) 227-72-04, (095)
137-76-06.
·Киянин (72 роки, матеріально та житлом
забезпечений) познайомиться з жінкою, яка
веде здоровий спосіб життя, від 60 до 70
років. Тел.: (099) 298-58-99.
·Киянин (без матеріально-житлових проблем, трохи за 50 років) шукає жінку для
серйозних стосунків та відпочинку за мій
рахунок. Можлива моральна та матеріальна
підтримка. Бажано з села або передмістя
Києва, згідною на переїзд до Києва. Тел.:
(093) 187-26-13.
·Киянин без шкідливих звичок, освіта
вища, працюю, спортивної статури, 181
см. Познайомлюся з жінкою до 37 років,
вірною, без шкідливих звичок, для серйозних стосунків, можливо з іншого міста
або села. Тел.: (099) 373-72-77.
·Киянин без шкідливих звичок та добре
матеріально забезпечений познайомиться
для створення сім’ї з жінкою 63-68 років,
бажано яка водить автомобіль та любить
подорожувати. Тел.: (063) 874-69-19.
·Киянин (вища освіта, працюю викладачем,
без шкідливих звичок, спортивної статури,
зріст 180 см) познайомиться з жінкою до
42 років для серйозних стосунків. Хазяйновитою, вірною, яка не палить, можливо
іногороднюю. Тел.: (068) 707-70-75.
·Киянин (освіта вища, 180 см, працюю
викладачем) для серйозних стосунків познайомлюся з жінкою до 37 років, можливо
іногороднею. Тел.: (094) 145-84-18.
· Киянин, чоловік (60 років, освіта вища,
матеріально та житлом забезпечений) познайомиться з жінкою для серйозних стосунків, до 65 років, Київ та область. Тел.:
(096) 374-13-30.
·Михайло (59 років, зріст 171 см, вага 70
кг). Волосся русе, маю вуса! Шукаю жінку
для знайомства і подальшого проживання!
Фізично сильний, роботящий! Мій номер
телефону: (068) 883-02-97.
·Познайомлюсь з жінкою до 69 років, зростом 170-180 см, для створення сім’ї. Киянин 69-180-80, на вигляд молодший, без
шкідливих звичок. Тел.: (044) 408-22-39,
(095) 623-40-42.
·Познайомлюся з жінкою для створення
сім’ї, до 69 років, зріст 170-180 см. Киянин
(69-180-80. без шкідливих звичок, вигляжу
молодше). Тел.: (098) 791-18-84.
·Пропоную мудрій пані хороший відпочинок, а головне корисний. Дуже мальовнича і багата природа, корисна вода та
різноманітні ягоди і оркестр голубів та інші
чуда природи. Чоловік (55 років, Скорпіон,
дуже надійний). Тел.: (096) 378-28-78.
·Самотній киянин (72-178, веде здоровий
спосіб життя, матеріально та житлом забезпечений) познайомиться з жінкою без проблем. Тел.: (099) 298-58-83.
·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.
·Хлопець (26 років) познайомиться з
жінкою 18-26 років для зустрічей. Згодний
на переїзд. Тел.: (044) 560-18-91.
·Хлопець (33-185-74) познайомиться з дівчиною, незаміжньою. Тел.: (098) 073-48-45.
·Хлопець (40 років) познайомиться з дівчиною до 35 років для серйозних відносин.
Тел.: (068) 685-45-71.
·Цнотливий киянин без матеріально-житлових проблем шукає просту жінку для
серйозних стосунків, можлива підтримка.
Тел.: (098) 505-94-45.
·Чоловік (32 роки, молодий, красивий, зріст
180 см) познайомиться для заключення
шлюбу з дівчиною 30-35 років. Тел.: (066)
702-41-44.
· Чоловік (43-188) шукає серйозну дівчину для серйозних відносин. Заради розваги прохання не турбувати. Тел.: (099)
450-88-02.
·Чоловік (47 років) бажає створити сім’ю з
жінкою, у якої є маленька дитина. Тел.: (067)
425-17-49.
·Чоловік (56-172) познайомиться з жінкою
без шкідливих звичок, можливо зі своїм
житлом. Тел.: (068) 355-99-29.
·Чоловік (59-178-73, Київська обл., без
шкідливих звичок) шукає жінку для серйозних стосунків. Тел.: (095) 416-76-07.
·Чоловік (60-170-70) познайомиться з
жінкою, простою та неповторною, для серйозних стосунків. Тел.: (096) 294-43-49.
·Чоловік (64 роки, середнього зросту) познайомиться з привабливою, не повною
жінкою. Київ. Тел.: (068) 983-50-54.
·Чоловік (67 років, матеріально та житлом
забезпечений) познайомиться з цікавою
жінкою 60 років, обов’язково киянкою, яка
проживає на лівому березі або поряд, для
створення сім’ї. Тел.: (067) 325-06-64 (Володимир, бажано до 18.00).
·Чоловік (69-176-80) познайомиться з киянкою для серйозних стосунків. Тел.: (096)
508-51-01.
· Чоловік (74 роки) познайомиться для
дружніх стосунків в телефонному режимі з жінкою з Київської області, а може
з Києва. Зараз проживаю в 100 км від
Києва. Не соромтися, телефонуйте. Тел.:
(095) 461-57-01.
·Чоловік (80-170-80, нормальної зовнішності та змістовності, педагогічна освіта,
вдівець) познайомиться з цікавою, освіченою жінкою молодшого віку. Тел.: (095)
707-10-54.
·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 жінку для дружби, незлобливу і не
хамку, самотню. Київ та область. Тел.: (068)
128-86-20.
·Шукаю жінку (чоловік 80 років, зріст 163
см, характер нормальний, погано бачу).
Згодний на переїзд. Тел.: (044) 560-18-91.
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·Шукаю насамперед друга в особі неповної

киянки без дітей. Киянин 59 років, зріст
178 см, вага 90 кг, освіта вища, дітей немає,
квартирою в Києві забезпечений, не палю,
спиртні напої практично не вживаю. Шукаю
жінку 45-58 років, насамперед рівноправного друга для життя, тих, хто шукає спонсора і матеріально стурбованих - прохання
не турбувати. Тел.: (095) 927-15-82.
·Шукаю просту жінку для серйозних
стосунків та сумісного відпочинку за
мій рахунок. Можлива моральна та матеріальна підтримка. Киянин (60 років, без
матеріально-житлових проблем, веду здоровий спосіб життя). Тел.: (050) 969-99-26.

% Подарунки 15
15.1 Подарую
·Вівчарку неміцьку

молоду (8 міс.,
«хлопчик») для добрих та відповідальних
людей. Тел.: (066) 963-27-63.
· Гриб чайний лікувальний. Тел.: (098)
298-60-04.
·Диван-книжку (гарний стан, Дніпровський,
Харківське шосе). Тел.: (066) 569-03-11.
·Запрошую на збір ягід безкоштовно,
Житомирська обл., Радомишльський р-н,
с.Меньківка, вул.Горобчинська, 8. Тел.:
(096) 378-28-78.
·Іграшки, книжки дитячі, стіл від швейної
ЗІНГЕР, швейну ЧАЙКА на запчастини.
Тел.: (095) 617-00-50.
·Книги (б/к та нові, є дитячі). Тел.: (099)
103-44-10.
· Книги на німецькій мові. Тел.: (096)
786-22-08.
·Котика і кішечку (гарнюснькі, охайні, 5
міс.), в добрі руки. Тел.: (099) 222-64-96.
·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.,
метис), тільки добрим та відповідальним
людям. Тел.: (093) 387-29-39.
·Одяг чоловічий (великий розмір, багато).
Тел.: (068) 074-58-55.

· Подарую будинок-садибу в курортному передмісті Харкова, одинокій
переселенці без житла, пенсіонерці
віком близько 60 років. Тел.: (096)
455-08-39, (099) 205-05-85.

·Сервант (1980 р., Голосіївський р-н), шафу

книжкову (1960 р.). Тел.: 524-78-90 (після
10.00 до 18.00).
·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.
·Телевізор САМСУНГ (б/к, 70 см, робочий
стан). Тел.: (096) 786-22-08.
·Цуценят (2 міс., метиси вівчарки). Тел.:
(098) 907-49-16.
·Цуценят (метиси вівчарки) в добрі руки.
Тел.: (098) 907-49-16.
·Цуценя той-тер’єра («дівчинка», 2 міс.) в
добрі руки. Тел.: (093) 760-77-31, 276-12-27.
·Шафу 3-стулкову. Тел.: (063) 627-73-31.
·Шукаю доброго, відповідального господаря для чудового песика, метис овчарки
та коллі, «хлопчик», 10 міс., бежево-сірий.
Хочу щоб ви стали йому справжнім другом.
Тел.: (067) 450-59-55.

15.2 Прийму в дарунок
·Будинок в селі, бажано Харківська

обл.
Тел.: (068) 574-49-98.
·Житло в передмісті Києва або селі (жінка
пенсійного віку, Луганська обл.). Тел.: (095)
645-28-25.
·Інвалід першої групи смартфон, ноутбук
або ін. подарунки. Тел.: (063) 863-77-70.
·Інвентар спортивний, намети, велосипеди
для спортивного клубу на селі. Тел.: (097)
596-99-10.
·Коляски інвалідні (нов. та б/к), ходунки,
милиці, запчастини до них в будь-якому
стані, лінолеум, шафи меблеві. Тел.: (066)
215-67-22, (098) 846-67-30.
·Коляску інвалідну (інвалід 2 групи, 38
років). Буду вдячний. Тел.: (099) 393-07-14.
·Матрац одинарний. Тел.: (095) 019-96-60.
·Ноутбук в робочому стані або куплю недорого. Тел.: (063) 947-51-31.
·Ноутбук інвалід першої групи. Тел.: (098)
382-90-98 (Олександр).
·Ноутбук, мобільний тел. НОКІА або аналогічний, флешки USB або куплю недорого.
Тел.: (098) 227-72-04, (095) 137-76-06.
·Одежу (жилетку) для собаки тер’єра 52 см.
Тел.: (099) 555-87-82.
·Палиці лижні для дорослого (жінка-інвалід). Тел.: 467-14-17.
·Радіотехніку радянську та імп., підсилювач, акустику, магнітофон, програвач
платівок, телевізор рідкокристалічний, можливо неробоче. Тел.: (063) 376-44-69.
·Робочий або неробочий відеомагнітофон,
марка та рік випуску значення не мають.
Тел.: (093) 660-87-70.
· Самоучитель по Андроїду. Тел.: (093)
338-32-93.
· Смартфон або ноутбук (інвалід першої
групи). Буду дуже вдячний. Тел.: (098)
155-19-07.
· Смартфон (в робочому стані, дитинаінвалід 2-ї групи). Тел.: 515-67-01, (066)
571-52-10.
·Смартфон, обігрівач, електроплитку (для
інваліда). Тел.: (050) 177-74-17.
·Той-тер’єра або чи-хуа-хуа («дівчинку»,
для себе, в гарні руки). Тел.: (093) 920-35-86.
·Холодильник або куплю дешево. Пенсіонерка. Тел.: (066) 495-58-01, (066) 929-02-95
(Аліна).
·Холодильник (жінка 86 років). Тел.: (096)
017-53-16.
·Шафу, холодильник робочий (самотня пенсіонерка, Відрадний). Тел.: 250-28-71.

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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ЩО РОБИТИ У РАЗІ АВАРІЇ НА СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПТЕЧКА:
ЩО ВАЖЛИВО ВЗЯТИ
З СОБОЮ У СХОВИЩЕ

При аваріях на системах життєзабезпечення повідомте про аварію диспетчера житловоексплуатаційної контори або викличте Службу порятунку за телефоном 101.

При перепадах або відключенні напруги
в електричній мережі:

При відключенні води
у водопровідній системі:

○ відключіть електропобутові прилади;
○ будьте обережні, використовуючи для освітлення квартири
господарські свічки та сухий спирт;
○ на вулиці не наближайтеся ближче 5–8 метрів до обірваних
або провислих дротів; організуйте охорону місця аварії та
негайно зателефонуйте за номером 101;
○ якщо дріт упав поблизу вас, віддаліться від небезпечної
зони дрібними шажками або стрибками (тримаючи ступні
ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.

В умовах воєнного стану – важливо мати перевірене
Зручне сховище, де треба перебувати в оголошений період.
Окрім теплих речей та продуктів необхідно взяти з
собою аптечку для побутових потреб.

○ закрийте усі відкриті до цього крани;

Складіть її в спеціальну сумку або косметичку.

○ для вживання води та приготування їжі використовуйте наявну у продажі питну воду,
утримайтеся від вживання води з відкритих водойм.

А С АМЕ:

У випадку відключення
центрального парового опалення:

При аварії на газопроводі систем
газопостачання та газифікації:

○ для обігріву приміщення використовуйте електрообігрівальні пристрої тільки заводського виготовлення. Пам’ятайте, що опалення квартири за
допомогою газової або електричної плити може
привести до трагедії;
○ для збереження в приміщенні тепла заклейте щілини у вікнах та балконних дверях, закрийте їх
ковдрами;
○ розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті,
тимчасово закривши інші та одягніться тепліше.

○ відчувши у приміщенні запах газу, негайно перекрийте
газовий кран;
○ не куріть, не запалюйте сірники, не вмикайте світло та електроприлади (найкраще знеструмити всю квартиру, відключивши електроживлення), щоб не викликати вибух;
○ провітріть все приміщення, а не тільки загазовану кімнату;
○ залишіть приміщення і не заходьте в нього до зникнення запаху газу;
○ якщо запах не зникає, терміново викличте аварійну газову службу за телефоном 104.

○
○
○
○
○
○
○
○

пластирі різних розмірів;
активоване вугілля від інтоксикації;
препарат для зниження жару;
препарат для знеболення;
протиалергічний препарат;
ліки від діареї;
ліки від шлункової інфекції;
краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань
очей;
○ ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
○ запас масок;
○ термометр.

Якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте
взяти ліки з собою.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Існують декілька простих порад, слідування яким дозволить використовувати електроенергію більш ефективно і, відповідно,
заощаджувати кошти. Ці правила не складні, але слід пам'ятати, що для ефективності вимагають щоденного застосування.
1. Використовуйте енергоефективну побутову
техніку:
• побутові електроприлади мають спеціальне
маркування від класу А до G;
• клас «А ++» – найбільш енергоощадний;
• «А +», «А», «В», «С», «D» – менш енергоощадні;
• придбавши побутову техніку класу «А» або
«А+», на 30-50% зменшиться споживання
електроенергії навіть у порівнянні з приладами класу «В».
2. Економія на освітленні:
• встановивши у своєму помешканні енергозберігаючі лампи, ви зменшите споживання електричної енергії. Енергоощадні лампи
служать у 5-8 разів довше ніж звичайні лампи
розжарювання при споживанні електроенергії в 10 разів менше;
• встановивши світлорегулятори і датчики, які
автоматично вмикають та вимикають освітлення при появі людини, зменшиться споживання електричної енергії.
3. Правильно експлуатуйте холодильник:
• не встановлюйте холодильник біля газової
плити або опалювальних приладів;
• не встановлюйте холодильник там, де є
пряме сонячне проміння;
• не ставьте в холодильник гарячу їжу;
• дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні – 18-20 о (у приміщенні, де температура досягає 30 градусів тепла, холодильник споживає удвічі
більше електроенергії).
4. Використовуйте пральні і посудомийні
машини в режимі повного завантаження.
При неповному завантаженні пральної чи
посудомийної машини перевитрати електроенергії становитимуть 10-15 %.

5. Правильно експлуатуйте електроплиту:
• використовуйте посуд з рівним дном
та діаметром, який дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити
(заощадиться 5-10 % електроенергії);
• врахуйте, що конфорка електро-плити
після вимкнення певний час продовжує виділяти тепло.
6. Вимикайте електроприлади, якими
не користуєтесь:
• вимикайте світло, коли виходите з
приміщення;
• не залишайте електроприлади «в режимі сну».
Наприклад, телевізори в режимі очікування споживають близько 1•кВт
год. на місяць, музичні центри – в середньому 1 кВт год., DVD- плеєри – 0,5
кВт год., а комп’ютери – 3,6 кВт год.

7. Правильно експлуатуйте електрочайник:
• кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на даний момент;
• своєчасно видаляйте накип. Чайник з накипом у 30 разів гірше проводить тепло.
8. Правильно обладнуйте помешкання освітлювальними приладами:
• використовуйте в «робочих зонах»
помешкання точкові світильники, замість підвісних та настінних;
• точкове освітлення набагато економніше, ніж освітлення всього приміщення одночасно з центрального
світильника.

9. Вимикайте електричний бойлер:
• вимикайте електричний бойлер, якщо протягом
тривалого часу ним не користуєтесь;
• бойлер у режимі очікування споживає електроенергію, автоматично вмикаючись для підігріву
води;
• правильно розрахуйте, скільки гарячої води вам
необхідно для власних потреб, і в залежності від
цього, вибирайте об’єм та потужність електричного бойлера.
10. Правильно експлуатуйте кондиціонер.
Вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і
дверях.
Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів в режимі очікування («режим сну») може
досягати 350-400 кВт год. на рік.

ТОП побутових пожирачів енергії
0 1 2
(кВт/годину)

3

4
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Варильна поверхня
Варильна поверхня
7,5
Тепла
підлога
Тепла підлога
3,8
шафа
Сушильна машинаДухова
3-3,4
Сушильна2-3,4
машина
Кондиціонер
Бойлер
Духова шафа 2,5-4
Пилосос
Електрочайник 2-2,4
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Масляний обігрівач Праска,
1,2-2
Електрочайник
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Масляний
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1-2,2
Холодильник двокамерний
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1-1,2
Мікрохвильова
піч
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