прийом безплатних оголошень

за тел.: 482-01-13

e-mail: mail@eo.kiev.ua

на сайті он-лайн: g.eo.kiev.ua

про все і терміново

ГРУПА ГАЗЕТ СПІВДРУЖНОСТІ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

13 – 19 вересня 2019 р.

СВІЖІ ВАКАНСІЇ
від Київського центру зайнятості
Спеціальність

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ТОВ «ЗАВОД КИЇВКОМБІКОРМ»

Вантажник
Грануляторник
Оператор пульта керування
Прибиральник виробничих приміщень
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
Слюсар-ремонтник
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
Вагар
Інженер з охорони праці
Оператор котельні
Бухгалтер-ревізор
Технік-лаборант (хімічне виробництво)
Економіст

(044) 425-85-23

ПП «ГЕНЕРАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ»

14. Прибиральник територій

(044) 467-60-59

З/п, грн.
9 200
9 375
9 825
9 375
6 710
9 825
9 825
7 910
10 000
9 940
11 800
7 410
13 665

4 173

Видається з 17 грудня 1991 р.

ВИДАВНИЦТВО ПРОПОНУЄ

набір, коректура,
редагування, верстка, друк:
листівок, буклетів, календарів,
журналів, книг, іншої друкованої
продукції
(044) 482-08-62, (050) 312-14-91

КУПЛЮ

ПОБЄДА, ВОЛГА,
МОСКВИЧ,
ЗАПОРОЖЕЦЬ,
ЗІМ, ЗІС, ВАЗ

а також старі мотоцикли:

УРАЛ, ДНІПРО, ІЖ,
ЯВА, ХАРЛЄЙ.

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖФ
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Покрівельник будівельний
Двірник
Електромонтер з ремонту електроустаткування
Лісоруб
Тракторист
Робітник з прибирання та утримання будинків
Слюсар-сантехнік
Столяр
Тесляр

(044) 425-30-39

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №3 З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Сестра медична
Прибиральник службових приміщень
Двірник
Вчитель закладу загальної середньої освіти
Лікар

(044) 434-32-55

СП ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ
УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ»

29. Прибиральник виробничих приміщень
30. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
31. Слюсар-сантехнік

(044) 206-81-80

НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

32. Лаборант (освіта)

33.
34.
35.
36.

7 500
5 000
7 500
7 300
7 500
5 350
7 500
8 500
8 500

(044) 224-60-74

ТЦ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Фахівець із соціальної роботи
Практичний психолог
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю
Сестра медична з масажу

(044) 413-53-91, (044) 412-01-30
ТОВ «КЛІНІКА ОДНОГО ЛІКАРЯ»

37. Адміністратор
38. Сестра медична
39. Сестра медична зі стоматології

(044) 220-08-83

4 173
4 173
4 173
8 000
4 173

(044) 237-39-30, (050) 169-57-73,
(096) 533-23-52, (063) 237-39-30.

Аварійний або цілий:
ДЕУ, ШКОДА, ШЕВРОЛЄ,
ФОЛЬКСВАГЕН,
МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ,
ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО,
РЕНО, МІЦУБІСІ,
ТОЙОТА та ін.
(044) 233-55-39,
(098) 263-33-91,
(050) 150-53-68,
(063) 233-55-39.

Быстрый ремонт
телевизоров
• Всех типов. На дому.
• Вызов бесплатный.
• Качество, гарантия.
(044) 247-99-97, (063) 247-99-97,
(067) 399-36-97, (050) 560-94-97.

7 453
18 000
12 000

4 173

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

«ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ» ––4
«ЗА ПОСЛУГИ» ––4 «ГАЗЕТИ» ––4
«ДП «Експрес-об’ява»
В директорії «ДП «Експрес-об’ява» заповнити
вільні поля та сплатити кошти.

5 158
5 800
7 850
4 725

47.
48.
49.
50.
51.

Завідувач бібліотеки
Прибиральник службових приміщень
Робітник з обслуговування й ремонту будинків
Вихователь
Вчитель закладу загальної середньої освіти
Вчитель початкових класів
Інструктор

(044) 564-91-23

ЦЕНТР СП РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1

Помічник вихователя
Сестра медична
Оператор пральних машин
Двірник
Юрисконсульт

(044) 515-16-76; (044) 515-79-86

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

АНТИКВАРИАТ

часы
фото
янтарь
награды

иконы
кортик
кораллы
книги

монеты
значки
картины
открытки

военная форма, парфюмерия
383-80-32, 098-761-58-38
КУПЛЮ АВТОМОДЕЛИ

• масштабные,
• металлические,
• пластмассовые,
в любом виде и состоянии.

Сделанные в СССР и зарубежных производителей.
Куплю журналы «За рулем» до 1970 г.в.

237-39-30 (050) 169-57-73
(063) 237-39-30 (096) 533-23-52

Водії кат. Д
на маршрутних таксі
по м. Києву.
Автобуси Богдан.

Житло надємо.
(066) 521-53-97
Зарплата –
від 1000 грн/день. (067) 600-01-61

ПРОДАМ

Ризограф
RISO RZ-200ER
20 тыс. грн.

Т е л. : ( 0 4 4 ) 4 8 2 - 0 8 - 6 2

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

7 500
7 500
7 500

eo.kiev.ua

4 173
4 173
4 173
4 173
4 173
4 173
4 173

У цьому номері:

1301 оголошення у розділі "Нерухомість"
136 оголошень у розділі "Будівництво"

4 173
5 000
4 173
4 173
5 000

268 оголошень у розділі "Транспорт"
153 оголошення у розділі "Робота"
198 оголошень у розділі "Дозвілля"

Більше вакансій у рубриці «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» на стор. 12

прийом платних оголошень

www.eo.kiev.ua

ЧИТАЙТЕ

ЛІЦЕЙ № 303 СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Виходить у п’ятницю

ПОТРІБНІ

№ 36 (5304)

за тел.: 482-08-62,

482086@ukr.net

он-лайн: g.eo.kiev.ua

2

482-01-13, 482-08-62

www.eo.kiev.ua

БЕЗПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

1. Безплатно друкуються оголошення приватного характеру, які не пов’язані з комерційною діяльністю (окрім оголошень про втрату документів).
2. Оголошення публікуються українською мовою.
3. Одне оголошення може містити інформацію про один об’єкт, предмет.
4. Оголошення не може перевищувати 200 знаків, включаючи пробіли і контактну інформацію.
5. Необхідно вказувати повну назву об'єта або предмета, про який йдеться у оголошенні,
основні його характеристики та вартість.
6. Від одного замовника на один номер телефону приймається 5 оголошень в різні рубрики.
7. У рубрику «Знайомства» приймаються оголошення на номер абонентської скриньки або
на адресу поштового відділення з позначкою адресата. На номер телефону приймаються 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.
•
•
•
•

ПРИЙОМ БЕЗПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ

за багатоканальним телефоном (044) 482-01-13 з 9.30 до 18.00; субота, неділя – вихідні;
он-лайн – www.g.eo.kiev.ua;
електронною поштою – mail@eo.kiev.ua;
на купонах, вирізаних із газети та надісланих за адресою: 01054, м.Київ, а/с 200.

ПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

1. Платними вважаються оголошення від приватних та юридичних осіб, пов'язані з комерційною діяльністю та ті, що не відповідають вимогам щодо безплатних оголошень.
2. Платними вважаються оголошення з купівлі-продажу об'єктів, товарів (більше одного об'єкту чи предмету, виду предметів або коли кількість не вказується); сировини,
матеріалів, будматеріалів (більше ніж на одну сім'ю); цінні папери; усі види послуг, про
втрату будь-якого документа.
3. Платними вважаються оголошення без конкретного описання об'єкта нерухомості і його
місцезнаходження, а також про декілька однотипних об'єктів або багатоквартирний будинок.
4. До підрубрик 1.1 «Агенції, брокери», 1.6 «Нежитловий фонд», 3.5 «Спецтехніка», 4.2 «Торговельне обладнання», 7.5 «Офісні меблі», 8.9 «Продукти харчування, напої, тютюн», 9.1
«Лікарські препарати, вітаміни», 10.1 «Ділове співробітництво», 10.2 «Пропоную роботу»,
13 «Оповіщення», 14.1 «Шлюбні агенції» приймаються тільки платні оголошення.
5. Некомерційні оголошення списком (понад 20 шт.) вважаються платними.
6. Термінові оголошення від приватних та юридичних осіб.
•
•
•
•
•

ПРИЙОМ ПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ

в редакції за адресою: вул.Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26 (4-й поверх,
офіс 408, з 9.30 до 18.00, обід – 13.00–13.30), тел./факс: (044) 482-08-62,
(050) 312-14-91, e-mail: 482086@ukr.net;
на пунктах прийому оголошень та реклами (адреси у розділі «пункти прийому»);
по факсу, надіславши попередньо заявку на публікацію, тел./факс: (044) 482-08-62;
поштою за адресою: 01054, м.Київ, а/с 200 (з квитанцією про оплату);
он-лайн – www.g.eo.kiev.ua

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 встановленому 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
звичайне оголошення до 20-ти слів – 17 грн/публікація
мінімальний рекламний блок – 137 грн/публікація
мінімальне оголошення блоком у рубриці «Оповіщення» – 154 грн/публ.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

за телефонами (044) 482-08-62, (050) 312-14-91,
(067) 527-58-28 та на сайті eo.kiev.ua

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ ТА РЕКЛАМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПУНКТ, Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26 (р-н площі
Перемоги). (044) 482-08-62, (050) 312-14-91
ВОСКРЕСЕНКА, Кибальчича, 11-А (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 067-581-67-99
(Наталя), 097-441-64-47(Інна)
НИВКИ, Д. Щербаківського (Щербакова), 4, (1-й поверх М.Нивки – 100 м). 501-35-71
ПОДІЛ, Оленівська, 10, оф.15. 531-40-70(71)
СОЦМІСТО, Червоноткацька, 20, кв.6. (067) 491-79-41, 558-58-61
ЦЕНТР, Леонтовича, 6-А, оф.29 (домофон 29). (044) 278-49-83
ЦЕНТР, Саксаганського, 125, оф.3 (вхід з двору). 536-11-59
ШУЛЯВКА, Виборзька, 32. 277-80-88
ІРПІНЬ, Северинівська, 9 (вхід з вулиці, Агентство нерухомості). (050) 931-72-68
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Нерухомість 1

1.2. Квартири

Київ

кімнати

куплю

·Академмістечко, Борщагівка, Виноградар,
Нивки, у власника. Тел.: 599-53-91.

·Кімнату або частину кв-ри (Дніпровський,

13–19.09.2019

·Лівий

берег, Березняки, Воскресенка,
Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Райдужний, Харківський, Позняки, Осокорки
(будь-який поверх та стан), у господаря.
Тел.: (068) 400-44-11.
·Лівий берег (з ремонтом, гарна квартира).
Тел.: (068) 141-06-99.
·Нивки, Дорогожичі, Сирець, у господаря.
Тел.: (096) 317-62-94.
·Позняки, Харківський (від 64 кв.м), у господаря. Тел.: (099) 355-03-43.
·Правий берег, у господаря. Тел.: (096) 21875-77.
·Райдужний, до 35 тис. у.о. Тел.: (067) 77736-56.
·Святошинський (вул. М.Котельникова, 2-3
пов.). Тел.: (098) 042-00-29.
·Солом’янський, Відрадний, Солом’янка,
Чоколівка, Шулявка, пл.Севастопольська
(будь-який поверх та стан, гарний транспорт), у господаря. Без посередників. Тел.:
(097) 601-36-88.
·Троєщина, Воскресенка, у господаря. Тел.:
(093) 920-35-86.
·Троєщина (початок), до 35 тис. у.о. Тел.:
362-27-97.
·Троєщина, Райдужний, Лісовий, Воскресенка, Березняки, Дарниця, Позняки,
Осокорки, Харківський, Оболонь, Сирець
(будь-який стан), у господаря. Тел.: (097)
479-12-20.
·Троєщина. Тел.: (067) 777-36-56.
·Троєщина. Тел.: (093) 920-35-86.
·Харківський, Позняки (від 62 кв.м). Тел.:
(068) 592-54-91.

Деснянський, Дарницький, бажано порядні
сусіди, для себе, можна в готельній малосімейної, із загальною кухнею), у господаря.
Без посередників. Тел.: (067) 597-34-74.
·Кімнату (будь-який стан, для себе) недорого. Тел.: (067) 273-03-19.
·Кімнату в 2(3)-кімн. (Дніпровський, Деснянський, Дарницький). Без посередників.
Тел.: (095) 111-93-18.
·Кімнату у квартирі з окремими особовими
рахунками (Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лісовий, Дарниця, можна кімнату
в готельній малосімейці), у господаря. Тел.:
451-61-65.
·Кімнату у кв-рі з окремими особовими
рахунками (Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лісовий, Дарниця, для себе,
можна кімнату в готельній малосімейці із
загальною кухнею), у господаря. Тел.: (095)
111-93-18.
·Лівий берег, до 9,5 тис. у.о. Тел.: (068) 59254-91.
·Лівий берег, у господаря. Тел.: (099) 91194-80.
3-кімнатні
·Правий берег, у власника. Тел.: (067) 444- ·Або 4-кімн. (Райдужний, Троєщина, до
70-41.
«Фестивального»), до 45 тис. у.о. Тел.: (067)
·Правий берег, у власника. Тел.: (094) 899- 777-36-56.
53-91.
·Або 4-кімн. (Святошинський). Тел.: (096)
944-25-36.
1-кімнатні, гостинки
·Або 2-кімн. (Борщагівка). Тел.: (067) 951- ·Борщагівка, Відрадний, Біличі, Академмістечко,
Караваєві дачі, Виноградар, Обо55-26.
Сирець, Нивки (будь-який поверх та
·Або 2-кімн. (правий берег), у господаря. лонь,
стан),
у
господаря.
Тел.: (097) 751-51-78.
Тел.: (096) 218-75-77.
Дарницький, Позняки, Осокорки, у влас·Або 2-кімн. (правий берег) у господаря. ·ника.
Тел.: 599-53-91.
Тел.: (096) 304-44-30.
·Або 2-кімн. (Троєщина, Райдужний). Тел.: ·Центр, у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
(067) 777-36-56.
продам
·Або готельну (Дарницький). Тел.: (068)
кімнати
898-37-53.
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·Або готельну (Дніпровський, Деснян- ·Кімнату
в гуртожитку. Корчувате (вул.
ський, Дарницький), у господаря. Без посеПлещєєва, 4/9, 12,3 кв.м) - 7,8 тис. у.о. Тел.:
редників. Тел.: (067) 597-34-74.
(050) 924-22-25.
·Або готельну (правий берег). Тел.: (067)
ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
492-33-83.
Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. Лісківська,
·Або кімнату (Оболонь, довгостроково), у ·5/10,
11 кв.м, ліфт). Тел.: (097) 844-92-76.
господаря. Тел.: 410-10-94.

·Академмістечко

(біля метро, до 5-го поверху). Тел.: (097) 820-86-10.
·Академмістечко, Борщагівка, Виноградар,
Сирець, у власника. Тел.: 599-06-12.
·Академмістечко, Борщагівка, Нивки, Сирець, Оболонь. Тел.: 337-07-05.
·Борщагівка. Тел.: (097) 269-18-30.
·Борщагівка. Тел.: (097) 432-04-65.
·Виноградар, Куренівка, Сирець. Тел.: 59953-91.
·Виноградар, Куренівка, Сирець, у власника. Тел.: (067) 444-70-41.
·Виноградар, Куренівка, Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-53-91.
·Виноградар, Куренівка, Сирець, у власника. Тел.: 599-06-12.
·Виноградар, Сирець, у власника. Тел.:
(097) 815-68-40.
·Воскресенка, Сирець, Дарниця (можна
перший поверх, можна в поганому стані),
до 20 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·Готельну або кімнату (Дніпровський, Деснянський, Дарницький, для себе), у господаря. Без
посередників. Тел.: (068) 358-01-03.
·Готельну або кімнату (Дніпровський, Деснянський, Дарницький), у господаря. Тел.:
(067) 597-34-74.
·Лівий берег (вторинний ринок, для себе),
до 480 тис.грн, у власника. Без посередників. Тел.: (099) 537-22-96.
·Лівий берег, до 25 тис. у.о. Тел.: (068) 59254-91.
·Лівий берег, до 26 тис. у.о. Тел.: (067) 77736-56.
·Лівий берег, до 28 тис. у.о. Тел.: (093) 92035-86.
·Лівий берег (можна перший поверх), до 19
тис. у.о. Тел.: 362-27-97.
·Лівий берег, Нивки, Оболонь (не хрущовка), до 30 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
·Лівий берег, Нивки, Сирець, до 26 тис. у.о.
Тел.: (067) 777-36-56.
·м. «Берестейська», Виноградар, Сирець, у
власника. Тел.: (097) 815-68-40.
·Микільська Борщагівка (не вище 5-го поверху, гарний стан). Тел.: 257-41-07.
·Микільська Борщагівка (не вище шостого
поверху). Тел.: (050) 819-66-56.
·м. «Оболонь», «Лівобережна», «Дарниця»,
«Чернігівська». Тел.: (093) 920-35-86.
·м. «Позняки», у господаря. Тел.: (050) 95081-02.
·Оболонський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський, Голосіївський
(будь-який поверх та стан, магазини, транспорт), у господаря. Тел.: (096) 411-28-60.
·Сирець, Нивки, у власника. Тел.: (094) 89906-12.
·Сирець, прилеглі райони (можна перший
поверх), до 20 тис. у.о. Тел.: (099) 355-03-43.
·Сирець, у власника. Тел.: (094) 899-53-91.
·Теремки-1 (Голосіївський, район Сільгоспакадемії, можна Виноградар, Пуща-Водиця). Тел.: (066) 459-82-04.
·Троєщина, Воскресенка, Райдужний, Лісовий, Оболонь, Куренівка, Виноградар,
Сирець, Нивки (будь-який поверх та стан,
гарне транспортне сполучення), у господаря. Тел.: (098) 889-42-92.

2-кімнатні

.
.
.·

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (б. Верховної
Ради,25, 3/5, 50 % площі 2-кімн. кв-ри, 15,5
кв.м, кухня 8 кв.м, гарний стан, паркет,
склопакети, нов. двері, меблі, одна сусідка,
м. «Дарниця», вільна) - 12,5 тис. у.о. Тел.:
(067) 597-34-74.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
Міста Шалетт,10, 5/5, 11 кв.м, кухня 10 кв.м,
с/в окр., м. «Чернігівська», ринок «Юність»,
чистий продаж, вільна) - 8 тис. у.о., торг.
Тел.: (095) 111-93-18.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Космічна,
5/5, 14,7 кв.м, балкон, кухня загальна 10
кв.м, під капремонт) - 7,5 тис. у.о. Тел.: (067)
777-36-56.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Космічна,
5/5, 14/7 кв.м, під ремонт, м. «Дарниця» - 15 хв.
пішки) - 7,5 тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·Кімнату в 3-кімн. Стара Дарниця (вул. Хорольська,10, 9/9 цегл., 21/12,5/9 кв.м, гарний
стан, балкон заскл., склопакети, паркет, нов.
двері, приват., окр. особовий рахунок, порядні сусіди, 10 хв. до м. «Дарниця», вільна)
- 9,3 тис. у.о. Тел.: (067) 597-34-74.
·Кімнату в 3-кімн. Стара Дарниця (вул. Хорольська,10, 9/9 цегл., 21/12,5/9 кв.м, з балконом, гарний стан, балкон заскл., склопакети,
паркет, нов. двері під ключ, приват., без опікунської, порядні сусіди, можна з меблями, побутовою) - 9,4 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 111-93-18.
·Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, 9/16, 10/12 кв.м, хол 18
кв.м, з балконом, гарний стан, склопакети)
- 13 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 819-66-56.
·Кімнату в гуртожитку. Соцмісто (вул. Космічна, 5/5, 14,7 кв.м, блок на 3 кімнати, під
ремонт, балкон) - 8 тис. у.о., торг. Тел.: (099)
911-94-80.

.·
.·

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

Виноградар (вул. П.Орлика, 7/9, 44/27/6
кв.м, металопластикові вікна, гарний стан,
чистий продаж) - 35 тис. у.о. Тел.: 257-41-07.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

Кімнату в гуртожитку. Сирець (вул. О.
Теліги, 47, 4/5, 18,5 кв.м, меблі, холодильник,
пральна-автомат, душ, туалет, кухня на поверсі) - 12,5 тис. у.о. Тел.: 209-87-28.

.·
.·

1-кімнатні, гостинки

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

Готельну. Корчувате (вул. Набережно-Корчуватська, 3/5, 24/11,5/4,5 кв.м, поряд затока
Дніпра) - 22 тис. у.о., торг. Тел.: 525-47-18.

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

Нова Дарниця (вул. К.Заслонова, 1/5,
66/41/7 кв.м, кімнати окр., с/в окр., холодильник, пральна-автомат, меблі) - 8 тис.
грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Нова Дарниця (вул. Ялтинська,9-А, 1/9
цегл., 28/17/5,5 кв.м, грати, паркет, бронедвері, лічильники, житловий стан) - 25 тис.
у.о. Тел.: (063) 044-98-90.
·Позняки (пр. П.Григоренка,1, 9/16,
46/18/10 кв.м, веранда, с/в сум., житлова) за домовленістю. Тел.: (050) 950-81-02.
·Позняки (пр. П.Григоренка, 9/10, 35/19/7 кв.м,
євроремонт, меблі, побутова техніка, м. «Позняки») - 34 тис. у.о. Тел.: (098) 897-49-94.
·Харківський (Харківське шосе, 19, 24/36
цегл., 52/25/12 кв.м, під чистове оздоблення,
супермаркет, спортклуб, фітнес-центр, м.
«Харківська») - 29,5 тис. у.о. Тел.: 592-47-86.

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь, ·Биківня
(Військове містечко, 4/5 пан.,
Нивки, у власника. Тел.: (093) 230-01-21.
кв.м, будинок 2002 р. забудови,
·Виноградар, Нивки, Сирець, у власника. 55/31/9,5
утеплений, все окр., автономне газове опаТел.: 599-06-12.

·Воскресенка (будинок з ліфтом), до 37 тис.

у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
·Воскресенка, Дарниця, Лісовий (1-2 пов.,
для себе). Тел.: (096) 964-25-51.
·Воскресенка (не хрущовка). Тел.: 362-27-97.
·Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лісовий, Дарниця (бажано не перший та не
останні поверхи), у господаря. Тел.: (067)
597-34-74.
·Воскресенка, Троєщина, Райдужний, Лісовий, Дарниця (бажано не першій та останній
поверхи), у господаря. Тел.: 451-61-65.
·Деснянський, Дарницький, Дніпровський,
Оболонський, Шевченківський, Солом’янський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
(096) 796-37-18.
·Дніпровський, Деснянський, Дарницький
(бажано не перший та не останній поверхи,
гарне транспортне сполучення), у господаря. Тел.: 451-61-65.

лення, 2-контурний котел, бойлер, лічильники води, газу, тепла, лоджія заскл., житлова, м. «Лісова» - 7 хв.) - 30 тис. у.о., торг.
Тел.: (068) 322-55-02.
·Троєщина (вул. Лісківська,14, 8/16, 42/17/8
кв.м, с/в окр., лоджія заскл., склопакети,
кондиціонер, бойлер, холодильник, меблі,
гарний стан, стінка, пральна-автомат) - 34
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 285-43-64.
·Троєщина (вул. М.   Закревського,42-А,
11/16, 41 кв.м, власна) - за домовленістю або
обміняю. Тел.: (099) 486-74-64.

.·

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

Готельну. Комсомольський (вул. О. Малишка,27, 4/9, 28/17/6 кв.м, балкон, вікна у
двір, будинок у дворі, 7 хв. до м. «Дарниця»,
розвинута інфраструктура) - 22 тис. у.о.
Тел.: (066) 297-95-26.
·Райдужний (вул. Райдужна, 3/6, 42 кв.м,
студіо, новобудова, з балконом, гарний ремонт) - 47 тис. у.о. Тел.: 362-27-97.

·Райдужний (вул. Райдужна,44, 3/6, 45/18/10

кв.м, будинку 3 роки, клубний будинок, ремонт, озеро, електричка) - 35 тис. у.о. Тел.:
(099) 355-03-43.

.·

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

.·

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

.·

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

.·

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

.·

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

.·

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

Оболонь (вул. З.Гайдай,2-А, 1/9, 42/18/10
кв.м, с/в окр., ремонт, можна під офіс) - 25
тис. у.о. Тел.: (097) 279-32-06.
·Оболонь (пр. Оболонський,34, 9/9, 35/18/8
кв.м, гарний стан, металопластикові вікна,
меблі, с/в сум., столярка нов., нов. лінолеум)
- 37 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 537-97-67.
·Пуща-Водиця (вул. Червонофлотська,4А, перша лінія, 3/9, 50/30/8,5 кв.м, балкон
7 кв.м заскл., вікна металопластик, нов.
труби, сантехніка, кутова ванна, домофон,
ремонт парадного) - 48,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 505-12-64.
Виноградар (вул. Межова,10, 1/5 цегл.,
21/10+6/3 кв.м, склопакети, с/в, є можлиивість встановити душ, кімната відокремлена перегородкою, меблі) - 19,5 тис. у.о.
Тел.: (063) 233-69-66.
Академмістечко (вул. Клавдіївська,40, 7/9
моноліт., 50 кв.м, їдальня, студіо, спальня,
гардеробна, вбуд. меблі, побутова техніка, дизайнерський ремонт, метро, розвинута інфраструктура) - 69 тис. у.о. Тел.: (066) 387-84-37.
·Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 2/9
цегл., 27/14/6 кв.м, с/в сум., ванна норм.,
балкон заскл., житловий стан) - 22 тис. у.о.
Тел.: (094) 899-06-12.
·Борщагівка (пр. Л. Курбаса,16, 5/16, 35/17/9
кв.м, с/в окр., євроремонт, бойлер, кондиціонер, пральна-автомат, телевізор, холодильник, газплита, вбуд. кухня, 2-спальне
ліжко, меблі, балкон заскл.) - 35 тис. у.о.,
торг. Тел.: (068) 322-55-02.
Готельну. Відрадний (вул. Васильченка, 4/9
цегл., 24/15/5 кв.м, без балкона) - за домовленістю. Можлива розстрочка. Тел.: (063)
445-76-34.
Готельну. Сирець (вул. Теліги, м. «Дорогожичі», 4/5 цегл., 26,3 кв.м, паркет, с/в та умивальник власні, власна плита, парк, 7 хв. до
метро) - 18 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 019-61-71.
·Центр (пр. Перемоги,116-А, 8/9, 25 кв.м,
кухня 4 кв.м. коридор 10 кв.м, ремонту не
було довгий час) - 30 тис. у.о. Тел.: (068)
866-91-76.

2-кімнатні

Нова Дарниця (пров. Волого-Донський,2,
2/9, 52/31/8 кв.м, с/в окр., балкон незаскл.,
бронедвері, вихід на балкон з кухня, склопакети) - 38 тис. у.о. Тел.: (096) 858-42-53.
·Позняки (вул. Вишняківська, 3/10, 56/32/8
кв.м, якісний ремонт, нов. сантехніка,
паркет, плитка, супермаркет, м. «Харківська») - 49 тис. у.о. Тел.: (067) 960-55-83.
·Позняки (вул. Драгоманова, 24/25, 67/34/12
кв.м, новобудова, лоджія заскл., 2 с/в, після
будівельників, м. «Позняки») - 61 тис. у.о.
Тел.: (068) 574-49-60.
·Позняки (вул. Драгоманова,44-А, 8/15,
61/33/9,4 кв.м, вбуд. кухня, плитка, шафи-купе,
ламінат, с/в окр., кахель, лоджія заскл., склопакети) - 65 тис. у.о. Тел.: (093) 923-41-02.
·Позняки (вул. Є.Чавдар, 4/20, 71/28/14 кв.м,
новобудова, під чистове оздоблення, сучасна
інфраструктура, супермаркети, м. «Осокорки») - 53 тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
·Харківський (вул. Ревуцького, 2/24 цегл.,
90/52/16 кв.м, нов., під чистове оздоблення,
м. «Харківська») - 71 тис. у.о. Тел.: (098)
897-49-94.
·Харківський (вул. Ревуцького, 7/9, 50/30/8
кв.м, гарний стан, кондиціонер, супермаркет, м. «Харківська») - 46 тис. у.о. Тел.:
(067) 960-55-83.

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

· Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої,
7/10, 51,4/19,2+11,5/7,5 кв.м) або
обміняю на 1-кімн. + доплата.
Тел.: (096) 794-71-99.

·Троєщина (пр. В. Маяковського, 2/9,
51/30/7,8 кв.м, 2 балкони заскл., житловий
стан) - 35 тис. у.о. Тел.: (066) 153-28-83.
·Троєщина (пр. В. Маяковського,35, 5/9,
52/30/8 кв.м, балкони заскл., склопакети,
кахель, гарний стан) - 42 тис. у.о. Тел.: (093)
139-50-82.

.·

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

.·

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

.·

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

.·

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

Березняки (вул. Березняківська,10, 5/9,
46,9/29,5/7,5 кв.м, поряд школа, зупинка,
150 м до поліклініки та магазину) - 36 тис.
у.о., торг. Тел.: (068) 126-10-05.
·Воскресенка (вул. П.Запорожця, 3/5, 45
кв.м, власна, металопластикові вікна, лічильники на все, хазяйка). Без посередників. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
·Комсомольський (вул. О.Бойченка, м.
«Чернігівська», 4/5, 46/31/8 кв.м, спецпроект, серія 1-48415, 2-стороння, керамзитобетон, нов. труби, сантехніка, метро
основна лінія) - 33,5 тис. у.о. Терміново.
Тел.: (066) 712-81-07.
·Соцмісто (вул. Празька, 2/5, 45/30/7 кв.м,
все окр., косметичний ремонт, можна з меблями) - 30,5 тис. у.о. Тел.: (095) 613-78-63.
·Соцмісто (пр. Миру, 1/5 цегл., 43/30/6,5
кв.м, хрущовка, сум., вікна у двір). Тел.:
(067) 751-70-97.
·Соцмісто (Харківське шосе, 18/18 керамзит., 51/30/8,5 кв.м, сучасний якісний
ремонт, лоджія заскл., необхідні меблі, побутова техніка). Тел.: (097) 432-04-65.
Оболонь (вул. З.Гайдай, м. «Мінська», 9/9,
52 кв.м) - 60 тис. у.о. Тел.: (067) 169-17-57.
·Оболонь (вул. Л.Гавро,2-А, 1/9, 50 кв.м, м.
«Петрівка») - за домовленістю. Тел.: (050)
611-74-42.
Виноградар (пр. В.Порика,15, 7/9,
44/17+10/6 кв.м, металопластикові вікна,
ремонт, гарний стан, в перспективі метро у
2021 р. поряд, чистий продаж, вільна) - 37
тис. у.о., торг. Тел.: 257-41-07.
·Виноградар (пр. В.Порика,17, 7/9, 44/28/6
кв.м, склопакети, лічильники, балкон заскл.,
гарний стан, вільна, чистий продаж) - 37
тис. у.о. Тел.: (093) 139-50-82.
·Виноградар (пр. В.Порика, 7/9, 44/27/6
кв.м, окр., металопластикові вікна, гарний
стан, вільна, чистий продаж) - 35 тис. у.о.
Тел.: (050) 819-66-56.
·Куренівка (вул. Фрунзе, 1/4, 36 кв.м, хрущовка) - 29 тис. у.о. Тел.: (095) 001-74-41.
Нивки (вул. Невська, м. «Нивки» - 2 хв.,
«Глорія-парк», 9/14, 71 кв.м, окр., новобудова, євроремонт, лоджія, вбуд. меблі, холодильник, пральна, кондиціонери, паркет,
бойлер, спальня, 2 шафи-купе) - 98 тис. у.о.
Тел.: (097) 557-50-56.

.·
.·

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

Відрадний (пр. Відрадний,38-Б, 1/9, 62/33/7
кв.м, середній стан, лоджія незаскл., с/в сум.,
кахель) - 38 тис. у.о. Тел.: (068) 767-53-97.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

Лук’янівка (вул. Петропавлівська,50-Б,
5/13, 64/32/11 кв.м, будівельне оздоблення,
шпалери, сантехніка) - 68 тис. у.о. або обміняю на 2-кімн. (Харківський, Позняки,
житлова) + 3-4 тис. у.о. Тел.: 362-27-97.

Позиція та думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен,
географічних назв та інших повідомлень несуть автори публікацій. При передрукуванні матеріалів посилання на газету обов’язкове.

№ 36
·Сирець (вул. Петропавлівська, м. «Дорогожичі», 5/13, 64/32/11 кв.м, будинку 3 роки,
будівельне оздоблення, шпалери, ходи окр.)
- 68 тис. у.о. або обміняю на Позняки, Харківський з доплатою 3,5 тис. у.о. Тел.: (067)
777-36-56.

.·

3-кімнатні

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

Голосіїв (вул. Кустанайська,1, 5/6, 56/40/7
кв.м, норм. стан) - 37 тис. у.о. Тел.: (095)
339-26-40.
·Голосіїв (вул. Новопироговська, 9/9,
66/18+12+10/9 кв.м, коридор 12 кв.м, склопакети, балкон, лоджія, ванна 12 кв.м, біде,
із зали 2 окремі кімнати) - 44 тис. у.о. Тел.:
599-67-28.

.

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

·Осокорки (вул. С.Олійника, 6/16, 71/42/8
кв.м, все окр., якісний ремонт, м. «Харківська») - 57 тис. у.о. Тел.: 229-70-91.
·Позняки (вул. Драгоманова, 2/10, 70/42/8
кв.м, якісний стан, цілодобовий супермаркет, парк, м. «Позняки») - 56 тис. у.о.
Тел.: (068) 574-49-60.
·Позняки (вул. Драгоманова,44-А, 14/15,
90/56/11 кв.м, 2 лоджії заскл., склопакети,
нов. батареї, с/в окр., кахель, два кондиціонери, бойлер, шафи-купе, паркет) - 70,8 тис.
у.о. Тел.: (068) 350-24-65.
·Позняки (вул. О.Пчілки, 11/22, 98/54/12
кв.м, новобудова, якісний стан, вільна, супермаркети, гімназія, м. «Позняки») - 86,2
тис. у.о. Тел.: (050) 410-84-30.
·Позняки (вул. Срібнокільська, 10/16,
82/51/14 кв.м, все окр., 2 лоджії заскл., житловий стан, 5 хв. до м. «Позняки») - 61,5 тис.
у.о. Тел.: (094) 899-53-91.
·Харківський
(вул.
Архітектора
Вербицького,10-А, 5/10, серія 96) - за домовленістю. Тел.: (067) 580-62-95.
·Харківський (пр. М.Бажана,5, 14/16,
78/52/8 кв.м, охайна, хол, Т-4, кімнати окр.,
первинний чистий продаж, меблі, 3 хв. до
метро). Тел.: (095) 807-73-05.
·Харківський (Харківське шосе, 13/20 цегл.,
100 кв.м, елітна, євроремонт, нов. меблі,
побутова техніка, м. «Харківська») - 85 тис.
у.о. Тел.: 574-85-70.

.·

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

.·

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

.·

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

Троєщина (вул. Каштанова, 2/16, 75/45/9
кв.м, гарний житловий стан, кахель, склопакети) - 50 тис. у.о. Тел.: (099) 911-94-80.
·Троєщина (вул. Каштанова, 2/16, 76/45/9
кв.м, 3 лоджії, житловий стан, кахель, склопакети) - 50 тис. у.о. Тел.: (067) 777-36-56.
·Троєщина (вул. Каштанова, 2/16, 76/46/9
кв.м, житловий стан, кахель, нов. вікна) - 50
тис. у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
·Троєщина (вул. К.Данькевича,1/79, 4/10 цегл.,
72/40/7 кв.м, кондиціонер, комора 6 кв.м, потребує ремонту). Тел.: (067) 712-26-27.
·Троєщина (вул. О.Сабурова, 9-10/10 цегл.,
82,65/42,4/9 кв.м, 2-стороння, 3 лоджії заскл.,
металопластикові вікна, 2 с/в, 2 комори) - за
домовленістю. Тел.: (098) 308-60-12.
Воскресенка (вул. Курнатовського, початок, 1/9, 68 кв.м, власна) недорого. Тел.:
(050) 241-43-01.
·ДВРЗ (вул. Макаренка, 2/5 цегл., 80/56/9,5
кв.м, сталінка, ремонт, все окр.) - 60 тис. у.о.
Тел.: (067) 751-70-97.
Кімнату в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв
Сталінграда, 9/16, 16/9 кв.м, м. «Оболонь»
- 10 хв.) - 2,5 тис.грн. Тел.: (095) 443-24-02.
·Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,7, 6/9,
58/41/7 кв.м, склопакети, нов. двері, 2 балкони,
с/в окр., ремонт, 15 хв. до м. «Оболонь») - 50
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 285-43-64.

.
.·

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

·Печерськ (вул. Драгомирова, м. «Дружби
народів», 12/16, 103/70/15 кв.м, євроремонт)
- 150 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 152-05-03.
ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

Куренівка (вул. Копилівська, 2/5, 74/51/8 кв.м,
сталінка, з.-б., 3 балкони заскл., суперєвроремонт, газколонка, бронедвері, с/в окр., паркет,
металопластикові вікна) - 56 тис. у.о., торг.
Тел.: 592-25-72, (067) 945-39-90.
·Нивки (вул. Маршала Гречка, 1/9, 70/41/8
кв.м, власна, ходи окр., чеський проект,
1991 р. забудови, заміна всіх комунікацій та
електрики, лоджія 10 кв.м та балкон заскл.,
вагонка, грати, підвал, паркет, кахель, вбуд.
меблі, техніка, будинок у дворі, супермаркети, аптеки, дитсадки, школа, м. «Сирець»,
«Нивки» - 7-15 хв. транспортом) - 48 тис.
у.о., торг. Тел.: 443-60-06, (096) 779-74-93.

.·

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

Борщагівка (б. Р.Роллана, 5/9 пан.,
60,4/40,9/6,9 кв.м, житловий стан, можна
з меблями) - 37,5 тис. у.о., торг. Тел.: (050)
819-66-56.

.

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

·Відрадний (вул. Академіка Білецького,5-В,
медмістечко, 1/5, 60/43/7 кв.м, паркет, кахель) - 38 тис. у.о. Тел.: (068) 309-71-43.
·Соломянський
Солом’янка
(вул.
Кудряшова,7-Б, 4/9, 69/42/8 кв.м, навпроти
будинку ЖК «Времена года», 10 хв. до м.
«Вокзальна») - 68 тис. у.о. Тел.: (098) 60288-90 (Павло).
4-кімнатні і
більше

.·

ДАРНИЦЬКИЙ р-н
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ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

.·

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

Нова Дарниця (вул. Тростянецька,49,
10/18, 140 кв.м, кухня-студіо, 4 балкони,
бронедвері, гарний стан) - 90 тис. у.о. Тел.:
(095) 136-78-30.
5-кімн. Троєщина (вул. К.Данькевича,1/79,
4/10 цегл., 112/60/7 кв.м, металопластикові
вікна, кондиціонер, домофон, ремонт) - за
домовленістю. Тел.: (067) 758-98-98.
·5-кімн. Троєщина (вул. К.Данькевича, 4/10
цегл., 112/60/7 кв.м, дерев. столярка, вікна
металопластикові, кондиціонер, домофон) за домовленістю. Тел.: (050) 444-18-94.
·Троєщина (вул. Каштанова, 15/16, 90 кв.м,
серія Т-4, лічильники, нов. склопакети, нов.
вхідні двері, міжкімнатні двері, 4 лоджії
заскл., два нов. ліфта). Тел.: (066) 691-74-61.
Березняки (вул. Серафимовича, 6/9, 60/44/7
кв.м, с/в окр., склопакети, житловий стан) 48 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 923-41-02.
·Березняки (вул. Серафимовича, 6/9 пан.,
60/40/7 кв.м, після капремонту, гарний
транспортний розв’язок, розвинута інфраструктура, чистий продаж) - 55 тис. у.о. Тел.:
(050) 950-81-02.

обміняю

·1 = 1. 1-кімн. (вул. Велика Васильківська,
3/9, 27 кв.м, планування 2-кімн., ходи окр.,
м. «Палац «Україна», магемаркет «Океан»)
на 1-кімн. (Теремки-1, район Сільгоспакадемії, Голосіївський, можна Виноградар,
Пуща-Водиця). Тел.: (066) 459-82-04.
·1 = 2. 1-кімн. (Святошинський, вул. Академіка Булаховського, 5/9, 33 кв.м, зроблений
капремонт, поряд ринок, «Сільпо», поліклініка) на 2-кімн. (бажано Академмістечко,
Новобіличі, вул. Чорнобильська). Тел.: (067)
102-31-91.
·1 = 2(3). 1-кімн. (Соцмісто, вул. Празька,
євроремонт). Тел.: (066) 984-84-15.
·2 = 1 + 1 (доплата). 2-кімн. (Троєщина, вул.
М.Цвєтаєвої, 7/10, 51,4/19,2+11,5/7,5 кв.м)
або продам. Тел.: (096) 794-71-99.

·2 = 1(2). 2-кімн. (б. Перова, 3/9, 47/30/8
кв.м, кімнати та с/в окр., комора, балкон
заскл., усе поряд) на 2-кімн. (правий берег,
Святошин, Академмістечко) або 1-кімн. за
домовленістю, або будинок, або продам - 42
тис. у.о. Тел.: (097) 088-12-19.
·2 = 1. 2-кімн. (Березняки) на 1-кімн. (Позняки, Русанівка, Березняки). Тел.: (067) 10689-13.
·2 = 1. 2-кімн. (Подільський, пр.Свободи,
6/9, 52/32/8 кв.м, гарний стан, мідна проводка, нов. столярка, балкон заскл., паркет,
кахель) на 1-кімн. (по лінії метро). Тел.:
(097) 279-32-06.
·2 = 1 + доплата. 2-кімн. (Оболонь, пр.Героїв
Сталінграда) на 1-кімн. (бажано Троєщина)
+ доплата. Тел.: (097) 496-61-75.
·3 = 1 + 1. 3-кімн. (Дарницький, 9/16, 75/42/8
кв.м, все окр., лінолеум, 2 балкони заскл.) на
дві 1-кімн. (бажано Дарниця, Харківський).
Тел.: (050) 986-73-79.
·3 = 1 + 1. 3-кімн. (Русанівка, 72 кв.м, ходи
окр.) + гараж (Печерськ) на дві окремі житлові площі. Варіанти. Тел.: (067) 479-16-77.

.·

здам в оренду
кімнати

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

Дві кімнати в 4-кімн. Голосіїв (вул. Ягідна,
1/1, 15+10 кв.м, без хазяйки, два дивани,
дві шафи, стіл, пральна-автомат, для двох
людей) - 5 тис.грн. Тел.: 209-70-70.
·Кімнату в 3-кімн. Голосіїв (вул. Голосіївська, м. «Глосіївська», 3/9, 13 кв.м,
для дівчини) - за домовленістю. Тел.: (093)
895-84-10.
·Кімнату в 3-кімн. Теремки (вул. Теремківська, 5/5, 12 кв.м, для хлопця, 150 м до
м. «Теремки», пральна, телевізор, інтернет)
- 3,2 тис.грн. Тел.: (068) 837-10-60.
·Кімнату в гуртожитку. Корчувате (вул. Новопироговська, 9/9, 18 кв.м, поряд Дніпро, меблі)
- 12 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 924-22-25.

.·
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ДАРНИЦЬКИЙ р-н

Дві кімнати в 3-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе, м. «Харківська» - 5 хв., 3/9,
15+17 кв.м, для трьох хлопців, холодильник,
телевізор, гарний стан, під ключ) по 1,6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (093) 030-74-26.
·Дві кімнати в 3-кімн. Харківський (вул.
Тростянецька, 1/9 пан., 54/36/9 кв.м, гарний
стан, все необхідне). Тел.: (067) 751-70-97.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 16/24, 24 кв.м, телевізор, холодильник, диван, для сім’ї) - 4,3 тис.грн. Тел.:
(068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Бориспільська, 32-А, 5/14, 15 кв.м, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 3 тис.грн, підселення 2 тис.грн. Тел.: (094) 927-76-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул.
Бориспільська,32-А, м. «Червоний хутір»,
4/10, 18 кв.м, під ключ, склопакети, меблі,
телевізор, холодильник, пральна) - 3 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 8/17, 24 кв.м, без хазяїв, холодильник, пральна, диван, для сім’ї або двох
дівчат) - 4,5 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Бориспільська, м. «Червоний хутір», 5/9, 14 кв.м,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для
однієї людини) - 2 тис.грн, для двох людей 3 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Заслонова,13, 5/5, 16 кв.м, склопакети, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 2,5 тис.грн, для двох
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Заслонова,13, м. «Харківська», 5/5, 16 кв.м,
під ключ, меблі, телевізор, холодильник,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 2,5 тис.
грн, для двох людей - 3 тис.грн. Тел.: (063)
242-11-55.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. К.
Заслонова,2, 4/5, 15 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна-автомат, для однієї
людини) - 2 тис.грн, для двох людей - 3 тис.
грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. К.
Заслонова, 2/5, 17 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, для однієї дівчини) - 2 тис.грн.
Тел.: (095) 613-78-63.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Пасхаліна, 4/5, 14 кв.м, без хазяїв, телевізор,
холодильник, пральна, диван, для сім’ї.грн.
Тел.: (066) 673-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Сімферопольська,11, 4/5, 16 кв.м, балкон, побутова техніка, для одного хлопця) - 3 тис.грн
з комунальними. Тел.: (093) 461-56-99.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Тростянецька,6, м. «Позняки», 7/9, 15 кв.м,
меблі, холодильник, телевізор, пральна-автомат) - 3 тис.грн. Тел.: 587-83-83.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Ялтинська,12, 4/5, 16 кв.м, склопакети, меблі,
холодильник, пральна, кахель) - 3,5 тис.грн.
Тел.: 383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (вул. Ялтинська, 4/5, 19 кв.м, без хазяїі, під ключ,
меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 3,6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (063) 242-11-55.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (пров.
Волго-Донський, 4/9, 15 кв.м, з балконом,
телевізор, холодильник, пральна, кондиціонер, бойлер, диван, стінка, гарний ремонт, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.:
572-61-23.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе,18, 1/5, 16 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, пральна, кахель,
грати, бронедвері, для однієї людини) - 2,8
тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.:
383-06-22.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе, 2/5, 18 кв.м, балкон, євроремонт, побутова техніка, для однієї людини)
- 2,2 тис.грн. Тел.: (093) 461-56-99.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе,8, 3/5, 18 кв.м, балкон, меблі,
телевізор, холодильник, НВЧ-піч, пральна,
для однієї людини) - 2,5 тис.грн, для двох
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. А. Ахматової, 8/16, 17 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, для однієї людини) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Здоблунівська,5, 7/16, 15/9 кв.м, для одного
хлопця, меблі, інтернет, телевізор, пральнаавтомат, холодильник, м. «Позняки», «Лівобережна») - 3 тис.грн. Тел.: (066) 706-06-25.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Здолбунівська, 3/16, 18 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для однієї
людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 673-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Княжий
Затон, 1/9, 18 кв.м, балкон, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для однієї
дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Княжий
Затон, 1/9, 18 кв.м, з балконом, телевізор,
холодильник, пральна, диван, стінка, для
однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Мишуги,
14/16, 16 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, для однієї дівчини) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Мишуги,
7/16, 14 кв.м, з балконом, телевізор, холодильник, пральна, диван, для однієї дівчини) - 4 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.

·Кімнату

в 2-кімн. Позняки (вул. М. Мишуги, 7/16, 14 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, шафа-купе, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.
·Кімнату в 2-кімн. Позняки (вул. Срібнокільська, 8/16, 14 кв.м, холодильник,
пральна, диван, для однієї дівчини) - 4 тис.
грн. Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Архітектора Вербицького,36, 5/9, 18 кв.м, без
хазяїв, з балконом, меблі, телевізор, холодильник, пральна-автомат) - 4 тис.грн. Тел.:
(095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 4/10, 16,5 кв.м, для одного чоловіка)
- 2,3 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 03074-26.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 7/9, 16,6 кв.м, з балконом, тел.,
телевізор, холодильник, пральна, для двох
хлопців) - 4 тис.грн. Тел.: (050) 986-73-79.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Ревуцького,7, м. «Позняки», 10/16, 14 кв.м,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для
однієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей 3,6 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (вул. Тростянецька,8, 3/9, 16 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна, лоджія заскл.) - 3,5
тис.грн. Тел.: 362-84-43.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (пр.
М.Бажана, 3/9, 15 кв.м, холодильник,
пральна-автомат, інтернет, диван, шафакупе, для однієї людини) - 4 тис.грн. Тел.:
(096) 858-42-53.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
шосе,128-Г, 10/16, 15 кв.м, ремонт, меблі,
телевізор, холодильник, кахель, пральна,
балкон заскл., бронедвері, для однієї людини) - 3 тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.
грн. Тел.: (095) 091-49-65.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське шосе,168-Г, 10/16, 15 кв.м, склопакети, меблі, холодильник, пральна-автомат,
балкон, бронедвері, для однієї людини) - 3
тис.грн, для двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.:
(067) 884-57-17.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
шосе,18, м. «Дарниця», 1/5, 14 кв.м, меблі,
телевізор, холодильник, кахель, пральна,
грати, бронедвері) - 3 тис.грн. Тел.: (094)
887-83-83.
·Кімнату в 2-кімн Харківський (Харківське
шосе, 7/12, 18 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, для однієї людини) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 7/16, 14 кв.м, телевізор, пральна, кутовий
диван, шафа-купе, після ремонту, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 9/16, 16,5 кв.м, з балконом, меблі, тел.,
телевізор, холодильник, пральна, для двох
хлопців) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 418-55-82.
·Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (вул.
Російська, 4/5, 14 кв.м, телевізор, холодильник, пральна, диван, для однієї людини)
- 3 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахматової, 1/16, 18 кв.м, з балконом, телевізор,
холодильник, пральна, диван, стінка, для
однієї дівчини) - 4,3 тис.грн. Тел.: (068) 35024-65.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахматової, 5/16, 14 кв.м, телевізор, холодильник,
пральна, диван, стінка, для однієї дівчини)
- 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. А. Ахматової, 6/16, 18 кв.м, з балконом, телевізор,
холодильник, пральна, диван, стінка, для
однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (вул. Срібнокільська, 9/18, 16 кв.м, з балконом,
телевізор, холодильник, пральна, диван,
стінка, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн.
Тел.: (096) 858-42-53.
·Кімнату в 3-кімн. Позняки (пр. П. Григоренка, 7/18, 18 кв.м, з балконом, телевізор,
холодильник, пральна, інтернет, для сім’ї)
- 4 тис.грн, для однієї людини - 3,5 тис.грн.
Тел.: (066) 673-40-03.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Архітектора Вербицького, 7/16, 14 кв.м,
телевізор, холодильник, пральна, диван,
стінка, для однієї людини) - 3,5 тис.грн.
Тел.: 572-61-23.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (вул. Ревуцького, 7/16, 14 кв.м, пральна-автомат, холодильник, меблі, для двох людей) - 4,5 тис.
грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 3-кімн. Харківський (Харківське
шосе, 4/5, 16 кв.м, все є, для одного) - 2,5
тис.грн, для двох людей - 3 тис.грн. Тел.:
(099) 220-62-47.
·Частину кімнати в 2-кімн. Харківський (пр.
М.Бажана, 5/9, 15/10 кв.м, підселення для
дівчини або жінки) - 500 грн/міс. Тел.: (096)
281-70-62.
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Кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул. ШоломАлейхема, 7/9, 10 та 12 кв.м, холодильник,
пральна-автомат). Тел.: (097) 535-65-74.
·Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул.
О.Бойченка, 3/9, 13 кв.м, балкон, без хазяїв,
закривається на ключ, меблі, холодильник,
телевізхор, пральна, інтернет, метро - 5 хв.,
для одного хлопця) - 3,8 тис.грн. Тел.: (093)
091-88-75.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Братиславська,36, м. «Чернігівська», 5/9, 16 кв.м,
з балконом, меблі, інтернет, пральна-автомат) - 3 тис.грн. Тел.: (067) 288-57-80.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Космонавта
Волкова, 4/9, 18/7 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, балкон заскл.,
для одного хлопця) - 3 тис.грн + комунальні.
Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Маршала
Жукова,25, 4/9, 15 кв.м, для однієї людини,
меблі, побутова техніка) - 2,5 тис.грн, підселення - 1,5 тис.грн, підселення - 900 грн.
Тел.: (099) 435-64-48.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Маршала
Жукова,30, 5/9, 12 кв.м, охайна, меблі, одна
хазяйка, побутова техніка, для однієї людини) - 3 тис.грн. Тел.: (067) 995-05-04.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Милютенка,40, 6/9, 14/7 кв.м, під ключ, меблі,
інтернет, телевізор, пральна-автомат, для
сім’ї) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 706-06-25.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (вул. Мілютенка, 7/9, 18/8 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї дівчини, одна хазяйка) - 3,2 тис.грн. Тел.: (066)
326-01-47.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Архітектора Ніколаєва,7, 10/16, 54/31/10 кв.м, без
хазяїв, під ключ, з балконом, меблі, інтернет,
телевізор, бойлер, пральна-автомат) - 4 тис.
грн. Тел.: (098) 692-20-56.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Каштанова, 7/16, 14 кв.м, потрібна допомога по
господарству, для дівчини або жінки) - 600
грн. Тел.: 548-32-36, (095) 793-11-60.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, 6/16, 17 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї людини) - 3,7 тис.грн. Тел.: (063) 527-92-53.
·Кімнату в 2-кімн. Троєщина (вул. Сабурова,5, 5/9, 54/31/9 кв.м, окрема кімната для
однієї людини, меблі, телевізор, інтернет,
пральна-автомат) - 2,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (067) 288-57-80.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Академіка
Курчатова, 1/9, 15 кв.м, зупинка поряд) - 3
тис.грн + комунальні. Тел.: (073) 786-80-28.
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·Кімнату

в 3-кімн. Лісовий (вул. Кіото,11,
м. «Чернігівська», 11/16, 19,5/12 кв.м, побутова техніка нов., склопакети, після ремонту, меблі на замовлення, м. «Лісова»,
без хазяїв, охорона, євроремонт будинку) - 5
тис.грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·Кімнату в 3-кімн. Лісовий (вул. Маршала
Жукова, 6/9, 18 кв.м, балкон, телевізор, холодильник, пральна, диван, стінка, для дівчини) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул.
Лісківська, 2/71, 2/16, 12 кв.м, з балконом,
для дівчат) - 2 тис.грн. Тел.: (093) 140-86-39.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. М.   Закревського,27, 5/16, 16 кв.м, побутова техніка,
меблі, гарний стан, для 1-2 дівчат, довгостроково) - 3 тис.грн. Тел.: (097) 544-35-95.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. М.
Цвєтаєвої, 4/16, 15/9 кв.м, новобудова, холодильник, телевізор, меблі, пральна, інтернет, для одного хлопця або дівчини) - 3,7
тис.грн. Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. М.
Цвєтаєвої, 6/16, 16/9 кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, пральна, бойлер, інтернет, для однієї дівчини) - 4 тис.грн. Тел.:
(050) 536-65-57.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О .Бальзака, 1/16, 12 кв.м, для двох людей, поряд
ТЦ «Район») - 3 тис.грн + комунальні. Тел.:
(099) 355-03-43.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, 5/16, 12 кв.м, для однієї людини) - 3,5
тис.грн. Тел.: (099) 911-94-80.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (вул. О. Бальзака, 6/16, 16/9 кв.м, сучасні меблі, металопластикові вікна, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, євроремонт, для одного
чоловіка або хлопця) - 3,2 тис.грн. Тел.:
(098) 568-45-59.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 10/16, 19 кв.м, ремонт, побутова
техніка, кондиціонер, без хазяїв, для сім’ї)
- 4,5 тис.грн. Тел.: (068) 592-54-91.
·Кімнату в 3-кімн. Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 17/8 кв.м, холодильник, телевізор, меблі, пральна) - 4 тис.грн + комунальні. Тел.: (050) 536-65-57.
·Кімнату в гуртожитку. Лісовий (пр. Лісовий, 5/5, 18/12 кв.м, блокова система,
сучасні меблі, холодильник, пральна, телевізор, інтернет, для сім’ї) - 4 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
·Частину кімнати в 2-кімн. Лісовий (вул.
Шолом-Алейхема, 3/5, 20 кв.м, підселення).
Тел.: (099) 238-07-18.
·Частину кімнати в 2-кімн. Троєщина (пр.
В. Маяковського,27, 6/9, 50/17/9 кв.м, меблі,
телевізор, інтернет, пральна, підселення для
жінки) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 706-06-25.
·Частину кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул.
Маршала Жукова, 2/9, 15 кв.м, підселення для
дівчини або жінки, меблі, побутова техніка,
пральна-автомат, інтернет, м. «Лісова» - 4
зупинки) - 1,75 тис.грн. Тел.: (067) 995-05-04.
·Частину кімнати в 3-кімн. Лісовий (вул.
Маршала Жукова,47, 1/9, 14 кв.м, під ключ,
два ліжка, все необхідне, пральна-автомат,
інтернет, для однієї дівчини з офісним графіком праці) - 1,75 тис.грн без комісійних.
Тел.: (063) 787-24-62.
·Частину кімнати в 3-кімн. Троєщина (пр.
В. Маяковського, 13/16, 18/9 кв.м, меблі,
балкон, пральна-автомат, підселення для однієї
дівчини) - 1,7 тис.грн. Тел.: (067) 599-40-16.

.·

ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

Дві кімнати в 3-кімн. ДВРЗ (вул. Макаренка,
2/5 цегл., 80/53/9,5 кв.м, сталінка, після ремонту, гарний стан, все необхідне) - 7,8 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (066) 227-25-49.
·Кімнату в 2-кімн. Березняки (вул. Березняківська, 5/9, 18 кв.м, підселення для дівчини). Тел.: (093) 030-18-91.

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

·Кімнату в 2-кімн. Березняки (пр. П.Тичини,

5/16, 14 кв.м, холодильник, пральна, інтернет, диван, для однієй людини, одна хазяйка) - 3,7 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.

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

·Кімнату

3

482-01-13, 482-08-62

в 2-кімн. Воскресенка (б. Перова, 4/5, 16/7 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет) - 3,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (б. Перова,
5/9, 15/8 кв.м, для однієї людини, меблі, інтернет, телевізор, пральна-автомат) - 1,8 тис.
грн, для двох людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (098)
692-20-56.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
В.Сєрова, 4/5, 15/7 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, одна хазяйка) - 2,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (066) 326-01-50.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Генерала
Карбишева, 5/5, 12 кв.м, холодильник, все необхідне, для однієї жінки або дівчини) - 2,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 592-54-91.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Кибальчича,9, 4/16, 12/8 кв.м, меблі, побутова
техніка, для однієї людини) - 3 тис.грн, для
двох людей - 4 тис.грн з комунальними.
Тел.: (067) 995-05-04.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Курнатовського, 1/5, 16/7 кв.м, металопластикові
вікна, грати, окр. ходи, меблі, холодильник,
пральна, інтернет, для одного хлопця) - 3
тис.грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул. Курнатовського, 3/5, 15/7 кв.м, ходи окр., меблі,
холодильник, пральна, інтернет, для однієї
людини) - 3 тис.грн. Тел.: (099) 292-35-89.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 1/5, 16 кв.м, для дівчини) - 2,5
тис.грн. Тел.: 510-99-70.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 2/5, 16/7 кв.м, сучасні меблі,
телевізор, холодильник, пральна, інтернет,
металопластикові вікна, для 1-2 дівчат) - 4
тис.грн. Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П.Запорожця, 2/5, 16 кв.м, ходи окр., сучасні
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, для 1-2 жінок від 40 років) - 3,5 тис.
грн. Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
П. Запорожця, 3/5, 16 кв.м, євроремонт,
шафа-купе, нов. ліжко з ортопедичним матрацем, склопакети, холодильник, телевізор,
пральна-автомат, для однієї жінки, одна хазяйка) - 3 тис.грн. Тел.: (066) 300-07-12.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
Сєрова, 3/5, 15/8 кв.м, меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, для однієї дівчини або жінки) - 2,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 026-63-55.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
С. Стальського, 2/5, 15 кв.м, прохадна, для
жінки, пральна, одна хазяйка) - 2,5 тис.грн.
Тел.: (093) 920-35-86.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресенка (вул.
С. Стальського, 4/5, 13 кв.м, ходи окр., без
хазяїв, балкон, закривається на ключ, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, інтернет,
для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.

·Кімнату

в 2-кімн. Воскресенка (вул.
С. Стальського, 4/5, 13 кв.м, ходи окр., закривається на ключ, без хазяїв, з балконом,
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, для однієї дівчини) - 3,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 2-кімн. Воскресченка (вул. Курнатовського, 1/9, 15/7 кв.м, ходи окр., меблі,
холодильник, пральна, інтернет, металопластикові вікна, грати) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул.
Космічна, 3/5, 15 кв.м, без хазяїв, закривається на ключ, меблі, холодильник,
пральна, інтернет, для сім’ї) - 3 тис.грн +
комунальні. Тел.: (099) 419-64-73.
·Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул.
О.Бойченка, 3/9, 16/8 кв.м, закривається
на ключ, меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, м. «Чернігівська» - 5 хв.)
- 4,6 тис.грн. Тел.: (095) 676-48-94.
·Кімнату в 2-кімн. Комсомольський (вул.
Челябінська,15, 5/9, 15 кв.м) - за домовленістю. Тел.: 516-68-49.
·Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул.
Сверстюка, 5/9, 18 кв.м, баз хазяїв, два дивани, шафа-купе, холодильник, пральна-автомат, балкон заскл., для 1-2 людей, у другій
кімнати проживає жінка 40 років, м. «Лівобережна» - 5 хв.) - 4 тис.грн + комунальні.
Тел.: (068) 956-27-76.
·Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Флоренції, 8/16, 14 кв.м, холодильник, пральна,
диван, стінка, гарний ремонт, для однієї дівчини) - 4 тис.грн. Тел.: (068) 350-24-65.
·Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Челябінська, 1/16, 10 кв.м) - за домовленістю.
Тел.: (099) 361-77-80.
·Кімнату в 2-кімн. Лівобережний (вул. Шептицького, 14 кв.м, диван, стінка, балкон,
після ремонту, хазяйка, для однієї людини,
10 хв. пішки до м. «Лівобережна») - 2,5 тис.
грн. Тел.: (095) 751-29-97.
·Кімнату в 2-кімн. Лісовий (пр. А.Навої,
1/5, 15 кв.м, окр., все необхідне, для однієї
жінки) - 3 тис.грн, для двох жінок - 4 тис.
грн. Тел.: (068) 592-54-91.
·Кімнату в 2-кімн. Нова Дарниця (Харківське шосе,19, 14/19). Подобово - 200 грн.
Тел.: (063) 937-58-14.
·Кімнату в 2-кімн. Райдужний (пр. Генерала
Ватутіна, 8/9, 18 кв.м, з балконом, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, кахель,
балкон заскл.) - 3,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (066) 300-94-63.
·Кімнату в 2-кімн. Русанівка (вул. Ентузіастів, 9/9, 16/8,5 кв.м) - за домовленістю.
Тел.: (096) 875-79-73.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (вул. Каунаська, 2/5, 14 кв.м, для одного хлопця, хазяйка) - за домовленістю. Без посередників.
Тел.: (050) 771-80-27.
·Кімнату в 2-кімн. Соцмісто (пр. Соборності, 8/9 пан., 12/8,5 кв.м, с/в окр., після
ремонту, все необхідне, хазяйка) - 3 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (067) 751-70-97.
·Кімнату в 3-кімн. Березняки (вул. Серафимовича, 6/9, 12 кв.м, телевізор, холодильник, пральна-автомат, для дівчини) - 3
тис.грн. Тел.: (066) 573-40-03.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова,
2/5, 16 кв.м) - за домовленістю. Тел.: (068)
117-51-69.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова,
6/9, 15 кв.м, для жінки, яка працює). Тел.:
(097) 517-36-15.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (б. Перова,
7/9, 12 кв.м, холодильник, пральна МАЛЮТКА, два дивани, меблі, для двох дівчат
або для сім’ї) - 3 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. Кибальчича, 2/16, 15/8 кв.м, для однієї дівчини)
- 3 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 3-кімн. Воскресенка (вул. Кибальчича, 5/16, 15 кв.м, з балконом, для пари
або двох дівчат, хазяйка проживає 2-3 доби
на міс.) - 3,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(099) 911-94-80.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
А.Малишка,13, 3/16, 18 кв.м, євроремонт, італ.
меблі, паркет, 2 балкони, побутова техніка,
одна хазяйка, для одного чоловіка) - 3,5 тис.
грн. Без посередників. Тел.: (095) 536-50-69.
·Кімнату в 3-кімн. Комсомольський (вул.
А.Малишка, 4/9, 17/8 кв.м, сучасні меблі,
холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
балкон заскл., металопластикові вікна, 5 хв.
до метро, для однієї людини) - 3,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. Є.
Сверстюка, м. «Лівобережна», 9/16, 10 кв.м,
бажано для жінки). Тел.: (097) 403-17-22.
·Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул. Шептицького, 1/9, 14/8 кв.м, без хазяїв, меблі,
балкон заскл., закривається на ключ, холодильник, телевізор, інтернет, пральна) - 4,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
·Кімнату в 3-кімн. Лівобережний (вул.
Шептицького, 1/9, 14 кв.м, без хазяїв, закривається на ключ, з балконом, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
пральна) - 4,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(098) 568-45-59.
·Кімнату в 3-кімн. Нова Дарниця (пров.
Волго-Донський, 6/9, 16 кв.м, з балконом,
телевізор, холодильник, пральна, два дивани, для двох людей) - 3,5 тис.грн. Тел.:
(066) 673-40-03.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (б. Верховної
Ради, 4/5, 20 кв.м) - за домовленістю. Тел.:
(099) 630-72-11.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Будівельників, м. «Дарниця» - 2 хв. пішки, 3/5, 16
кв.м, меблі, холодильник, пральна, інтернет,
для однієї людини) - 3,5 тис.грн. Тел.: (093)
091-88-75.
·Кімнату в 3-кімн. Соцмісто (вул. Міста Шалетт,5, 2/5, 15 кв.м, без хазяїв, для 1-2 людей,
меблі, пральна-автомат, холодильник, телевізор) - 3 тис.грн. Тел.: 383-70-06.
·Кімнату в 4-кімн. Стара Дарниця (вул.
Азербайджанська, 9/18, 10 кв.м, кухня 12
кв.м, великий хол 17 кв.м, після ремонту,
склопакети) - 3 тис.грн. Тел.: 257-41-07.
·Кімнату в гуртожитку. Лісовий (вул. Братиславська, 1/5, 14/12 кв.м, металопластикові
вікна, грати, меблі, холодильник, пральна,
інтернет, м. «Чернігівська») - 4 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 536-65-57.
·Частину кімнати в 1-кімн. Лівобережний (вул.
Челябінська, 5/16, 17 кв.м, одна хазяйка, для
однієї жінки, м. «Лівобережна» - 10 хв. пішки)
- 1,6 тис.грн. Тел.: (063) 299-05-58.
·Частину кімнати в 2-кімн. Березняки (вул.
Березняківська, 9/9, 24 кв.м, підселення для
хлопця, телевізор, є кішка) - 2,5 тис.грн.
Тел.: (093) 030-18-91.
·Частину кімнати в 2-кімн. Райдужний
(вул. Райдужна, 2/9, 18 кв.м, підселення для
жінки, побутова техніка) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(093) 920-35-86.
·Частину кімнати в 3-кімн. Комсомольський
(вул. А.Малишка, м. «Дарниця», 3/9, 15
кв.м, для однієї жінки, без хазяйки) - 2 тис.
грн + комунальні. Тел.: (063) 299-05-58.

.·
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Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Івашкевича,
2/5, 11 кв.м, хрущовка, меблі, для однієї людини) - 2,5 тис.грн. Тел.: (099) 331-92-67.
·Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Івашкевича, 2/5, 12 кв.м, сум., здається дальня кімната, меблі, холодильник, пральна, інтернет,
для однієї дівчини або одного хлопця) - 2,5
тис.грн. Тел.: (050) 536-65-57.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. З.Гайдай, 1/9,
12 кв.м) - 2,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.

·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. Л.Гавро,

4/16, 13 кв.м, ліфт, телевізор плазма,
пральна, бойлер, лічильники, вбуд. кухня,
2-камерний холодильник, НВЧ-піч, мультиварка, м. «Оболонь», «Петрівка», для однієї
людини, один господар) - 3 тис.грн. Тел.:
(067) 501-59-08.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. М.Залки,
3/9, 18 кв.м, одна хазяйка, для двох дівчат) 4 тис.грн. Тел.: (099) 355-03-43.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (вул. М.Залки,8,
4/9, 14 кв.м, з балконом, гарний стан, одна
хазяйка, диван, дві шафи, крісло-ліжко,
пральна-автомат, НВЧ-піч, інтернет, для
однієї дівчини) - 3 тис.грн з комунальними.
Тел.: (095) 629-80-48.
·Кімнату в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв
Сталінграда, 9/16, 16/9 кв.м, м. «Оболонь»
- 10 хв.) - 2,5 тис.грн. Тел.: (095) 443-24-02.
·Кімнату в 3-кімн. Оболонь (пр. Героїв
Сталінграда,16, 2/25, 18 кв.м, необхідні
меблі, телевізор, холодильник, інтернет, для
одного хлопця, м. «Мінська» - 5 хв.) - 3 тис.
грн. Тел.: (098) 692-20-56.
·Куренівка (вул. Вишгородська, 12/16, 34/17/9
кв.м, кондиціонер, євроремонт, паркет, меблі,
холодильник, телевізор, пральна, бойлер) - 7
тис.грн. Тел.: (066) 837-75-60.
·Частину кімнати в 2-кімн. Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,17, 2/9, 12 кв.м, підселення
бажано для чоловіків до 40 років, можна для
жінок) - 1,8 тис.грн. Тел.: (097) 896-14-31.

.·

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

.·

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

Кімнату в 2-кімн. Печерськ (вул. Лаврська,
9/9, 15 кв.м, побутова техніка, одна хазяйка,
5 хв. до метро пішки, для однієї дівчини) 3,5 тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
·Кімнату в 2-кімн. Центр (вул. Предславинська, 3/5 цегл., 18 кв.м, з балконом, житловий
стан, пральна-автомат, інтернет, бронедвері,
домофон, для 2-3 людей, власна) - 3,8 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (063) 854-58-95.
·Кімнату в гуртожитку (вул. Кіквідзе, м.
«Дружби народів» - 5 хв., 1/5, 27 кв.м, сімейного типу, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, коридорна система, туалет, душова, кухня) - 4,8 тис.грн +
комунальні. Тел.: (098) 049-06-16.
Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. В. Порика,3, 6/9, 16/8 кв.м, окрема, меблі, балкон,
телевізор, пральна-автомат, одна хазяйка,
для однієї людини) - 2,8 тис.грн, для двох
людей - 3,5 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Г. Гонгадзе, 7/16, 16 кв.м, с/в окр., необхідні меблі,
побутова техніка) - 2,8 тис.грн. Тел.: 599-06-12.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пров. Межовий, 9/9, 12 кв.м, холодильник, телевізор,
інтернет, диван, чиста, охайна, після ремонту) дешево. Тел.: (099) 143-86-77.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр.
«Правди»,19/3, 10/18, 15 кв.м, ліжко, шафи,
стіл, пральна-автомат, інтернет, гарний стан,
одна хазяйка, для одного хлопця) - 3 тис.грн
з комунальними. Тел.: (096) 918-24-02.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Свободи,17, 6/9, 14/8 кв.м, з балконом, меблі, один
господар) - 2,5 тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Свободи,32, 11/12, 18 кв.м, з балконом, шафа,
2-спальне ліжко, телевізор, гарний стан,
склопакети, нов. столярка, плитка, кухня) 4 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·Кімнату в 2-кімн. Виноградар (пр. Свободи, 9/9, 11 кв.м, з балконом, шафа,
спальне місце, стіл) - 2 тис.грн. Тел.: (066)
501-38-84.
·Кімнату в 2-кімн. Вітряні Гори (вул. Червонопільська,8, 4/5, 16/7 кв.м, меблі, інтернет,
телевізор, пральна-автомат, бойлер) - 2,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 347-83-15.
·Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Вишгородська, 4/5 цегл., 14 кв.м, необхідні меблі,
побутова техніка) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067)
444-70-41.
·Кімнату в 2-кімн. Куренівка (вул. Їжакевича, 5/5, 16 кв.м, металопластикові вікна,
одна хазяйка, ремонт, побутова техніка, для
однієї дівчини, с/в окр., довгостроково) - 3
тис.грн. Тел.: (098) 274-20-20.
·Кімнату в 2-кімн. Поділ (вул. Межова, 1/5,
16 кв.м, хрущовка, телевізор, гаряча вода,
колонка, пральна, НВЧ-піч, склопакети,
диван, шафа, для однієї жінки) - 2,5 тис.грн
+ комунальні 500 грн. Тел.: (063) 397-93-55
(Оксана).
·Кімнату в 2-кімн. Поділ (пров. Квітневий,
4/9, 15/8 кв.м, одна хазяйка, дуже чиста, у
вихідні хазяйка на дачі, для одного хлопця,
вся побутова техніка) - 3 тис.грн. Тел.: (066)
927-88-67.
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (вул. Г. Гонгадзе, 10/12, 14/8 кв.м, один господар, гарні
умови, поряд транспорт, для однієї людини)
- 3 тис.грн, торг. Тел.: (063) 389-74-59.
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр. В. Порика, 9/12, 15 кв.м, євроремонт, гарний стан,
ортопедичне ліжко, шафа-купе, можна для
сім’ї) - 3,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Кімнату в 3-кімн. Виноградар (пр.
«Правди»,94, 8/9, 14/7 кв.м, окрема, меблі,
телевізор, пральна-автомат, інтернет, для
дівчини) - 2,3 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
·Кімнату в 3-кімн. Куренівка (вул. Петропавлівська, 7/9, 14 кв.м, з балконом, поряд парк,
диван, шафа, для однієї людини) - 3 тис.грн з
комунальними. Тел.: (096) 918-24-02.
·Кімнату в 3-кімн. Поділ (пров. Квітневий,
8/16, 15 кв.м, ліжко, шафа, телевізор, стіл,
можна для сім’ї) - 4,5 тис.грн. Тел.: (066)
501-38-84.
·Кімнату в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала
Гречка, 7/9, 12 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, пральна, для однієї людини) - підселення - 1,5 тис.грн. Тел.: (066) 903-79-44.
·Половину кімнати в 2-кімн. Виноградар
(вул. Н.Ужвій, 14/16, 13,5/12 кв.м, склопакети, гарний стан, інтернет, пральна, НВЧпіч, бронедвері, телевізор, охорона, для
хлопця) - 2,1 тис.грн з комунальними. Тел.:
(063) 854-58-95.
·Частину кімнати в 2-кімн. Виноградар (пр.
Свободи,38, 7/12, 12/8 кв.м, окрема, меблі,
холодильник, телевізор, пральна-автомат,
інтернет, підселення для хлопця) - 1,5 тис.
грн. Тел.: (098) 021-91-09.
·Частину кімнати в 3-кімн. Виноградар
(вул. Світлицького,28, 6/9, 16/8 кв.м, окрема,
пральна-автомат, для дівчини) - 1,7 тис.грн.
Тел.: (093) 364-83-06.

.

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Кольцова,
3/9, 15 кв.м, для дівчини, побутова техніка,
телевізор, одна хазяйка, ринок «Дніпро») 2,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (б. Р.Роллана,
3/9, 14 кв.м, балкон заскл., необхідні меблі,
окремо холодильник, телевізор, для одного
хлопця, одна хазяйка, після ремонту) - 3 тис.
грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Жмеринська, 5/9, 12 кв,м, для будівельників). Оплата
- ремонт квартири. Тел.: (063) 072-11-89.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Зодчих,
3/9, 14 кв.м, необхідні меблі, телевізор, побутова техніка, інтернет, для однієї людини)
- 3 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Ю.
Строкача, 4/14, 70/17/16 кв.м, побутова
техніка, розвинута інфраструктура, новобудова, гарний стан) - 2,8 тис.грн з комунальними. Тел.: (050) 950-81-02.
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·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (вул. Я. Ко- ·Готельну.

ласа, 3/9, 15/7 кв.м, побутова техніка, одна
хазяйка, м. «Святошин») - 3 тис.грн. Тел.:
(067) 589-17-73.
·Кімнату в 2-кімн. Борщагівка (пр. Корольова, 4/9, 18 кв.м, балкон заскл., одна
хазяйка, побутова техніка, інтернет, після
ремонту, для однієї дівчини, зупинка «Жолудєва») - 3 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
·Кімнату в 2-кімн. Новобіличі (вул. Генерала Наумова, 6/9, 9 кв.м, для жінки, яка
веде здоровий спосіб життя, один хазяїн)
недорого. Тел.: (099) 421-60-95.
·Кімнату в 2-кімн. Святошин (вул. Клавдіївська, 2/5, 15 кв.м, побутова техніка, колонка, без хазяйки, можна для 1-2 людей) - 4
тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 2-кімн. Святошин (пр. Перемоги,
3/9, 15 кв.м, для одного хлопця, одна хазяйка, побутова техніка, м. «Святошин» - 5
хв.) - 3,5 тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 2-кімн. Святошин (пр. Перемоги, 3/9, 15 кв.м, для одного хлопця, одна
хазяйка, побутова техніка, м. «Святошин» 5 хв., район памятника Вернадському) - 3,5
тис.грн. Тел.: (067) 589-17-73.
·Кімнату в 3-кімн. Академмістечко (вул.
Маршака, 1/1, 25 кв.м, побутова техніка,
можна для сім’ї, м. «Академмістечко» - 10
хв.) - 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Генерала Наумова, 8/9, 15 кв.м, балкон заскл.,
під ключ, побутова техніка, бойлер, для двох
дівчат) - 2,5 тис.грн. Тел.: (050) 081-65-54.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жмеринська, 1/9, 14 кв.м, окремо власня кухня 7
кв.м, холодильник, газплита, мийка, гаряча
та холодна вода, телевізор плазма, під ключ,
душова кабіна, побутова техніка, інтернет,
для сім’ї) - 4 тис.грн. Тел.: (063) 532-11-43.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Жмеринська, 3/9, 18/7 кв.м, гарний ремонт, для
одного хлопця, побутова техніка) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (096) 435-44-87.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Зодчих,
3/9, 12 кв.м, кухня 6 кв.м, с/в окр., меблі, техніка, житловий стан, без хазяїв, для однієї дівчини) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 537-93-89.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (вул. Симиренка, 4/9, 12 кв.м, все окр., гарний стан, все
необхідне, хазяйка, гарний транспортний
розв’язок, для однієї людини) - 4 тис.грн, для
двох людей - 6 тис.грн. Тел.: (050) 924-22-25.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Курбаса, 11/16, 14 кв.м, з балконом, побутова
техніка, гарний транспорт). Тел.: 587-57-88.
·Кімнату в 3-кімн. Борщагівка (пр. Л. Курбаса, 8/9, 15 кв.м, меблі, побутова техніка,
для дівчини або хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(098) 590-26-45.
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Щербаківського,60, 4/5, 13 кв.м, для одного хлопця або
дівчини, м. «Нивки») - 3,5 тис.грн. Тел.:
(050) 924-22-25.
·Частину кімнати в 2-кімн. Борщагівка (б.
Р.Роллана, 4/9, 18 кв.м, гарна, чиста, після
ремонту, підселення для однієї дівчини) - 1,8
тис.грн. Тел.: (096) 435-44-87.
·Частину кімнати в 3-кімн. Борщагівка
(вул. Генерала Наумова, 8/9, 16 кв.м, балкон
заскл., підселення для дівчини, побутова
техніка, бойлер, пральна) - 1,5 тис.грн. Тел.:
(050) 081-65-54.

.·

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

Кімнату в 2-кімн. Відрадний (пр.
Відрадний, 4/9, 14 кв.м, одна хазяйка на дачі
все літо, побутова техніка, бойлер, пральна,
для однієї людини) - 3 тис.грн. Тел.: (063)
532-11-43.
·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Волинська, 2/5, 14/7 кв.м, для однієї людини, побутова техніка, меблі, гарний транспортний
розв’язок) - 2,7 тис.грн. Тел.: (050) 014-34-41.
·Кімнату в 2-кімн. Солом’янка (вул. Солом’янська, 2/5, 19 кв.м, для двох хлопців) - 2
тис.грн. Хазяйка. Тел.: (098) 034-42-23.
·Кімнату в 3-кімн. Відрадний (б. І.Лепсе,
2/5, 16/7 кв.м, побутова техніка, інтернет,
для одного хлопця) - 2,5 тис.грн. Тел.: (067)
589-17-73.
·Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка
(вул. Солом’янська, 3/5, 15 кв.м, ходи окр.,
меблі, телевізор, холодильник, пральна, для
одного хлопця) - 1,9 тис.грн + комунальні.
Тел.: (068) 668-55-04.
·Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка
(вул. Солом’янська, 4/5, 18 кв.м, балкон,
телевізор, холодильник, пральна, диван,
стінка, для одного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.:
(066) 573-40-03.
·Частину кімнати в 2-кімн. Солом’янка
(вул. Солом’янська, 4/5, 18 кв.м, з балконом,
телевізор, холодильник, праотна, диван,
стінка, для одного хлопця) - 2 тис.грн. Тел.:
(093) 923-41-02.

.·

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

Дві кімнати в 4-кімн. Центр (вул. Зоологічна, 3/7, 30/15 кв.м, без хазяїв, меблі, холодильник, пральна, інтернет, телевізор, для
двох людей) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(063) 362-64-11.
·Кімнату в 2-кімн. Центр (вул. Січових
Стрільців, 3/5 цегл., 29 кв.м, з балконом, для
двох дінок, які працюють, одна хазяйка) по
1,5 тис.грн/людина разом з комунальними.
Тел.: (063) 728-82-55.
·Кімнату в 2-кімн. Центр (пр. Перемоги,2,
5/7, 11 кв.м, інтернет, побутова техніка, для
однієї людини). Тел.: (066) 744-33-20.
·Кімнату в 3-кімн. Нивки (вул. Академіка Туполєва, 3/5, 15 кв.м, меблі, інтернет, телевізор,
для дівчини) - 3,7 тис.грн. Тел.: 400-75-64.
·Кімнату в 3-кімн. Центр (вул. Саксаганського, м. «Університет», 4/6, 20/15 кв.м, без
хазяїв, меблі, холодильник, телевізор, інтернет, пральна, металопластикові вікна, до
метро 5 хв., для 1-2 дівчат) - 8 тис.грн. Тел.:
(066) 300-94-63.
·Кімнату в 3-кімн. Шулявка (вул. Дорогожицька, 1/5, 15 кв.м, холодильник, телевізор,
пральна машина, меблі) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(094) 899-06-12.

· Кімнату в 3-кімн. Шулявка (пр.
Перемоги,20, 3/9, 15 кв.м, тільки
для жінки, м. «Політехнічний інт») - 2,5 тис.грн. Терміново. Тел.:
236-19-30, (098) 420-69-22.

·Кімнату

в 4-кімн. Нивки (вул. Маршала
Гречка, 4/9, 10 кв.м, під ключ, з балконом
заскл., меблі, пральна, для однієї людини) 2,5 тис.грн. Тел.: (050) 663-86-20.
·Частину кімнати в 1-кімн. Шулявка (вул.
М.Руданського, 15 хв. пішки до м. «Берестейська», 20 хв. пішки до м. «Дорогожичі»,
3/5, 17 кв.м, бажано для студентів) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (096) 490-24-79.
·Частину кімнати в 2-кімн. Нивки (вул. Маршала Гречка, 4/9, 10 кв.м, балкон заскл., підселення для однієї людини, холодильник, пральна,
інтернет, меблі, паркет) - 2 тис.грн, для двох
людей - 4 тис.грн. Тел.: (066) 903-79-44.
·Частину кімнати в 2-кімн. Центр (вул. Січових Стрільців, 3/5, 20 кв.м, підселення
для працюючих жінок) - 1,5 тис.грн з комунальними. Тел.: (063) 782-92-55.

.·

здам в оренду 1 кімнатні

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

Готельну. Автовокзал (пр. Науки, 4/9,
22/12/4 кв.м, без меблів, шафа, кухон. меблі,
газплита, бойлер, ванна сидяча) - 4 тис.грн +
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.

Автовокзал (пр. Науки, 4/9,
22/13/4 кв.м, шафа, бойлер, меблі на кухні,
без побутової техніки) - 4 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
·Готельну. Голосіїв (пр. Науки, 3/9, 24/12/4
кв.м, без меблв та побутової техніки, шафа,
НВЧ-піч, стіл кухон., сидяча ванна, балкон
4 кв.м незаскл.) - 4,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 554-37-93.
·Готельну. Корчувате (вул. Набережно-Корчуватська, 7/9, 22 кв.м, с/в сум., без балкона, ремонт, стінка, софа, холодильник,
телевізор, пральна МАЛЮТКА) - 5 тис.грн.
Тел.: (068) 956-27-76.
·Деміївка (вул. Деміївська, м. «Голосіївська», готель «Мир», 4/9, 29/16/5 кв.м,
все необхідне) - 4,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (050) 924-22-25.
·Теремки (вул. Академіка Заболотного,
район ринка, 3/14, 36/17,5/8,5 кв.м, КТ,
балкон заскл., побутова техніка, меблі) - 7
тис.грн. Тел.: (050) 819-66-56.
·Центр (вул. Велика Васильківська,102,
7/10, 30 кв.м, ремонт, меблі, на літо). Тел.:
(066) 516-96-63.

.·

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

Готельну. Харківський (Харківське шосе,
2/9, 33/18/6 кв.м, с/в сум., холодильник,
пральна, телевізор, ліжко, стіл, балкон
заскл., для сім’ї, можна з дитиною, після
косметичного ремонту) - 6 тис.грн. Тел.:
(050) 986-73-79.
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська,49, м.
«Червоний хутір», 4/9, 37/19/9 кв.м, ремонт,
склопакети, кондиціонер, бойлер, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, кахель,
балкон заскл., бронедвері) - 5 тис.грн. Тел.:
(095) 091-49-65.
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 5/9, 15
кв.м, меблі, тел., холодильник, телевізор) 4,5 тис.грн. Тел.: (093) 030-74-26.
·Нова Дарниця (вул. Вереснева,14/39, м.
«Червоний хутір», 3/4, 32/18/7 кв.м, ремонт,
склопакети, меблі, телевізор, холодильник,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.
грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Нова Дарниця (вул. Колекторна, м. «Бориспільська», 4/5, 35/18/8 кв.м, євровікна,
меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна, бронедвері, балкон заскл.) - 6 тис.
грн. Тел.: (098) 805-98-37.
·Нова Дарниця (вул. Привокзальна,8, 4/9,
32/18/7 кв.м, ремонт, меблі, кондиціонер,
телевізор, холодильник, пральна-автомат,
кахель, балкон заскл., бронедвері) - 6,5 тис.
грн. Тел.: (063) 242-11-55.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, 10/16,
34/18/9 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (095)
756-15-63.
·Нова Дарниця (вул. Санаторна,18, м. «Позняки», 5/16, 34/18/9 кв.м, ремонт, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 6 тис.грн. Тел.: (093)
498-41-54.
·Нова Дарниця (вул. Севастопольська,1,
Дарницький вокзал, ринок, 3/5, 44/22/8 кв.м,
ремонт, євровікна, меблі, телевізор, холодильник, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 6,5 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Нова Дарниця (вул. Тростянецька, 7/10, 18/8
кв.м, телевізор, холодильник, пральна, с/в окр.,
кахель, склопакети, диван, стінка, вбуд. кухня)
- 8 тис.грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Осокорки (вул. Завальна,10, 10/22, 48/22/12
кв.м, ремонт, нов. меблі, кондиціонер, телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 8,5 тис.грн. Тел.: (096)
995-26-38.
·Позняки (вул. С.Крушельницької,15-В,
9/22, 39/19/10 кв.м, сучасний ремонт, вбуд.
меблі, телевізор, холодильник, пральна,
кондиціонер, кахель, балкон заскл.) - 9,5 тис.
грн. Тел.: (067) 884-57-17.
·Позняки (вул. Урлівська, м. «Позняки»,
8/22, 41/19/14 кв.м, ремонт, нов. меблі, телевізор, холодальник, кахель, кондиціонер,
бойлер, НВЧ-піч, пральна-автомат, балкон
заскл., бронедвері) - за домовленістю. Тел.:
(063) 242-11-55.
·Позняки (пр. М.Бажана,7-В, 1/9, 28/14/6
кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна, балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
·Харківський (вул. Архітектора Вербицького,11, м. «Харківська», 7/9, 37/18/8 кв.м,
телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 7 тис.грн.
Тел.: (063) 242-11-55.
·Харківський (вул. Архітектора Вербицького, м. «Харківська», 8/16, 35/18/8 кв.м,
євровікна, меблі 2010 р., телевізор плазма,
кондиціонер, НВЧ-піч, пральна-автомат, кахель, сучасна кухня, балкон заскл., бронедвері) - 6,5 тис.грн. Тел.: (096) 995-26-38.
·Харківський (вул. Архітектора Вербицького, м. «Харківська», 8/16, 35/18/8 кв.м,
меблі 2000 р., телевізор, кондиціонер, НВЧпіч, пральна-автомат, бронедвері) - 6,5 тис.
грн. Тел.: 587-83-83.
·Харківський (вул. Вірменська,9, м. «Вирлиця», 9/16, 44/18/9 кв.м, без пральної машини, для 1-2 людей, без дітей та тварин) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: (097) 376-78-35.
·Харківський (пр. М.Бажана,7-А, м. «Харківська», 6/9, 35/18/8 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, кахель, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (094)
927-54-43.
·Харківський (Харківське шосе, 51, 3/5,
28/14/7 кв.м, склопакети, ремонт, меблі,
телевізор, холодильник, пральна, кахель,
балкон заскл., бронедвері) - 5,5 тис.грн.
Тел.: (063) 242-11-55.

.·

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

Готельну. Лісовий (вул. Космонавта Волкова,24, м. «Лісова», 3/9, 22/11/5,5 кв.м).
Тел.: (096) 532-87-81.
·Лісовий (вул. Братиславська, ринок
«Юність», 9/9, 30 кв.м, меблі, ремонт, побутова
техніка) - 7 тис.грн. Тел.: (050) 776-13-80.
·Лісовий (вул. Шолом-Алейхема, 2/9, 17/8
кв.м, меблі, холодильник, пральна, металопластикові вікна, балкон заскл., 7 хв. до
м. «Лісова») - 6 тис.грн + комунальні. Тел.:
(068) 306-72-54.
·Лісовий (пр. Лісовий, 5/9, 23/12/5 кв.м,
пральна, гарний стан) - 6 тис.грн, торг. Тел.:
(097) 279-32-06.
·Троєщина (вул. Будищанська, 2/16 пан.,
48/17,5 кв.м, паркет, с/в окр., балкон на 2
кімнати заскл., все необхідне) - за домовленістю. Тел.: (097) 432-04-65.
·Троєщина (вул. Будищанська, 3/9, 35/17/8
кв.м, меблі 2000 р., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, балкон заскл., кахель, для
сім’ї або однієї дівчини) - 6,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·Троєщина (вул. Будищанська, 6/16 пан.,
38/17,5/8,5 кв.м, паркет, килимове покриття,
с/в окр., балкон великий заскл., вихід з кімнати та кухні, холодильник, пральна, телевізор, меблі, бронедвері, тамбур) - 5 тис.
грн, торг. Тел.: (067) 446-66-32.
·Троєщина (вул. Градинська, 14/24, 19/10 кв.м,
новобудова, сучасні меблі, євроремонт, металопластикові вікна, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 7,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Троєщина (ву.Лісківська, 7/22, 19/12 кв.м,
новобудова, сучасні меблі, імп. кахель,
балкон заскл., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, для сім’ї без дітей та
тварин, які в офіційному шлюбі) - 6,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (068) 306-72-54.
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·Троєщина (вул. Лісківська, 7/16, 43/19/12
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, євровікна, кахель, гарний
стан) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (068)
668-56-94.
·Троєщина (вул. М.   Закревського, 25/25,
42/19/14 кв.м, новобудова, сучасні меблі,
вбуд. кухня, металопластикові вікна, кахель,
холодильник, телевізор, пральна, інтернет,
балкон заскл.) - 8,6 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 568-45-59.
·Троєщина (вул. М.   Закревського, 4/16,
32/18/8 кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, пилосос, балкон
заскл., після ремонту) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 053-85-85.
·Троєщина (вул. М.   Закревського,7, 9/14,
40/18/10 кв.м, великий балкон на кімнату
та кухню, необхідні меблі, пральна-автомат,
холодильник, телевізор) - 5,8 тис.грн. Тел.:
(096) 416-56-05.
·Троєщина (вул. Милославська,17, 4/9,
38/18/8 кв.м, необхідні меблі, ремонт, телевізор, інтернет, пральна-автомат) - 5,7 тис.
грн. Тел.: (067) 162-68-10.
·Троєщина (вул. Милославська, 4/25, 40/19/14
кв.м, новобудова, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, бойлер, для 1-2
людей без дітей та тварин) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої,5, 9/22,
39/18/10 кв.м, склопакети, ламінат, кахель,
порожня, без меблів та побутової техніки,
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн.
Тел.: (095) 091-49-65.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера,2, 8/9, 36/17/8
кв.м, нов. меблі, шафа-купе, кахель, побутова техніка, сучасний ремонт, довгостроково) - 7 тис.грн. Тел.: (063) 752-17-99.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера, 5/9, 18/8 кв.им,
сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, металопластикові вікна,
імп. кахель, балкон заскл., гарний стан) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 026-63-55.
·Троєщина (вул. Т. Драйзера, 6/10, 18/7
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, кондиціонер, пилосос, євроремонт,
балкон заскл.) - 6,8 тис.грн + комунальні.
Тел.: (063) 362-64-11.
·Троєщина (пр. В. Маяковського,4, 5/9,
35/16/8 кв.м, сучасний ремонт, побутова
техніка, меблі, кахель, довгостроково) - 7
тис.грн. Тел.: (097) 544-35-95.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 18/8
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, металопластикові вікна,
балкон заскл.) - 7 тис.грн + комунальні, торг.
Тел.: (098) 554-37-93.
·Троєщина (селище Троєщина, 1/1, 18 кв.м,
приват. будинок, меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, всі вигоди в будинку, бойлер, пральна, холодильник, для однієї дівчини) - 5 тис.грн. Тел.: (098) 554-37-93.
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ДНІПРОВСЬКИЙ р-н

Воскресенка (б. Перова, 2/9, 18/8 кв.м,
сучасні меблі, імп. кахель, холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, бойлер, кондиціонер, металопластикові вікна, балкон
заскл., сигналізація, для 1-2 людей) - 8,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 300-94-63.
·Воскресенка (б. Перова, 3/5, 16/7 кв.м,
сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, кахель, євровікна, балкон
заскл.) - 5,8 тис.грн + комунальні. Тел.: (099)
026-63-55.
·Воскресенка (б. Перова, 4/5, 30/15/6 кв.м,
балкон заскл., бронедвері, кахель, телевізор,
холодильник, пральна-автомат, гарнітурні
меблі) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (099)
416-92-76.
·Воскресенка (вул. Братиславська, 6/9,
16/8 кв.м, меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, балкон заскл., м. «Чернігівська» - 5 хв.) - 7 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 568-45-59.
·Воскресенка (вул. Воскресенська,11, м.
«Дарниця», 6/9, 28/14/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.
грн. Тел.: (097) 438-73-16.
·Воскресенка (вул. Е.Вільде, 8/9, 30/18/5
кв.м, ремонт, побутова техніка, душ) - 6 тис.
грн. Тел.: (099) 355-03-43.
·Воскресенка (вул. Кибальчича, 1/5, 30/15/6
кв.м, меблі 90 р., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет) - 7 тис.грн + комунальні.
Тел.: (063) 527-92-53.
·Воскресенка (вул. М.Черемшини, 1/2, окр.
вхід, студіо, 25 кв.м, сучасні меблі, душова
кабіна, вигоди в будинку, автономне опалення, холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (098)
568-45-59.
·Воскресенка (вул. П.Запорожця, 9/9,
30/13/6 кв.м, без меблів) - 5 тис.грн. Тел.:
(099) 911-94-80.
·Воскресенка (пр. Генерала Ватутіна, 7/9,
32/19/8 кв.м, меблі 2000 р., холодильник,
телевізор, пральна, інтернет, металопластикові вікна, балкон заскл.) - 6,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (099) 211-99-84.
·Готельну. Воскресенка (вул. П.Запорожця,
4/9, 25/13/4,5 кв.м, чиста) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 911-94-80.
·Комсомольський (вул. А.Малишка,27, 3 хв.
до м. «Дарниця», 5/5, 29/17/5 кв.м, балкон, металопластикові вікна, меблі, побутова техніка,
парк) - 5 тис.грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·Комсомольський (вул. А.Малишка, 4/9,
32/17/8 кв.м, вбуд. кухня, нов. холодильник,
пральна, балкон заскл., після ремонту, без
меблів, м. «Дарниця» - 5 хв. пішки) - 7,5 тис.
грн + комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
·Комсомольський (вул. Генерала Жмаченка,
5/16, 34/19/8 кв.м, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, кондиціонер, інтернет, євроремонт, 5 хв. до м. «Дарниця») - 8,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (068) 310-24-43.
·Лісовий (вул. Братиславська, 6/9, 16/7
кв.м, меблі 90 р., холодильник, телевізор,
інтернет, пральна, 2 хв. пішки до м. «Чернігівська») - 7 тис.грн + комунальні. Тел.:
(066) 300-94-63.
·Микільська слобідка (вул. МикільськоСлобідська, 7/9, 32/17/7,5 кв.м, дизайнерський ремонт) - 8 тис.грн + комунальні.
Тел.: 362-27-97.
·Райдужний (вул. Райдужна, 6/16, 18/8 кв.м,
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (098)
568-45-59.
·Райдужний (вул. Райдужна, 8/9, 35/17/8
кв.м, меблі 90-2000 р., холодильник, телевізор, пральна, інтернет, кондиціонер,
бойлер, євровікна, балкон заскл.) - 7 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, м. «Чернігівська», 4/5, 32/18/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, балкон заскл.,
бронедвері) - 5,5 тис.грн. Тел.: 383-06-22.
·Соцмісто (пр. Ю. Гагаріна, м. «Чернігівська», 4/5, 32/18/8 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, бойлер, пральна-автомат, кахель, балкон заскл., бронедвері) - 6
тис.грн. Тел.: (063) 242-11-55.

.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Мінський (вул. Полярна, 1/9, 18 кв.м, без
пральної машини, гарний стан, балкон, побутова
техніка) - 5,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Оболонь (вул. Маршала Малиновського,
2/9 цегл., 42/19/8 кв.м, с/в окр., пральна, холодильник, телевізор) - 8 тис.грн. Тел.: (097)
279-32-06.

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

·Оболонь (вул. Приозерна,10, 5/9, 35/18/8
кв.м, 2 ліжка, шафа, телевізор, для дівчини,
бажано з офісним режимом роботи, з хазяйкою) - 1 тис.грн + лічильники. Тел.: (095)
629-80-48.
·Оболонь (пр. Оболонський, 9/9, 25 кв.м,
євроремонт, нов. меблі, м. «Героїв Дніпра»)
- за домовленістю. Тел.: (097) 247-70-71.
·Оболонь (пр. Оболонський, метро, 9/9, 33
кв.м, євроремонт, все необхідне, побутова
техніка). Тел.: (093) 788-39-58.

.·

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

.·

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

Готельну. Печерськ (вул. Кіквідзе,41, 5/5
цегл., 20/12/4 кв.м, все необхідне, чиста,
для однієї людини) - 6 тис.грн + комунальні.
Тел.: (099) 069-90-55.
Виноградар (вул. Галицька,9, 1/9, 26/14/5
кв.м, меблі, ремонт, євровікна, можна пфід
офіс) - 8 тис.грн + комунальні. Тел.: (099)
938-22-68.
·Виноградар (вул. Їжакевича,24, 1/3 цегл.,
15/6 кв.м, с/в сум., без балкона, грати, меблі,
холодильник, телевізор, пральна-автомат,
косметичний ремонт, довгостроково) - 4,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 364-83-06.
·Виноградар (вул. Червонопільська, 5/5,
28/14/6 кв.м, холодильник, пральна) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (066) 501-38-84.
·Вітряні Гори (вул. Галицька,9, 1/9,
26/13/5,3 кв.м, ремонт, євровікна, холодильник, пральна) - 8 тис.грн + комунальні.
Тел.: (050) 198-45-97.
·Вітряні Гори (вул. Осиповського, 5/9,
33/18/6 кв.м, холодильник, побутова техніка) - 4,5 тис.грн. Тел.: (066) 501-38-84.
·Готельну. Поділ (пров. Межовий,5, 8/9,
22/11/4 кв.м, с/в сум., ванна сидяча, балкон
на кімнату та кухню, холодильник, меблі
кухон., 2-спальне ліжко, шафа) - 4,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (097) 279-32-06.
·Куренівка (вул. Кирилівська,127, 3/6 цегл.,
30/17/6 кв.м, меблі, холодильник, телевізор,
пральна, металопластикові вікна, для однієї
жінки) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.: (098)
692-20-56.
·Куренівка (вул. Сирецька,40, 8/9, 18/5 кв.м,
с/в сум., балкон заскл., бронедвері, меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, після
ремонту) - 5 тис.грн. Тел.: (099) 319-23-34.

.·

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

Академмістечко (б. Академіка Вернадського, м. «Академмістечко» - 3 хв.,
4/9, 43/20/9 кв.м, після ремонту, здається
вперше, бойлер, пральна, бронедвері) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: (096) 398-31-56.
·Борщагівка (б. Р.Роллана,5, 3/5, 35/18/7
кв.м, після ремонту, чиста, охайна, все необхідне, побутова техніка). Тел.: 587-57-88.
·Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова,
5/9, 38/19/9 кв.м, с/в окр., балкон заскл.,
меблі, побутова техніка) - 5 тис.грн. Тел.:
599-53-91.
·Борщагівка (вул. Академіка Кіпріанова,
5/9, 38/19/9 кв.м, с/в окр., балкон заскл., необхідні меблі, побутова техніка) - 4,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (067) 444-70-41.
·Борщагівка (вул. Генерала Потапова, 6/9,
32/19/7 кв.м, меблі, гарний стан, пральна,
бойлер, кондиціонер, поряд супермаркети
«Фора», «Сільпо», «Кишеня», ТЦ «Квадрат», ринок «Дніпро», два парки, швидкісний трамвай, м. «Святошин» - 15 хв.) - 7
тис.грн. Тел.: (098) 554-09-65.
·Борщагівка (вул. Г.Юри, 3/9, 34/17/8 кв.м,
с/в окр., балкон заскл., необхідні меблі,
побутова техніка) - 5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (097) 815-68-40.
·Борщагівка (вул. Г.Юри, 4/9 цегл., 38/19/9
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова
техніка) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (067)
444-70-41.
·Борщагівка (вул. Жмеринська, 4/9, 38/19/8
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова
техніка) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (094)
899-53-91.
·Борщагівка (вул. Жмеринська, 7/9, 38/19/9
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова
техніка) - 5 тис.грн + комунальні. Тел.: (094)
899-06-12.
·Борщагівка (вул. Я.Коласа,23, 2/9 пан.,
40/19/9 кв.м, лінолеум, с/в окр., лоджія
заскл., меблі, пральна) - 6 тис.грн. Тел.:
(067) 446-56-32.
·Борщагівка (вул. Я.Коласа, 4/9, 38/19/8
кв.м, с/в окр., балкон заскл., меблі, побутова
техніка) - 4,5 тис.грн. Тел.: (097) 815-68-40.
·Борщагівка (вул. Я.Коласа, 6/9 пан., 40/19/9
кв.м, лінолеум, с/в окр., балкон заскл., 2
входи, меблі, пральна) - 6 тис.грн. Тел.:
(097) 432-04-65.
·Відрадний (б. І.Лепсе, 3/5, 18/7 кв.м, одна
хазяйка, побутова техніка, після ремонту,
підселення для дівчини) - 1,5 тис.грн. Тел.:
(050) 081-65-54.
·Готельну. Борщагівка (вул. Зодчих, 4/5,
21/12/5 кв.м, сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, після косметичного ремонту, євровікна, без балкона) - 5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (095) 676-48-94.
·Нивки (вул. Невська, «Глорія-парк», 8/14,
48 кв.м, новобудова, закритий двір, євроремонт, металопластикові вікна, балкон заскл.,
гардеробна, бойлер, м’який куточок, вбуд.
кухня, кондиціонер, плазма, пральна) - 13,8
тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.

.·
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СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

Готельну. Солом’янка (вул. Новопольова, 3/5,
28/13/4 кв.м) - 4 тис.грн. Тел.: (098) 975-20-46.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

№ 36

13–19.09.2019

·Нова

Дарниця (вул. Бориспільська, 7/17,
60/38/14 кв.м, лоджії заскл., телевізор, холодильник, пральна, кондиціонер, 2-спальне
ліжко, диван, шафи-купе, вбуд. кухня, євроремонт, ламінат) - 11 тис.грн. Тел.: 572-61-23.
·Нова Дарниця (вул. К.Заслонова, 5/5,
44/30/7 кв.м, ремонт, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна, балкон заскл.) - 7
тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Нова Дарниця (вул. Пасхаліна,22/15, 2/2,
53/33/10 кв.м, с/в сум., сантехніка нов.,
меблі, 2-спальне ліжко, диван, колонка, лічильники, холодильник, балкон засел., висота 3 м, Дарницький вокзал) - 8 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 630-51-63.
·Нова Дарниця (Харківське шосе,21/4, м.
«Харківська», 5/9, 45/30/7 кв.м, меблі, телевізор, холодильник, кахель, пральна, ходи
сум., балкон заскл., бронедвері) - 6 тис.грн.
Тел.: (097) 438-73-16.
·Осокорки (вул. Олейника, м. «Харківська»,
10/16, 53/32/9 кв.м, ремонт, меблі, телевізор,
холодильник, кахель, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - за домовленістю. Тел.:
(098) 805-98-37.
·Позняки (вул. А.Ахматової,30, 14/22, 57/27/15
кв.м, новобудова, повний фарш, підігрів підлоги, бойлер, гарна інфраструктура, 15 хв. до
м. «Позняки», довгостроково, фото на вайбер)
- 12 тис.грн. Тел.: (097) 282-03-09.
·Харківський (вул. Декабристів, м. «Харківська», 8/9, 56 кв.м, склопакети, побутова
техніка) - 9 тис.грн, торг. Тел.: (097) 525-00-72.
·Харківський (вул. Олійника,17, 5/16,
61/40/8 кв.м, євровікна, меблі 2000 р., телевізор, холодильник, кахель, пральна-автомат, балкон заскл., бронедвері) - 8 тис.грн.
Тел.: (096) 995-26-38.
·Харківський (вул. Ревуцького,19/1, 11/16,
51/32/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
пральна-автомат, кахель, балкон заскл., бронедвері) - 7,5 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Харківський (вул. Ревуцького,25, 1/9 пан.,
72/36/9 кв.м, ремонт, меблі, побутова техніка, 2 балкони заскл., с/в окр., грати) - 9 тис.
грн + комунальні. Тел.: (098) 174-20-52.
·Харківський (вул. Ревуцького,7, 9/16,
51/30/9 кв.м, меблі, телевізор, холодильник,
кахель, балкон заскл.). Тел.: (098) 805-98-37.
·Харківський (Харківське шосе, 18/18 керамзит., 51,5/30/8,5 кв.м, португальська
плитка, 2 лоджії утеплені, бойлер, с/в сум.,
кахель, шафа-купе, тел., кабельне телебачення, інтернет, метал. дврпі, меблі, холодильник, пральна) - 8,5 тис.грн. Тел.: (095)
753-40-86.

.·

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

Лісовий (вул. Маршала Жукова,15/13, 10
хв. до м. «Лісова», 7/9, 50/7,5 кв.м, кімнати
сум., с/в окр., меблі, телевізор, холодильник,
пральна-автомат, балкон заскл., житловий
стан) - 7 тис.грн, торг. Тел.: (098) 021-91-09.
·Лісовий (вул. М.Матеюка, 7/16, 56/8 кв.м,
м. «Лісова», два телевізори, холодильник,
пральна, 2 балкони заскл., 2-спальне ліжко,
диван, два крісла-ліжка, стінка, вбуд. кухня,
шафи-купе, євроремонт, м. «Лісова») - 12
тис.грн. Тел.: (093) 923-41-02.
·Троєщина (вул. Лісківська, 4/9, 32/10 кв.м,
сучасні меблі, холодильник, пральна, інтернет, бойлер, кондиціонер, євровікна,
балкон заскл.) - 9,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (050) 536-65-57.
·Троєщина (вул. Лісківська, 5/16, 34/10
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, балкон заскл., сигналізація, бойлер) - 10 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 554-37-93.
·Троєщина (вул. Лісківська, 5/22, 34/10
кв.м, новобудова, меблі, побутова техніка,
бойлер, кондиціонер, пилосос, лоджія 10
кв.м заскл., кахель, ламінат) - 8,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (068) 525-25-59.
·Троєщина (вул. Лісківська, 5/9, 51/31/8
кв.м, косметичний ремонт, меблі, євровікна,
телевізор, холодильник, пральна, балкон
заскл., бронедвері) - 6,5 тис.грн. Тел.: (093)
498-41-54.
·Троєщина (вул. Лісківська,6, 5/9, 51/31/8
кв.м, косметичний ремонт, меблі, склопакети, нов. холодильник, телевізор, пральнаавтомат, кахель, балкон заскл., бронедвері)
- 7 тис.грн. Тел.: (095) 756-15-63.
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 4/9, 34/8
кв.м, окр., без меблів, холодильник, вбуд.
кухня, стіл, стільці, після ремонту) - 7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (050) 086-30-05.
·Троєщина (вул. М.   Закревського, 4/9, 34/8
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, євровікна, балкон заскл.) 8,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 419-66-24.
·Троєщина (вул. М.  Закревського, 5/16, 32/8
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, балкон заскл.) - 7 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (068) 717-10-62.
·Троєщина (вул. Милославська,4, 20/25,
65/32/12 кв.м, євроремонт, сучасні меблі,
вбуд. кухня, пральна-автомат, бойлер) - 9
тис.грн + комунальні. Тел.: (067) 288-57-80.
·Троєщина (вул. М.Цвєтаєвої, 5/18, 32/9
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, бойлер, металопластикові вікна, 2 балкони заскл.) - 8 тис.грн +
комунальні. Тел.: (050) 909-38-06.
·Троєщина (вул. О.Бальзака, 5/16, 32/9 кв.м,
холодильник, меблі, телевізор, пральна, металопластикові вікна, балкон заскл.) - 7,8
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Троєщина (вул. О.Бальзака, 6/16, 36/10
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, бойлер, інтернет, балкон-лоджія
заскл., кахель) - 8,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (068) 306-72-54.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 32/8
кв.м, ходи окр., сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна, кондиціонер) - 8 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 4/9, 32/9
кв.м, без меблів) - 6,2 тис.грн + комунальні.
Тел.: (098) 647-26-38.
·Троєщина (пр. В. Маяковського, 7/9, 34/8
кв.м, сучасні меблі, металопластикові вікна,
балкон заскл., холодильник, пральна) - 8
тис.грн + комунальні. Тел.: (068) 310-24-43.

Нивки (вул. Академіка Туполєва,27, навпроти ДАІ, м. «Нивки», «Дорогожичі»,
5/5, 35/17/7 кв.м, охайна, стінка, телевізор,
балкон заскл., бронедвері) - 4,5 тис.грн.
Тел.: (097) 557-51-09.
·Нивки (вул. Маршала Гречка, 3/5, 30/15/7
кв.м, все необхідне, побутова техніка) - 6
тис.грн + комунальні. Тел.: 362-27-97.
·Нивки (вул. Маршала Гречка, 3/5, 30/15/7
кв.м, побутова техніка) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (099) 911-94-80.
·Центр (вул. Воровського, 3/6 цегл., 38 кв.м,
ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
ліфт, висота 3,6 м, балкон, після ремонту,
побутова техніка) - за домовленістю. Тел.: ·Березняки (вул. Березняківська,30, 6/9,
(067) 812-21-22.
54/31/8 кв.м, меблі, телевізор, інтернет,
пральна-автомат, холодильник) - 7 тис.грн.
здам в оренду Тел.: (067) 162-68-10.
2 кімнатні
·Воскресенка (б. Перова, 2/5, 30/7 кв.м,
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сум., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
·Голосіїв (пр. Голосіївський, м. «Де- пральна, інтернет, балкон заскл.) - 6,5 тис.
міївська» - 100 м, 4/16 цегл., 32/8 кв.м, норм. грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
стан, ходи окремі) - 500 грн/доба, одна кім- ·Воскресенка (б. Перова, 3/5, 45/28/7,5 кв.м,
ната - 400 грн/доба. Тел.: (050) 819-66-56.
с/в сум., холодильник, телевізор, меблі,
·Голосіїв (пр. Голосіївський, м. «Де- кухня, бронедвері) - 4 тис.грн + комунальні.
міївська» - 5 хв. пішки, 4/16 цегл., 54/30 Тел.: (063) 817-28-23.
кв.м, подобово) - 500 грн, можна одну кім- ·Воскресенка (б. Перова, 3/5, 46/30/7,8 кв.м, все
нату - 400 грн. Тел.: 257-41-07.
необхідне) - 7 тис.грн. Тел.: (067) 777-36-56.
·Китаїв (вул. Велика Китаївська, м. «Де- ·Воскресенка (б. Перова, 4/9, 32/8 кв.м, ходи
міївська», 3/5, 45/29/6 кв.м, гарний стан, балкон окр., сучасні меблі, холодильник, телевізор,
заскл.) - 7,8 тис.грн. Тел.: (068) 837-10-60.
пральна, інтернет, металопластикові вікна,
·Теремки (вул. Ю.Смолича, 1/9, 52/30/9 балкон заскл.) - 8,6 тис.грн + комунальні.
кв.м, після косметичного ремонту, склопа- Тел.: (096) 198-87-47.
кети, кахель, балкон заскл., грати, телевізор, ·Воскресенка (б. Перова, 5/5, 30 кв.м, сум.,
холодильник, пральна-автомат, меблі, ін- сучасні меблі, холодильник, телевізор,
тернет, домофон) - 9 тис.грн. Тел.: (095) пральна, інтернет, балкон заскл., металопла388-82-33.
стикові вікна, після ремонту) - 8,5 тис.грн +
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·Нова Дарниця (вул. Бориспільська, 14/16, ·Воскресенка (б. Перова, 7/9, 30/8 кв.м,
70 кв.м, кухня 12 кв.м, два дивани, кухня, окр., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
холодильник, інтернет) - 7,5 тис.грн. Тел.: пральна) - 7 тис.грн + комунальні. Тел.:
(063) 606-09-12.
(095) 285-43-64.

.

.

.

·Воскресенка (вул. В.Сєрова, 4/5, 30 кв.м,
сум., без пральної машини, холодильник,
телевізор, меблі, металопластикові вікна,
балкон заскл.) - 6,5 тис.грн + комунальні.
Тел.: (093) 091-88-75.
·Воскресенка (вул. Курнатовського, 3/5,
30/7 кв.м, сум., меблі 90 р., холодильник, телевізор, пральна, інтернет) - 5 тис.грн. Тел.:
(066) 740-08-60.
·Воскресенка (вул. Курнатовського, 5/5,
30/7 кв.м, сум., меблі 90 р., холодильник,
телевізор, пральна, інтернет) - 7 тис.грн +
комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Воскресенка (вул. Курнатовського, 5/5, 30
кв.м, ходи окр., сучасні меблі, холодильник,
телевізор, пральна машина, металопластикові вікна, балкон заскл.) - 7,5 тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.
·Комсомольський (вул. А.Малишка, 4/16,
34/8 кв.м, меблі, холодильник, пральна, інтернет, балкон заскл., євровікна) - 8 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (093) 091-88-75.

.

ОБОЛОНСЬКИЙ р-н

·Мінський (пр. Маршала Рокоссовського, 2/9,
38 кв.м, студіо, євроремонт, авторський дизайн
«морський стиль»). Тел.: (066) 098-34-90.
·Оболонь (вул. Полярна,5, 5/9 пан., 55/35/11
кв.м, необхідні меблі, побутова техніка,
косметичний ремонт, будинок у дворі, розвинута інфраструктура, транспорт) - 8,5 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·Оболонь (вул. Прирічна, 1/9, 34/6,5 кв.м, с/в
окр., комора, балкон-лоджія, меблі, побутова
техніка) - 6 тис.грн. Тел.: (095) 658-04-79.

.·

ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

.·

ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н

.·

СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н

.·

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н

.·

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

Липки (вул. Інститутська, м. «Хрещатик» 6 хв., «Арсенальна» - 12 хв., 5/7, 70/22+18/12
кв.м, склопакети, кахель, пральна-автомат,
все окр., гарні меблі, балкон) - 15 тис.грн.
Тел.: 209-87-28.
·Липки (вул. Інститутська, поряд нацбанк,
5/8, 70 кв.м, ліфт, меблі, м’який куточок,
стінка, бойлер, пральна, холодильник, вікно
у ванній, в кухні тепла підлога, житловий
стан) - 15 тис.грн. Тел.: (097) 557-50-56.
·Печерськ (пров. Щорса, м. «Печерська» - 3
хв., 1/9, 50/30/7 кв.м, окр., с/в сум., кахель,
бойлер, пральна-автомат, вбуд. кухня, два
дивани, шафи-купе, передпокій, балкон
заскл., гарний ремонт) - 14 тис.грн. Тел.:
(066) 673-40-03.
Виноградар (пр. «Правди», Варшавський
квартал, 9/18, 55 кв.м, новобудова, 2-спальне
ліжко, 3 шафи-купе, диван, вбуд. кухня, духовка, ремонт, холодильник, телевізор) - 12
тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
·Вітряні Гори (вул. Вітряні Гори,21/7, 4/9
цегл., 50/30/8 кв.м, все окр., меблі, холодильник, пральна-автомат, бойлер, кондиціонер, охорона, телевізор, гарний ремонт)
- 9 тис.грн. Тел.: (093) 364-83-06.
·Поділ (вул. Глибоцька,13, 5/10, 50/20/14
кв.м, ремонт в стилі хайтек, нов. меблі,
підігрів підлоги, пральна-автомат, кондиціонер, посудомийна, телевізор). Тел.: (067)
162-68-10.
Біличі
(вул.
Чорнобильська,
1/9,
50/29+10/15 кв.м, сигналізація, грати, євроремонт, м. «Академмістечко», «Житомирська», для сім’ї бед дітей та тварин). Тел.:
(093) 209-82-24.
·Святошин (вул. Клавдіївська, 45/30 кв.м, побутова техніка, колонка, можна для двох сімей)
по 4 тис.грн/кімната. Тел.: (067) 589-17-73.
Солом’янка (пр. Космонавта Комарова,
2/5, 46 кв.м, з 10 вересня) - за домовленістю.
Тел.: (096) 561-88-48.
·Чоколівка (б. Чоколівський,19, 7/9 цегл.,
60/40/8 кв.м, євроремонт, с/в окр., балкон,
гарнітурні меблі, побутова техніка, довгостроково) - 12 тис.грн. Без посередників.
Тел.: (067) 402-34-54.
Центр (вул. Стрілецька, 3/7 цегл., 70 кв.м,
кухня-студіо, балкон-тераса 5 кв.м, камін,
велика гардеробна, здається вперше, сигналізація, датчики руху, меблі, побутова техніка) - 2 тис. у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
·Центр (пл.Перемоги, 2/5, 45/30/6 кв.м, с/в
сум., сум., балкон незаскл., без ремонту,
меблі частково, без спальних місць) - 6 тис.
грн + комунальні. Тел.: (066) 576-59-00.
·Центр (пр. Перемоги, 5/9, 54/36/8 кв.м,
свіжий ремонт, нов. труби, проводка, нов.
столярка, холодильник, телевізор, пральна)
- 16 тис.грн. Тел.: (073) 481-44-41.
·Центр (пр. Перемоги, м. «Політехнічний
ін-т», 3/9, 60 кв.м, окр., с/в окр., паркет,
плитка, натур. сучасна столярка, пральна,
плазма, спальня, м’який куточок, кондиціонер, вбуд. кухня) - 11 тис.грн. Тел.: (097)
557-50-56.
·Шулявка (вул. Старокиївська,9, 9/10,
52/31/8 кв.м, євроремонт, вся побутова
техніка, меблі, 2-спальне ліжко, диван, холодильник, пральна, кахель, м. «Політехнічний ін-т» - 5 хв.) - 9 тис.грн. Тел.: (098)
322-55-02.

.·

здам в оренду 3 кімнатні

ДАРНИЦЬКИЙ р-н

Нова Дарниця (вул. Бориспільська,34, м.
«Червоний хутір», 7/16, 63/43/9 кв.м, меблі,
телевізор, холодильник, кахель, склопакети,
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - 8
тис.грн. Тел.: (097) 438-73-16.
·Нова Дарниця (вул. К.Заслонова, 1/5,
66/41/7 кв.м, кімнати окр., с/в окр., холодильник, пральна-автомат, меблі) - 9 тис.
грн. Тел.: (095) 285-43-64.
·Нова Дарниця (вул. Російська,47, м. «Червоний хутір», 7/9, 63/44/9 кв.м, євровікна,
меблі, телевізор, холодильник, кахель,
пральна, 2 балкони заскл., бронедвері) - 8
тис.грн. Тел.: (097) 438-73-16.
·Нова Дарниця (вул. Російська, м. «Харківська», 3/5, 68/42/8 кв.м, меблі, телевізор,
холодильник, пральна, кахель, балкон
заскл., бронедвері) - 7 тис.грн. Тел.: (067)
884-57-17.

.

ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·Троєщина (б. Л.Бикова, 5/9, 19/10 кв.м,
меблі, холодильник, телевізор, пральна, інтернет, кахель, 2 балкони заскл.) - 7 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 647-26-38.
·Троєщина (вул. В.Беретті,14, 6/9, 70/42/10
кв.м, все окр., ремонт, необхідні меблі, холодильник, пральна-автомат, балкон заскл.) - 8
тис.грн, торг. Тел.: (067) 162-68-10.
·Троєщина (вул. В.Беретті, 5/9, 100/65/10
кв.м, сучасні меблі, холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, 2 балкони засел., для сім’ї
з дітьми) - 9,5 тис.грн + комунальні. Тел.:
(093) 091-88-75.
·Троєщина (вул. О.Бальзака, 7/9, 56 кв.м,
ходи окр., меблі 90 р., холодильник, телевізор,
пральна, інтернет, 2 балкони заскл.) - 9 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
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·Троєщина (пр. В. Маяковського, 5/18, 56 ·Святошинський (сім’я з двох людей, довгокв.м, кухня 14 кв.м, кімнати окр., сучасні строково). Тел.: (066) 051-55-28.
меблі, холодильник, пральна, металопла- ·Солом’янський, Святошинський (для
стикові вікна, гарний стан) - 8,5 тис.грн + себе). Тел.: (066) 051-55-28.
комунальні. Тел.: (098) 554-37-93.
·Частину кімнати (Оболонь, м. «КонтракДНІПРОВСЬКИЙ р-н
това площа», «Площа Тараса Шевченка»,
·Воскресенка (б. Перова, 5/9, 32/8 кв.м, для дівчини). Тел.: (068) 592-54-91.
меблі, холодильник, телевізор, пральна, ін- ·Частину кімнати (район м. «Гідропарк»,
тернет, балкон заскл.) - 10,5 тис.грн + кому- жінка, для себе, без шкідливих звичок).
нальні. Тел.: (098) 568-45-59.
Оплату, чистоту та порядок гарантую. Тел.:
(093) 087-75-51.
ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·Оболонь (вул. Полярна, 10/16, 70 кв.м,
візьму в оренду ремонт, бойлер, пральна машина, холо1 кімнатні
дильник, телевізор, металопластикові вікна,
·
Або
2-кімн.
(Воскресенка, Райдужний).
нов. кухня, витяжка. 2-спальне ліжко, диТел.:
(099)
911-94-80.
вани, стінка, шафа-купе) - 11 тис.грн. Тел.:
·Або 2-кімн. (Воскресенка). Тел.: (093) 920(097) 557-50-56.
·Оболонь (пр. Героїв Сталінграда,18-А, 35-86.
3/12, 98/60/15 кв.м, гарний ремонт, вбуд. ·Або 2-кімн. (Воскресенка, Троєщина, покухня, меблі, м. «Мінська» - 10 хв. пішки) чаток, район ринку «Троєщина»). Тел.: (099)
911-94-80.
- 12,5 тис.грн. Тел.: (097) 557-51-09.
·Або 2-кімн. (Дарницький, Дніпровський).
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·Липки (ул.Шелковичная, 9/10, 61/40/10 Тел.: (095) 012-62-91.
кв.м, свежий евроремонт, испанская сантех- ·Або 2-кімн. (лівий берег, для сім’ї) до 6,5
ника, кондиционер, подогрев полов, потря- тис.грн. Тел.: (095) 632-04-22.
сающий вид на город, отличная). Тел.: (093) ·Або 2-кімн. (лівий берег), до 7 тис.грн.
811-17-63.
Тел.: (099) 355-03-43.
·Печерськ (пров. Лабораторний, 7/9, 80/60/9 ·Або 2-кімн. (Оболонський, сім’я з двох
кв.м, окр., сучасна, побутова техніка, людей, без дітей, довгостроково). Порядок
балкон, лоджія 12 кв.м заскл., м. «Палац та оплату гарантуємо. Тел.: (067) 405-25-43.
«Україна» - 5 хв. пішки, паркування, тихий
двір, дитячий майданчик, довгостроково) - ·Або 2-кімн. (Оболонь, Троєщина, Райдужний, Воскресенка, довгостроково), у
за домовленістю. Тел.: (067) 736-70-97.
господаря. Тел.: (095) 584-30-60.
·Центр (вул. Велика Васильківська,81 (Чер- ·Або 2-кімн. (правий берег). Тел.: (067) 790воноармійська), 3/4, 70/48/5 кв.м, офісний ремонт 2019 р., ламінат, склопакети, бронедвері, 99-80.
висота 3,8 м, балкон, вікна у двір, фасадний ·Або 2-кімн. (правий берег), у господаря.
вхід, чорний вхід, власна, вільна, без меблів) Тел.: (096) 218-75-77.
- 30 тис.грн. Тел.: (050) 375-93-79.
·Або 2-кімн. (Святошин, Академмістечко,
Нивки). Тел.: 276-06-61.
СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·Академмістечко (вул. Чорнобильська, м. ·Або 2-кімн. (Святошинський). Тел.: 276«Академмістечко», 5/10, 65/42/10 кв.м, тел., 50-45.
паркет, кахель, 3 лоджії заскл., нов. дерев. ·Або 2-кімн. (Троєщина, Воскресенка).
столярка, кондиціонер, все окр., склопакети, Тел.: (067) 777-36-56.
бронедвері, меблі, гарний стан) - 12 тис.грн. ·Або готельну (Березняки, Голосіїв, ДарниТел.: (050) 381-48-48.
цький, Дніпровський, Печерський, Шевчен·Борщагівка (вул. Г.Юри,2, 6/9 пан., 67/42/8 ківський, меблі, побутова техніка), у госпокв.м, тел., дубов. паркет, кахель, ремонт, даря. Тел.: 227-53-26.
імп. меблі, побутова техніка) - 8 тис.грн. ·Або готельну (Виноградар, Мінський, КуТел.: (097) 432-04-65.
ренівка, Оболонь, Нивки), у власника. Тел.:
·Борщагівка (вул. Г.Юри, 5/9 пан., 68/42/8 кв.м, (099) 101-45-49.
сучасний якісний ремонт, імп. меблі, побутова ·Або готельну. Тел.: (097) 557-51-09.
техніка) - 8,5 тис.грн. Тел.: 599-12-88.
Або кімнату (лівий берег, без хазяїв). Тел.:
·Борщагівка (вул. Зодчих,36, 7/9, 70/42/9 ·(068)
592-54-91.
кв.м, сум.-окр., меблі, телевізор, інтернет,
холодильник, пральна) - 8 тис.грн. Тел.: ·Академмістечко, Автовокзал, Голосіїв, Деміївка,
Борщагівка, Відрадний, Чоколівка,
(067) 162-68-10.
Оболонь (будь-який поверх та
·Борщагівка (вул. Зодчих,6-А, 4/5, 65/44/8 Шулявка,
стан), у господаря. Тел.: (098) 048-25-12.
кв.м, євроремонт, с/в сум., кахель, нов. сан·
Академмістечко,
Святошин, Нивки, у властехніка, пральна, холодильник, вбуд. кухня,
шафи-купе, 2-спальне ліжко, дивани) - 10 ника. Тел.: (094) 899-53-91.
тис.грн. Тел.: (097) 490-31-40.
·Біля м. «Дарниця», до 7 тис.грн. Тел.: (068)
592-54-91.
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
Борщагівка, Виноградар, Нивки, у влас·Чоколівка (вул. Авіаконструктора Анто- ·ника.
Тел.: 599-53-91.
нова,14, 3/5, 61/18+15+12 кв.м, після ремонту, склопакети, нов. кахель, гарнітурна ·Відрадний, Академмістечко, Автовокзал,
кухня, холодильник, стінка, 2-спальне Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Чоколівка,
ліжко) - 12 тис.грн. Тел.: 599-67-28.
Шулявка, Оболонь (будь-який поверх та
стан), у господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
Виноградар, Мінський, Куренівка, Оболонь,
·Центр (вул. Лисенка,3, 3/4 цегл., 72 кв.м, ·Нивки,
у власника. Тел.: (097) 557-51-09.
2 спальні, студіо, сучасний якісний ремонт,
меблі, побутова техніка, інтернет, 3-сто- ·Виноградар, Нивки, Сирець, у власника.
роння, здається вперше, ексклюзив) - 2 тис. Тел.: 599-06-12.
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
·Виноградар, Оболонь, Мінський, Куренівка, Нивки, Сирець, Академмістечко,
візьму в оренду
Біличі, Чоколівка, Шулявка, Солом’янка
кімнати
(будь-який поверх та стан), у господаря.
·Або 1-кімн. (Відрадний, Борщагівка, Тел.: (050) 220-11-22.
Солом’янка, довгостроково), у господаря. ·Воскресенка, Дарниця, Троєщина, Лісовий,
Тел.: (098) 721-48-90.
Райдужний, Позняки, Осокорки, Харківський
·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 310- (будь-який поверх та стан, довгостроково), у
53-89.
господаря. Тел.: (098) 676-67-88.
·Або 1-кімн. (лівий берег). Тел.: (068) 668- ·Воскресенка, до 6 тис.грн. Тел.: 362-27-97.
55-04.
·Воскресенка, Троєщина (можна без ме·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. блів), до 5,5 тис.грн. Тел.: (067) 777-36-56.
Тел.: (050) 536-65-57.
·вул. П.Запорожця або поряд, до 6 тис.грн.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. Тел.: (093) 920-35-86.
Тел.: (063) 362-64-47.
·Голосіївський (біля метро, для сім’ї), до 7
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. тис.грн, у господаря,. Тел.: (099) 276-49-60.
Тел.: (063) 527-92-53.
·Голосіївський, Печерський, Шевчен·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ківський (біля метро), у господаря. Тел.:
Тел.: (063) 545-05-27.
(050) 331-97-28.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ·Дарницький, Дніпровський (необхідні
Тел.: (093) 030-74-26.
меблі), у господаря. Тел.: (093) 936-24-87.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ·Дарниця, до 6 тис.грн. Тел.: (093) 920-35-86.
Тел.: (096) 075-36-41.
·Лівий берег, Дніпровський, Деснянський
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. (бажано біля метро), у господаря. Тел.: (066)
Тел.: (096) 198-87-47.
239-26-12.
·Або 1-кімн. (лівий берег), у господаря. ·Лівий берег, до 6 тис.грн. Тел.: (099) 911Тел.: (097) 990-24-33.
94-80.
·Або 1-кімн. (м. «Лісова», «Чернігівська», ·Лівий берег. Тел.: (063) 267-67-82.
«Дарниця», «Мінська», «Оболонь», «Героїв ·Лівий берег. Тел.: (099) 911-94-80.
Дніпра», довгостроково), у господаря. Тел.:
·Лівий берег. Тел.: 362-27-97.
(067) 162-68-10.
Лісовий, Березняки, Воскресенка, Дар·Або 1-кімн. (Святошинський). Тел.: (095) ·ниця,
ДВРЗ, Троєщина, Позняки, Осокорки,
357-64-39.
Харківський (будь-який стан), у господаря.
·Або 1-кімн. (Троєщина). Тел.: (099) 355-03-43. Тел.: (096) 688-96-88.
·Автовокзал, Голосіївський, Солом’янський, ·Метро «Арсенальна», «Печерська», «КловПечерський, у господаря. Тел.: 209-87-28.
ська», центр, у господаря. Тел.: (067) 231·Воскресенка, Дарниця (жінка з дитиною). 41-69.
Тел.: (093) 920-35-86.
·м. «Лівобережна» (для сім’ї), 8-9 тис.грн.
·Дніпровський, Деснянський (біля метро), у Тел.: (093) 920-35-86.
господаря. Тел.: (063) 233-69-66.
·Нивки, Сирець, у власника. Тел.: 599-53-91.
·Кімнату в гуртожитку (лівий берег) недо- ·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал,
рого. Тел.: (093) 701-31-51.
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний,
·Кімнату в комунальній (Виноградар, Ку- Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та
ренівка, Нивки, Сирець), у власника. Тел.: стан), у господаря. Тел.: (098) 722-50-80.
(094) 899-06-12.
·Оболонь, Виноградар, Мінський, Ку·Кімнату (Воскресенка, для двох жінок). ренівка, Сирець, Чоколівка, Шулявка,
Тел.: (067) 777-36-56.
Солом’янка (будь-який поверх та стан), у
·Кімнату (лівий берег, можна приват. господаря. Тел.: (066) 572-90-50.
сектор, для себе, чоловік, віруючий). По- ·Оболонь, Троєщина, Куренівка, Мінський,
рядність гарантую. Без посередників. Тел.: Виноградар, Сирець, Нивки (будь-який
(099) 002-17-89.
поверх та стан), у господаря. Без посеред·Кімнату (лівий берег), у господаря. Тел.: ників. Тел.: (063) 965-98-58.
(097) 146-22-91.
·Позняки, Осокорки, до 9 тис.грн. Тел.:
·Кімнату (м. «Берестейська», «Дорого- (099) 911-94-80.
жичі», «Сирець», «Шулявська»), у власника. ·Правий берег (по лінії метро), у господаря.
Тел.: (068) 592-54-91.
Тел.: 599-53-91.
·Кімнату (Троєщина, для двох чоловіків). ·Правий берег, у власника. Тел.: 599-06-12.
Тел.: (093) 920-35-86.
·Троєщина, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ,
·Кімнату (Троєщина, Райдужний, Оболонь, Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який
стан), у господаря. Тел.: (050) 400-44-11.
для 1-2 дівчат). Тел.: (067) 777-36-56.
·Лівий берег, Дарниця, м. «Чернігівська», «Лі- ·Троєщина, Воскресенка, Лісовий, Райдужний, Комсомольський, Соцмісто, Рувобережна», у господаря. Тел.: 599-67-28.
Березняки, Позняки, Харківський,
·Лівий берег (дівчина з дитиною, для себе) санівка,
недорого. Без посередників. Тел.: (093) 087- у господаря. Тел.: (068) 379-93-73.
·Центр, метро, у господаря. Тел.: 209-70-70.
75-51.
·Лівий берег (для двох жінок). Тел.: (067) ·Чоколівка, Шулявка, Відрадний, Солом’янка, Караваєві Дачі, Сирець, Нивки,
777-36-56.
Виноградар (будь-який поверх
·Лівий берег (для сім’ї). Тел.: (099) 355-03-43. Лук’янівка,
стан, гарне транспортне сполучення),
·Лівий берег (сім’я без дітей та тварин). Без та
у господаря. Без посередників. Тел.: (097)
посередників. Тел.: (093) 101-67-27, (093) 601-36-88.
048-58-35.
візьму в оренду ·Лівий берег. Тел.: (093) 091-88-75.
2 кімнатні
·Оболонь (для дівчини, без хазяїв), до 5 тис. ·Або 3-кімн. (Виноградар,
Нивки), у власгрн. Тел.: (099) 911-94-80.
Тел.: (094) 899-06-12.
·Оболонь (меблі, для одного чоловіка, бажано ника.
·Або 3-кімн. (Голосіївський, Печерський,
інтернет, балкон). Тел.: (099) 681-52-81.
будь-який стан), у госпо·Оболонь, Райдужний, Поділ. Тел.: (068) Шевченківський,
даря. Тел.: (067) 231-41-69.
592-54-91.
·Автовокзал, Печерський, Голосіївський,
·Печерський (жінка з дитиною 4-х років), до Солом’янський,
правий берег, у господаря.
5 тис.грн. Тел.: (068) 668-56-94.
Тел.: (067) 231-41-69.
·Правий берег (молодий хлопець). Тел.: ·Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ,
(096) 379-85-43.
Троєщина, Позняки, Осокорки, Харківський
·Правий берег, поряд метро або гарний (будь-який стан), у господаря. Тел.: (095)
транспортний розв’язок, у господаря. Тел.: 807-73-05.
(063) 233-69-66.
·Виноградар, Мінський, Куренівка, Нивки,
Печерський. Тел.: (099) 101-45-49.
·Правий берег. Тел.: (098) 568-45-59.
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·Виноградар,

Нивки, Сирець, у власника.
Тел.: 599-53-91.
Сирець, у власника. Тел.:
(094) 899-06-12.
·Воскресенка, за 7-8 тис.грн. Тел.: (067)
777-36-56.
·Дарницький, Дніпровський, Голосіївський,
Печерський. Тел.: (063) 233-69-66.
·Деснянський, Дніпровський, у власника.
Тел.: 599-53-91.
·Лівий берег, Березняки, Воскресенка,
Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Лісовий, Райдужний, Харківський, Позняки, Осокорки
(гарне транспортне сполучення), у власника. Тел.: (050) 813-31-88.
·Лівий берег, у господаря. Тел.: (068) 12283-02.
·Оболонь, Академмістечко, Автовокзал,
Голосіїв, Деміївка, Борщагівка, Відрадний,
Чоколівка, Шулявка (будь-який поверх та
стан), у господаря. Тел.: (099) 667-60-11.
·Печерський, Шевченківський, Солом’янський, Святошинський, у господаря. Тел.:
(050) 331-97-28.
·Позняки, Березняки, Воскресенка, Дарниця, ДВРЗ, Троєщина, Осокорки, Харківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
(093) 870-60-27.
·Правий берег, у господаря. Тел.: (096) 21875-77.
·Солом’янський, Відрадний, Чоколівка,
Шулявка, Караваєві дачі, Відрадний,
пл.Севастопольська (будь-який поверх та
стан), у господаря. Тел.: (093) 870-64-92.
·Троєщина, Березняки, Воскресенка,
Дарниця, ДВРЗ, Позняки, Осокорки, Харківський (будь-який стан), у господаря. Тел.:
(096) 411-28-60.
·Шевченківський, до 8,5 тис.грн. Терміново.
Тел.: (093) 091-88-75.

·Виноградар,

візьму в оренду 3 кімнатні
·Або 4-кімн. (біля метро), у господаря. Тел.:

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

·Голосіївський,

Київська область

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

·КИЇВСЬКА

ОБЛ. Кв-ру або кімнату (по
ходу електрички, до 50 км від Києва). Тел.:
(067) 273-03-19.

·БОРОДЯНКА.

продам

Готельну (К.-Святошинський р-н, 23/13/5 кв.м, балкон заскл., косметичний ремонт, ремонт під’їзду, гарний
транспортний розв’язок) - 10 тис. у.о., торг.
Тел.: 587-57-88.
·БОЯРКА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
4/5 цегл., 32/17/6 кв.м, с/в сум., балкон
заскл., ст.Тарасівка) - 18 тис. у.о. Тел.: (098)
279-74-05.
·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
12 км від Києва, вул. Незалежності, 2/2,
44/29/7 кв.м, без ремонту, електроопалення,
поряд школа, стадіон, електричка, маршрктки) - 17,5 тис. у.о. Тел.: (067) 704-00-76.
·БОЯРКА. 2-кімн. (К.-Святошинський р-н,
вул. Незалежності, 2/2, 44/30/7 кв.м, прохідна, без ремонту, документи на автономне
опалення, можливе перепланування, с/в
сум., школа, електричка, маршрутки) - 17,5
тис. у.о., торг. Тел.: (093) 403-01-14.
·БОЯРКА. 3-кімн. (К.-Святошинський р-н,
вул. Незалежності,10, 5/5, 68/44/7 кв.м, автономне опалення, ламінат, металопластикові вікна, балкон, вбуд. кухня, шафи-купе,
с/в окр., кахель) - 28 тис. у.о. або обміняю на
1-кімн. в Києві. Тел.: (095) 380-47-62.
·БРОВАРИ. 1-кімн. (вул. Красовського, 5/5,
30/17/6 кв.м, балкон, без ремонту, без опікунської) - 25 тис. у.о. Тел.: (066) 725-67-99.
·БРОВАРИ. 2-кімн. (центр, вул. Короленка,
3/5 цегл., 46/30/6 кв.м, ремонт, балкон, кімнати окр., паркет, 15 км від Києва, поряд
школа, дитсадок, бювет) - 35 тис. у.о. Тел.:
(098) 089-64-92.
·БУЗОВА. 1-кімн. (К.-Святошинський р-н,
вул. Центральна, 2/4 пан., 33/17/8,5 кв.м, новобудова, сучасний ремонт, меблі, побутова
техніка). Тел.: 599-12-88.
·ВАСИЛЬКІВ. 1-кімн. (1/5, 30/16 кв.м) - 13
тис. у.о. Тел.: (097) 157-01-94.
·ВАСИЛЬКІВ. 1-кімн. (1-й пов.) - 10 тис.
у.о. Тел.: (095) 487-20-15.
·ВІЛЬХОВЕЦЬ. 1-кімн. (Богуславський
р-н, 80 км від Києва, 2/3 цегл., 38/25/8 кв.м,
газ, вода, опалення, батареї, лоджія заскл.,
сарай, гарний транспортний розв’язок) - 3,7
тис. у.о. Тел.: (097) 688-45-70.
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км
від Києва, 70 кв.м, вода, газ по вулиці, 60
сот., луг, Дніпро, маршрутки до м. «Бориспільська») - 55,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
403-01-14.
·ВИШНЕВЕ. 1-кімн. (вул. Жовтнева, 5/9 цегл.,
22/13/5 кв.м, с/в сум., ванна норм., склопакети,
бронедвері, будинок у дворі, вікна у двір,
домофон, центр міста, поруд зупинки маршруток, електричка, магазини, поліклініка) 16 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
·ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (1-й пов., 55 кв.м, можливе збільшення площа до 70 кв.м, вітальня 18
кв.м, спальня 13 кв.м та 10 кв.м, с/в окр., 20 хв.
до метро). Тел.: (067) 446-54-99.
·ВИШНЕВЕ. 3-кімн. (К.-Святошинський
р-н, з меблями, центр міста, євроремонт, заг.
62 кв.м, в 9-ти поверховому будинку, розташованому в парковій зоні відпочинку, поряд
красиве облаштоване озеро з пляжем) - договірна. Терміново. Тел.: 280-35-02, (066)
752-60-63.
·ВОЛОДАРКА. 2-кімн. (райцентр, 1-пов.
будинок, кухня, веранда, газ, с/в, вода, 4
сот., приват., центр) - 4 тис. у.о. Тел.: (096)
620-05-99.
·ГАТНЕ. 1-кімн. (5 хв. від м. «Теремки»,
вул. Тополева, новобудова, 43 кв.м) - 23,5
тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (3/5 цегл., 56/31/7 кв.м,
ходи окр., гарний ремонт, лоджія заскл., вихід
з кухні та спальні, транспортний розв’язок,
дитсадок, магазини). Тел.: 276-50-45.
·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н,
2/2, 45,4/33/6,4 кв.м, гарний ремонт, металопластикові вікна, автономне опалення,
балкон заскл., сарай, погріб, поруч центр)
- 19 тис. у.о. Тел.: (063) 225-77-15.
·ГРЕБІНКИ. 2-кімн. (Васильківський р-н,
2/3, 49,1/26,6/9,6 кв.м, все розд., металопластикові вікна (крім одного), автономне
опалення) - 15 тис. у.о. Тел.: (050) 334-76-79.
·ГРЕБІНКИ. 3-кімн. (Васильківський р-н,
2/2, 46/35/6 кв.м, автономне опалення,
2-контурний імп. котел, підлога дерев., шпалери, потребує косметичного ремонту, гарні
двері, погріб, сарай, грядка) - 15 тис. у.о.,
торг. Тел.: (098) 328-19-90.
·ДЕМИДІВ. 2-кімн. (Вишгородський р-н,
25 км від Києва, 3/3 цегл., 46/26/6 кв.м, с/в
сум., балкон заскл., кап. гараж, погріб) - 18
тис. у.о., торг. Тел.: (63) 593-04-87.
·ДЕМИДІВ. 3-кімн. (Вишгородський р-н,
1/3 цегл., 44/26/6 кв.м, сум.-окр., с/в сум.,
без балкона, потребує ремонту) - 12 тис. у.о.,
торг. Тел.: (063) 593-04-87.
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·ДИМЕР. 2-кімн. (Вишгородський р-н, 2/2, ·БРОВАРИ. Кімнату в 2-кімн. (для жінки, ·Подільський

43 кв.м, кухня 7 кв.м, тел., балкон) - 18 тис.
у.о. Тел.: (093) 011-17-70.
·ДИМЕР. 2-кімн. (центр, 43 кв.м, 2-й пов.)
або обміняю на 1-кімн. в Києві. Тел.: (067)
702-47-17.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 1-кімн. (4/5, 35/19/8
кв.м, металопластикові вікна, нов. опалення, імп. котел, бойлер, душова кабіна) 14 тис. у.о. Тел.: (068) 364-60-88.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 2-кімн. (Васильківський р-н, 1/5, 47,8/29,4/6,9 кв.м, ремонт,
автономне опалення, 2-контурний котел, металопластикові вікна, все окр.) - 15 тис. у.о.
Тел.: (050) 334-76-79.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ. 3-кімн. (Васильківський р-н, 60 км від Києва, 1/3 цегл.,
42,5/29,6/6,1 кв.м, с/в сум., потребує ремонту, вільна, центр, гарне транспортне
сполучення до м. «Либідська», Б.Церкви,
школа, дитсадок, магазини, документи готові, чистий продаж) - 14 тис. у.о. Хазяїн.
Тел.: (067) 456-34-15.
·ЖИТНІ ГОРИ. 2-кімн. (Рокитнянський р-н,
1/2 цегл., пічне опалення, газ по вулиці, кухня,
коридор, 3 комори, центр, асфальт, електричка)
- 5 тис. у.о. Тел.: (096) 974-38-62.
·ІРПІНЬ. 1-кімн. (вокзал, вторинна, 30 кв.м,
потребує косметичного ремонту, балкон
заскл., бойлер, меблі, холодильник) - 19 тис.
у.о. Тел.: (093) 191-55-63.
·ІРПІНЬ. 3-кімн. (вул. Гагаріна, 2/2 цегл.,
54,4/36/6,6 кв.м, с/в окр., балкон, гарний
стан, сарай, погріб) - 28,9 тис. у.о. Тел.: (068)
351-78-68.
·КАЛИНІВКА. 3-кімн. (Васильківський
р-н, 25 км від Києва, 1/2, 43 кв.м, автономне
опалення, сарай, погріб, 5 хв. до електрички, можна під офіс) - за домовленістю.
Тел.: (098) 224-23-79.
·КАЛИТА. 2-кімн. (Броварський р-н,
38/28/7 кв.м, автономне опалення, свердловина, прибудова, кімнати окр.) - за домовленістю. Тел.: 362-37-22.
·КАТЮЖАНКА. 2-кімн. (Вишгородський р-н,
1/5, 52/30/9 кв.м, с/в окр., лоджія заскл., погріб)
- 12 тис. у.о., торг. Тел.: (098) 279-74-05.
·НЕМІШАЄВЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н,
22 км від Києва, 28/15/7 кв.м, с/в сум., кахель, підігрів підлоги, автономне опалення,
лоджія заскл.) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (095)
032-99-89.
·НОВООЛЕКСАНДРІВКА. 1-кімн. (Баришівський р-н, біля Березані, 65 км від
Києва, 1-й пов., 43/23/8 кв.м, ремонт) - 9 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 537-93-89.
·НОВООЛЕКСАНДРІВКА.
1-кімн.
(Згурівський р-н, 1/3 цегл., 42/23/8,4 кв.м,
автономне опалення, електробойлер, балкон
незаскл.) - 6,5 тис. у.о. або обміняю. Тел.:
(050) 933-27-13.
·ОЗЕРНЕ. 3-кімн. (Білоцерківський р-н, 1/1,
80/56 кв.м, газ, вода, с/в, бойлер, власний
двір, сад, центр, магазин, сільрада, маршрутки на Київ кожну година) - за домовленістю. Тел.: (067) 454-91-86.
·ОЗЕРНЕ. 3-кімн. (Білоцерківський р-н,
Одеська траса, 1/2 цегл., 66/44/10 кв.м,
лоджія 6 кв.м заскл., с/в окр., бойлер, парове
опалення, хазяїн) - 10 тис. у.о. Тел.: (096)
947-25-89.
·ПІСКІВКА. 2-кімн. (Бородянський р-н,
1/3 цегл., 51/10,2+16,9/7,4 кв.м, все окр.,
с/в 1,2 кв.м, ванна 2,6 кв.м, комора 1,5 кв.м,
коридор 7,8 кв.м, лоджія заскл., газкотел,
бойлер, металопластикові вікна, чавунні батареї) - 14,5 тис. у.о. Тел.: (098) 495-60-81.
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 2-кімн. (без зручностей, комунікації поряд) - 3,5 тис. у.о.
Тел.: (063) 513-90-46.
·РОКИТНЕ. 1-кімн. (4/5, 24/13/6 кв.м, газ,
електроенергія, автономне опалення, газколонка, маршрутка на Київ кожну годину,
зупинка поряд, 15 хв. пішки до електрички)
- 6 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
·СТАЙКИ. 2-кімн. (Кагарлицький р-н, 2/4
цегл., 50/30/10 кв.м, ремонт, меблі, опалення, гаряча вода, гарний транспортний
розв’язок, Дніпро, ліс) - 14,7 тис. у.о. Тел.:
(093) 095-27-73.
·СТАЙКИ. 2-кімн. (Кагарлицький р-н, 45
км від Києва, 5 км від Обухова, 2/4 цегл.,
50/29/10 кв.м, металопластикові вікна, ламінат, лоджія заскл., душова кабіна, бойлер,
центр. вода, опалення, ремонт, маршрутки,
Дніпро) - 14,7 тис. у.о. Тел.: (099) 259-70-91.
·ТАРАСІВКА. 1-кімн. (К.-Святошинський
р-н, ст.Тарасівка, вул. Шкільна, 5/10 цегл.,
36/18/9 кв.м, нов. будинок, після будівельників) - 17 тис. у.о. Тел.: (050) 581-69-54.
·ТЕЛЕШІВКА. 3-кімн. (Рокитнянський р-н,
2/2 цегл., 74/45/11 кв.м, опалення, газкотел,
місце під с/в, потребує підведення води,
каналізації, 50 кв.м ділянка біля будинку,
город 35 сот., центр, маршрутка, вокзал
поряд) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (050) 983-72-58.
·УЗИН. 3-кімн. (Білоцерківський р-н, 1/3,
70,5/49/8 кв.м, металопластикові вікна,
автономне опалення, бронедвері, с/в окр.,
кахель, бойлер, кімнати окр.) - 550 тис.грн.
Тел.: (050) 380-06-59.
·ФАСТІВ. 1-кімн. (3/9, 23/13/4 кв.м, нов.
сантехніка, балкон заскл., ремонт, біля вокзалу) - 12 тис. у.о. Тел.: (098) 444-25-07.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (4/5, 54 кв.м, кухня 9 кв.м,
металопластикові вікна, с/в окр., кахель, автономне опалення) - 15,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(095) 051-07-51.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (вул. С.Палія, 1/2,
67,2/45,5/8,5 кв.м, центр, автономне опалення) - 22 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 917-1322.
·ФАСТІВ. 3-кімн. (Завокзалля, вул. Голосєєва, 3/3 цегл., 56/38/7 кв.м, гарний стан,
сум.-окр., автономне опалення, металопластикові вікна, сарай, погріб, гараж) - 17,5
тис. у.о. Тел.: (093) 403-01-14.
·ФАСТІВ. Готельну (2/9 цегл., 24 кв.м, з
балконом, центр міста, поряд ринок, вокзал)
недорого. Тел.: (093) 691-24-00.
·ФАСТІВ. Готельну (вул. Строкова, 5/5 цегл.,
21/12/5 кв.м, металопластикові вікна, 2-контурний котел, с/в сум., балкон-корзинка,
гарний ремонт, меблі, побутова техніка) - 10,5
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 699-74-19.
·ШИБЕНЕ. 1-кімн. (Бородянський р-н, 2/2
цегл., 30/17,5/5 кв.м, балкон заскл., с/в сум.,
дерев. підлога, гарний стан, бронедвері,
меблі, холодильник, пральна, витяжка) - 16
тис. у.о. Тел.: (097) 432-04-65.

обміняю

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

(Вітряні Гори, частина буможна з дитиною) - за домовленістю. Без динку, 50 кв.м, 3 кімнати, сум.-окр., кухня
посередників. Хазяїн. Тел.: (099) 934-94-50. 10 кв.м, ванна, туалет в будинку, гаряча
вода, автономне опалення, 1,5 сот., гараж,
· БУЧА. Кімнату в 3-кімн. сарай, погріб, сад, зручний транспорт) - 20
тис.
у.о. Хазяїн. Тел.: (099) 014-28-08.
(пральна-автомат, холодильник,
лоджія заскл., тільки для дів- ·Святошинський (Берківці, вул. Синьоозерна,
6,2 сот., старий, всі комунікації) - 35
чини до 30 років, без шкідливих будинок,
тис. у.о., торг. Тел.: (099) 911-94-80.
звичок). Тел.: (093) 873-67-05.
·Святошинський (вул. Академіка Туполєва,
·ВИШГОРОД. 1-кімн. (вул. Набережна,8-Д, 3-рівневий, цегл., 270 кв.м, якісний ремонт,
1/10, 25/15/5 кв.м, смарт, євроремонт, меблі, 6,2 сот., гарний зелений ландшафт, м. «Свяпобутова техніка, кондиціонер, с/в сум.) - 6 тошин») - 145 тис. у.о. Тел.: (067) 230-41-00.
тис.грн + комунальні. Тел.: (073) 505-80-80. ·Святошинський (вул. Стеценка, цегл., 50
·ВИШГОРОД. 1-кімн. (пр. Мазепи,2, 1/5 кв.м, 3 кімнати, кухня, душова кабіна, 6 сот.,
цегл., 48/25/9 кв.м, гарний стан, с/в окр., два супермаркети, м. «Нивки») - 57 тис. у.о.
бойлер, кахель, пральна, меблі, побутова Тел.: 574-85-70.
техніка) - 6 тис.грн + комунальні. Тел.: (096) ·Солом’янський (пров. Мостовий, частина
977-83-99.
будинку, 25 кв.м, потребує ремонту, всі ко·ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Набережна,22, мунікації, 1,5 сот.) - 18 тис. у.о., торг. Тел.:
4/14, 75/45/30 кв.м, євроремонт, меблі, тех- (097) 596-33-35.
ніка) - 10 тис.грн + комунальні. Тел.: (098) ·Шевченківський (м. «Дорогожичі», бу174-19-92.
динок, 80 кв.м, всі вигоди, 6 сот.) - за домов·ВИШГОРОД. 2-кімн. (вул. Шевченка,5, леністю. Терміново. Тел.: (096) 375-01-51.
7/10, 55/35/7 кв.м, косметичний ремонт,
здам
холодильник, бойлер) - 7,5 тис.грн + кому·Будинок (метал., 7,5х3,5 м, утеплений) - 4
нальні. Тел.: (068) 867-54-37.
тис.грн.
Тел.:
(098)
032-10-66.
·ВИШГОРОД. 2-кімн. (пр. Мазепи,3, 5/5,
47/32/7 кв.м, косметичний ремонт, меблі) - 6 ·Дарницький (м. «Славутич» - 10 хв., Осотис.грн + комунальні. Тел.: (098) 174-20-82. корки, будинок, побутова техніка, можна
цілорічного проживання, меблі, бойлер,
·ВИШГОРОД (7 сот., під забудову, прямо- для
кутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (068) 80/20+15/15 кв.м, с/в сум. 10 кв.м, 300 м до
Дніпра,
можна під дачу, «Фора», огорожа,
867-54-08.
сот., сад, власний) - 8 тис.грн. Тел.: (095)
·ГОСТОМЕЛЬ. 1-кімн. (К.-Святошинський 10
532-75-21.
р-н, 3/5, 32/17/6 кв.м, меблі, побутова техніка, інтернет) - 3 тис.грн + комунальні. ·Дарницький (Осокорки, м. «Славутич», будинок). Тел.: (095) 094-82-60.
Тел.: (098) 279-74-05.
Дарницький (пров. Бортницький, м. «Бо·ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 2-кімн. (К.-Свя- ·риспільська»
- 5 хв., 2-пов., цегл., сучасний,
тошинський р-н, 16 кв.м, для одного чоло4
кімнати, кухня 25 кв.м, ремонт, металовіка, меблі, побутова техніка, інтернет, до
м. «Академмістечко» - 20 хв. маршруткою) пластикові вікна, джакузі, гаряча вода, опа- 2,5 тис.грн з комунальними. Тел.: (095) лення, 2 с/в, меблі, побутова техніка) - 10
тис.грн. Тел.: (067) 594-37-13.
032-99-89.
·Деснянський (Биківня, вул. Путивльська,
·ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 2-кімн. (К.-Свя- кімната,
всі вигоди в будинку, паркування у
тошинський р-н, побутова техніка, меблі,
інтернет, затишна, для однієї людини) - 1,7 дворі, м. «Лісова» - 5 хв.) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(067)
288-57-80.
тис.грн. Тел.: (063) 593-04-87.
Дніпровський (Воскресенка, вул. Проме·ГОСТОМЕЛЬ. Кімнату в 3-кімн. (К.-Свя- ·нева,
1/2, котеджного типу, 28/14/6 кв.м,
тошинський р-н, 15 кв.м, меблі, побутова
сучасні
меблі, холодильник, телевізор,
техніка, інтернет, для одного чоловіка) - 2,2
пральна, інтернет, всі вигоди в будинку) - 5,8
тис.грн. Тел.: (050) 581-69-54.
тис.грн + комунальні. Тел.: (098) 568-45-59.
·ІРПІНЬ. 1-кімн (35 кв.м). Тел.: (093) 235·Дніпровський (вул. Комбінатна, півбу15-84.
динку, окр. вхід, 20/10 кв.м, у дворі лазня з
·ІРПІНЬ. Дві кімнати в 3-кімн. (вул. Со- гарячою
водою, м. «Лівобережна» - 15 хв.
борна, центр, всі вигоди) - 5 тис.грн + кому- пішки) - 3 тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
нальні. Тел.: (050) 356-72-96.
·
Дніпровський (Микільська слобідка, вул.
·С.БОРЩАГІВКА. 2-кімн. (К.-Святошин- Маланюка, флігель в приват. будинку, для 1
ський р-н, вул. Горького,5, без меблів, кім- людини) - 1 тис.грн. Тел.: (068) 956-27-76.
нати окремі, новобудова) - 6,5 тис.грн +
·Дніпровський (Русанівські сади, перший
комунальні. Тел.: (063) 347-83-15.
поверх 2-пов. будинку, кімната 14 кв.м, хо· ФАСТІВ. Койко-місце, 700 грн/ лодильник, душова кабіна, бойлер, м. «Лівоміс., 1-кімнатна квартира на бережна» - маршрутка, для одного хлопця)
2 особи, 1 год. від Києва елек- - 2,5 тис.грн. Тел.: (063) 299-05-58.
тричкою, гарні умови, без брокер- ·Подільський (вул. Білицька, частина будинку, 40/10 кв.м, ванна 10 кв.м, кімната
ських та комунальних. Тел.: (096) 10
кв.м, туалет, опалення, бойлер, пральна,
638-49-65.
інтернет) - 7 тис.грн. Тел.: (097) 279-32-06.
·Подільський (вул. Вишгородська, 1-кімн.
кв-ра в приват. секторі, кімната 11,5 кв.м,
с/в
сум. 3,5 кв.м, кухня 9 кв.м, ремонт, мепродам
вікна, нов. диван, побутова
·БРІВКИ. 2-кімн. (Житомирська обл., окр., талопластикові
техніка,
гідромасажний бокс, шафа-купе) - 7
туалет, ванна, газ, госпбудівлі, підвал, біля во+ лічильники. Хазяйка. Тел.: (098)
кзалу) - за домовленістю. Тел.: (068) 925-69-10. тис.грн
274-20-20.
·ВІКТОРІЯ. 1-кімн. (Полтавська обл., Пи- ·Подільський (вул. Золочівська, Вітряні
рятинський р-н, 39/14,6/16,5 кв.м, коридор 8 Гори, будинок, 150 кв.м, 2-пов., 3 спальні,
кв.м, автономне газове опалення, вода, туалет
на вулиці, гарний ремонт, сарай, погріб) - за кухня-студіо, камінна зала, джакузі, вбуд.
кухня, побутова техніка, 2-контурний котел,
домовленістю. Тел.: (093) 548-50-30.
гараж, поряд три озера, ліс, бювет, парк) - 1
·ВІННИЦЯ. 1-кімн. у м.Вінниця (р-н тис. у.о. Тел.: (097) 557-50-56.
Урожая, 13 кв.м, с/в, ніша, кухня, за кому·Святошинський (Борщагівка, півбудинку,
нальні недорого). Тел.: (098) 491-69-19.
кінцева зупинка трамваю № 1, 2 кімнати,
·ВІННИЦЯ. 2-кімн. (1/9 пан., 49/29/8 кв.м, кухня, веранда, туалет, душ в будинку, 3
район центрального ринку, косметичний ре- сот., без господарів, для сім’ї, можна з твамонт, підвал, два коридори, комори, балкон) ринами) - 6,5 тис.грн. Терміново. Тел.: (050)
або обміняю на приват. будинок у Винниці 943-24-12.
(з вигодами, р-н Ближнє Замостя, центр) або
м.Києві. Тел.: (098) 490-69-19.
·ГАДЯЧ. 1-кімн. (Полтавська обл., 5/5 цегл.,
куплю
36 кв.м, теплий будинок) недорого. Тел.:
·БРОВАРИ (для себе), у господаря. Тел.:
(095) 812-43-84.
(063)
267-67-82.
·НІКОПОЛЬ. 1-кімн. (Дніпровська обл.,
центр, 3/5 пан., покращене планування, ав- ·Будинок, дачу, земельну ділянку (Пущатономне електроопалення, бойлер, пральна Водиця, Горенка, Каданське містечко, для
машина, лічильники зонарні, лоджія заскл.) себе), у власника. Тел.: (097) 815-68-40.
- 8 тис. у.о. Тел.: (050) 752-58-19.
·ГОСТРОЛУЧЧЯ (Баришівський р-н, 55
·ФЕОДОСІЯ. 3-кімн. (Крим, вул. Будьон- км від м. «Лісова», будинок дерев., 61 кв.м,
ного, 8/9 пан., 72/45/11 кв.м, будинку 25 веранда 6 кв.м, газ, 38 сот., приват., сарай,
років, 2 лоджії заскл., с/в окр., вікна на море, гараж, погріб, свердловина) - 7 тис. у.о.,
3 км до моря, євроремонт) - 75 тис. у.о., торг. торг. Тел.: (097) 827-02-10.
Тел.: 482-28-50.
·ДО 20 КМ ВІД КИЄВА (будинок), до 20
·ЧОРНОГОРІЯ. 1-кімн. (30 кв.м, перша тис. у.о. Тел.: (095) 936-96-89.
лінія біля моря). Тел.: (099) 226-61-05.
·ЗАЗИМ’Я (будинок до 70 кв.м), до 30 тис.
у.о. Тел.: (093) 920-35-86.
обміняю
ОБУХІВСЬКИЙ, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н (бу·БЕРДЯНСЬК на КИЇВ. 3-кімн. (центр, 1/5, ·динок),
до 15 тис. у.о. Тел.: (067) 656-13-41.
житловий стан, побутова техніка, 200 м до
центрального ринку, поліклініка, 800 м до ·Хату біля електрички (для себе). Тел.: (066)
моря, тихий двір, гарно для пенсіонерів та 630-04-19.
ветеранів) на 2-кімн. або інше (можна під ·Хату, півхати (можна недобудовану), в перемонт, бажано Голосіївський, Теремки). редмісті Києва, або по ходу електрички, до
Тел.: (098) 926-40-90.
1,5 тис. у.о. Тел.: (066) 459-82-04.
·ВІННИЦЮ на ВІННИЦЮ або ВІННИЦЮ
продам
на КИЇВ. 2-кімн. (р-н центрального ринку) +
1-кімн. (у р-ні Свердловський масив) на бу- ·АНДРІЇВКА (Бориспільський р-н, 12 км від
динок (на два входи). Тел.: (098) 491-69-19. Борисполя, 38 км від Києва, 12 сот., частина
·ДЕСНУ на КИЕВСКУЮ ОБЛ. 3-комн. (1/5, недобудованого будинку з оциліндрованого
разд.) на дом в деревне (до 70 км от Киева). брусу, кімната 24 кв.м, кухня 6 кв.м, с/в 6
Срочно. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77. кв.м, тераса 15 кв.м, сарай-лазня 15 кв.м, непоставити 4 вікна, 4 дверей, пости·КОРОСТЕНЬ на КИЇВ, ПЕРЕДМІСТЯ. обхідно
лити підлогу, підведено електроенергія, вода,
2-кімн. (Житомирська обл., 7/9, 58 кв.м, каналізація, поряд ліс, ділянка огороджена)
кухня 8 кв.м, окр., лоджія 12 кв.м, домофон) - 6 тис. у.о. Тел.: (098) 454-57-19.
на житло з можливою доплатою. Тел.: (095)
·БАРАХТИ (Васильківський р-н, 40 км від
526-40-28.
будинок, сарай, погріб, колодязь, 70
·КОРОСТЕНЬ на КИЇВ, ПЕРЕДМІСТЯ. Києва,
сот., приват.) - 12 тис. у.о. Тел.: (097) 157-01-94.
3-кімн. (Житомирська обл., 3-й пов., 63 кв.м,
кухня 8 кв.м, окр., лоджія, балкон, домофон, ·БАРИШІВКА (будинок, 1-пов., госпбудівлі,
колонка, тел.) + 2-кімн. (58 кв.м, 7/9, кухня 15 сот.) - 260 тис.грн. Тел.: (066) 227-25-49.
8 кв.м, окр., лоджія 12 кв.м, домофон) на ·БАРИШІВКА (пров. Поштовий,6, два
будинки в одному дворі, всі вигоди, центр
кв-ру або будинок. Тел.: (050) 582-77-14.
·КОРОСТЕНЬ на КИЇВ, ПЕРЕДМІСТЯ. міста). Тел.: (067) 754-72-46.
3-кімн. (Житомирська обл., 3-й пов., 63 кв.м, · БАРЫШЕВКА (50 км от Киева, дом
кухня 8 кв.м, окр., лоджія, балкон, домофон,
колонка, тел.) + 2-кімн. (58 кв.м, 7/9, кухня многоуровневый, индивидуальный
8 кв.м, окр., лоджія 12 кв.м, домофон) на проект, кирпич + фасадное утекв-ру або будинок. Тел.: (050) 582-77-14.
пление, жил. пл. 90 кв.м, 6 комнат, 2
·НІЖИН на КИЇВ, передмістя. 3-кімн. на с/у, 2 котла, 2 гаража, все коммунибудинок. Тел.: (093) 578-34-08.
кации, хозпостройка, асфальт, уча·УКРАЇНУ на АВСТРАЛІЮ. Кв-ру на сток 15 сот.) - договорная. Тел.: (095)
житло. Тел.: 560-18-91.
712-86-62, (098) 718-91-24.
·ЧЕРЕПОВЕЦЬ на ЛЬВІВ або КИЇВ.
3-кімн. (Росія, центр, 3/5, 80 кв.м) + 1-кімн. ·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 12 сот.,
(2/5, 30 кв.м, євроремонт, сталінка, у одному дачний кооп., житловий вагончик, 2 кімнати, 3х6 м, меблі, електроенергія, бетонодворі) на житло. Тел.: (098) 102-75-76.
ваний погріб, літ. душ, туалет, сад, огорожа
метал. сіткою) - за домовленістю. Тел.: (098)
1.3. Будинки, котеджі
203-00-91.

Інші регіони

Київська область

Київ

здам в оренду

1-кімн. (Баришівський р-н,
ст.Березань, центр, 31/19/6 кв.м, с/в сум.,
балкон заскл., меблі, побутова техніка) - 1,5
тис.грн + комунальні. Тел.: (050) 581-69-54.
·БРОВАРИ. 1-кімн. (25/9 кв.м, с/в окр., комора, євроремонт, 2-спальне ліжко, шафакупе, телевізор, пральна, холодальник,
НВЧ-піч, бронедвері, кахель) - 5,5 тис.грн.
Тел.: (097) 464-60-11.
·БРОВАРИ. 2-кімн. (вул. Олімпійська,8Б, окр., євроремонт, кухня-студіо, нов.
пральна, холодильник, бронедвері) - 4,7 тис.
грн + комунальні. Тел.: (073) 445-90-24.
·БРОВАРИ. 3-кімн. (вул. Шевченка, новобудова, 1/16, 95 кв.м, ремонт, меблі за домовленістю, можна за рахунок оренди). Тел.:
(068) 592-54-91.

·Дарницький

продам

(Осокорки, вул. Вечірня,
2-пов., сауна, басейн, газ, вода, після ремонту, 7 сот.) - за домовленістю. Тел.: (098)
034-42-23.
·Дарницький (Осокорки, вул. Садова, нов.,
2 рівні, 95 кв.м, євроремонт, 12 сот., озеро) 89 тис. у.о. Тел.: (096) 748-88-58.
·Дарницький (Осокорки, м. «Славутич»,
вул. Лугова, 2-пов., котедж, 300 кв.м, сучасні меблі, газ, вигоди в будинку, джакузі,
2 с/в, біде, 8 сот., басейн, гараж, будинок для
гостей) - 175 тис. у.о. Тел.: (098) 568-45-59.
·Деснянський (Биківня, вул. Кисловодська,
90 кв.м, 5 кімнат, 2 входи, 2 кухні, 2 с/в,
вода, газ в будинку, с/в, сарай, погріб, 4 сот.)
- 47 тис. у.о. Тел.: (095) 285-43-64.

· БЕРЕЗАНЬ (власний будинок,
88,5 кв.м, мансарда, всі комунікації, зручності, побудований
з каменю, ракушняку, обкладений
керамічною цеглою, 0,10 га, молодий садок, госпбудівлі, залізниця, автотраса Київ-Харків, в
центрі) або обміняю на житло.
Тел.: (063) 254-14-35, в Березані
6-20-10.

·БІЛА ЦЕРКВА (новобудова, 200 кв.м, 1
пов. 100 кв.м, столярка дерев., під оздоблення, комунікації, 15 сот., держакт, бетонна огорожа) - за домовленістю. Терміново або обміняю на житло в Києві. Тел.:
(068) 887-18-96.

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

(Баришівський р-н, 16
сот., центр селища, сад, садовий будиночок, газопровід поряд, колодязь у дворі,
ст.Хмільовик - 5 хв. пішки) - 7 тис. у.о. Тел.:
424-52-67.
·БОБРИЦЯ (К.-Святошинський р-н, нов.,
140 кв.м, під чистове озодоблення, 10 сот.,
гараж 45 кв.м, мальовниче місце, маршрутка до м. «Житомирська») - 40 тис. у.о.
Тел.: (096) 748-88-58.
·БОГДАНІВКА (Броварський р-н, 15 км
від Броварів, невеликий цегл. будинок, кап.,
погріб, 7,5 сот., свердловина, огорожа). Тел.:
(096) 804-89-74.
·БОГУСЛАВ (вул. Корсунська,60, 27 сот.,
два будинки, великий 83 кв.м, два гаражі,
два сараї). Тел.: (097) 375-02-28.
·БОГУСЛАВ (річка, ліс, 140 кв.м) - 7 тис.
у.о. Терміново. Тел.: (066) 357-44-36.
·БОРОВА (Фастівський р-н, Мотовилівка,
37 км від Києва, будинок, 93 кв.м, 3 кімнати,
прибудована 4-а кімната з приміщенням
для ванної, газове опалення, є пічка, сарай,
гараж, власний колодязь, сад, город, 12 сот.,
поряд ліс, річка, до електрички 15 хв., до
маршрутки 3 хв.). Тел.: (050) 590-89-51,
(068) 513-22-93.
·БОЯРКА (вул. Високовольтна, дачний
дерев. будинок, електроенергія, центр. вода,
газ підведений, 6 сот., сад, маршрутки) - 26
тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
·БОЯРКА (центр, автономне опалення, 62
кв.м, цегл.) - 27,5 тис. у.о., торг або обміняю
на житло в м.Б.Церкві. Тел.: (097) 397-30-05.
·БРОВАРИ (2,5-пов., англ. стиль, 99 % готовність, 320 кв.м, 10 сот.) - 197 тис. у.о.
Тел.: 362-37-22.
·БРОВАРИ (будинок, 2-пов., нов., 176/105
кв.м, 2 кухні, 2 с/в, 6 кімнат, гараж на 2 авто,
3 сот., школа, магазин, дитсадок) - 60 тис.
у.о. Тел.: (094) 927-07-22.
·БРОВАРИ (м. «Лісова» - 10 хв., зупинка
«Пекарня», вул. Бєлана (Горького),2, будинок
цегл., ремонт, електропроводка, столярка, газове обладнання, шпалери, висота 3 м, 102/92
кв.м, 4 кімнати, передпокій 15,8 кв.м, кухня
10,5 кв.м, кахель, ванна 4,5 м, підвал, веранда
10 кв.м, газкотел, колонка-автомат нов., газ,
вода центр., будівлі 1988 р., 2-пов., цегл.,
мансарда, лазня, комора, підвал, житлова кімната, цегл. туалет, 13,8 сот., колонка, огорожа
метал., місце під гараж, поліклініка, зупинка,
стоматологія, школа, дитсадок). Власник.
Тел.: (066) 275-08-79.
·Будинок (метал., утеплений, під побутовку,
7,5х3,5 м) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 944-25-36.
·БУРТИ (Кагарлицький р-н, 55 км від
Києва, цегл., 4 кімнати, газ, парове опалення, пічка, меблі, житловий стан, гарні
госпбудівлі, 35 сот., приват., озеро, центр,
гарний транспортний розв’язок, сучасне селище) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, недобудований невеличкий будиночок, 8 сот., поряд
пляжне озеро, електричка) - за домовленістю. Власник. Тел.: (096) 362-15-38,
(050) 565-03-19.
·ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н, 120 км
від Києва, хата, від автостанції «Південна»
автобус, обкладена цеглою, 3 кімнати, 25
сот., газ, вода, сад, ліс, чисте місце, гарні сусіди, чудове селище, документи готові) - за
домовленістю. Тел.: (097) 706-80-55.
·ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н, 120 км
від Києва, хата, від автостанції «Південна»
автобус, обкладена цеглою, 3 кімнати, 25
сот., газ, вода, сад, ліс, чисте місце, гарні сусіди, чудове селище, документи готові) - за
домовленістю. Тел.: (097) 706-80-55.
·ВАСИЛЬКІВ (біля центральної лікарні,
будинок, цегл., 62 кв.м, 13 сот., поряд ліс,
поряд траса, туалет на вулиці) - за домовленістю. Тел.: (067) 601-99-36.
·ВАСИЛЬКІВ (будинок. 7 сот., газ, електроенергія в будинку, сарай, сад) - 8 тис. у.о.
Тел.: (095) 487-20-15.
·ВАСИЛЬКІВ (вул. Пархоменка, 1-пов.,
цегл., 87 кв.м, вода, електроенергія, гараж,
сарай, 15 сот., сад, 15 хв. до центру) - 35 тис.
у.о., торг. Тел.: (095) 753-40-86.
·ВАСИЛЬКІВ (садове товариство «Кристал», сад 8 сот., фундамент під будинок
залитий, зверху є блоки, приват.) - за домовленістю. Тел.: (073) 213-37-01.
·ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н,
2014 р. забудови, 140 кв.м, 2-пов., 4 кімнати,
кухня 35 кв.м, газове опалення, вода, с/в,
плитка, «тепла підлога», 20 сот., 25 км від
Києва) - 65 тис. у.о. Тел.: (096) 454-20-15.

· ВЕЛИКА ДИМЕРКА (Броварський р-н, будинок без оздоблювальних робіт, 32 сот., сад, город)
або обміняю на кв-ру в Києві.
Тел.: (050) 442-33-76.

·ВЕЛИКА

МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, 40 км від Києва, будинок, 85 кв.м, вода,
с/в в будинку, сад, колодязь, 50 м до озера) 25 тис. у.о. Тел.: (067) 169-17-54.
·ВЕЛИКА СТАРИЦЯ (Бориспільський р-н,
цегл., 1-пов., 4 кімнати, 94 кв.м, комунікації
в будинку, госпбудівлі, 25 сот., центр). Тел.:
(093) 209-82-24.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, хата, 15 сот.,
3 сараї, колодязь, погріб) - 12 тис. у.о. Тел.:
(098) 841-91-84.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, хата, 25 сот.)
дешево. Тел.: (098) 841-91-84.
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км
від Києва, 70 кв.м, вода, газ по вулиці, 60
сот., луг, Дніпро, маршрутки до м. «Бориспільська») - 55,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
403-01-14.

· ВИШНЯКИ (Васильковский р-н,
Одесская трасса, 46 км до Киева,
1-эт., 2 комнаты, Вишняки - метро
Вокзальная прямая, кооператив, 18
кв.м, установлена солнечная электростанция, вода, металлопластик,
бронедвери, сигнализация - ДСО,
силиконовые краски, битумная черепица, 10 сот., красиво) - 9996 у.е.
Тел.: (050) 385-65-40 (Собственник).

·ВОЛОДАРКА (будинок, 80 кв.м, газ, вода,

всі вигоди в будинку, теплий, сухий, госпбудівлі, город 25 сот., ягідні культури, крапельне зрошування, сад). Тел.: (098) 098-3040, (066) 583-04-54.
·ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 25 км до м.
«Лісова», цегл., 108 кв.м, 1980 р. забудови,
парове опалення, газ, с/в в будинку, госпбудівлі, гараж, погріб, сарай, колодязь, 53
сот. або 28 + 25 сот. окремо, ОСГ 13 сот.,
власний) або обміняю на житло з доплатою.
Тел.: (098) 320-58-89.
·ГОДУНІВКА (Яготинський р-н, 120 км від
Києва, вул. Борщака, 90/69/18 кв.м, веранда,
кухня, 4 кімнати, пічка, газовий балкон,
котел, бойлер, погріб, сарай, метал. огорожа, автобус) - 7,5 тис. у.о. Тел.: 525-47-18.

482-01-13, 482-08-62
·ГОЛОВУРІВ (Бориспільський р-н, центр.
вулиця, півбудинку, житлова 29 кв.м, кімнати
18+12 кв.м, веранда, сарай, погріб, свердловина 75 м, огорожа 2 м, сад, є все, 12,5 сот.) - за
домовленістю. Тел.: (099) 917-07-52.
·ГОСТОМЕЛЬ (К.-Святошинський р-н, будинок, 8 км від Києва, 80 кв.м, всі вигоди,
стара забудова, центр міста, сарай, погріб, 8
сот.) - 33 тис. у.о., торг. Тел.: (063) 593-04-87.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, два будинки на однієї ділянці, на березі озера, 40
сот., вихід до озера, один 122 кв.м, ванна,
с/в, газове опалення, другий 3-пов. 330 кв.м,
без внутр. оздоблення, літ. кухня, сарай, сад,
місце для бізнесу) - 45 тис. у.о. Тел.: (066)
428-86-75.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дерев.,
обкладений цеглою, 69 кв.м, 3 кімнати,
кухня, комора, погріб, сарай, 19 сот.) - 10
тис. у.о. Тел.: (04571) 9-20-93.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, дерев.,
обкладений цеглою, 71/48 кв.м, 4 кімнати,
передпокій, кухня на веранді, газ, погріб, 36
сот., ділянка приват., асфальтований заїзд) 12 тис. у.о. Тел.: (050) 352-69-54.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, цегл., 92
кв.м, 4 кімнати, с/в, нов. опалення, 2-контурний котел, ремонт, металопластикові
вікна, утеплений, сарай, гараж, погріб, 60 сот.,
приват.) - 27 тис. у.о. Тел.: (050) 334-76-79.
·ДЕМІВЩИНА (Кагарлицький р-н, 17 сот.,
електроенергія, ліс, озеро - 500 м, будинок
під заселення, поряд Кагарлик, джерельна
вода власна) - 220 тис.грн, торг. Тел.: (067)
779-24-92.
·ДЕМІВЩИНА (Кагарлицький р-н, хата,
2 кімнати, кухня, веранда, комора, під шифером, газ природний в будинку, два конвектори, груба, лінолеум, колодязь, погріб,
сарай, 45 + 30 сот., супутникова антена) - 4
тис. у.о. Тел.: (067) 336-08-10.
·ДЕМІЇВЩИНА (Кагарлицький р-н, будинок 40 кв.м, пічка, камін, 18 сот., ділянка
під забудову, поряд нова будівля 22 кв.м,
озеро, ліс, асфальт до будинку, джерельна
вода, сад, город) - 10 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 854-41-47, (067) 779-24-92.
·ДМИТРЕНКИ (Богуславський р-н, 110 км
від Києва, дерев., обкладений цеглою, високий, 3 кімнати, госпбудівлі, літ. кухня, погріб, сарай, колодязь, 50 сот., приват., озеро,
ліс, красиве місце) - 3,8 тис. у.о. Тел.: (098)
880-27-11.
·ДОСЛІДНИЦЬКЕ (Васильківський р-н,
60 км від Києва, 88 кв.м, все цегл., 2005 р.
забудови, 4 кімнати, веранда, кухня, ванна,
газ, сарай, погріб під літ. кухнею 6х5 м
кам’яний, криниця, сад, гарне місце для бджолярства, дитсадок, школа, лікарня, ринок,
ставки, маршрутка від м. «Либідська»
кожну годину, 15 сот.) - 28 тис. у.о., торг.
Тел.: (066) 106-65-94.
·ЄМЧИХА (Миронівський р-н, 110 км
від Києва, 4 кімнати, дерев., обкладений
плиткою, склопакети, гаряча вода, бойлер,
кухня, ванна, душова, с/в, газ, висота 3,1 м,
52 сот., приват., сарай, альтанка, свердловина, ліс, озеро, меблі) - 6,5 тис. у.о. Тел.:
(097) 688-45-70.
·ЖИТНІ ГОРИ (Рокитнянський р-н, цегл.,
60 кв.м, кухня 9 кв.м, 3 кімнати, газове та
пічне опалення, колодязь, 25 сот., город до
річки, огорожа, електрчика, маршрутка) 6,5 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, будинок, всі вигоди, вода, газ, 50 сот. городу,
гарна дорога, базар, поліклініка, школа, дитсадок). Тел.: (096) 107-98-47.
·ЗЕЛЕНЬКИ (Миронівський р-н, будинок,
100 кв.м, облаштований, євроремонт, тепла
підлога, ділянка, город 25 сот., госпбудівлі)
- 22 тис. у.о. Тел.: 362-37-22.
·ІВАНІВКА (Білоцерківський р-н, 85 км від
Києва, 18 км від Б.Церкви, цегл., потребує ремонту, сарай потребує ремонту, підведений газ,
електроенергія, колодязь потребує чищення,
асфальтована дорога до будинку, в кінці городу
став, 60 сот., приват., старий сад). Тел.: (096)
456-88-77, (050) 312-58-76.
·ІВАНІВКА (Білоцерківський р-н, будинок,
потребує ремонту, 60 сот., великий сад, озеро,
газ підведений, електроенергія, сарай). Тел.:
(096) 456-88-77, (050) 312-58-76.
·ІВАНІВКА (Білоцерківський р-н, дві будівлі, 60 сот., поряд озеро). Тел.: (050) 31258-76, (096) 456-88-77.
·ІВАНІВКА (Ставищенський р-н, 100 км від
Києва по Одеській трасі, будинок, чистий,
затишний, обкладений цеглою, 3 кімнати,
95 кв.м, 2 комори, веранда, газ, водяне опалення, колодязь, гараж, погріб, газифікована
літ. кухня, цегл. госпбудівлі, сад, школа, дитсадок, лікарня, магазини, автобусне сполучення) - 280 тис.грн. Тел.: (096) 247-29-92.
·ІВАНКІВ (Бориспільський р-н, 1-пов., 4
кімнати, кухня, веранда, комора, газ, вода,
бойлер, бронедвері, сарай цегл., літ. кухня
цегл., свердловина, насосна станція, 25 сот.)
- 26 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 432-04-65.
·ІВАНКІВ (райцентр, будинок, 61,4 кв.м,
погріб, літ. кухня, 10 сот., центр селища,
річка Тетерів - 100 м, потребує ремонту) недорого. Терміново. Тел.: (067) 317-46-73.
·КАГАРЛИК (центр, 77 кв.м, всі вигоди, 4
кімнати, кухня, с/в, газ, колонка, душова кабіна, туалет, каналізація, металопластикові
вікна, огорожа, 10 сот., меблі, техніка, вода
холодна, гаряча, веранда, підвал, комора,
колодязь) або обміняю на будинок меншої
площі (з усіма вигодами, бажано біля води).
Тел.: (093) 799-67-83.
·КАГАРЛИК (центр, будинок, 7 сот., 3 кімнати, всі вигоди). Тел.: (097) 824-51-84.
·КАТЮЖАНКА (Вишгородський р-н, 40
км від Києва, будинок, 17 сот., гарне транспортне сполучення, маршрутки кожні 30 хв.,
центр села, поряд церква, магазини, школа,
сільрада, р.Здвиж, гриби, ягоди, газифіковане селище) - за домовленістю. Тел.: (068)
972-19-57.
·КОЖУХІВКА (К.-Святошинський р-н, 40
км від Києва, кооп. «Калиновий Гай», 8 сот.,
будинок, сад, ділянка № 519) - 11 тис. у.о.
Тел.: (096) 964-25-51.
·КОЗИН (Обухівський р-н, будинок, цегл.,
утеплений, в будинку каналізація, гаряча та
холодна вода, 8 сот.). Тел.: (067) 316-13-42.
·КОПИЛІВ (Макарівський р-н, 30 км від
Києва, 95 кв.м, сарай цегл., літ. кухня цегл.,
гараж цегл., колодязь, город, 27 сот.) - за домовленістю. Тел.: (063) 594-72-70.
·КРУГИ (Вишгородський р-н, 65 км від
Києва, будинок, дерев., обкладений цеглою,
2 кімнати, кухня, комора, веранда, коридор,
53/27/6,9 кв.м, пічне опалення, потребує ремонту, город 37 сот., ліс, озеро, 7 км від Дніпра)
- 26,6 тис. у.о., торг. Тел.: (050) 923-52-89.
·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
півбудинку, дерев., 45 кв.м, вигоди на вулиці, 2 кімнати, кухня, парове опалення, 4
сот.) - 15 тис. у.о. Тел.: (067) 209-20-19.
·ЛИТВИНІВКА (Вишгородський р-н,
дерев., 26 сот.). Тел.: (073) 472-96-42.
· ЛІТКИ (Броварський р-н, 28 км
від Києва, 14,3 сот., хата 32 кв.м,
одна кімната 20 кв.м, груба, сарай,
погріб, вода, електроенергія,
р.Десна - 10 хв. пішки, ліс) - 8 тис.
у.о. Тел.: 433-12-63.

·ЛОСЯТИН

(Васильківський р-н, цегл.,
64/45/8 кв.м, 3 кімнати, коридор, с/в, кухняверанда, водопровід, каналізація, металопластикові вікна, утеплений, якісний ремонт, шпалери, газове опалення, є пічка,
сарай, огорожа, ставок, 53 сот.) - 19 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 380-06-59.
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·ЛУК’ЯНІВКА

(Баришівський р-н, 20 сот.,
сад, фундамент, огорожа, будинок під знесення) - за домовленістю. Тел.: (099) 384-70-00.
·ЛУК’ЯНІВКА (Баришівський р-н, 65 км
від Києва, будинок, дерев., 3 кімнати, госпбудівлі, гарний стан, сад, город, 30 сот.) - 5,5
тис. у.о. Тел.: (067) 751-70-97.
·ЛЮБЧА (Ставищеннський р-н, 3 кімнати,
кухня, 80 кв.м, комора, веранда, цегл.,
гарний стан, газ, 2 гаражі, літ. кухня, великий двір, колодязь, парове опалення,
котел, дві груби під газ та дрова, 45 сот.,
приват., сарай, під короїд) - 10 тис. у.о. Тел.:
(067) 294-80-22 (Віталій).
·ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, вул.
Центральна, 50 км від Києва, хата, газ підведений до плити, колодязь, погріб, великий
двір, за хатою садок - вишні, груші, яблуні,
40 сот.) - договірна. Тел.: 564-68-78.
·МАКАРІВ (35 км від Києва, будинок, 80
кв.м, 4 кімнати, два входи, газове опалення,
вода в будинку, всі вигоди, госпбудівлі).
Тел.: (050) 671-00-35.
·МАСЛІВКА (Миронівський р-н, 110 км
від Києва, дерев., обкладений цеглою, 3
кімнати, ванна кімната, вода, каналізація,
газ, опалення, пічка, меблі, добротні госпбудівлі, 25 сот., вихід до озера, ліс) - 7,5 тис.
у.о. Тел.: (098) 880-27-11.
·МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев.,
8х10 м, обкладений червоною цеглою,
2003 р. забудови, металочерепиця, склопакети, свердловина, водопровід, бойлер,
ванна, камін, гараж, мансарда з балконом, 2
спальні, 17 сот., держакт, сад великий) - 15
тис. у.о. Хазяїн. Тел.: (050) 077-67-33.
·МИРОНІВКА (85 км від Києва, 10 хв. до
центру, дерев., добротний, на фундаменті,
75 кв.м, 3 кімнати, пічка, меблі, світлий, чистий, 22 сот., приват., госпбудівлі, колодязь)
- 7 тис. у.о. Тел.: (098) 880-27-11.

· НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н,
будинок дерев’яний, утеплений,
газифікований, фундамент, під шифером, криниця у дворі, погріб,
дровник, 0,23 сотки, власниу) - 18
тис. у.о. Тел.: (096) 433-54-76, (095)
593-69-50.

·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, частина
будинку, 15 сот.) - за домовленістю. Тел.:
(095) 133-93-74.
·НЕМІШАЄВЕ (Бородянський р-н, 2008 р.
забудови, 48 кв.м, вода, каналізація центр.,
12 сот.) - 18 тис. у.о. Тел.: (095) 032-99-89.
·ОЗЕРНА (Білоцерківський р-н, хата-мазанка, дерев., під шифером, дві кімнати,
40 кв.м, газ по вулиці, ділянка 40 сот., в
кінці городу маленька річка, мальовничий
краєвид, старий сад, можлива прописка) - 75
тис.грн. Тел.: (096) 434-84-74.
·ОЗЕРНЕ (Білоцерківський р-н, будинок 60
кв.м, дві ділянки, 25 сот. під забудову, 21 сот.
ОСГ, 3 кімнати, металопластикові вікна, госпбудівлі, 2 школи, дитсадок, гараж, сарай,
погріб, літ. кухня, маршрутки, 20 хв. від
Б.Церкви) - 9,7 тис. у.о. Терміново. Тел.:
(068) 779-16-67 (Леся).
·ОЗЕРНЕ (Білоцерківський р-н, частина
будинку, 3-кімн. кв-ра, 80 кв.м, житлова 58
кв.м, висота 2,8 м, окремо кухня та ванна,
власна вода, каналізація, бойлер, опалення,
газ, металопластикові вікна, власний двір 2
сот., погріб, центр селища, поряд сільрада,
дитсадок, магазини, школа, до Б.Церкви 18
км, маршрутки щогодину). Тел.: (096) 16715-42, (068) 127-84-31.
·ОЛЕКСАНДРІВКА (Миронівський р-н, будинок, всі вигоди, газкотел, котел на дровах,
супутникова антена, 30 сот., 2 сараї, меблі)
- 12 тис. у.о., торг або обміняю на невелику
квартиру. Тел.: (098) 620-53-20.
·ОПАНАСІВ (Броварський р-н, 50 км від м.
«Лісова», хата, 30 сот., поруч ліс, мальовниче
місце, потребує ремонту дах, пічне опалення,
газ по вулиці, сарай, погріб) - 5 тис. у.о. Тел.:
(066) 740-59-14, (098) 407-34-60.
·ПАНІКАРЧА (Кагарлицький р-н, будинок
80 кв.м, 60 сот., газ в грубі, світло, 1975 р.
забудови, до Дніпра 3 км) - 15 тис. у.о. Тел.:
(097) 800-85-75.
·ПІВНІ (Фастівський р-н, електричка, 93 кв.м,
4 кімнати, 8,2 сот., газ, вода, туалет, літ. кухня,
гараж, погріб, вигрібна яма, 7 хв. до електрички). Тел.: 418-20-27, (097) 073-49-98.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, вул.
Колгоспна,23-Ж, стара хата, приват. ділянка,
31 сот., погріб, колодязь) - за домовленістю.
Тел.: (096) 613-29-28.
·ПОЛОГИ ВЕРГУНИ (стара хата, 45 сот., пічне
опалення) - 1 тис. у.о. Тел.: (093) 112-97-04.
·ПОЛЬОВЕ (Миронівський р-н, 75 км від
Києва, дерев., обкладений цеглою, 2 входи,
2 веранди, 3 кімнати, кухня, газ, конвектор,
грубка, лежанка, меблі, житловий стан, цегл.
госпбудівлі, 25 сот., сад, електричка, школа,
траса, дитсадок, озеро) - 4 тис. у.о. Тел.:
(068) 918-90-38.
·ПОТАШНЯ (Богуславський р-н, 5 км від
Богуслава, дерев., добротний, на фундаменті, 3 кімнати, виоста 2,7 м, житловий
стан, сарай, колодязь, погріб, поряд газ, ліс,
зупинки, мальовниче місце, р.Рось) - 42 тис.
грн. Тел.: (099) 259-70-91.
·ПОТІЇВКА (Білоцерківський р-н, дерев., обкладений цеглою, 55 кв.м, 2 кімнати, 40 сот.,
приват., сарай, погріб, колодязь, сад, 300 м до
ставка) - 4 тис. у.о. Тел.: (096) 620-05-99.
·ПУСТОВАРІВКА (Сквирський р-н, 120 км
від Києва, будинок, 60 кв.м, 2 кімнати, веранда, коридор, кухня, газ, пічне опалення,
водяне опалення - батареї, сарай, туалет
цегл., погріб, колодязь у дворі, літ. кухня
з газом, гараж, 55 сот., приват., документи
готові, зупинка - 10 хв., маршрутки, повна
приватизація будинку та землі). Тел.: (098)
222-47-65.
·П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (будинок, 1-пов.,
83 кв.м, гараж, сарай, літ. кухня з грубою та
плитою, асфальтоване покриття, 6 сот., автобусна зупинка, автовокзал, ринок, річка) - за
домовленістю. Тел.: (063) 953-77-30.
·РЖИЩІВ (102 кв.м, 2 спальні, вітальня,
кухня, с/в, веранда, сад, госпбудівлі, меблі)
- за домовленістю. Тел.: (099) 051-54-70.
·РОВАЖІВ (Іванківський р-н, дерев. хата,
на перебудову, для проживання, структуроване селище, розташоване у лісі, під
Києвом, допоможу практичними порадами).
Тел.: (096) 387-05-26.
·РОЗВАЖІВ (Іванківський р-н, хата з деревини на пні для проживання під Києвом,
на місці старої, структуроване селище) для
того, який бажає недорого мати гарну хату,
запрошую до розмови. Тел.: (097) 743-67-38.
·РОЗУМНИЦЯ (Ставищенський р-н, будинок цегл., 2-пов.: 1-й пов. - гараж, літ.
кухня, с/в, пральна, 2-й пов.: зала, 2 спальні,
кухня-їдальня, 3-й пов.: мансарда з балконом, газ, вода, металопластикові вікна,
ламінат, 0,33 га, асфальт) - 15,5 тис. у.о.,
торг. Тел.: (066) 496-21-29.
·РОКИТНЕ (центр, цегл., 80 кв.м, 4 кімнати, кухня, вода, ванна, каналізація, сарай,
гараж, 26 сот., огорожа) - 22 тис. у.о. Тел.:
(050) 983-72-58.
·РОКИТНЕ (центр, цегл., 97 кв.м, 4 кімнати,
кухня, вода холодна, гаряча, каналізація, газ,
літ. кухня, гараж, погріб, альтанка, інтернет,
супутникове телебачення, 7 сот., ліс, річка 1 км, зариблене озеро поруч) - 19,5 тис. у.о.
Тел.: (098) 598-40-48.
·РОМАШКИ (Рокитнянський р-н, цегл., 70
кв.м, 3 кімнати, веранда, кухня, газове та пічне
опалення, вода в будинку, с/в, каналізація, колодязь, гараж, сарай, 40 сот., приват.) - 9 тис.
у.о., торг. Тел.: (097) 104-85-78.
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·РУДНЯ (Броварський р-н, вул. Київська, 40 ·ХОЦЬКИ (П.-Хмельницький р-н, будинок, 80

км від Києва, 45 кв.м, гарний ремонт, 2 кімнати, кухня, всі комунікації в будинку, госпбудівлі, 40 сот., сад, ліс, ставки, маршрутка
до м. «Лісова») - 25,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(095) 380-47-62.
·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н, 15
сот., під забудову, поруч ставки, гарне місце
для відпочинку, газ та електроенергія поряд)
- 2 тис. у.о. Тел.: (093) 429-80-23.
·САЛИВОНКИ (Васильківський р-н, цегл.,
обшитий пластиком, утеплений, 51,4 кв.м,
3 кімнати, кухня, стеля рівна, шпалери, ламінат, лінолеум, 15 сот., погріб, колодязь,
сад, город) - 15 тис. у.о. Тел.: 223-06-27.
·С.БОРЩАГІВКА (К.-Святошинський р-н,
нов., цегл., 110 кв.м, євроремонт, нов. меблі,
побутова техніка, 1,5 сот., зелена зона, асфальтований під’їзд) - 89 тис. у.о. Тел.: 592-47-86.
·СЕВЕРИНІВКА (Таращанський р-н, цегл.,
67,5/37,9 кв.м, 3 кімнати, кухня, веранда,
пічне опалення, метал. дах, електроенергія,
колодязь, 48 сот., огорожа, ставок, ліс, риболовля, мальовниче місце) - 3 тис. у.о. Тел.:
(098) 053-81-78.
·СЕМИГОРИ (Богуславський р-н, 90 км від
Києва, дерев., доглянутий, на фундаменті,
4 кімнати, цегл. гараж, сарай, колодязь, 25
сот., приват., сад, чисте місце, річка, березовий гай, траса) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (097)
688-45-70.
·СИДОРИ (50 км від Києва, будинок, 60
кв.м, ділянка 38 кв.м, вихід до річки) недорого. Тел.: (067) 733-44-85.
·СИДОРИ (Білоцерківський р-н, будинок,
60 кв.м, 40 сот., приват., електроенергія,
колодязь, поряд річка, ліс, сарай, погріб, всі
зручності). Тел.: (096) 738-00-87.
·СИНЯК (Вишгородський р-н, цегл., 3 кімнати, кухня, веранда, газ підведений, вода у
дворі, погріб, 12 сот., опалення). Тел.: (097)
876-12-57.
·СПАРТАК (Бородянський р-н, поряд електричка, будинок, всі вигоди, поряд ліс) - за
домовленістю. Тел.: (098) 403-24-19.
·СТАВИ (Кагарлицький р-н, 70 км від
Києва, дерев’яний, на 2 входи, 4 кімнати,
комора, дах - шифер, господарські споруди,
сад, город, ділянка 44 сот., приват., мальовнича місцевість, поряд річка, гарне місце
розташування) недорого. Терміново. Тел.:
(095) 037-41-58, (095) 449-05-85.
·СТАРЕ (Бориспільський р-н, 60 км від
Києва, 31 сот., будинок дерев., обшитий шифером, 4 кімнати, кухня, коридор, веранда,
сарай, погріб, гараж, літ. кухня, вода в будинку, вулиця газифікована) - 15,5 тис. у.о.,
торг. Тел.: (098) 985-73-34.

· СТУДЕНИКИ (П.-Хмельницький
р-н, 80 км від Києва, город 30 сот.,
гарний будинок, газ, гараж, погріб, колодязь, ліс, озеро, тихе
місце) - за домовленістю. Тел.:
(067) 153-18-01.

кв.м, газ, вода, ванна, госпблок, город) - договірна. Тел.: (096) 636-12-53, (068) 337-05-91.
·ЧАЙКИ (Богуславський р-н, 7 км від Богуслава, 2-пов., цегл., 3 кімнати, вода, каналізація, конвектор, газ, балкон, меблі, 6 сот.,
сад, 3 хв. до р.Рось, пляж, 5 хв. до лісу) - 8
тис. у.о. Тел.: (099) 259-70-91.
·ЧАЙКИ (Богуславський р-н, 90 км від
Києва, 2-пов., 65 кв.м, 1-й пов.: 3 кімнати,
газ, конвектор, підвал, 2-й пов. кімната 25
кв.м, балкон, 3 хв. пішки до лісу, річка, 25
сот., красиве місце) - 8 тис. у.о. Тел.: (098)
012-40-55.
·ЧЕРВОНА МОТОВИІЛВКА (Фастівський
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., вагончик, електроенергія, свердловина, огорожа, газ по
вулиці, 10 хв. до електрички, ст.Півні, маршрутки) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, вул. Чехова, 22 сот., під забудову, електроенергія, газ по вулиці, поряд озера, дубовий газ, електричка, ст.Півні) - 8 тис. у.о.,
торг. Тел.: (098) 876-65-17.
·ЧЕРВОНЕ ПОЛЕ (Васильківський р-н,
добротний цегл., 1995 р. забудови, будували
для себе, електроенергія, колодязь, 35 сот.,
плодовий сад, погріб, літ. кухня) - 11 тис.
у.о. Тел.: (096) 380-20-27.
·ЧОРНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 45
км від Києва, цегл., 100 кв.м, 2-пов., 4 кімнати, кухня, с/в, ванна, все в будинку, сарай,
погріб, каналізація, 45 сот.) - 20 тис. у.о.
Тел.: (095) 839-26-51.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від
КП, будинок, дерев., зруб, свердловина,
62 кв.м, 2 кімнати, передпокій, комора, веранда, огорожа металопрофіль, бойлер, погріб, сад, молоді дерева, 31 сот., інструмент,
нов. мотоблок) - 25 тис. у.о. Тел.: (04598)
5-27-87.
·ШУБІВКА (Кагарлицький р-н, 60 кв.м,
ділянка 30 сот.). Тел.: (098) 664-30-42.
·ШУБІВКА (Кагарлицький р-н, 72 км від
Києва, будинок біля ставка, гарне місце для
сім’ї, чорнозем, газ, електроенергія, старий
будинок, 60 сот.). Тел.: (097) 800-85-75.
·ЯГОТИН (будинок, 57 кв.м, на березі
річки, госпбудівлі, 2 погреби, 2 сараї, 15
сот., вокзал поряд). Тел.: (068) 127-43-05.
·ЯГОТИН (будинок 70 кв.м, утеплений, електроенергія, вода, газ, каналізація, 4 кімнати,
кухня 8 кв.м, 6 сот., сарай, літ. кухня, погріб).
Тел.: (096) 394-97-32, (066) 592-97-85.
·ЯСНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 30
км від Києва, кінець, ділянка 6 сот., сад,
сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

· ЯЦЮКИ (Богуславський р-н, будинок з черепашника, обкладений
цеглою, погріб, великий сарай та
три відділення, цегл., колодязь, газ
підведений до хати, поряд ставок,
·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км мальовниче місце) - 3,5 тис. у.о.
від Києва, центр, село газиф., водопровід, Тел.: (067) 727-76-10.

25 сот. приват., глиняна хата під червоною
черепицею, погріб-льох, колодязь, фруктові
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод.
та госп. магазини, водойми) - 32 тис.грн,
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
·ТАРАСІВКА (К.-Святошинський р-н, вул.
Леніна, півбудинку, 36 кв.м, електроенергія,
газкотел, холодна вода, с/в на вулиці, госпбудівлі, колодязь, 7 сот., 15 хв. до електрички, маршрутки) - 20,5 тис. у.о. Тел.:
(063) 232-53-56.
·ТАРАЩА (дерев., обкладений цеглою, 54
кв.м, 17 сот., всі вигоди, сад, гараж, госпбудівлі, центр, затишна вулиця) - 21 тис. у.о.,
торг. Тел.: (067) 223-49-70.
·ТЕТЕРІВСЬКЕ (Іванківський р-н, 90 км
від Києва, дерев., обкладений цеглою, під
шифером, 52 кв.м, пічне опалення, 25 сот.,
приват., колодязь, погріб, сарай, гараж,
госпбудівлі, літ. кухня 20 кв.м, поряд ліс,
ставок, р.Тетерів) - за домовленістю. Терміново. Тел.: (097) 571-41-42.
·ТЕТЕРІВСЬКЕ (Іванківський р-н, будинок,
54 кв.м, 4 кімнати, поряд річка, ліс, пічне
опалення, колодязь, гарний транспортний
розв’язок) - договірна. Тел.: (097) 579-16-13.
·ТОРЧИЦЯ (Ставищенський р-н, Одеська
траса, 26,5 сот., приват., будинок, сарай,
біля водойми, навколо зелені пагорби, 100
м до лісу, асфальтована дорога, по вулиці
лікарня, садок, пошта, магазин, гарні сусіди, незвичайно красиві пейзажи) - за домовленістю. Тел.: (050) 161-86-87.

· ТРОЇЦЬКЕ (Рокитнянський р-н,
80 км від Києва, будинок з меблями,
гарний стан, мальовниче місце, город
12 сот. до ставка, сарай, колодязь,
сад, поруч ліс, траса Київ-Тараща,
до електрички в Рокитне 25 хв. маршруткою). Тел.: (096) 753-24-96.

·ТРУБІВЩИНА

(Яготинський р-н, 2 кімнати, цегл., кухня, передпокій, 2 комори,
велика веранда, газ, котел - автономне опалення, лічильник газу, електроенергії, сарай,
погріб, садок, 23 сот., приват.). Тел.: (099)
367-74-04.
·УСТИМІВКА (Васильківський р-н, цегл.,
загальна 60 кв.м, 3 кімнати, газ, водяне опалення, сарай, погріб, літня кухня, ділянка
41 сот., приват., електричка та ліс) - 931 тис.
грн, торг. Тел.: (068) 364-60-88.
·ФАСТІВ (100/55/15 кв.м, 3 кімнати, кухня,
с/в, 54 сот., поряд центр) - 28 тис. у.о., торг.
Тел.: (063) 917-13-22.
·ФАСТІВ (2-пов., 180 кв.м, 3 спальні, кухня,
с/в, вбуд. меблі, 10 сот.) - 67 тис. у.о., торг.
Тел.: (095) 699-74-19.
·ФАСТІВ (47 кв.м, 3 кімнати, газ, водяне
опалення, кухня, столярка дубов., всі вигоди
в будинку, нов. імп. сантехніка, частково євровікна, супутникова антена, госпбудівлі, 6
сот., 8 сот. городу, 600 м до електрички) - 15
тис. у.о., торг або обміняю на готельну. Тел.:
(067) 149-97-50.
·ФАСТІВ (99/54,5/14 кв.м, с/в сум., автономне опалення, 54 сот., поряд центр) - 28
тис. у.о., торг. Тел.: (095) 699-74-19.
·ФАСТІВ (півбудинку, центр, 75 кв.м, євровікна, душова кабіна, вода, газ, лічильники
на все, с/в в будинку, приват., сад, гараж,
погріб, сарай). Тел.: (096) 414-41-24.
·ФАСТІВ (хата, 15 сот. городу, молодий
плодоносний сад, всі вигоди в будинку, газ,
опалення, гаряча вода, огорожа). Тел.: (099)
555-87-82.
·ФАСТІВ (центр, біля лікарні, хата, на 2
половини, 2 входи, 45 кв.м, прибудова, 10
сот., поряд ринок, парк, дитсадок, школа,
автобусна зупинка, 10 хв. до електрички) 15 тис. у.о. Тел.: (096) 414-41-24.
·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, 30 км від
Києва, під забудову, 15 сот., цегл. будинок
20 кв.м, веранда 10 кв.м, погріб, фруктові
дерева) - 8,5 тис. у.о. Тел.: 402-45-93.
·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, 35 км від
Києва, цегл., 20 кв.м, веранда 18 кв.м, 15
сот., сад, чистий район, озеро, газ, пічне опалення) - 8,5 тис. у.о. Тел.: (068) 837-10-60.
·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, цегл., 15
сот., 20 кв.м, кімната + веранда 18 кв.м,
35 км від Києва, чистий район, озеро, газ
поряд, пічне опалення) - 8,5 тис. у.о., торг.
Тел.: 525-47-18.
·ХОТЯНІВКА («Міжріччя», термобудинок,
монолітний, 2016 р. забудови, 90 кв.м, євроремонт, кухня, 3 кімнати, гараж, підсобне
приміщення, свердловина, сигналізація) 120 тис. у.о. Тел.: (098) 174-20-52.

обміняю

· БЕРЕЗАНЬ (власний будинок,
88,5 кв.м, мансарда, всі комунікації,
зручності, побудований з каменю,
ракушняку, обкладений керамічною
цеглою, 0,10 га, молодий садок, госпбудівлі, залізниця, автотраса КиївХарків, в центрі) на житло. Хазяйка.
Тел.: (063) 254-14-35, в Березані
6-20-10.

·БОГУСЛАВ (будинок) + будинок в Миргороде (передмістя) на кв-ру в Києві. Тел.:
(066) 357-44-36.
·ВИШНЕВЕ (К.-Святошинський р-н, півбудинку, 1960 р. забудови, газ, цегл., с/в у
дворі, 4 сот.) на житло вздовж залізниці з
вашою доплатою, або продам. Тел.: (097)
341-08-18.
·МАКАРІВ (40 км від Києва, 25 сот., фундамент, біля річки) на автомобіль. Розгляну інші
пропозиції або продам. Тел.: (097) 341-08-18.
·БІЛОГОРОДКА

здам

(частина будинку, одна
кімната). Тел.: (098) 560-75-95.
·БРОВАРИ (центр міста, кімната, всі вигоди, для одного чоловіка, поряд магазини,
зупинка, ринок, 20 хв. до м. «Лісова», хазяйка) - 2,3 тис.грн без комунальних. Тел.:
(098) 407-34-60.
·БУЧА (кімната в будинку, для одного порядного хлопця, довгостроково, всі вигоди, центр
міста) - 2 тис.грн. Тел.: (099) 274-04-77.
·ГЛЕВАХА (10 км від Києва, півбудинку, всі
вигоди, окремо душова, кухня, кімната 12
кв.м) - за домовленістю. Тел.: (067) 422-52-54.
·ГЛЕВАХА (Васильківський р-н, 10 км від Києва, кімната, всі вигоди). Тел.: (097) 563-75-92.
·ГОСТОМЕЛЬ (приват. будинок, кімната,
всі вигоди, меблі, побутова техніка, інтернет, для однієї людини) - 2,5 тис.грн.
Тел.: (063) 593-04-87.
·ІРПІНЬ (вул. Пушкінська, 125/60/студіо, всі
комунікації, паркування, велика тераса) - 12
тис.грн + комунальні. Тел.: (093) 916-95-52.
·ІРПІНЬ (кімната, всі вигоди, поряд автобус
на Київ, паркування) - 2,6 тис.грн, можна
подобово. Тел.: (093) 916-95-52.
·ІРПІНЬ (К.-Святошинський р-н, півбудинку, 55 кв.м, всі вигоди, окр. вхід, власний
двір, поряд вокзал, маршрутки) - 4,5 тис.грн
+ комунальні. Тел.: (098) 279-74-05.
·МИКУЛИЧІ (Бородянський р-н, 26 км від
Києва, півбудинку, окр. вхід, всі вигоди,
40 кв.м, меблі, холодильник, телевізор,
пральна-автомат, інтернет) - 2 тис.грн + комунальні. Тел.: (063) 593-04-87.
·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
на початку села, ділянка 4 сот., поряд бетонна дорога, електроенергія, газ) - за домовленістю. Тел.: (067) 975-88-59.
·П.БОРЩАГІВКА
(К.-Святошинський
р-н, кімната для дівчини або жінки, приват.
сектор, побутова техніка, всі вигоди в будинку, довгостроково) - 2,5 тис.грн. Тел.:
(097) 896-16-82.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 60/24/10
кв.м, 1-пов., цегл., будинку 6 років, меблі,
пральна-автомат, газкотел, свердловина,
сад, город) - 6 тис.грн. Тел.: (067) 162-68-10.
·СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський
р-н, 6 км від Києва, окрема кімната на другому поверсі, маршрутка поряд, всі вигоди).
Тел.: (050) 419-43-43.
·ФАСТІВ (частина будинку, город 15 сот.,
гарний садок). Тел.: (099) 555-87-82.
·ХОТІВ (К.-Святошинський р-н, одна кімната)
- за домовленістю. Тел.: (096) 779-23-70.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від
КП, будинок, дерев., зруб, свердловина, 62
кв.м, 2 кімнати, передпокій, комора, веранда,
огорожа металопрофіль, бойлер, погріб, сад,
молоді дерева, 31 сот., інструмент, нов. мотоблок) - 150 у.о. Тел.: (096) 490-24-79.

Інші регіони

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

·ЖМЕРИНКА (Вінницька обл., будинок на
околиці, з вигодами, для себе), від 10 тис.
у.о. до 20 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.

·Хату (в тихому місці), до 1,5 тис. у.о. Тел.:
(096) 641-59-84.

продам
·БОБРОВИЦЯ (100 км від Києва, ніжинська

електричка, частина будинку, окремий вхід, неподалік вокзал, пічне опалення, городу немає)
- 60 тис.грн, торг. Тел.: (068) 965-95-55.
·БРІВКИ (Житомирська обл., 10 хв. до електрички Київ - Козятин, хата саманна, хлів, погріб, криниця, 30 сот., чорнозем, газ у хаті) - за
домовленістю. Тел.: (095) 383-60-74.
·БРУСИЛІВ (Житомирська обл., 2010 р. забудови, ділянка 60 сот., всі вигоди) - 15 тис.
у.о. або здам в оренду. Тел.: (068) 937-83-47.
·ВЕЛИКЕ (Вінницька обл., Козятинський
р-н, будинок, ст.Вернигородок, 100 кв.м,
всі вигоди, вода, газ, котел, бойлер, гараж
з майстернею, сарай, погріб, молодий сад,
виноградник, ставок, 40 сот.) - 14 тис. у.о.
Тел.: (095) 471-00-52.
·ВЕЛИКЕ (Козятинський р-н, будинок, всі
вигоди, гараж, майстерня, сарай, погріб, 50
сот., залізнична станція, ставок, молодий
сад, виноградник) - 15 тис. у.о., торг. Тел.:
(095) 471-00-52.
·ВЕЛИКИЙ ХУТІР (Черкаська обл., цегл., 2
кімнати, веранда, меблі, газ, 58 сот.) або обміняю
на кімнату в Києві. Тел.: (050) 067-49-01.

· ВЕРЕСОЧ (Черниговская обл.,
Куликовский р-н, 165 км до Киева,
1-эт., 60 сот., дом деревянный, обложенный кирпичом, в отличном
состоянии, во всех комнатах сделан
косметический ремонт - заходи и
живи, в этом году перестроена полностью веранда, покрашена крыша,
делалось для себя, большой двор,
хорошие условия держать худобу,
во дворе кирпичный гараж, 2 сарая,
летняя кухня, погреб, колодец,
до районного центра (Куликовка)
14 км, до Чернигова 54 км) - 5,5
тыс.у.е. Больше информации по
телефону, с удовольствием все расскажу. Звоните!!!. Тел.: (063) 03285-69 (Юлия).

·ВИПОВЗІВ

(Чернігівська обл., Козелецький р-н, біля смт Десна, від селища
до пл.Шевченка їхати 1 годину, 21 сот., під
забудову, старий дерев. будинок, потребує
ремонту, електроенергія, вода, фруктові дерева, грибний ліс, річка) - за домовленістю.
Тел.: 419-54-02, (093) 436-74-46.
·ВОРОНЬКИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, дерев., сарай, погріб, колодязь,
город 70 сот., приват., чорнозем, сад, тихе
місце, вздовж дороги газ) - 3 тис. у.о. Тел.:
(096) 337-31-30.
·ВЧОРАЙШЕ (Житомирська обл., Ружинський р-н, 120 км від Києва, хата, 30 сот.,
приват.). Тел.: (066) 883-22-97, (067) 172-59-89.
·ГОРОДИЩЕ (Черкаська обл., будинок, 4
кімнати, всі вигоди, сад, екзотичні насадження, ліс, гриби, річка з рибою - щука)
недорого. Тел.: (067) 262-43-15.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., будинок,
6 сот., вода, газ) або обміняю на 1-кімн. в
Києві, області. Тел.: (096) 710-62-40.
·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., будинок, колодязь, гараж, сарай, літ. кухня, 6 сот.). Тел.:
(063) 534-96-61.
·ГРИГОРО-ІВАНІВКА (Чернігівська обл.,
Ніжинський р-н, будинок, сарай, літ. кухня,
газифікований, колодязь, 25 сот. городу) - за
домовленістю. Тел.: (096) 269-49-74.
·ГУЛІВЦІ (Вінницька обл., хата на залізничній станції, 7 хв. пішки до електрички,
до райцентру 20 хв. - 2 зупинки електрички,
до Вінниці 30 хв. електричкою, сарай,
дровник, літ. кухня, погріб, колодязь на
межі, 15 сот.). Тел.: (050) 654-19-57.
·ДЕМКИ (Черкаська обл., 100 км від Києва,
Яготинський напр., будинок, 4 кімнати, 70
кв.м, газ, вода, каналізація, всі вигоди, госпбудівлі, 1,5 га, приват., три фази, сад, виноградник, металопластикова огорожа). Тел.:
(096) 567-48-29.
·ДЕСНА (Чернігівська обл., будинок під
дачу) недорого. Тел.: (098) 326-97-99, (063)
855-72-77.
·ДОВГАЛІВКА (Полтавська обл., Миргородський р-н, будинок, 40 кв.м, пічне опалення, газ поряд, сарай, погріб, мальовниче
місце). Тел.: (097) 180-97-98.
·ДРАБІВКА (Черкаська обл., 10 км від Корсунь-Шевченківський р-н, 70 кв.м, 3 окремі
кімнати, гараж великий, сарай, колозяь, 27
сот., чорнозем, асфальт до порогу). Тел.:
(098) 589-62-31.
·ДРАБОВЕ-БОРЯТИНСЬКЕ-2 (Черкаська
обл., Драбівський р-н, радгосп «Драбівський»,
хата, цегл., 60 кв.м, веранда, газ, електроенергія, 2 гаражі, погріб, літ. кухня, колодязь,
сад, 40 сот., все приват., кадастровий номер,
дизель-поїзд Гребінка-Черкаси). Тел.: (093)
168-44-07, (044) 467-07-25.
·ДУБОВЕЦЬ (Житомирська обл., 20 км від Житомира, будинок, 100 кв.м, житловий, 45 сот., всі
вигоди, газове та пічне опалення, туалет, ванна,
сарай, гараж). Тел.: (067) 586-50-66.
·ЖАШКІВ (Черкаська обл., хата, 40 сот., 2
кімнати, сарай, газ, вода, туалет, озеро) - 3,1
тис. у.о. Тел.: (068) 384-82-11.
·ІРЖАВЕЦЬ (Чернігівська обл., Носівський
р-н, будинок, 80 кв.м, 4 кімнати, газ, вода,
опалення газ та тверде паливо, 50 сот.,
сарай, госпбудівлі). Тел.: (096) 912-01-11.
·КАРАЦЮБИНЕ (Чернігівська обл., Коропський р-н, 200 км від Києва, дерев., обкл.
цеглою, 3 кімнати, кухня, висока стеля,
пічне опал., велика веранда, літ. кухня,
гараж, цегл. погріб, великі сараї, 58 сот., ліс,
по Московській трасі) - 25 тис.грн або здам
в оренду. Тел.: (067) 646-87-68.
·КЕЛЕБЕРДА (Черкаська обл., Канівський
р-н, 12 км від м.Канів, будинок, центр села,
62 кв.м, 3 кімнати, веранда, 25 сот., госпбудівлі, свердловина, фруктовий сад, ставок,
р.Дніпро, ліс). Тел.: (097) 884-61-72.
·КЕЛЕБЕРДА (Черкаська обл., Канівський
р-н, 12 км від м.Канів, будинок, центр села, 62
кв.м, 3 кімнати, веранда, 25 сот., госпспоруди,
свердловина, фруктовий сад, ставок, р.Дніпро,
ліс) - 13 тис. у.о. Тел.: (097) 884-61-72.
·КОБИЖЧА (Чернігівська обл., 80 км від
Києва, будинок, сарай, свердловина, 25 сот.,
в р-ні вокзалу, електричка) - 110 тис.грн,
можливо в розстрочку. Тел.: (096) 825-50-13.
·КОКТЕБЕЛЬ (ділянки 8,5 сот., 9,5 сот., 11,5
сот., є будівлі, до моря 800 м). Тел.: (050)
147-08-15, (050) 740-75-92.
·КОРІНЬКА (Полтавська обл., Чорнухінський р-н, 150 км від Києва, будинок біля
річки, потребує ремонту, для полювання,
риболовлі) - 5 тис.грн. Тел.: (098) 020-41-23.

· КРОТИ (Полтавська обл., Пирятинський р-н, 50 сот., будинок, 3
кімнати, сарай, погріб, колодязь,
сад, річка) - договірна. Тел.: (067)
435-65-69.

·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.) - 100
тис.грн, торг. Тел.: (067) 416-24-81.
·ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н,
95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою,
2 кімнати, грубка, погріб, сарай, 25 сот., 3
хв. пішки до озера, ліс, мальовниче місце,
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (098) 012-40-55.
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·ЛАЗЕРЦІ (Черкаська обл., Канівський р-н, ·ТХОРІВКА

95 км від Києва, дерев., обкладений цеглою,
3 кімнати, погріб, сарай, 25 сот., 3 хв. пішки
до озера, заповідна зона, мальовниче місце,
гарний транспортний розв’язок) - 50 тис.
грн. Тел.: (066) 297-95-26.
·ЛАЗОРІВКА (Житомирська обл., Брусилівський р-н, 60 км від Києва, цегл.,
100/75 кв.м, сарай цегл., погріб, свердловина, газ, котел, в будинку вода, камін, вигоди, 55 сот., красивий сад) - 26 тис. у.о.,
торг. Тел.: (067) 929-72-55.
·МАЛА ДІВИЦЯ (Чернігівська обл., Прилуцький р-н, центр, газове опалення, 3 кімнати, госпбудівлі, 60 сот., від ст.Ніжин на
Прилуки ст.Галка). Тел.: (095) 345-31-38.
·МАЛА ЧЕРНЯВКА (Житомирська обл.,
Ружинський р-н, цегл., 3 кімнати, новобудова, 1 га, приват., колодязь, цегл. сарай,
погріб, плодовий сад, електричка) - 7,5 тис.
у.о., торг або обміняю на автомобіль. Тел.:
(095) 776-79-74.
·МАРКІВЦІ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, дача, ніжинський напр.,
ст.Ярославка, 6 сот., будинок, веранда,
кухня, погріб, свердловина, душова, госпбудівлі, сад, кущі, доглянутий город) - за
домовленістю. Тел.: 274-62-19.
·МИРГОРОД (Полтавська обл., будинок 50
кв.м, 80 сот., поряд вокзал) - 48 тис.грн. Терміново. Тел.: (066) 357-44-36.
·НЕСТЕРІВКА (Черкаська обл., Маньківський
р-н, по трасі Київ-Одеса, 175 км від Києва, обкладений плиткою, дах - залізо, літ. кухня цегл.,
підвал, газ по вулиці, 51 сот. приват., асфальтований заїзд) - 145 тис.грн, торг. Можлива розстрочка. Тел.: (066) 690-87-37.
·НІЖИН (частина будинку, 3 кімнати, всі
вигоди, газ, вода, сарай, літ. кухня, 6 сот.).
Тел.: (066) 959-75-24.
·НОВА ЗБУР’ЄВКА (Херсонська обл., Голопристанський р-н, 2-пов., цегл., 1995 г.
забудови, 1-й пов. 70 кв.м, склопакети, кондиціонер, всі комунікації, супутникове телебачення, тел., інтернет, 11 сот., кап. гараж,
сауна, підвал, сад, город, власний) - 18 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 261-45-22.
·НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ (Житомирська обл., вул. Гетьмана Сагайдачного,243,
2-пов., 112 кв.м, поряд старий будинок, 28
сот., приват., врем’янка 8х5 м, житлова,
зупинка поряд, траса, асфальт, церква,
магазин, кафе) або обміняю на житло в
Київської обл. Тел.: (067) 226-36-81, (063)
141-45-37.
·НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ (Житомирська обл., вул. Штепіна,80, 10х10 м, всі вигоди, вода, опалення, мансарда, гараж, літ.
кухня, 10 сот., магазин, асфальт, зупинка)
або обміняю на житло в Київської обл. Тел.:
(067) 226-36-81, (063) 141-45-37.
·ОЗЕРЯНИ (Чернігівська обл., Бобровицький р-н, центр села, будинок, 75 кв.м, 3
кімнати, кухня, комора, душова, веранда,
опалення, холодна вода в будинку, водонагрівач, газ, газплита, газове опалення, лічильники, меблі, холодильник, сарай, насосна
станція, літ. душ, туалет, 5,5 сот., магазини,
школи, сільрада) - 8 тис. у.о. Тел.: (098) 28085-57, 560-25-78.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, 100 км від Києва, дерев., під
шифером, газ, парове опалення, літ. кухня
під шифером, 65 сот., новий кадастровий
номер, сад, все приват., 8 км від м.Попільня)
- 4,5 тис.євро. Тел.: (050) 782-00-31.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, будинок цегл., 8х12 м, сарай,
літ. кухня, погріб, 50 сот., газ, опалення, є
пічне опалення, вода у дворі, город до річки,
асфальтований під’їзд). Розгляну всі пропозиції. Тел.: (097) 284-73-32.
·ПАВОЛОЧ (Житомирська обл., Попільнянський р-н, хата дерев., під шифером, газ,
парове опалення, літ. кухня під шифером,
ділянка 65 сот., приват., нов. кадастровий
номер, сад, 6 км від Попільні) - 4 тис. у.о.,
торг. Тел.: (095) 821-31-43.
·ПЕРЕДМІСТЯ ВІННИЦІ (Тиврівський р-н,
25 км від Вінниці, центр села, 40 кв.м, 2 кімнати, кухня, коридор, житловий стан, газ по
вулиці, асфальт, двір, 40 сот., сад, чорнозем,
приват., дитсадок, до р.Південний Буг, ліс) 5,5 тис. у.о., торг. Тел.: (097) 070-47-22.
·ПЕРЕЯСЛІВКА (Чернігівська обл., Ніжинський р-н, будинок, сарай, колодязь, асфальтований двір, газ поряд, 35 сот.). Тел.: (068)
237-28-95.
·ПЕРШИЙ ЛИМАН (Полтавська обл., Решетилівський р-н, хата, 4 кімнати, 87 кв.м,
літ. кухня, газ, бойлер, погріб, котел, євроремонт, гараж, плитка у дворі, госпдвір,
сінник, город 40 сот., огорожа) - 350 тис.грн.
Тел.: (099) 635-69-72.
·ПЕТРОПАВЛІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, будинок цегл., гарний, житловий, госпбудівлі, 45 сот., вода, електроенергія, газ біля огорожі, чорнозем) дешево.
Тел.: (050) 931-23-60.
·ПИРЯТИН (Полтавська обл., будинок, 20
сот., вихід до річки). Тел.: (095) 094-82-60.
·ПИРЯТИН (Полтавська обл., дуже широке
подвір’я, два будинки, один житловий, 86
кв.м, другий недобудований, без внутр.
робіт, поруч річка, ліс, 24 сот., приват., погріб, вода в будинку, свердловина, дуже
великий сад, чорнозем, дуже родюча земля)
- 10 тис. у.о., торг. Тел.: (099) 919-64-32.
·ПОКРОВСЬКЕ (Полтавська обл., Шишацький р-н, стара хата, 30 сот.). Тел.: (066)
883-22-97, (067) 172-59-89.
·ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби, ділянка землі).
Тел.: (066) 562-05-95.
·ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Бородянці, Клавдієве, Боярці, Фастові. Тел.:
(095) 484-35-92.
·ПРИЛУКИ (дерев.-цегл., нов., економ.
котел, 2 спальні, зала, передпокій 15 кв.м,
кухня 15 кв.м, ванна, туалет в будинку, ліс,
річка, маршрутка, електричка, гарне сполучення). Тел.: (096) 117-72-19.
·ПРИШИБ (Полтавська обл., Шишацький
р-н, газифікований, госпбудівлі, ставок, сад,
18 маршруток) - 55 тис.грн, торг. Тел.: (066)
630-04-19.
·САДКИ (Житомирська обл., Радомишльський р-н, 100 км від Києва, хата, погріб
нов., сарай нов., кухня нов., лазня, 2 колодязя, облицювання дерев. вагонка, бетонований двір, 29 сот., електричка) - 6 тис. у.о.,
торг. Тел.: (097) 576-17-84.
·СОТКІВКА (Черкаська обл., Уманський
р-н, будинок, 78 кв.м, 4 кімнати, с/в, ванна,
газ, парове опалення, 25 сот., сад, траса
Київ-Одеса, ринок поряд) - 35 тис. у.о. Тел.:
(063) 404-75-13.
·СТАРІ ЯРИЛОВИЧИ (Чернігівська обл.,
будинок з брусу, з усіма зручностями та меблями, город 60 сот., погріб, сарай, гараж,
ліс, річка). Тел.: (067) 406-85-89 (Володимир).
·СТРАБИЧЕВО (Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 101 кв.м, 1-пов, центр, 50 сот.,
виноградник, великий сад, колодязь у дворі,
газове опалення, літ. кухня, ванна, залізниця, автобус) - за домовленістю. Тел.: (096)
384-76-63.
·ТАГАНЧА (Черкаська обл., Канівський
р-н, 110 км від Києва, цегл., на фундаменті,
висота 2,9 м, 5 кімнат, 85 кв.м, сарай, 2 веранди, можна на 2 господаря, 40 сот., озеро,
електричка, красиве місце, сучасне селище)
- 4 тис. у.о. Тел.: (067) 594-37-13.

(Сквирський р-н, центр села,
51,5 кв.м, житловий будинок, газ, вода,
сарай, погріб, садок, 18,65 сот., сполучення
зі Сквирою та Б.Церквою, маршрутки). Тел.:
(097) 286-37-60.
·УМАНЬ (3 км від міста, по трасі, 78 кв.м,
сад, город 25 сот., євроремонт) - 23 тис. у.о.
Тел.: (063) 404-75-13.
·ЧЕРНИШІ (Черкаська обл., Канівський
р-н, будинок, дерев., під шифером, високий
фундамент, веранда цегл. 26 кв.м, бетон.
підвал, 4 кімнати, парове опалення, водопровід, насосна станція, цегл. гараж, пасіка,
погріб, 60 сот., магазин, зупинка, асфальт)
недорого. Тел.: (050) 757-35-61.
·ЯБЛУНІВ (Черкаська обл., Канівський
р-н, 57 кв.м, 2 кімнати, 2 кухні, комора, коридор, веранда, тел., газ поряд, сарай на 2
відділення, погріб, 36 сот., приват., газ до
будинку, гарне місце для пасіки, у селі є
підприємства для роботи) - 60 тис.грн. Тел.:
(095) 618-14-75.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., 2-пов.,
дерев., 8 сот., 1 пов.: 3 кімнати, кухня, 2
пов. - великий зал, насосна станція, кухон.
гарнітур, гараж, високий фундамент) - 9 тис.
у.о., торг. Тел.: (063) 139-74-58.
·ЯХНІВКА (Чернігівська обл., Ніжинський
р-н, хата, в гарному стані, сарай, погріб, піч,
грубка, колодязь, проведений газ, електроенергія, 60 сот., сад, приват., сполучення з
Ніженом, траса, залізнична станція поряд).
Тел.: 294-12-19, (097) 238-28-13 (Оксана
Петрівна).

обміняю

·ВЕЛИКІ СОРОЧЕНЦІ (Полтавська обл.,
Миргородський р-н, 60 кв.м, 3 кімнати,
газифікований, 25 сот., приват. літ. кухня з
газом, гараж, госпбудівлі, річка, ліс) на кімнату в Києві, можлива доплата. Розгляну всі
пропозиції. Тел.: (050) 877-49-52.
·КРАСНОСІЛКА (Вінницька обл., Бершадський р-н, 2000 тис. чоловік, вокзал, автобусна зупинка, гарний транспорт, ринок,
лікарня, р.Південний Буг, 270 км від Києва,
90 кв.м, теплий, газ, вода, великий двір, сад,
город) на кв-ру в Києві з доплатою. Тел.:
(096) 635-33-05.
·ПРИЛУКИ (76 кв.м, всі вигоди, дерев.цегл., теплий, ліс, гриби) на житло в Бородянці, Клавдієве, Боярці, Фастові. Тел.:
(095) 484-35-92.
·ПРИЛУКИ (будинок, 76 кв.м) на менше
житло зі зручностями в Фастові, Бородянці,
Клавдієве, Бучі (все приват., ванна та туалет
в будинку). Тел.: (096) 117-72-19.
·СКАДОВСЬК (будинок саманний, обкладений силікатною цеглою, 60 кв.м, госпбудівлі, 10 хв. від моря, 4,5 сот., приват., 3 хв.
до ринку) на будинок або дачу під Києвом
або продам - 10 тис. у.о., торг. Тел.: (066)
983-70-43.
·ШРАМКІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, 1-пов., дві кімнати, літ. кухня,
дерев., обкладений цеглою, гараж цегл.,
ділянка 15 сот., колодязь) на ділянку під
Києвом. Тел.: (067) 911-29-90.
здам

·ГРЕБІНКА (Полтавська обл., без вигод,
півбудинку, 17 сот., придатний для життя цілорічно, господар) безкоштовно. Тел.: (050)
241-43-01.
·КОЗАРИ (Чернігівська обл., Носівський
р-н, 3 кімнати, 56/45 кв.м, дерев., обкладений цеглою, 1-пов., кухня, веранда, електроенергія, газ, вода в будинку, туалет на вулиці, 50 сот.) - 700 грн. Тел.: (099) 012-09-81.
·ЛУБНИ (Полтавська обл., будинок, 3 кімнати) - 3 тис.грн + комунальні. Тел.: (063)
802-00-58.
·МАР’ЯНІВКА (Полтавська обл., Гребінківський р-н, Новодар, 60 кв.м, цегл., євроремонт, сад, виноградник, 80 сот., озеро, дерев.
огорожа, електричка). Тел.: (050) 826-36-42.
·НОВОДАР (Полтавська обл., Гребінківський р-н, ст.Мар’янівка, вул. Жовтнева,111, цегл., 60 кв.м, 4 кімнати, свердловина, євроремонт, погріб, душ. кабіна,
руська пічка, 80 сот., приват., дерев. огорожа, сад, виноградник, озеро, є шафи, дивани). Тел.: (050) 826-36-42.
·ОРІВ (Карпати, Монастік, шале - будинок,
кухня, диван 2-спальний, сіновал для дітей,
ванна, біде, в номері сейф, плазма, тераса, подобово) - 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 329-17-15.
·ШРАМКІВКА (Черкаська обл., Драбівський р-н, 1-пов., 2 кімнати, гараж, потребує догляду, 15 сот., чорнозем, магазини,
банки, аптеки, повна інфраструктура) безкоштовно для ведення господарства. Тел.:
(067) 911-29-90.
1.4. Земельні ділянки

Київ

куплю
·Дарницький (м. «Осокорки», «Славутич»,

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

·Голосіївський

продам

(Байкова гора, вул. Богунська, 3,8 сот., старий будинок). Тел.: (050)
939-25-25.
·Дарницький (Осокорки, 10 хв. від метро, 7,5
сот., теплиця, сад, город). Тел.: (097) 403-17-22.
·Дарницький (Осокорки, Вишеньки, 18 сот.,
рівна, приват., кадастровий номер). Тел.:
(093) 209-82-24.
·Деснянський (Троєщина, пров.Луговий, 10
сот., рівна, під забудову, своя, комунікації
поряд) - 7 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 357-93-99.
·Оболонський (пр. Мінський, виїзд на Вишгород, 10 сот., можливе збільшення площі,
під житлову забукдову, рівна, комунікації
поруч, зелена зона) - 15 тис. у.о./сот., торг.
Тел.: (063) 563-40-27.

· Подільський (вул. Білицька, 8,1
сот., під забудову, нефасадна, держакт, прямокутна, рівна, всі комунікації, будинок під знесення)
- 149 тис. у.о., гарний торг. Без посередників. Тел.: (066) 115-65-67.

·Подільський (вул. Паркова/Білицька, 5 сот.,

рівна, квадратна) - 55 тис. у.о. Тел.: (096)
617-05-28.
(Куренівка, вул. Вишгородська,50, тільки погріб, у дворі будинку)
- 7 тис.грн. Тел.: (066) 602-49-46.
·Подільський (Куренівка, вул. Тульчинська,
тільки погріб). Тел.: (097) 243-11-32.
·Солом’янський (вул. Максимовича,32, колишня Трутенка, 8 сот., під забудову) - 65
тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
·Шевченківський (вул. Макарівська, 11,4
сот., під забудову будинку, поруч великий
парк, м. «Лук’янівська») - 228 тис. у.о. Тел.:
(050) 410-84-30.
·Шевченківський (Татарка, вул. Соляна, 10
сот., під житлову забудову, асфальт, всі комунікації поряд) - 150 тис. у.о., торг. Тел.:
(097) 850-75-79.

·Подільський

Київська область

куплю
·ГАТНЕ, ЧАБАНИ (К.-Святошинський р-н,
для себе). Тел.: (050) 924-22-25.

·ЖЕРДОВА, ТРАВНЕВА (6 сот., для себе).

Тел.: (067) 743-43-01.
·ІРПІНЬ (6 сот., для себе). Тел.: (093) 23515-84.
·Куплю ділянку або невеликий будинок,
кооп. «Агро», Бориспільський р-н. Тел.:
(096) 450-74-80.

www.eo.kiev.ua

·Паї земельний або два (Рокитнянський, Та- ·ЖУКІВЦІ (Обухівський р-н, 60 сот., стара ·ПОДІЛЛЯ

ращанський, Миронівський, Богуславський, хата, сарай, колодязь, є газ, електроенергія,
Канівський р-н р-н), 15 тис.грн/га. Тел.: поруч ставок, красиве місце для життя та
ведення господарства, документи на руках,
(068) 685-45-71.
маршрутки) або обміняю на кв-ру в Обухові.
продам
Недорого. Терміново. Тел.: (096) 352-93-63.
·АБРАМІВКА (Вишгородський р-н, 1 га) - ·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, 6 сот., кон200 у.о./сот., торг. Тел.: (093) 193-50-09.
тейнер 5 т, електроенергія, охорона, асфаль·БЕРЕЗАНЩИНА (Васильківський р-н, 9 сот., тований під’їзд, ліс, озеро, луг) - 3,5 тис. у.о.
під забудову, поряд школа, лікарня, асфальт, Тел.: (068) 236-54-81.
торговий центр). Тел.: (096) 870-59-67.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, кооп. «Рай·БЕРЕЗАНЬ (15 сот., під забудову). Тел.: дуга», свердловина, погріб, огорожа, до електрички 5 хв., 6 сот.). Тел.: (067) 147-77-59.
(063) 216-59-55.
·БЕРЕЗАНЬ (під забудову, 10 сот.). Тел.: ·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 12 сот., під
забудову) - 300 у.о./сот. Тел.: (050) 445-17-26.
(066) 297-70-14.
·БІЛА ЦЕРКВА (район з-ду «Білфарма», 8,5 ·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по
сот., вода, електроенергія, заїзд) - 3,7 тис. 12 сот., станція електрички, озеро, ліс) або обу.о. або обміняю на автомобіль. Терміново. міняю. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
Тел.: (068) 887-18-96.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки
·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н, по 12 со.) або обміняю на автомобіль або зе10 км від Києва, 14 сот., рівна, під забудову) мельну ділянку. Тел.: (096) 038-12-17.
- 15 тис. у.о. Тел.: (097) 742-18-37.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки
·БІЛОГОРОДКА (К.-Святошинський р-н, по 12 сот.) - 500 у.о./сот. або обміняю на ав22 сот., гараж 100 кв.м, колодязь, газ біля томобіль. Тел.: (063) 394-57-23.
огорожі) недорого. Тел.: (097) 742-18-37.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, дві ділянки по
·БІЛОГОРОДКА (селище Шевченкове, вул. 12 сот.) або обміняю. Тел.: (098) 601-91-17.
Чайка, 15 сот.). Тел.: (098) 975-20-46.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, три ділянки
12 сот., власні) або обміняю. Тел.: (095)
·БЛИСТАВИЦЯ (К.-Святошинський р-н, по
в межах м.Буча, 2,7 га + 57 сот., 300 м до 603-08-15.
річки, поряд котеджі, ОСГ) - 120 тис. у.о., ·ЗАЗІМ’Я (Броварський р-н, 10 км від
Києва, ОСГ, 60 сот., власник, в межах села,
торг. Тел.: 592-25-72, (067) 945-39-90.
асфальт, електроенергія). Тел.: (067)
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, 8 сот., під фасад,
забудову, від власника) - за домовленістю. 446-54-99.
·ЗАПРУДДЯ (Рокитнянський р-н, 54 сот., дерТел.: (096) 362-15-38, (050) 565-03-19.
·БУЧА (К.-Святошинський р-н, вул. Глушка, жакт, річка) - 4 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
8, під забудову, 9,19 сот., поруч парк, озеро) - ·ЗДВИЖІВКА (Бородянський р-н, 35 км
від Києва, 10 сот., під забудову, держакт, ка25 тис. у.о. Тел.: (067) 444-70-41.
номер, поряд газ, електроенергія,
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 12 сот., дастровий
ліс,
гриби) - 70 тис.грн. Тел.: (097) 283-75-76.
центр, цегл. коробка під дахом, 40 кв.м,
·
ІРПІНЬ
(вул.
Гагаріна, 16,280 сот., кутова,
старий сад, асфальтована дорога, р.Рось, ліс,
Голубе озеро, електричка - 3 км, маршрутка) 44х38 м, всі комунікації центр., старий будинок
107,9
кв.м,
бажано ділянка під забудову)
- 1,5 тис. у.о. Тел.: (096) 327-47-25.
145 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 916-95-52.
·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 24 сот., -·ІРПІНЬ
(К.-Святошинський р-н, вул. Шевприват., під забудову, фасад 50 м, копанка,
Блакитне озеро, р.Рось - 5 хв. пішки, ліс) - ченка, центр, 8,5 сот., приват., півбудинку,
гарний житловий стан, поряд електричка,
2,5 тис. у.о. Тел.: (097) 104-85-78.
школи, дитсадки, супермар·БУШЕВЕ (Рокитнянський р-н, 24 сот., маршрутки,
кети) - 62 тис. у.о. Тел.: (095) 108-31-39.
приват., під забудову, фасад 50 м, копанка,
Голубе озеро та р.Рось - 5 хв. пішки, ліс через ·КНЯЖИЧІ (Броварський р-н, кооп.
«Ялинка», 9 км від Києва, електричка, мардорогу) - 2,5 тис. у.о. Тел.: (066) 085-26-28.
шрутка, газ, електроенергія, вода на ділянці,
·ВАСИЛЬКІВ (Погребищенська міська кадастровий номер, можлива прописка, 6
рада, 11 сот. та 8 сот., під садівництво, сот.). Хазяїн. Тел.: (066) 365-55-14.
приват.) - за домовленістю. Тел.: (096) 413· КОПАЧІВ (Обухівський р-н, 31
58-61, (073) 213-37-01.
·ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКА (Фастівський сот., під забудову, берег озера, кор-н, 40 км від Києва, 38 сот., сад, колодязь, панка) - договірна. Тел.: (067) 50850 м до озера) - 13 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 49-06.
169-17-54.
КОРЖІ (Баришівський р-н, 15 сот., приват.,
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 15+15 сот., під ·електроенергія,
ліс, річка, електричка) - 5,5
забудову) - 1 тис. у.о. Тел.: (098) 841-91-84. тис. у.о., торг. Тел.: (097) 261-30-14.
·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, 25 + 25 сот.) - ·КОРЖІ (Баришівський р-н, товариство
1 тис. у.о. Тел.: (098) 841-91-84.
«Садовод», 6 сот., цокольний поверх, буді·ВЕРЕМ’Я (Обухівський р-н, дві ділянки по вельні матеріали) - 16 тис.грн. Тел.: (067)
10 сот.) дешево. Тел.: (098) 841-91-84.
744-60-22.
·ВЕСЕЛИНІВКА (Баришівський р-н, стара ·КРЮКІВЩИНА (К.-Святошинський р-н,
хата, пічка, є будивля з другим поверхом, півбудинку, 4,2 сот., газ, опалення газове та
можна під житло, місце для с/в, кухні, 3 кім- пічне, с/в у дворі, окремий двір) - 18 тис. у.о.
нати, 45 сот., електроенергія, газ, колодязь, Тел.: (099) 202-43-19.
туалет, міцний фундамент, підвал, сад, 2 ·ЛЕБЕДІВКА (Вишгородський р-н, 10 сот.,
в’їзди) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (096) 448-45-63.
можливе збільшення до 70 сот., межує з
·ВІННИЦЬКІ СТАВИ (Васильківський р-н, лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
12 сот., рівна, асфальтована дорога, газ, власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (096)
електроенергія по вулиці) - 4 тис. у.о. Тел.: 010-28-50.
(098) 328-23-40.
·ЛІСНИКИ (К.-Святошинський р-н, зе·ВИШГОРОД (10 сот., можливе збіль- мельні ділянки від 6 до 20 сот., будинки нешення, перша лінія від Київського моря, під добудовані). Тел.: (050) 819-66-56.
житлову забудову, комунікації поруч, пляж) ·ЛЮДВИНІВКА (Макарівський р-н, 51 км від
- 11 тис. у.о./сот. Тел.: (096) 552-46-00.
Києва по Житомирській трасі, 2,7 га, ОСГ) - за
·ВИШГОРОД (10 сот., можливе збіль- домовленістю. Тел.: (067) 316-37-83.
шення, поруч Міжгірря, перша та друга ·ЛЮТІЖ (Вишгородський р-н, дача, дерев.,
лінія від Київського моря, під житлову забу- 2 кімнати, 6 сот., Київське море поряд, сад,
дову, комунікації поряд) - 20 тис. у.о., торг. город) - 13 тис. у.о. Тел.: (050) 924-22-25.
Тел.: (097) 772-50-69.
·МАР’ЯНІВКА (Васильківський р-н, 25
·ВИШГОРОД (10 сот., можливе збільшення, сот., під забудову, поблизу всі комунікації поруч Міжгір’я, перша та друга лінія від газ, вода, електроенергія; чорнозем, мальовКиївського моря, під житлове будівництво, нича місцевість, власник) - 8 тис. у.о. Тел.:
комунікації поруч) - 20 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 757-42-32.
(068) 304-92-75.
·МИКУЛИЧІ (Бородянський р-н, 10 сот.,
·ВИШГОРОД (7 сот., під забудову, прямо- можливе збільшення площі, під житлову
кутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (068) забудову, асфальтована дорога, електроенергія, газ, ліс - 200 м) - 500 у.о./сот., торг.
867-53-97.
·ВИШГОРОД (7 сот., під забудову, прямо- Тел.: (067) 525-18-85.
кутна, район Карата) - 12 тис. у.о. Тел.: (098) ·МИРІВКА (Кагарлицький р-н, 20 сот., під
забудову, літ. будиночок, сад, озеро, ліс, пів174-20-82.
електроенергія) - 3 тис. у.о. Тел.:
·ВИШГОРОД (район Карата, 7 сот., під забу- дведена
(068) 837-10-60.
дову) - 13 тис. у.о./ділянка. Тел.: (068) 867-54-50.
·
МИХАЙЛІВКА (Володарський р-н, 25
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 10 сот., сот., сад, будівельні матеріали). Тел.: (066)
приват., рівна, поряд комунікації, озеро) - 15 702-21-78.
тис. у.о., торг. Тел.: (098) 439-45-17.
(К.-Святошинський р-н,
·ВИШНЕВЕ (К.-Святошинський р-н, 16 ·12МОСТИЩЕ
сот., під забудову, канадське селище,
сот., під забудову) - за домовленістю. Тел.: власна). Тел.: (095) 603-08-15.
(098) 083-54-35.
·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, 25 км
·ВОРОНЬКІВКА (Вишгородський р-н, 10 від
Києва, дві ділянка 15 сот. та 20 сот.,
сот.) - 70 тис.грн, торг. Тел.: (067) 708-34-09. приват., газ, електроенергія, вода, ліс, озера)
·ГАВРИЛІВКА (Вишгородський р-н, 10 - за домовленістю. Тел.: (097) 290-12-40.
сот.) - 60 тис.грн, торг. Тел.: (066) 348-46-14. ·НЕГРАШІ (К.-Святошинський р-н, 25 км
·ГАВРИЛІВКА (Вишгородський р-н, 10 від Києва, дві ділянка 15 сот. та 20 сот.,
сот., під забудову) - 3 тис. у.о. Тел.: (067) приват., газ, електроенергія, вода, ліс, озера)
- за домовленістю. Тел.: (098) 083-54-35.
708-34-09.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, дачна, бу- ·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
10 сот., можливе збільшення до 70 сот., під
дівлі, 6 сот.). Тел.: (068) 100-88-18.
будівництво дозволено, межує
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальні, садівництво,
з лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
дачний кооп., 8 сот., приват.) - 5 тис. у.о. власник)
4
тис.грн/сот., торг. Тел.: (050)
Тел.: (050) 924-22-25.
353-04-26.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальці, ·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
дачний кооп., 8 сот., приват., старий бу- 10 сот., можливе збільшення до 70 сот., під
динок) - 5 тис. у.о. Тел.: 525-47-18.
садівництво, будівництво дозволено, межує
·ГВОЗДІВ (Васильківський р-н, садове това- з лісом, електроенергія - 100 м, газ - 1,3 км,
риство, 6 сот., вода, електроенергія, фруктові власник) - 4 тис.грн/сот., торг. Тел.: (050)
дерева, схил) - 4 тис. у.о. Тел.: (066) 044-74-90. 331-95-20.
·ГОГОЛІВ (Броварський р-н, 15 сот., під за- ·НИЖЧА ДУБЕЧНЯ (Вишгородський р-н,
будову) - 700 у.о./сот. Тел.: (095) 477-34-86. на початку села, ділянка 4 сот., поряд бедорога, електроенергія, газ) або здам
·ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, 10 сот.) - втонна
оренду. Тел.: (067) 975-88-59.
за домовленістю. Тел.: (066) 168-11-98.
НОВАКИ (Житомирська обл., Корос·ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, 10 ·тенський
р-н, 100 км від Києва, прямий
сот.) - за домовленістю. Тел.: 242-78-87.
напрямок Святошин-Коростень, 7 хв. до
·ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, 10 електрички, 10 сот., поряд школа, дитсадок,
сот.) - за домовленістю. Тел.: 242-78-87, електричка, оформлення за рахунок по(066) 168-11-98.
купця, п’ять електричок на Київ, ліс, два
·ГОРЕНИЧІ (К.-Святошинський р-н, вул. озера, є робота) - 4 тис. у.о. Тел.: 559-84-56,
Нова, 13,7 сот.) - 1,3 тис. у.о./сот. Тел.: (096) (098) 846-07-04.
947-57-24.
·ОЗЕРА (Бородянський р-н, 13 км від Києва,
·ГОРЕНКА (К.-Святошинський р-н, від 3 сот. 10 сот., під забудову) - 5 тис. у.о., торг. Тел.:
до 40 сот., ліс, озеро) від 700 у.о./сот. до 2,5 тис. (095) 032-99-89.
у.о./сот. Тел.: 592-25-72, (067) 945-39-90.
·ОЗЕРА (Бородянський р-н, 13 км від Києва,
·ГОРОДИЩЕ (10 км від Борисполя, 5 сот., 12 сот., центр, озеро, приват.) - 6 тис. у.о.,
можливо збільшити площу) недорого. Тел.: торг. Тел.: (050) 581-69-54.
434-38-89.
·ОЗЕРА (Бородянський р-н, 14 км від Києва,
від Гостомеля, 12 сот., центр села, вихід
·ГОРОДИЩЕ (10 км від Борисполя, 5 сот., 3докмозера,
приват.) - 6 тис. у.о., торг. Тел.:
можливо збільшити площу) недорого. Тел.:
(063) 593-04-87.
434-38-89.
ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп.
·ГОСТОМЕЛЬ (12 сот., під забудову, район ·«Ветеран-1»,
5,5 сот., під садівництво, рівна,
канадського містечка) - 3 тис. у.о./сот. Тел.:
прямокутна, сусіди збадовані, асфальтована
(063) 394-57-23.
дорога, комунікації по вулиці) - 3,5 тис. у.о./
·ГОСТОМЕЛЬ (Канадське селище, 12 сот.) - 3 сот. Тел.: (068) 867-53-97.
тис. у.о./сот. Власник. Тел.: (063) 394-57-23.
·ОСЕЩИНА (Вишгородський р-н, кооп.
·ГРЕБІНКИ (Васильківський р-н, 12 сот., під «Ветеран-1», 5,7 сот., під садівництво, рівна,
забудову, поряд газ, електроенергія, новий прямокутна, сусіди збудовані, асфальт, корайон) - 6 тис. у.о. Тел.: (050) 352-69-54.
мунікації по вулиці) - 3,5 тис. у.о./сот. Тел.:
·ДЕМІЇВЩИНА (Кагарлицький р-н, вул. (068) 767-53-97.
Космонавтів, 36 сот., 25 сот. під забудову, 10 ·ПЕТРІВСЬКЕ (К.-Святошинський р-н, 15
сот. під город, річка, центр, два держакти) - сот.). Тел.: (098) 083-54-35.
7 тис. у.о. Тел.: (093) 503-04-22.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, 14 сот., під за·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, 10 будову, поряд газ, електроенергія, озеро, огосот., під забудову) - за домовленістю. Тел.: рожа) - за домовленістю. Тел.: (067) 712-26-27.
(067) 580-62-95.
·ПОГРЕБИ (Броварський р-н, с.Троєщина,
·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, під 12 сот., електроенергія) - 25 тис. у.о. Тел.:
забудову, 10 сот.). Тел.: (050) 283-82-31.
(099) 355-03-43.
·ЖОВТНЕВЕ (П.-Хмельницький р-н, під ·ПОДІЛЛЯ (Баришівський р-н, 40 сот.,
забудову, 10 сот.). Тел.: (096) 304-44-30.
поряд траса). Тел.: (097) 527-07-56.
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482-01-13, 482-08-62
(Баришівський р-н, 80 км від
Києва, 40 сот.). Тел.: (097) 527-07-56.
·ПРОЦІВ (Бориспільський р-н, 32 сот.) - 40
тис. у.о. Тел.: (099) 206-41-77.
·ПУХІВКА (Броварський р-н, під забудову, 9,1 сот., красиве місце, комунікації, до
Десни 1 км, сусіди живуть, можливе збільшення площі) - 8 тис. у.о. Хазяїн. Тел.: (050)
504-65-96, (068) 965-26-65.
·РАКІВКА (Вишгородський р-н, 20 км від
Києва, 6 сот., будка від дощу, газ, електроенергія, сусіди збудовані) - 1,3 тис. у.о./
ділянка. Тел.: (066) 501-38-84.
·РЖИЩІВ (60 км від Києва, 20 сот., газ,
електроенергія, асфальт, фруктові дерева).
Тел.: (096) 762-59-98.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, 45 км від
Києва, 12 сот., вільна, без будівель, 5 хв. до
каналу, ліс) - 1 тис. у.о./сот. Терміново. Тел.:
(066) 602-49-46.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, 9,1 сот., бетонна огорожа, метал. ворота, хвіртка). Тел.:
(095) 585-53-70.
·РОГОЗІВ (Бориспільський р-н, 16 сот.,
асфальтований під’їзд, електроенергія,
свердловина) - за домовленістю. Терміново.
Тел.: (067) 505-91-68.
·РОЖНИ (Броварський р-н, під садівництво, затока, ліс поряд, 12 сот.) - 168 тис.
грн. Тел.: 362-37-22.
·РУДЕ СЕЛО (16 сот., під забудову). Тел.:
360-93-52.
·РУЛИКІВ (Васильківський р-н, 1 га, госпбудівлі, хата, колодязь) - за домовленістю.
Тел.: (093) 921-05-58.
·СИНЯК (Вишгородський р-н, 12 сот., під
садівництво, кутова, чиста, без дерев, поряд
ліс, дорога, грунт) - 3 тис. у.о. Тел.: (098)
308-60-90.
·СИНЯК (Вишгородський р-н, 17 сот., під
забудову). Тел.: (073) 472-96-42.
·СОШНИКІВ (Бориспільський р-н, три
ділянки по 25 сот., під забудову заміського
будинку, садиби, поряд комунікації вода,
газ, електроенергія, поряд ліс, Дніпро, два
озера, р.Карань, чиста зона, ліспромгосп,
лісництво) - договірна. Хазяйка. Тел.: (050)
750-11-12 (Галина).
·СТРИТІВКА (Кагарлицький р-н, 50 км від
Києва, 10 сот., понад ставками, чарівний куточок для відпочинку та розведення риби) 20 тис.грн. Тел.: (098) 470-12-35.
·ТАРАСІВКА (Бориспільський р-н, 12 сот.,
вода, електроенергія, газ на вулиці, приват.,
право власності) - 4,1 тис. у.о. Тел.: (067)
455-01-12.
·ТАРАСІВЩИНА (Вишгородський р-н, 32
сот., під забудову, можна половину, ліс, газ,
красиве місце, тихо, 35 км від Києва) - 500
у.о./сот. Тел.: (067) 286-86-95.
·ТРЕБУХІВ (Броварський р-н, 10 сот.) - за
домовленістю. Тел.: (095) 876-53-44.
·ХЛЕПЧА (Васильківський р-н, будинок 20
кв.м, ділянка 15 сот., веранда 10 кв.м, погріб
у веранді, колодязь, фруктові дерева, туалет)
- 8,5 тис. у.о. Тел.: (067) 582-03-38.
·ЧЕПЕЛІЇВКА (Білоцерківський р-н, цегл.
сарай, 6 сот., електроенергія, свердловина,
поряд газ, 5 хв. до електрички) - 60 тис.грн,
торг. Тел.: (050) 535-93-00, (099) 011-73-81.

· ЧЕПЕЛІЇВКА (Білоцерківський
р-н, цегл. сарай, 6 сот., електроенергія, свердловина, поряд газ, 5
хв. до електрички) - 60 тис.грн,
торг. Тел.: (050) 535-93-00, (099)
011-73-81.

·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський

р-н, 22 сот., під забудову, електроенергія, газ
по вулиці, сусіди збудовані, поряд березовий
гай, школа, садок, 10 хв. до електрички,
ст.Півні, маршрутки до метро) - 6 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 252-98-76.
·ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА (Фастівський
р-н, кооп. «Каштан», 6 сот., по вулиці газ,
електроенергія, збудовані сусіди, 10 хв. до
електрички, ст.Півні, маршрутки) - 2,5 тис.
у.о. Тел.: (095) 380-47-62.
·ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИ (Ніжинський напр.,
електрички, маршрутки, 44 сот., річка) - за домовленістю. Тел.: (066) 630-04-19.
·ЧМЕРІВКА (Білоцерківський р-н, вода
підведена, вагончик, дерева, світло, оброблена, 8 сот.) - 3 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
374-12-26.
·ЧМИРІВКА (10 км від Б.Церкви, 10 сот.,
поряд р.Рось, дерева, огорожа, вода підведена, світло, будка). Тел.: (04563) 374-12-26.
·ШИБЕНЕ (Бородянський р-н, 40 км від
Києва, 19 сот., під забудову, один власник,
держакт, будівельний паспорт, кадастровий
номер) - 35 тис.грн, торг. Тел.: (099) 376-59-08.
·ЯГОТИН (12 сот., під забудову, недобудована
споруда) - 200 тис.грн. Тел.: (093) 916-14-64.
·ЯСНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 30
км від Києва, кінець, ділянка 6 сот., сад,
сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

обміняю
·ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н (25 сот., під забудову,

Голубе озеро) на автомобіль або продам - 8
тис. у.о. Тел.: (067) 298-55-26.

Інші регіони

продам
·БУКОВЕЦЬ (Івано-Франківська обл., 2 га,

маленький будиночок, нова дорога) - 50 тис.
у.о., торг. Тел.: (050) 356-72-96.
·КЕЛЕБЕРДА (Черкаська обл., Канівський
р-н, 11 сот., поряд Дніпро, ліс, біля ділянки
водойма, 12 км від м.Канів) - 450 у.о./сот.,
торг. Тел.: (097) 884-61-72.
·КЕЛЕБЕРДА (Черкаська обл., Канівський р-н,
11 сот., поряд Дніпро). Тел.: (097) 884-61-72.
·КОКТЕБЕЛЬ (Крим, 8,5 сот., 9,5 сот., 11,5
сот. - є будівлі, до моря 800 м). Тел.: (050)
147-08-15, (050) 740-75-92.
·МИРГОРОД (Полтавська обл., вул. Стаднянська, 7 сот., огорожа, будка, свердловина,
маршрутки, 15 хв. до центру) - 60 тис.грн.
Тел.: (097) 050-36-00, (093) 405-82-59.
·МІСТЕЧКО (Житомирська обл., Брусилівський р-н, 64 сот., підсобні приміщення, погріб, дуже гарне місце, газ у
селі). Тел.: (050) 109-27-83.
·ТОПИЛЬНЕ (Черкаська обл., 3 га). Тел.:
(067) 969-85-45.
·ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН (Ніжинський
напр., 60 км від Києва, 44 сот., в кінці городу
річка, газ у дворі, електроенергія, тел. лінія,
магазини, школа, лікарня, сарай, підвал) недорого або обміняю. Варіанти. Тел.: (068)
572-12-16.

обміняю
·ЖИТОМИР (елітний район, під забудову,

11 сот., газ, електроенергія на ділянці) на
1-кімн. кв-ру. Розгляну різні варіанти. Тел.:
(068) 222-69-69.

1.5. Дачі

Київ

куплю

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

продам

·Будинок (7,5х3,5 м, метал., утеплений,
власний) або обміняю, здам в оренду. Тел.:
(050) 445-17-26.
·Будинок метал. (7,5х3,5 м, метал.) на вивезення. Тел.: (098) 601-91-17.
·Дніпровський (Русанівські сади, початок,
2-пов., дачний будинок, сад, город, 6 сот., 3
хв. до Дніпра) - за домовленістю. Тел.: (067)
751-70-97.
·Кімнату побутову (кунг, на причепі). Тел.:
(095) 477-34-86.

Київська область
·АРТЕМІВКА

продам

(Бориспільський р-н, кооп.
«Агро», 6 сот.). Тел.: 516-59-81.
·БАРИШІВКА (49 км від Києва, будинок
цегл., 5х6 м, 6 сот., вода, електроенергія,
маршрутка 40 хв. до м. «Харківська»). Тел.:
(099) 551-30-41.
·БЕРЕЗАНЬ (50 км від Києва, 6 сот., свердловина, огорожа, будиночок, сад, залізниця, автовокзал, школа, магазини, електроенергія). Тел.: (098) 722-46-16.
·БЕРЕЗАНЬ (6 сот., сад, будинок метал.,
свердловина, огорожа, світло). Тел.: (063)
216-59-55.
·БЕРЕЗАНЬ (дача цегл.,, 6 сот., будиночок,
чорнозем, електричка, колодязь, погріб, сад,
тихе місце,. Тел.: (096) 470-60-80.
·БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ (Баришівський р-н, 55
км від ст.м. «Лісова», Ніжинський напр.,
дача, 8 сот., СК «Березовий гай», плодовий
сад 8 сот., 2-пов. будинок з лоджією 14 кв.м
та балконом 2 кв.м, в будинку камін, пічка,
погріб, в саду цегл. сарай 6х3 м, свердловина, колодязь, ліс, охорона) - 18 тис. у.о.,
торг. Тел.: (050) 667-38-72, (044) 295-20-18.
·БІЛА ЦЕРКВА (8,5 сот., вода, електроенергія, заїзд, фруктові дерева, район заводу
Біофарма) - 4,2 тис. у.о., торг. Терміново.
Тел.: (068) 887-18-96.
·БІЛА ЦЕРКВА (передмістя, дача, кооп.
«Дружба», 2-пов., житлова, кап., всі вигоди,
9 сот., колодязь, сад) - 23 тис. у.о. Тел.: (098)
129-45-37.
·БОГДАНІВКА (Броварський р-н, невеликий цегл. будинок, погріб, 7,5 сот., свердловина, огорожа) - за домовленістю. Тел.:
(096) 804-89-74.
·БОЯРКА (вул. Високовольтна, дачний
дерев. будинок, електроенергія, центр. вода,
газ підведений, 6 сот., сад, маршрутки) - 26
тис. у.о. Тел.: (063) 232-53-56.
·Будинок (метал., 7,5х3,5 м, утеплений) - 3,8
тис. у.о. або обміняю на автомобіль. Тел.:
(063) 394-57-23.
·ВАСИЛИХА (Ставищенський р-н, від м.
«Іподром» автобус, Одеська траса, дача,
центр села, будинок 53 кв.м, 25 сот., всі комунікації, газ, електроенергія, вода у дворі,
доглянуте місце, чиста зона, ліс, річки, документи готові, кадастровий номер, магазини, школи, клуб) - 150 тис.грн, торг. Тел.:
(097) 706-80-55, (093) 499-59-09 (Антоніна).
·ВИШЕНЬКИ (Бориспільський р-н, 17 км
від Києва, 70 кв.м, вода, газ по вулиці, 60
сот., луг, Дніпро, маршрутки до м. «Бориспільська») - 55,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093)
403-01-14.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, СТ «Жовтневе», цегл., 3 кімнати, веранда, сарай, огорожа, 6 сот., сад) - 5,5 тис. у.о., торг. Тел.:
(067) 835-42-81.
·ГАЛИНКА (Бородянський р-н, ст.Загальці,
старий будинок, 8 сот.) - 5 тис. у.о. Тел.:
(068) 837-10-60.
·ГЛЕВАХА-3 (Васильківський р-н, 5 сот.,
дерев. будинок, неприват.) - 6 тис. у.о. Тел.:
(067) 421-64-76.
·ГОСТОМЕЛЬ (12 сот., канадське селище) 3,5 тис. у.о./сот. Тел.: (050) 445-17-26.
·ГОСТОМЕЛЬ (Сади, вул. Лсіова,11, будинок 55 кв.м, цегл., свердловина, 5 сот.).
Тел.: (097) 535-65-74.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, дача, 6 сот.,
будинок 2-пов., цегл., під шифером, 2 кімнати, кухня, веранда, пічне опалення, свердловина, сарай, погреб, теплиця, огорожа,
газ по вулиці, гарний сад, під город 4 сот.,
охорона, 10 хв. до електрички) - 9 тис. у.о.
Тел.: (066) 216-60-41.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, дачна, 6 сот.,
приват., 60 км від Києва, 20 хв. від електрички,
охорона, сад, копанка, дерев. будівля 9 кв.м) - 2
тис. у.о. Тел.: (099) 422-50-64.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, садовий будинок 12,5 кв.м, житлова, електроенергія,
літ. душ, туалет, сарай, 6 сот., сад, огорожа
- 25 %, електричка, автобус) - 6,8 тис. у.о.
Тел.: (098) 666-45-68.
·ЗАВОРИЧІ (Броварський р-н, утеплена, 18
кв.м, електроенергія, газ поряд, охорона, 6
сот., примикає до лісу, річка, озеро, магазини, транспорт) - 6,9 тис. у.о. Тел.: (097)
489-87-54.
·ЗАГАЛЬЦІ-1 (Бородянський р-н, дача,
цегл., 6 сот., приват., плодовий сад, колодязь,
світло, газ по вулиці, до електрчики 15 хв.
пішки, поряд озеро, сосновий ліс) - 5,2 тис.
у.о., торг. Тел.: (097) 473-35-34.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки
по 12 сот.) - 350 у.о./сот. або обміняю. Тел.:
(099) 777-68-48.
·ЗАГАЛЬЦІ (Бородянський р-н, 3 ділянки по
12 сот.) або обміняю. Тел.: (098) 032-10-66.
·КАЛИТА (Броварський р-н, 45 км від м.
«Лісова», під забудову, 20 сот., приват., держакт, газ, вода, електроенергія, озеро, ліс,
чарівний куточок, приват., два держакти) 130 тис.грн. Тел.: (098) 470-12-35.
·КОЖУХІВКА (Васильківський р-н, кооп.
«Калиновий Гай», дача, 8 сот., гарний сад, будинок-вагончик, газ до ділянки, 5 хв. від електрички) - 11 тис. у.о. Тел.: (068) 592-54-91.
·ЛУК’ЯНІВКА (Баришівський р-н, 55 км
від Києва, 35 сот., чорнозем, газ, електроенергія, приват., побутовка для літ. житла,
маршрутка від м. «Лісова» кожні півгодини,
автостанція «Дарниця») - за домовленістю.
Тел.: (097) 243-11-32.
·ЛЮБЧА (Білоцерківський р-н, 3 кімнати,
госпбудівлі, газ - 50 м від будинку, 25 сот.)
- 7 тис. у.о. Тел.: (067) 496-63-16.
·МИГАЛКИ (Бородянський р-н, дерев., 3
кімнати, веранда, комора, кухня, гараж з
прибудовами, сарай, лазня, 25 сот., газ є, свердловина, до ст.Тетерів 4 км, автобусне сполучення Тетерів-Мигалки, Тетерів-Радомишль,
100 м до зупинки). Тел.: (093) 469-96-97.
·НОВОТРОЯНДА (Яготинський напр., будинок 2-пов., 12 сот., ліс, озеро, охорона).
Тел.: (063) 771-38-18.
·ПІВНІ (Фастівський р-н, кооп. «Рассвет»,
6 сот., контейнер, електроенергія, колодязь,
газ по вулиці, сусіди збудовані, 10 хв. до
електрички, маршрутка) - 3 тис. у.о., торг.
Тел.: 232-53-56.
·ПЛЕСЕЦЬКЕ (Васильківський р-н, 11 сот.,
поблизу всі комунікації - електроенергія,
газ; житлові будинки, мальовнича місцевість, неподалік ліс, поряд дорога - 300
м) - за домовленістю. Тел.: (097) 030-79-29.
·РАКІВКА (Вишгородський р-н, 20 км від
Києва, 6 сот., будка, електроенергія, річка)
- 1,2 тис. у.о./ділянка. Тел.: (097) 279-32-06.
·РОВЖІ (Вишгородський р-н, 9,1 сот., бетонна огорожа, метал. ворота, хвіртка). Тел.:
(095) 350-79-60.
·СЕЛИЧІВКА (60 км від Києва, 12 сот., газ
підведений, вода, 2-пов., підвал, гараж, електричка). Тел.: (096) 132-50-54 (Анатолій).
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482-01-13, 482-08-62

·СИДОРИ

(Білоцерківський р-н, 70 км
від Києва, 5 км від ст.Устимівка та траси
Фастів-Біла Церква, будинок, 60 кв.м, 40
сот., приват., газ, колодязь, електроенергія,
поряд річка, ліс). Тел.: (067) 733-44-85.
·СНІТИНКА (Фастівський р-н, дача, 50
кв.м, 2-пов., 12 сот., колодязь, дві свердловини, електрика, фруктові дерева, кущі,
мансарда, охорона) - 9,9 тис. у.о., торг. Тел.:
(063) 364-61-42.
·СОРОЧИЙ БРІД (Фастівський р-н, 3-пов.,
цегл., електроенергія, колодязь, газ по вулиці, сад, металопластикові вікна, лінолеум,
6 сот., 15 хв. до електрички) - за домовленістю. Тел.: (093) 209-82-24.
·СТАВИ (Кагарлицький р-н, 25 сот., хата
11х7 м, під метал. дахом, сад, город, 70 км
від Києва) - 90 тис.грн або здам в оренду на
літо безкоштовно. Тел.: (098) 966-31-59.
·СУЛИМІВКА (Броварський р-н, кооп. «Сулимівський-2», цегл. будинок, 6 сот., газ,
погріб, свердловина, колодязь) - за домовленістю. Тел.: (067) 754-34-87.
·СУЛИМІВКА (Яготинський р-н, 120 км
від Києва, центр, село газиф., водопровід,
25 сот. приват., глиняна хата під червоною
черепицею, погріб-льох, колодязь, фруктові
дерева, загорожа, школа, дит. садочок, прод.
та госп. магазини, водойми) - 32 тис.грн,
торг. Терміново. Тел.: (097) 524-70-97.
·ХОТЯНІВКА (К.-Святошинський р-н,
дача, 6 сот., 2-пов., газ природний, житлова,
всі комунікації, вода, світло) - за домовленістю. Тел.: (096) 364-81-16.
·ЯСНОГОРОДКА (Макарівський р-н, 30
км від Києва, кінець, ділянка 6 сот., сад,
сарайчик, побутовка - 2 кімнати та коридор,
огорожа, поряд ліс) недорого. Тел.: (067)
740-97-73.

здам
·БЕРЕЗАНЬ (Баришівський р-н, 6 + 6 + 15

сот., свердловина, сад, вокзал) з правом викупу. Тел.: (095) 620-75-01.
·Будинок (метал., утеплений, під побутовку,
7,5х3,5 м) - 4 тис.грн/міс. Тел.: (063) 394-57-23.
·Будинок метал. (утеплений, під прорабську побутовку) - 4 тис.грн, на вивезення. Або продам
- 4 тис. у.о. Власник. Тел.: (099) 486-74-70.

зніму
·Дачу або невеликий будинок (на літо, до 50

·Шифер (б/к), профнастил (б/к). Тел.: (066) ·Сітку-рабицю (1 рулон, оцинкована, 10 м). · Комплексный и частичный ремонт
Тел.: (097) 454-25-10.
215-67-22.
квартир, комнат, дач. Кладка, штукатурка, гипсокартон, перегородки,
продам
2.4. Будівельн хімія
малярка, плитка, обои, ламинат и
·Ангар метал. Тел.: (095) 764-93-09.
др. работы. Быстро, качественно,
·Батареї опалення (8, 10-секційні). Тел.: ·Клей шпалерний, шпалерипродам
різні. Тел.: 424- недорого! Семейная пара. Тел.:
(067) 758-98-98.
04-21.
(096) 273-47-48.
·Брус (4000х150х50 см, сухий, сосновий) -

100 грн/шт., дошку (шальовка, 6 м, 2,5х30
см, суха) недорого, сітку-рабицю (1 рулон)
недорого. Тел.: (097) 454-25-10.
·Будинок (розсувний, 2-пов., 120 кв.м, товщина стін 35 см, знаходиться в Борисполі)
- 5 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·Драбину-люк (метал.), коліно, два трійника
(діаметр 100 мм), батареї чавунні (нов., по
2 та 3 секцій, 12 шт.), дріт мідний (1,1х4).
Тел.: (096) 369-91-47.
·Драбину (метал., 2 м), шпалери (3 види).
Тел.: (098) 296-05-50.
·Дуб сухий (№ 40, довжина 4 м, 2,5 куб.м).
Тел.: (067) 929-72-55.
·Клей столярний (200 г, залишки). Тел.: 46319-56.
·Ламінат (б/к, 11 кв.м, гарний стан) - 800
грн. Тел.: 530-33-58.
·Мембрану під металочерепицю (75 кв.м).
Тел.: (050) 534-43-83.
·Паркет (10 кв.м), лінолеум кольоровий та
утеплений. Тел.: 546-96-87.
·Плитку лицювальну (14,52 кв.м), клей для
плитки (6 мішків по 25 кг). Тел.: (093) 850-31-35.
·Полотно дверне (соснове, фільончасте,
80х195 см) недорого. Тел.: (066) 249-97-19.
·Профіль алюмінієвий (довжина 1-3 м,
850х40х4 мм). Тел.: (097) 953-66-00.
·Профіль алюмінієвий (довжина 7 м, товщина стінки 3,4 мм, ширина 16 та 8, висота
4 см). Тел.: 419-34-05.
·Труби метал. (6 шт., по 8-10 м, водопроводні). Тел.: (093) 198-39-39.

· Труби метал. Тел.: (063) 254-14-35.

·Трубку нерж. (діаметр 15 мм). Тел.: (063)

865-62-86.
·Фанеру (3 листа, 52,5х168,5 см, 50х150 см,
56х142 см) - 150 грн, рами балконні (5 шт.,
зі склом, корич.) - 500 грн за все. Тел.: (067)
911-29-90.
·Цемент ЦЕРЕЗИТ недорого. Тел.: (066)
694-69-70.
·Шпалери (3 кольори), драбина (2 м,
метал.). Тел.: (098) 296-05-50.
·Шпалери (3 кольори), драбина (2 м, метал.).
Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Шпалери під фарбу (по 2 рулони в упаковці,
всього 6 рулонів). Тел.: (095) 280-43-75.
продам
·ВІННИЦЯ (ділянка 5 сот., метал. вагончик ·Шпалери (світлі, Німеччина, 10 рулонів).
3х10 м, електроенергія, молодий садок, поряд Тел.: (067) 230-04-94.
ліс, р.Південний Буг, 15 хв. від маршрутки) 3,5 тис. у.о., торг. Тел.: (093) 742-13-24.
2.2 Вікна, двері, жалюзі,
·ДРАБІВ (Черкаська обл., цегл., 60 кв.м, газ,
перегородки
пічне опалення, вода в будинку, госпбудівлі, 43
сот., приват.) - 10 тис. у.о. Тел.: (068) 771-37-93.
продам
·КОБИЖЧА (Чернігівська обл., Бобро- ·Блок віконний із окремими рамами
вицький р-н, ніжинський напр., район (1500х880 мм), рами віконні засклені
лісництва, дача, сарай, погріб, все під ши- (1400х550 мм, 2 шт.), 1300х470 мм, 2 шт.,
фером, 25 сот., приват., всього 45 сот., свер- електрокартон (0,4 мм, 5 кв.м). Тел.: (093)
дловина, дрова, сад) - 60 тис.грн. Тел.: 257- 802-53-53.
38-93, (093) 312-54-07.
Тел.: (067) 106-89-13.
·НОВОСІЛКИ (Черкаська обл., Монасти- ··Бродедвері.
рищенський р-н, 2 кімнати, веранда, тераса, Бронедвері (90х205 см, вага більш 100 кг) меблі, літ. кухня, душ, погріб, колодязь, 1,9 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
газ по вулиці, великий сад, ставки, 37 сот., ·Бронедвері (б/к), двері міжкімнатні
приват., мальовниче місце) - 5 тис. у.о. Ха- (200х80 см). Тел.: (093) 506-52-83.
зяйка. Тел.: (097) 625-98-96.
·ОЛЕКСАНДРІВКА (Полтавська обл., ·Бронедвері (висота коробки 2 м, ширина
Гребінківський р-н, 1 км до електрички, полотна 91 см, висота полотна 176 см). Тел.:
будинок, гараж, 3 сараї, водопровід, газ, 40 (096) 316-70-76.
·Вікна металопластикові (гарна якість, профіль
сот. городу). Тел.: (068) 198-77-56.
·ПРИЛУКИ (будинок, 76 кв.м) на менше WINBAY), фарби, лаки. Тел.: (050) 558-60-95.
житло зі зручностями в Фастові, Бородянці, ·Вікна, радіатори (б/к, вітч.) - 40 грн/кг.
Клавдієве, Бучі (все приват., ванна та туалет Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
в будинку). Тел.: (066) 562-05-95.
Вікно металопластикове (1,56х1,43 м,
·СОТНИКИ (Корсунь-Шевченківський р-н, ·склопакет).
Тел.: (098) 255-55-93.
120 км від Києва, 60 кв.м, 10 + 10 сот., житлова, меблі, заходь та живи) - 5,5 тис. у.о., ·Двері внутр. (для кімнати). Тел.: (050) 72786-63.
торг. Тел.: (050) 765-84-77.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., Боб- ·Двері вхідні (180х80 см, дерев., нов.). Тел.:
ровицький р-н, 7,5 сот., 2-пов., цегл., всі (067) 599-07-79, 443-19-35.
комунікації, металопластикові вікна, госп- ·Двері вхідні (2 шт., з коробкою, ДСП,
будівлі, гаряча та холодна вода, ліс, озеро,
риболовля, гриби, сад плодоносний, 6 хв. гарний стан). Тел.: (066) 274-61-83.
від платформи) - 15 тис. у.о., торг. Тел.: (097) ·Двері дерев. (дубові, 2,05х0,825 м) недо178-78-70.
рого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
·ЯРОСЛАВКА (Чернігівська обл., Бобро- ·Двері дерев. (зі склом, масивні, 2 шт., довицький р-н, дача, 50,5 кв.м, будинок обалк- ставка) - 550 грн. Тел.: (050) 609-60-46.
даний силікатною цеглою, сарай, душ, туалет,
погріб, газ, гаряча та холодна вода в будинку, ·Двері міжкімнатні (1 шт., з коробкою, біла,
пічка - опалюється газом, наасосна станція, зі склом). Тел.: (095) 065-88-75.
свердловина, город 8 сот., сад, кущі, озеро, ·Двері міжкімнатні (200х80 см, під візерунлес, гриби, риболовля, всі комунікації) - 15 часте скло, шпоновані дубом). Тел.: (067)
тис. у.о. Тел.: (098) 918-70-16.
712-26-27.
·Двері міжкімнатні (200х80 см, шпонована
1.6. Нежитловий фонд
дубом, під візерунчасте скло). Тел.: (067)
758-98-98.
·Двері (полотна, без коробок, дерев., 10 шт.)
здам
·Гаражний комплекс (Голосіївський р-н, - 500 грн за все. Тел.: (067) 743-43-01.
вул. Академіка Заболотного,5, житлова ·Жалюзі (метал., горизонтальні, 1,5 м). Тел.:
кімната, під житло, офіс, склад, всі вигоди). 419-34-05.
Тел.: (096) 870-59-67.
·Люк чавунний з пришкою (на 4 замка),
скоби метал. для будівництва даху будинку
зніму
(60
по 5 грн/шт. Тел.: (066) 763-77-87,
·Маляр-реставратор зніме робоче місце в (099)шт.)
470-51-02.
столярному цеху. Тел.: (093) 101-67-27.
·Полотно дверне (соснове, фільончасте,
80х195 см) недорого. Тел.: (066) 249-97-19.
·Рами (2 шт., зі склом, 1х1,1 м). Тел.: (067)
продам
·Приміщення нежитлове в Броварах (офіс, 439-84-77.
центр міста, цегл., окр. вхід, 13 кв.м, ме- ·Рами балконні (б/к, 157х74 см). Тел.: (067)
талопластикові вікна, с/в, 20 км від Києва, 580-62-95.
гарне транспортне сполучення) - 13,5 тис.
у.о. Можливе кредитування. Тел.: (098) 002- ·Рами віконні (дерев., заскл., фарбовані,
26 шт., 140х78 см - 6 шт., 150х58 см, 20 шт.)
96-55.
недорого. Це готова мансарда або веранда,
здам
балкон, теплиця. Допоможу з встановленням
·Підвальне приміщення (Гостомель, 100 за окрему плату. Тел.: (066) 459-82-04.
кв.м, 100 м від Варшавської траси). Тел.:
·Рами зі склом (50х150 см). Тел.: (096) 369(098) 032-10-66.
91-47.
·Сітку москітну з рамкою для вікна (розмір
50х120
см). Тел.: (067) 945-94-44.
продам

км від Києва, з усіма зручностями, вздовж
залізниці, будь-який напрямок, з можливим
подальшим викупом). Тел.: (098) 454-57-19
(Володимир).
·Дачу (до 50 км від Києва, облаштована, у
води, на три літні місяці). Тел.: (098) 77493-95 (Людмила).
·ДО 50 КМ ВІД КИЄВА (біля води, на літо,
облаштована дача, для себе). Тел.: (098) 77493-95.

Інші регіони

Київ

Київська область

Інші регіони

ё Продается отдельно стоящее
здание в центре г.Бердянска, парк
Шмидта, общ. площадь 260 кв.м
(бывшее кафе «Красная Мельница»). Тел.: (066) 000-72-68.

2 Будівництво 2
2.1 Будівельні та оздоблювальні матеріали
куплю
·Драбину (3 м), фанеру водостійку (б/к, тов-

щина 1-2 см), болгарку, точило. Тел.: (066)
215-67-22.
·Драбину розсувну (б/к, для себе) недорого.
Тел.: (096) 369-91-47.
·Драбину-стрем’янку алюмінієву (на 3 ступені, для себе). Тел.: (097) 555-49-99.
·Ковролін (розмір, колір та довжина різні).
Тел.: (050) 445-17-26.
·Ліси будівельні, автопідіймачі, міні-естокаду. Тел.: (066) 599-08-46.

www.eo.kiev.ua

2.5. Сантехніка

·Малярка, обои, откосы, беспесчанка. Тел.:

(050) 681-83-41.
·Малярка, обои, откосы, беспесчанка. Тел.:
(140х70 см, для себе). Терміново. (067) 724-82-49.
Тел.: (050) 656-25-07.
·Металлоконструкции любой сложности.
·Раковину для ванни, унітаз, ванну недорого Бронедвери, ворота, козырьки, навесы.
або прийму в дарунок. Тел.: (095) 709-58-21. Строительство от фундамента до конца.
Квартиры и офисы. Качество гарантирую.
продам
Тел.: (063) 855-72-77, (098) 326-97-99.
·Біде, унітаз (білі), раковину (кавовий ·Паркетные работы. Укладка паркета, парколір). Тел.: (067) 909-56-02.
кетной боски, ламината, реставрация ста·Ванни цинкові (невеликі). Тел.: (098) 296- рого паркета. Тел.: (093) 406-11-74.
05-50, (04598) 3-66-22.
·Плиточні роботи. Тел.: (066) 021-86-60.
·Ванну (нов., метал., 120х70 см). Тел.: 338- ·Плиточные работы. Тел.: 405-58-67, (096)
16-30, (066) 272-24-04.
948-90-49.
·Ванну чавунну (б/к, 1,5 м). Тел.: (097) 403- · Прочистимо каналізаційні труби, ди17-22.
моходи. Німецьке обладнання. Сан·Ванну чавунну (метал.). Тел.: (097) 409-34-96. техніка. Цілодобово по області. Тел.:
·Кришку для бачка унітаза (старого зразка, (098) 013-00-40, (093) 988-86-11.
б/к, гарний стан). Тел.: 250-43-40.
Прочистка вентиляционных каналов вы·Кришку для бачка унітаза (старого зразка, б/к, ·тяжек.
Туалет, ванная, кухня. Качественно.
гарний стан). Тел.: 250-43-40, (097) 297-56-00. Тел.: (096) 224-75-12.
·Мийку (2-секційна, зі столом) - 600 грн, сушарку для рушників (хромована) - 150 грн. · Ремонтные работы. Мастер
женщина выполнит разнооТел.: (093) 799-67-83.
·Мийку кухон. (б/к). Тел.: (096) 968-25-45. бразные малярные работы: шту·Мийку кухон. (подвійна, нерж., тумба, катурка стен и потолка, беспескран, б/к, робоча) - 1 тис.грн. Тел.: (067) чанка. Откосы. Обои бумажные,
911-29-90.
флизелиновые. Покраска. Элек·Мийку накладну (кухон., нерж., 80 см). трика. Тел.: (099) 530-07-89, (063)
Тел.: (066) 825-18-45.
601-37-56.
·Мийку нерж. (нов., 50х50 см, накладна). ·Срочно выполняем все виды кровельных
Тел.: (068) 928-11-43.
работ. Специалисты высшего класса. Каче·Умивальники JUKA (Чехія, 62х43 см, доставка, ство гарантируем. Тел.: (098) 326-97-99.
2 шт.) по 250 грн/шт. Тел.: (050) 609-60-46.
·Срочно выполняем кровельные работы.
·Умивальник ТЮЛЬПАН, бачок змивний, Качество. Гарантия. Тел.: (098) 326-97-99.
сидіння до унітаза, арматуру та кришку ·Срочно выполняем кровельные работы
до змивного бачка, полицю для ванної та любой сложности. Качество и гарантия.
унітаз-компакт, змішувач для мийки. Тел.: Тел.: (098) 326-97-99.
463-19-56.
·Срочно выполняем кровельные работы,
·Унітаз (б/к) недорого. Тел.: (096) 293-56-49. мягкая кровля, жесткая кровля. А также внуработы: шпаклевка, штукатурка,
·Унітаз-компакт ПРЕЗИДЕНТ (нов., в упа- тренние
плитка. Качество. Тел.: (098) 326-97-99.
ковці). Тел.: (099) 137-40-81.
·Срочно выполняем малярные, кровельные,
штукатурные работы. Также берем уче2.6. Засоби опалення та
ников по данным специальностям. Тел.:
газопостачання
(098) 326-97-99.
·Срочно выполняем малярные, штукакуплю
работы. Установка дверей. Гипсо·Газкотел АОГВ-110, газколонку ВПГ-24 турные
картон, шпаклевка. Все виды сварочных
(для себе) недорого. Тел.: 525-96-94.
работ. Тел.: (098) 327-97-99, (063) 855-72-77.
продам
·Срочно выполняем сварочные работы:
·Батареї опалененя (8 та 10 секцій). Тел.: калитка, решетки, ворота. Также малярные
работы: покраска, побелка. Демонтажные
(050) 444-18-94.
работы любой сложности. Качество гаран·Батарею чавунну (7-секційна, гарний стан, тируем.
Тел.: (098) 326-97-99.
робоча). Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·
Срочно выполняем строительно-ремонтные
·Батарею чавунну (7-секційна). Тел.: (066) работы
всех видов от А до Я в квартирах. Тел.:
249-97-19.
(063) 855-72-77, (098) 326-97-99.
·Вентилятор, обігрівач масляний. Тел.:
· Срочно производим все виды бро(050) 727-86-63.
·Газколонки ДЕМРАД (2 шт., мідь) по 350 недверей. Малярно-штукатурные
работы, плитка, гипсокартон. Тел.:
грн. Тел.: (093) 799-67-83.
·Газколонку (б/к) недорого. Тел.: (098) 296- (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
05-50, (04598) 3-66-22.
·Укрепление и бетонирование гаражей.
Тел.: (067) 911-29-90.
·Газкотел (б/к). Тел.: (068) 685-45-71.
·Колонку газову (виробник - Італія, б/к, ·Установка дверей, окон. Металлоконструкции любой сложности. Бронедвери,
гарний стан). Тел.: (050) 212-96-30.
ворота, козырьки, навесы. Вну·Котел опалювальний (рідке паливо, 80 решетки,
тренние работы. Тел.: (098) 327-97-99, (063)
кв.м, до системи водяного опалення), обігрі- 855-72-77.
вачі водяні (міцний, для приміщень, 2 кВт, 2
·Шпалери, малярка, безпіщанка. Тел.: (063)
шт.). Тел.: 576-19-32, (095) 525-41-84.
876-49-79.
·Котел твердопаливний (є газ, нов.). Тел.: ·Электромонтажные, сантехнические ра(066) 208-33-55.
боты. Все виды сложности. Качество гаранЕсть все инструменты. Тел.: (098)
ё Котлы твердотопливные «Кобзар» тируем.
327-97-99, (063) 855-72-77.

·Ванну

куплю

надежны, современны, просты в
использовании. Сталь - 4 мм, термомеханический регулятор тяги,
площадь обогрева 100-300 кв.м.
Собственное пр-во, «Каневский
механический завод». Сайт завода: 3.1. Автомобілі легкові
куплю
frezer.com.ua. Тел.: (096) 105-91-78,
(04736) 3-10-62.
· Аварійний або цілий: ДЕУ,
·Обігрівач (2 кВт, 9 секцій). Тел.: 443-81-33. ШКОДА, ШЕВРОЛЄ, ФОЛЬКСВАГЕН, МЕРСЕДЕС, АУДІ, БМВ,
·Обігрівач оливний. Тел.: 565-85-77.
·Обігрівач (термостат, програми) - 350 грн. ОПЕЛЬ, ФОРД, ПЕЖО, РЕНО, МІЦУБІСІ, ТОЙОТА та ін. Тел.: (044)
Тел.: (050) 076-91-61.
·Піч-буржуйку (варочна поверхня, Ма- 233-55-39, (098) 263-33-91, (050)
карівський р-н) - 1,2 тис.грн, торг. Тел.: 150-53-68, (063) 233-55-39.
(096) 331-19-03, 355-70-60.
· Куплю ПОБЄДА, ВОЛГА, МОС·Піч для майстерні, теплиці (на ридині, КВИЧ,
ЗАПОРОЖЕЦЬ, ЗІМ, ЗІС,
нов.). Тел.: (067) 909-56-02.
ВАЗ
а також старі мотоцикли: УРАЛ,
·Пічку-буржуйку (чавунна, 1939 р.вип., НімечДНІПРО,
ІЖ, ЯВА, ХАРЛЄЙ. Тел.:
чина). Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Пічку метал. (виготовлена за індивідуальним (044) 237-39-30, (050) 169-57-73,
замовленням та проектом на заводі, метал (096) 533-23-52, (063) 237-39-30.

3 Транспорт 3

сталь товщина 10 мм). Тел.: (066) 646-87-48.
·Тепловентилятор. Тел.: (098) 107-72-07.

·Автомобіль до 500 у.о. Тел.: (098) 287-33-61.
·Автомобіль (з маленьким пробігом, для
себе). Тел.: (050) 927-54-17.

2.7. Ремонтно-будівельні,
·Автомобіль (можна дуже старий). Тел.:
оздоблювальні роботи (096) 961-78-78.
·ВОЛГА (газова установка) або МОСКВИЧ
пропоную
·26 віконних рам - це готова мансар або ве- (норм. стан) недорого. Тел.: (097) 501-97-87.
ранда, балкон, теплиця. Віддам недорого, ·Електромобіль (гібридний), електровело-

допоможу з встановленням за окрему плату.
Тел.: (066) 459-82-04.
·Аккуратно, быстро, качественно, без грязи.
В квартире комплексный и частичный ремонт. Опыт 19 лет. Также бронедвери, решетки. Гарантия и качество. Тел.: (098) 32697-99.
·Вывезем и демонтируем ванны и старые
батареи, демонтаж и вывоз бронедверей.
Тел.: (067) 911-29-90.
·Выполняем внутренние демонтажные работы. Установка бронедверей. Тел.: (098)
326-97-99, (063) 855-72-77.
·Выполняем все виды работы с металлоконструкциями. Бронедвери, решетки, ворота,
козырьки, навесы. Также плиточные, штукатурные, гипсокартон. Тел.: (098) 236-79-77,
послуги
(063) 855-72-77.
·Срочная реставрация окон и дверей. Кос- ·Выполняем все виды строительных работ.
метический ремонт. Тел.: (098) 326-97-99.
Демонтаж, крыши, кровельные работы,
плитка, штукатурка. Все виды сложности.
2.3. Решітки, огорожі,
Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
ворота
·Демонтаж стен, плитки, полов, столярки,
стяжки. Вывоз строймусора. Грузчики. Некуплю
·Ворота відкатні з встановленням. Тел.: дорого. Тел.: (095) 850-05-02.
·Демонтаж стен, плитки, полов, столярки,
(096) 369-91-47.
стяжки, паркета. Разборка мебели. Вывоз.
продам
Садовые работы. Обрезка, побелка, обка·Батареї чавунні (нов., по 2-3 секцій). Тел.: пывание. Михаил (50 лет, опыт). Тел.: (067)
847-71-17.
(096) 369-91-47.
·Ворота (б/к). Тел.: (096) 968-25-45.
· Євроремонт від А до Я, уте·Ворота гаражні (2х3 м). Тел.: (063) 771-38-18. плення, огорожі, водо економ те·Ворота гаражні ролетні (2,920х2,500 м). плопостачання, комплектація. ДоТел.: (066) 824-70-80, (067) 175-36-98.
ставка. Тел.: (050) 216-17-07, (067)
·Ворота гаражні (товщина листа 4 мм, уте- 261-40-48, (067) 466-35-32.
плені). Тел.: (066) 273-76-40.
·Грати віконні ковані з елементами плазмо- · Каменщик,
каменщик-обливого різання, перила ковані, гвинтові сходи з
елементами плазмової різки, ворота ковані з цовщик, гипсокартон, печное отоелементами плазмового різання. Тел.: (067) пление (грубы), стяжка, плитка и
492-93-02.
др. Тел.: (050) 625-16-47.
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сипед. Тел.: (067) 265-00-62.
·НИВА (гарний стан) недорого. Тел.: (068)
502-05-35, (063) 597-96-12.
·Пікап (на ходу). Тел.: (067) 911-29-90.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-3, ЛАНСІЯ
ТЕМА - до 12 тис.грн. Тел.: (097) 803-04-58.
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·ДЕУ

ЛАНОС (2008 р.вип., 1,5 л, газова
установка, был., кузов та документи) - 22
тис.грн. Тел.: (067) 767-09-51.
·ДЕУ МАТИС (2007-2008 р.вип., червоний,
на ходу). Тел.: (068) 414-66-71.
·ДЕУ НЕКСІЯ (2006 р.вип., газ-бензин, 1,5 л,
кондиціонер) - 2,6 тис. у.о. Тел.: (063) 766-89-98.
·ДЕУ СЕНС (2012 р.вип., повний фарш, 68
тис.км, без газової установки, буде зніматися з обліку, небитий, рідна фарба, тріщина
на склі, потертості бампера) - 107 тис.грн.
Без посередників. Тел.: (050) 387-30-34 (Валентин).
·ДЖІЛІ МК КРОС (2012 р.вип., 1,5 л, 50
тис.км, червоний, газова установка) - 145
тис.грн. Тел.: (067) 917-09-47.
·ДЖИЛІ СК (2013 р.вип.) - 3,7 тис. у.о. Тел.:
(096) 011-00-71.
·КІА СЕПХІЯ (97 р.вип., гарний стан, повний електропакет). Тел.: (068) 129-65-03.
·МАЗДА-323 (84 р.вип., 1,3 л, хетчбек,
гарний стан). Тел.: (095) 876-53-44.
·МЕРСЕДЕС С-202 (98 р.вип., німецька
реєстрація, дизель) - 50 тис.грн. Тел.: (095)
623-60-69.
·МІЦУБІСІ ГРАНДІС (2007 р.вип., 2,4 л, мех.
КПП, чорний, 169 тис.км, газ-бензин, 7 місць,
клімат-контроль, титанові диски, тонований) 230 тис.грн. Тел.: (050) 811-91-99.
·МОСКВИЧ-2140 (78 р.вип., гарний стан).
Тел.: (096) 253-18-69.
·МОСКВИЧ-2140 (85 р.вип., з документами) - 680 у.о. Тел.: (066) 215-67-22.
·МОСКВИЧ-2141 (88 р.вип., 17 тис.км, за техпаспортом) або обміняю. Тел.: (067) 280-14-07.
·ОПЕЛЬ КОМБО (95 р.вип., вантажний, потребує заміни лобового скла) - 1,7 тис. у.о.
Тел.: (050) 765-84-77.
·ПЕЖО-206 (2009 р.вип., седан, 1,4 л,
бензин, 43 тис.км, гаражне зберігання,
гарний стан, комплект нов. гуми) - 5,7 тис.
у.о., торг. Тел.: (096) 331-19-03.
·ПЕЖО-207 (2009 р.вип., 112 тис.км, синій)
- 7,2 тис. у.о. Тел.: (096) 516-46-24.
·РЕНО КАНГО (2008 р.вип., пасажирський,
перша реєстрація у 2013 р., 14,61 куб.см,
чорний) - 5,5 тис. у.о. Тел.: (063) 364-61-42.
·РЕНО ЛАГУНА (2008 р.вип., 2,0 л, дизель,
КПП-автомат, з Німеччини, розмитнений) 9,2 тис. у.о., торг. Тел.: (067) 944-08-51.
·РЕНО МЕГАН (96 р.вип., купе, 1,6 л, 300
тис.км, газова установка, червоний колір).
Тел.: (067) 767-09-51.
·РЕНО СИМБОЛ (2004 р.вип., 118 тис.км,
білий, потребує незначного ремонту кузова)
- за домовленістю. Тел.: (050) 075-21-91.
·СЛАВУТА ЛЮКС (99 р.вип., 1,1 л, 45 тис.
км, гаражне зберігання) - 1,6 тис. у.о. Тел.:
(066) 222-10-13.
·ТАВРІЯ (2003 р.вип., 60 тис.км) - 50 тис.
грн. Тел.: (067) 265-00-62.
·ТАВРІЯ (пікап, газ-бензин, під ремонт) 650 у.о. Тел.: (067) 141-51-12.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ (92 р.вип., вишневий, газ-бензин, 5-дверний, гарний стан).
Тел.: (096) 776-00-55.
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ В-5 (98 р.вип.,
1,8, турбо, повний фарш, колір пляшка) - 5,3
тис. у.о. Тел.: (096) 776-88-53.
·ФОРД ЕКСПЛОРЕР (2014 р.вип., 2,0 л, 45
тис.км, 7 місць, білий, з США). Тел.: (067)
917-09-47.
·ФОРД ЕСКОРТ (97 р.вип.). Тел.: (097) 10972-46.
·ФОРД СІЄРРА (87 р.вип., темно-синій,
5-ступ.КПП, газ-бензин, газ вписаний в
техпаспорт, диски, норм. стан) - 1,6 тис. у.о.
Тел.: (096) 686-48-12.
·ЧЕРІ АМУЛЕТ (2008 р.вип., чорний, люкс,
кондиціонер, магнітола, газова установка,
тонований) недорого. Тел.: 559-12-91.
·ШЕВРОЛЄ АВЕО (2006 р.вип.). Тел.: (096)
628-76-89.
·ШКОДА РУМСТЕР (2014 р.вип., гаражне
зберігання, беж.). Тел.: (096) 968-25-45.
·ШКОДА ФАБІЯ (2001 р.вип., 1,4 л, 5-ступ.
КПП мех.) - 3,5 тис. у.о. Тел.: (093) 730-13-92.

3.2. Автомобілі вантажні
продам
·ГАЗ-52 (80 р.вип., бензин, на ходу) - 10 тис.

грн. Тел.: (067) 400-69-37.
(92 р.вип., газ-бензин). Тел.:
(096) 120-59-71.
·ГАЗ-53 (вантажний, газ-бензин, 7 балонів,
техогляд, страховка до 20.08.2019 р.) - 40
тис.грн або обміняю на ЗІЛ (самоскид, який
потребує ремонту) або легковий авто. Тел.:
(063) 391-59-01.
·ЗІЛ-130 (81 р.вип., двигун М-54, самоскид, «колгоспник») по запчастинах + ГБО
(метан). Тел.: (097) 617-47-55.
·ЗІЛ-4331 (92 р.вип., двигун КАМАЗ, запчастини). Тел.: (050) 140-14-83.
·ІВЕКО-75Е14 (99 р.вип., 250 тис.км, 3,5
т, турбодизель, 147 к.с., фургон, бокове
розвантаження та завантаження, київська
реєстрація, знятий з обліку, білий) - 6,5 тис.
у.о. Тел.: (067) 911-29-90.
·КАМАЗ-54112 (98 р.вип.) - 4,5 тис. у.о. або
обміняю на напівпричіп. Тел.: (050) 574-80-32.
·КАМАЗ-5511 (87 р.вип., кузов КРАЗ, 13 т)
- 8,5 тис. у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
·МАЗ-54329 (99 р.вип., тягач, норм. стан) 2,6 тис. у.о. Тел.: (097) 876-12-57.
·УАЗ-452 (80 р.вип.). Тел.: (098) 477-92-14.

·ГАЗ-5327

обміняю
·ГАЗ-53 (вантажний, газ-бензин, 7 балонів,

техогляд, страховка до 20.08.2019 р.) на ЗІЛ
(самоскид, можна який потребує ремонту)
або легковий авто або продам - 40 тис.грн.
Тел.: (063) 391-59-01.

3.3. Автобуси,
продам
мікроавтобуси
·ВАЗ-21011 (79 р.вип.). Тел.: (095) 738-16-91.
куплю
·ВАЗ-21043 (2002 р.вип., білий, 150 тис.км,
·ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ-3 (94 р.вип., 1,9
1,5 л). Тел.: (067) 286-52-94.
потребує ремонту, з документами, для
·ВАЗ-21043 (86 р.вип., 1,5 л, колір синій, ка- ТДІ,
себе) дорого. Тел.: (067) 265-00-62.
премонт двигуна, переварений, фарбований,
бензин). Тел.: (097) 876-12-57.
·ВАЗ-2106 (79 р.вип., гаражне зберігання,
невеликий пробіг, рідна фарба, гарний стан,
капремонт двигуна) - 2 тис. у.о. Тел.: (066)
937-64-07.
·ВАЗ-2107 (2005 р.вип., біл., 112 тис.км,
технічно справний, чистий салон, карбюратор, бензин, на ходу) - 1,85 тис. у.о. Тел.:
(095) 717-44-78.
·ВАЗ-21099 (2004 р.вип., інжектор, рідна
фарба, норм. стан, потребує заміни порогів)
- за домовленістю. Тел.: (063) 628-34-12.
·ВАЗ ЛАДА КАЛИНА (2008 р.вип., синій
колір, седан, пробіг 2 тис.км, гаражне зберігання, гарний стан). Тел.: (099) 704-40-62.
·ВОЛЬВО-940 (93 р.вип., 2,3 л, турбоінжектор, гарний стан) - 3,8 тис. у.о. Тел.:
(093) 059-94-80.
·ГАЗ-21 (76 р.вип.). Тел.: (098) 468-96-02,
(068) 901-53-42.
·ГАЗ-2410 (88 р.вип., на ходу) - 500 у.о. Тел.:
258-24-35.
·ГАЗ-3102 ВОЛГА (85 р.вип., можна на запчастини). Тел.: (068) 358-24-44.
·ГАЗ-3105 (2007 р.вип., газ-бензин, повний
капремонт, сріблястий) - 2,2 тис. у.о. Тел.:
(097) 490-02-47.
·ДЕУ ЛАНОС (2006 р.вип., хетчбек, 60 тис.
км, центр, замок, сигналізація) - договірна.
Тел.: (067) 407-26-30.

продам
·ГАЗЕЛЬ (92 р.вип., газ-бензин). Тел.: (066)
599-08-46.

·МЕРСЕДЕС ВІТО-110SDI (99 р.вип., ван-

тажопасажирський, 5 місць, норм. стан).
Тел.: (097) 876-12-57.
·РЕНО ТРАФІК (89 р.вип., дизель, довжина
4,5 м) - 32 тис.грн. Терміново. Тел.: (098)
042-00-29.
·ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т-4
(2001 р.вип., 1,9 л). Тел.: (095) 629-89-52.
·ФОРД ТРАНЗИТ (89 р.вип., 2,0 л, газбензин, пасажирський) - 2,5 тис. у.о. Тел.:
(096) 671-02-09.
·ФОРД ТРАНЗИТ (89 р.вип., середній,
короткий, бензин, 2,0 л, потребує зварювальних робіт) - за домовленістю. Тел.: (050)
067-38-58 (Миргород).

3.4. Мото-, вело

·Велосипед

куплю

для дорослих (можна розсувний, можна звичайний, можна не на ходу).
Тел.: (067) 911-29-90.
·Велосипед (для себе). Тел.: (098) 227-72-04.

·Веломобіль

продам

КАРТ-1506 (2-місний, педальний, 3-колесний) - 4,8 тис.грн. Тел.:
(066) 820-39-48.

·Велосипед гірський - 100 у.о. Тел.: (068)
161-05-52.
·Велосипед гірський (підсилені ободи, дискові гальма, гарний стан, на ходу) або обміняю. Тел.: (068) 115-17-97.
·Велосипед гірський (підсилені ободи, дискові гальма, гарний стан, на ходу) або обміняю. Тел.: (097) 297-19-58.
·Велосипед доріжній (б/к, на ходу). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Велосипед (жін., рожевий, Італія). Тел.:
428-36-66.
·Велосипеди ОУШЕН (2 шт., розсувні,
нов.). Тел.: (095) 280-43-75.
·Велосипед МІНСЬК (гарний стан, жін.),
велосипед туристичний (Німеччина). Тел.:
576-19-32, (095) 525-41-84.
·Велосипед МІНСЬК, покришки, надувні
камери. Тел.: 518-95-95.
·Велосипед (нов., вітч., діаметр колеса 60
см). Тел.: (096) 470-60-80.
·Електроскутер ВОЛЬТАПРАКТИК (вантажопасажирський, 2-місний, б/к, гарний стан,
2017 р.вип., зарядка від 220 В, м.Ірпінь) - 10
тис.грн, торг. Тел.: (050) 414-05-65.
·Колесо велосипедне та обод. Тел.: (098)
296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Мопед КАРПАТИ (без двигуна). Тел.: (067)
141-51-12.
·Мопед РЕКС-5022 (Китай) або обміняю
на електричку 3-колесну інвалідну коляску.
Тел.: (066) 215-67-22.
·Мотоколяску СЗД: двигун, редуктор, колеса, осі, ланцюги (комплект). Тел.: (067)
894-90-11.
·Моторолер ЕЛЕКТРОН В-150М (74 р.вип.,
за техпаспортом) - 15 тис.грн. Тел.: (067)
280-14-07.
·Ремінь приводний для електричного самокату, пристрій зарядний для електричного
самокату. Тел.: (093) 201-59-89.
·Скутер МАЛАГУТІ (Італія, 65 куб.см, запасний двигун, стоїть на обліку, потребує
ремонту) - 6 тис.грн. Тел.: (050) 943-24-12.
·Скутер НАВІГАТОР (80 куб.см, потрібна
профілактика або на запчастини). Тел.: (098)
042-00-29.
3.5. Спецтехніка

куплю
·Автопричіп легковий. Тел.: 592-26-71.
продам
·Автокран КС-3575 (на базі ЗІЛ-130). Тел.:

(097) 490-02-47.
·Екскаватор АТЛАС-1604 (98 р.вип., ківш
спереду, відвал сзаду, гума 80 % зношення).
Тел.: (095) 477-34-86.
·Ківш від бетономішалки для міні-екскаватора. Тел.: (067) 294-74-17.
·Пвтопричіп (2008 р.вип., 120х160 см,
реєстрація) - 9,5 тис.грн. Тел.: (093) 749-52-30.
·Причіп (94 р.вип., 2-колесний, гарний стан)
недорого. Тел.: (098) 326-97-99.
·Причіп (Москва, нов.). Тел.: (050) 416-61-63.
·Тельфер ручний (1,5 т). Тел.: (067) 591-28-87.

3.6. Автодеталі

куплю
·РОВЕР 200-400 на запчастини. Тел.: (067)
452-81-62.

·РОВЕР на запчастини. Тел.: 513-69-83.
продам
·АЛЬФА-РОМЕО-33: запчастини. Тел.:
(067) 725-58-39.

·АЛЬФА РОМЕО-33 по запчастинах. Тел.:

(093) 730-13-92.
320 (всі моделі): запчастини.
Тел.: (093) 730-13-92.
·ВАЗ-21011: двигун без головки; ТАВРІЯ:
двигун без головки; ВАЗ-2108: головку двигуна. Тел.: (098) 823-93-66.
·ВАЗ 2101-2107: диски колесні. МОСКВИЧ-402: запчастини. Тел.: (067) 904-55-81.
·ВАЗ-2101: запчастини. Тел.: (096) 951-72-19.
·ВАЗ-2102: двері (3 шт.), вал розподільчий
з кулачаами, глушник, крило праве (нов.),
капот, редцуктор заднього мосту. МОСКВИЧ-2141: крила передні. Тел.: 524-25-68.
·ВАЗ-2106, 2107: комплект задніх сидінь.
Тел.: (063) 146-29-26.
·ВАЗ-2109: бампер задній, радіатор пічки,
мотор охолодження радіатора двигуна. Тел.:
(063) 975-71-11.
·ВАЗ: скло заднього виду із ущільнювальною гумою - 200 грн, генератор; МОСКВИЧ-2140: генератор - 350 грн. Тел.: (066)
763-77-87, (099) 470-51-02.
·ВОЛЬВО: запчастини. Тел.: (093) 059-94-80.
·ГАЗ-2401: запчастини б/к. Тел.: (098) 08354-35.
·ГАЗ-2401 по запчастинах. Тел.: (097) 29012-40.
·ГАЗ-2410: головку блока 402-го двигуна.
Тел.: (066) 270-86-17.
·ГАЗ-24: кермовий механізм, передню панель з боковинами, блок циліндрів, головку
блока, двері, крила, бампер, КПП, щиток
приладів, ресори, поршневу, шатуни, кожух
зчеплення. Тел.: (066) 270-86-17.
·Двигун ЯМЗ-238 з коробкою ТАТРА,
радіатор Т-150. Тел.: (093) 578-35-19.
·ДЕУ ЛАНОС (литовська реєстрація) на запчастини. Тел.: (067) 500-66-38.
·ЗАЗ-968М: запчастини. БМВ-520 (84
р.вип.): КПП-автомат, ліхтар задній правий,
карбюратор. Тел.: (067) 799-15-64.
·МЕРСЕДЕС-124, 220, ML, GL: запчастини.
Тел.: (063) 058-60-34.
·МЕРСЕДЕС-124 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-124 по запчастинах. Тел.:
(067) 264-15-42.
·МЕРСЕДЕС-140 по запчастинах. Тел.:
(067) 264-15-42.
·МЕРСЕДЕС-202, 201, 140, ВІАНО, ВІТО:
запчастини. Тел.: (063) 559-57-53.
·МЕРСЕДЕС-202 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-210 по запчастинах. Тел.:
(050) 331-21-60.
·МЕРСЕДЕС-220: запчастини. Тел.: 237-29-13.
·МЕРСЕДЕС: головку блока. Тел.: (096)
546-22-51.
·МЕРСЕДЕС МL 163-164, GL: запчастини.
Тел.: (066) 701-99-14.
·МЕРСЕДЕС: тільки двері задні праві та
ліві - 500 грн. Тел.: (067) 141-51-12.
·МІЦУБІСІ ГАЛАНТ: запчастини. Тел.:
(093) 032-96-16.
·МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-10 (2008-2011 р.вип.):
ліхтарі задні в кришку багажника. Тел.:
(095) 591-05-25.
·МІЦУБІСІ ЛАНЦЕР-9 (2000-2007 р.вип.,
оригінал, б/к, стан нових): фари б/к
(оригінал). Тел.: (093) 413-60-16.
·МІЦУБІСІ ПАДЖЕРО СПОРТ (99-2008
р.вип., оригінал, б/к, гарний стан): фари.
Тел.: (097) 266-11-52.
·МОСКВИЧ-2140: генератор - 300 грн. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·МОСКВИЧ-2141: двигун (2,0 л) по запчастинах. Тел.: (066) 754-84-62.
·МОСКВИЧ-403: запчастини. Тел.: (067)
904-55-81.
·МОСКВИЧ-412, 2140: запчастини. Тел.:
(068) 975-70-28.

·БМВ-318,

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

№ 36
·МОСКВИЧ-412: двері водія - 300 грн, МОСКВИЧ-408: крила заднє ліве, задне правє (все
нов.) - 300 грн, торг. Тел.: (097) 620-21-72.
·МОСКВИЧ ІЖ-2715: кузов нов., двигун
412 нов., підвіску передню нов., міст задній
нов., КПП нов., двигун 2141 нов., кардан
нов. Тел.: (097) 138-28-80.
·ОПЕЛЬ: головку блока. Тел.: (066) 594-57-64.
·ОПЕЛЬ ОМЕГА по запчастинах. Тел.:
(066) 366-33-44.
·ОПЕЛЬ СЕНАТОР (91 р.вип., 3,0 л, бензин,
6-циліндровий, АКПП) по запчастинах, ЗАЗ
СЛАВУТА (2005 р.вип., 1,2 л) по запчастинах. Тел.: (066) 215-67-22.
·ПЕЖО-406 КУПЕ ПІНІН ФАРІНА по запчастинах. Тел.: 332-65-66.
ё Поршневая группа Мотордеталь
Кострома, гильза Конотоп, поршень, поршневые кольца, ремкомплект прокладок, РТИ, вакладыши
Тамбов, ДЗВ. Запчасти КАМАЗ,
МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ. Доставка Новой почтой, Интайм. Тел.:
(067) 570-22-02, (050) 719-00-74.

·РАФ, ЗІЛ: скло лобове. Тел.: (050) 386-59-05.
·РЕНО: запчастини б/к та нов. Тел.: (050)
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·Автопокришки R13, 14, 15 (б/к та нов.).
Тел.: (067) 280-97-50.
·Автопокришки ГЕСЛАВЕТ (зим., 195/60
R15). Тел.: (098) 823-93-66.
·Автопокришки НОКІАН-225/65 R17 (зим.,
4 колеса, б/к, гарний стан) - договірна. Тел.:
(067) 591-19-54.
·Автошини б/к (205/60 R15 RADIAL
TUBLES, 185/75 R16С 104/102H, 195/65
R15 91H TURELES). Тел.: (096) 882-39-88.
·Покришки ПІРЕЛЛІ СКОРПІО (155х65
R16, 4 шт.), ГУДІЄР (235х60 R16, 2 шт., літ.),
всесезонну(225х50 R16, 2 шт.), літ. (205х55
R16, 4 шт.), літ. (титанові диски, 195х65
R15, 4 шт.), КОНТИНЕНТАЛЬ ОПЕЛЬ СЕНАТОР. Тел.: (066) 215-67-22.
3.10. Гаражі

·Гараж

(Оболонський, м. «Оболонь», вул.
Маршала Малиновського,36) - за домовленістю. Тел.: (095) 876-53-44.
·Гараж (Подільський, Вітряні Гори, цегл.,
яма, вода) - 600 грн. Тел.: (099) 014-28-08.
·Гараж (Святошинський, Борщагівка,
метал.) або продам. Тел.: (095) 709-58-21,
458-51-90.
·Гараж (Солом’янський, м. «Вокзальна»,
вул. Л.Проценко,8). Тел.: (095) 876-53-44.
·Гараж (Солом’янський, пр.Лобановського,
поряд вул. М.Кривоноса, кооп. «Севастопольський», 18 кв.м, чистий, вільний). Тел.:
(067) 183-44-34.
·Гараж (Шевченківський, пр.Перемоги,20,
метал.). Тел.: (050) 722-60-11.
·Гараж (Шевченківський р-н). Тел.: (098)
823-93-66.

куплю
·Гараж або паркомісце в Києві. Тел.: (093) · Гараж (Шевченківський, центр,
701-31-51.

пр.Перемоги,20, біля будинку).

·Гараж (метал., метал., для себе). Тел.: (098) Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
250-76-50.
візьму в оренду
·Гараж (метал., можна з місцем). Тел.: (098)
·Гараж під виробничо-складські потреби.
042-00-29.
·Гараж (метал., на вивезення). Тел.: 592-26-71. Тел.: (093) 101-67-27.
·Гараж (Нивки, для себе), у власника. Тел.: ·Гараж (Солом’янський, довгостроково, для

себе, мід мікроавтобус ФОЛЬКСВАГЕН
599-06-12.
ТРАНСПОРТЕР Т-5). Терміново. Тел.: (097)
511-25-98.
·
Гараж (Нивки, для себе), у господаря. Тел.: 758-05-00.
·РЕНО: запчастини б/к та нов. Тел.: (066) (097) 815-68-40.
256-61-25.
продам
·ТОЙОТА: крила (30, 40, заводські, нов.),
зчеплення (нов.), двигун (1,5 л), ВАЗ: ша- ·Гараж (Дарницький, вул. Бориспільська).
Тел.: 442-58-28.
рові опори, хрестовину. Тел.: 530-33-58.
·УАЗ-452: скло лобове. Тел.: (096) 882-39-88. ·Гараж (Дарницький, кооп. «Енергетик»,
Затишна,1-А, кап., цегл.) або здам в 4.1. Устаткування,
·УАЗ: до військових мостів - напіввісі передні, вул.
оренду. Тел.: (096) 304-44-30.
прилади, сировина
ступиці, шестерні. Тел.: (067) 141-51-12.
·
Гараж
(Дарницький, м. «Видубичі», ГБК
·УАЗ: запчастини. Тел.: (050) 193-78-17.
куплю
«Наука») - за домовленістю. Тел.: (098) 664·Апарат, інвертор зварювальний, електро·ФОЛЬКСВАГЕН: головку блока. Тел.: 30-42.
лобзик, вібратор глибинний, контейнер
(067) 768-38-93.
Гараж (Дарницький, Харківський, вул. залізничний (3-10 т), перфоратор, електроди
·ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ: запчастини. ·Затишна,1-А,
кооп. «Енергетик», кап., цегл.) для зварювання (діам.2-3 мм), побутовку, заТел.: (098) 135-31-53.
недорого. Тел.: (067) 580-62-95.
лишки піноблока або пінобетону. Тел.: (050)
·ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНCПОРТЕР Т-4: ·Гараж (Дарницький, Харківський, кооп. 207-31-30.
фару (права), ричаг задньої підвіски (лівий). «Енергетик», вул. Затишна, кап., цегл.) або ·Балон ацетиленовий (для себе, можна б/к)
Тел.: (067) 141-51-12.
здам в оренду. Тел.: (050) 283-82-31.
недорого. Тел.: (066) 112-39-75.
·ФОРД LDV КОНВОЙ (2004 р.вип., дизель) ·Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., ГБК ·Балон кисневий (для себе) недорого. Тел.:
по запчастинах. Тел.: (067) 319-14-50.
«Алмаз», підвал) або здам в оренду. Тел.: (096) 961-78-78.
·ФОРД: головку блока. Тел.: (097) 517-75-51. (096) 516-12-17.
·Бензопилу ЛІДЕР (повна прочистка карбю·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (066) ·Гараж (Дніпровський, Березняки, метал., ратора, нов. повітряний фільтр, відточений
кооп. «Богатир») або здам в оренду. Тел.: ланцюг, потребує уваги проводка) - 850 грн.
702-76-46.
Тел.: (067) 911-29-90.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (093) (050) 562-78-50.
·Гараж (Дніпровський, вул. Березня- ·Болгарку (б/к). Тел.: (066) 215-67-22, (098)
058-72-75.
ківська,11,
кооп.
«Ветеран»).
Тел.:
(066)
846-67-30.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (094) 293-78-40.
823-62-13.
·Ваги електронні (до 100 г). Тел.: (050) 558Гараж (Дніпровський, вул. Березня- 60-95.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (097) ·ківська,23,
ГБК «Березняки-2», 4/4-пов.
109-72-46.
приміщення, 19 кв.м, кімната суха). Тел.: ·Генератор бензиновий. Тел.: (098) 032-10-66.
·ФОРД ЕСКОРТ по запчастинах. Тел.: (099) (097) 490-02-47.
·Генератор електричний. Тел.: (063) 394-57-23.
705-52-33.
·Гараж (Дніпровський, вул. Курнатовського, ·Дриль, болгарку, шліфувальну машину
·ФОРД ОРИОН по запчастинах. Тел.: (097) ГБК, 3,5х6 м, цегл., електроенергія, охорона, (для себе). Тел.: (093) 101-67-27.
109-72-46.
транспортний розв’язок, трамвай, автобус, ·Компресори промислові марки 4-ПБ для хо·ФОРД ОРИОН по запчастинах. Тел.: (099) маршрутка близько, автомийка безкоштовно, лодильного обладнання. Тел.: (098) 335-03-82.
приват., документи готові) - 5 тис. у.о., торг. ·Перфоратор. Тел.: (068) 115-17-97.
705-52-33.
·ФОРД СКОРПІО: головку блока, колінвал. Тел.: (098) 845-20-90, (063) 496-37-76.
·Гараж (Дніпровський, вул. Райдужна, ·Перфоратор. Тел.: (097) 297-19-58.
Тел.: (066) 594-57-64.
·Пристрій зарядний для акумулятора
·ХОНДА АКОРД (2000 р.вип., 1,8 л) по за- метал.). Тел.: (093) 578-34-08.
несправний), верстат свердлу·Гараж (метал., 6х3,2 м, жданівський, розі- (можна
пчастинах. Тел.: (067) 452-81-62.
патрон для дрелі під конус В-16,
Глеваха) - 10 тис.грн. Тел.: (066) вальний,
·ХОНДА: запчастини б/к та нов. Тел.: (093) браний,
ключ
для
патрона, бінокуляри, електро675-23-86, (067) 279-46-21.
002-08-07.
дриль, свердла, електроточило. Тел.: (098)
·
Гараж
(металевий,
без
місця,
розібраний,
227-72-04.
·ХОНДА СИВІК (85-2000 р.вип.) по запча- відмінний стан) - 9 тис.грн. Тел.: (067) 923стинах. Тел.: (098) 081-56-16.
·Пристрій зарядний на 20 Вольт до шурупо36-93.
·ЧЕРІ АМУЛЕТ по запчастинах. Тел.: (068) ·Гараж (метал.) на вивезення. Тел.: (063) верта (блок живлення, для себе). Тел.: 463-19-56.
530-35-97.
·Фільтр для протигаза (можна з проти772-55-26.
мікроскоп, верстати токарний, фре·ШЕВРОЛЄ: головку блока. Тел.: (097) 803- ·Гараж (Новобіличі, вул. Олевська). Тел.: газом),
зерувальний, свердлувальний (для себе).
04-58.
(050) 654-19-57.
(067) 911-29-90.
·ШКОДА ФАБІЯ: двигун (1,4 л) на запча- ·Гараж (Оболонський, вул. Коноплянська, ·Тел.:
Фризер для морозива. Тел.: (066) 339-36-34.
стини. Тел.: (067) 725-58-39.
кооп., приват., 50 кв.м, 2 рівні, підвал, 3 ·Частотомір, радіолампи, осцилограф, генекімнати 25 кв.м, євроремонт) - 420 тис.грн, ратор (можна неробочий). Тел.: (068) 097-48-99.
3.7. Аксесуари, авто хімія, торг.
Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
ПММ
продам
·Гараж (Оболонський, вул. Маршала Малиновського,36,
м. «Оболонь», метал.). Тел.: ·Автоклав. Тел.: (095) 133-93-74.
куплю
·Автотрансформатор регулювальний РН·Автомагнітолу або радіоприймач для авто (095) 876-53-44.
·Гараж (Печерський, кооп. «Либідь», м. 250, блок живлення ЕЛЕКТРОНІКА МС(для себе). Тел.: (098) 227-72-04.
шлакоблоковий, висота воріт 2 9011, набір столярного інструменту, пилу
·Акумулятор (190 А, можна неробочий). «Видубичі»,
електричну (ручна, по дереву), електром) - 2,5 тис. у.о. Тел.: (093) 461-82-10.
Тел.: (098) 269-29-73.
(великий, міцний), стабілізатор на·Гараж (Печерський, м. «Видубичі», метал., дриль
·Акумулятор автомобільний (60 А, будь- 20
пруги, стіл метал. (розміри 1,26х0,8 м). Тел.:
кв.м,
підвал,
після
капремонту)
2
тис.
який стан). Тел.: (096) 112-95-44.
419-34-05.
Тел.: (098) 247-55-17.
·Акумулятор (б/к, робочий, щільність 1,25 у у.о.
·Апарат ВД-402 (зварювальний, 3-фазний,
всіх 6-ти банках, для себе) недорого. Тел.: ·Гараж (Печерський, поряд м. «Либідська», 200 кг) - 15,1 тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
кооп. «Либідь», 22 кв.м, утеплений, сухий) (063) 376-44-69.
·Апарат електрозварювальний (220 В, педомовленістю. Тел.: (068) 358-24-44.
·Акумулятор на вантажний авто (будь-який за
обмотка мідна, електроди № 4,
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. рееносний,
стан). Тел.: (067) 307-44-50.
Сім’ї Сосніних, метал.) недорого. Термі- зроблений на замовлення, на заводі). Тел.:
453-79-63.
·Бензин або талони на бензин марки АИ-95, ново. Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
92, небагато, до 200 л, для себе, недорого.
Апарат зварювальний (3 в 1) - 3,8 тис.грн.
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. ·Тел.:
Тел.: (099) 543-47-00.
(067) 889-14-10.
Сосніних) недорого. Терміново. Тел.:
·Підшипники автомобільні (для себе). Тел.: Сім’ї
·Апарат зварювальний (двигун ГАЗ-24, на
(097) 483-81-65.
(068) 376-21-21.
військове обладнання). Тел.: (095)
·Гараж (Святошинський, Борщагівка, вул. колесах,
Я.Коласа, кооп. «Олімпієць», на 2 авто, 477-34-86.
продам
·
Апарат
ТЕЛВІН ТЕХНІКА-164 зварюцегл.,
погріб).
Тел.:
(096)
968-25-45.
·Автомагнітолу (нов.), систему акустичну
ДЕКСТ для автомобіля. Тел.: (066) 766-00-52. ·Гараж (Святошинський, Борщагівка, кооп., вальний інверторного типу (вага 3,4 кг,
Італія)
2,65
тис.грн. Тел.: (093) 540-60-55.
·Акумулятор автомобільний (12 В, 72 А/ метал.). Тел.: (096) 353-94-54.
Балон газовий (50 л, редуктор), лещата
год.) - 700 грн. Тел.: (063) 261-11-21.
·Гараж (Святошинський, вул. Велика Кіль- ·(ширина
губок 75 мм). Тел.: (099) 178-21-98.
цегл.) - за домовленістю. Тел.: (068)
·Акумулятор для вантажного авто (нов., 190 А цева,
·Балон газовий. Тел.: (093) 921-05-20, 258х 1250 ЕН) - 2,28 тис.грн. Тел.: (095) 412-22-06. 357-64-52.
13-14.
Гараж (Святошинський, вул. Жме·Акумулятор для легкового авто (74 А х 800) ·ринська,24,
кооп. «Арктика», метал., ·Балоні газові (великі, 50 л). Тел.: (067) 436- 600 грн. Тел.: (067) 844-63-19.
жданівський, біля в’їзду) - за домовленістю. 19-47.
·Багажник на авто радянського виготов- Тел.: (067) 239-01-49.
·Балон маленький та плитку газову (тулення (нов., не користувалися, в упаковці,
самовивезення - Оболонь) - 300 грн. Тел.: ·Гараж (Святошинський, Галагани, м. «Бе- ристичну), балон газовий (великий, з
рестейська», вул. Дружківська,8/10, 22 кв.м, плиткою). Тел.: (050) 037-08-07.
(066) 388-58-29.
підвал, яма, світло, стелажі, ·Бензогенератор ФОРТЕ (2,8 кВт, б/к, ро·Баки паливні (каністри, на 22 л). Тел.: (066) утеплений,
гарний стан). Тел.: (098) 695-39-38.
бочий стан). Тел.: (067) 733-23-51.
825-18-45.
Гараж (Солом’янський, вул. Народного ·Бензопилу ФОРВАРД (потребує незначного
·Вакуометр автомобильный. Тел.: (050) 206- ·ополчення,23,
аеропорт Жуляни, ГБК ремонту) - 900 грн. Тел.: (067) 911-29-90.
21-46.
«Центр», цегл., 5,7х3,3 м, підвал за перимеелектроенергія, охорона цілодобово, ·Бензопилу ШТИЛЬ МС-440. Тел.: (068)
ё Газобаллонное оборудование. Га- тром,
928-11-43.
приват.). Тел.: (098) 605-03-65.
рантия. www.gaz.zp.ua. Тел.: (099)
·
Гараж у Вишгороді (кооп. «Ветеран», ·Бетонозмішувач (Макарівський р-н, б/к,
526-01-12, (097) 283-80-30, (093) 1-пов., цегл., 29,2 кв.м, оглядова яма) - 12 один господар, в оренду не здавався, робочий стан, 180 л) - 3 тис.грн. Тел.: (096)
797-85-50.
тис. у.о. Тел.: (068) 888-75-75.
331-19-03, 355-70-60.
·Динаміки автомобільні. Тел.: (098) 823-93-66. ·Гараж (Шевченківський, біля м. ·Бетонозмішувач (нов.). Тел.: (098) 841-91-84.
·Пристрій буксирувальний (нов.) до ма- «Лук’янівська», на 2 авто). Тел.: 483-08-58. ·Бетонозмішувач (професійний, 0,5 куб.м,
шини ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ недорого. ·Гараж (Шевченківський, вул. Соляна, 30
кв.м, вентиляція, каналізація центр., висота знаходиться у Глевасі) - 10 тис.грн, бетонозТел.: (096) 314-15-64.
м, 5х6 м) або здам в оренду. Тел.: (068) мішувач (0,25 куб.м) - 5 тис.грн. Тел.: (066)
·Пристрій зарядний для автоакумуляторів 3,6
675-23-86, (067) 279-46-21.
129-65-03.
(220 В). Тел.: (067) 439-84-77.
·Болгарку, бетонозмішувач побутовий,
·
Гараж
(Шевченківський,
Нивки,
район
ме·Пристрій зарядний для акумулятора, автопри- дучилища, метал., яма, погріб). Тел.: (067) електропилу, апарат зварювальний ІОН-200
ймач до ВОЛГА, ВАЗ. Тел.: (050) 442-33-76.
(вітч., 1-фазний), дриль БОШ, шлифувальну
машину, стаместки для дерева та ін. Тел.:
·Пристрій зарядний для акумуляторів - 400 ·647-73-56.
Запчастини
до
жданівського
гаража
(під(067) 403-03-15.
грн. Тел.: (067) 242-26-36.
фронтони). Тел.: (098) 823-93-66.
·Болгарку ВІМ-115 НАМ (Німеччина, нов.,
·Пульт для автомагнітоли ПІОНЕР (Японія). тримуючі
·Місце в паркінгу (Деснянський, вул. Мар- 220 В, 900 Вт) - 650 грн. Тел.: (066) 388-58-29.
Тел.: (096) 459-78-13.
·Ремінь безпеки - 120 грн. Тел.: (066) 465- шала Жукова,33-А) - 5 тис. у.о. Тел.: 519-66-04. ·Верстак-стелаж гаражний з лещатами (довжина 3 м). Тел.: (098) 431-71-91.
66-34, 526-39-33.
здам в оренду
·Установки газові (б/к та нов.) для всіх мо- ·Гараж-бокс (Шевченківський, Лук’янівка, ·Верстат деревообробний (рейсмусний, 380
вул. Соляна, 30 кв.м). Тел.: (094) 925-26-44. Вт, пересувний). Тел.: (050) 444-18-94.
делей. Тел.: (093) 730-13-92.
·Установку для комп’ютерного підбору ав- ·Гараж (Голосіївський, Голосіїв, вул. ·Верстат оригінальний універсальний дереО.Кошевого,53/10, 24 кв.м, шлакоблоковий, вообробний (побутовий), верстат токарний по
томобільних фарб. Тел.: (067) 157-07-82.
метал. дах, приват. сектор) - 1,5 тис.грн. дереву (набір різців). Тел.: (050) 761-12-70.
Тел.:
464-59-35, (095) 827-00-81.
·Верстат токарний по дереву. Тел.: (050)
3.8. Шини, шиномонтаж
·
Гараж (Голосіївський, пр.Науки,20, цегл.). 221-42-05.
куплю
Тел.: (050) 330-40-52.
Верстат ФУ-250 (фрезерувальний, Ру·Автопокришки ДП-101 175-80R-16 (нов., ·Гараж (Дарницький, Бортничі, вул. Колек- ·мунія).
Тел.: (097) 876-12-57.
одну або дві). Тел.: (098) 394-77-67.
торна, метал., охорона) недорого. Тел.: 559- ·Випрямитель ВСБ-1603 зварювальний
·Докатку 4х98 (1 шт.), диски (2 шт., 4х98, 12-91.
(побутовий,з-д «НПО Автопромзварюдля себе). Тел.: (098) 121-40-10.
·Гараж (Дарницький, вул. Сортувальна,22, вання», м.Запоріжжя, інструкція з експлуакооп. «Позняки-2», метал.) - 800 грн. Тел.: тації). Тел.: (067) 157-07-82.
продам
·Автопокришки 195х65 R15 (б/к). Тел.: 295-00-34.
·Джерело безперебійного живлення з аку(098) 995-00-87.
·Гараж (Дарницький, район радіозаводу) - муляторної батареї (нов., на гарантії). Тел.:
(098) 468-96-02, (068) 901-53-42.
·Автопокришки 215х65-16С (2 шт., б/к, 1,1 тис.грн. Тел.: (066) 973-50-16.
гарний стан). Тел.: (067) 338-97-88.
·Гараж (Деснянський, Троєщина, цегл., під ·Джерело живлення постійного струму
(плавне регулювання, до 30 Вольт, 1 А), авто·Автопокришки DEBICA 175/70 R13 (зим., СТО). Тел.: (096) 516-12-17.
Польща, 2 шт.) - 2 тис.грн, диски метал. ·Гараж для мотоцикла (пр. Науки). Тел.: трансформатор лабораторний ЛАТР-2М (діапазон
до 250 Вольт, 2 А). Тел.: (068) 126-31-07.
ВАЗ-2108-21099 (4 шт.) - 1,2 тис.грн. Тел.: (098) 431-71-91.
(067) 242-26-36.
Електродриль-болгарку (гарний стан).
·Гараж (Оболонський, вул. Озерна, м. «Героїв ·Тел.:
(067) 911-29-90, (068) 476-82-09.
·Автопокришки R13, 14, 15, 16 (все б/к). Дніпра», метал., кооп., яма, погріб, електроеТел.: 332-04-13.
·Електролобзик. Тел.: (093) 554-46-01.
нергія, охорона). Тел.: (067) 754-34-87.
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482-01-13, 482-08-62

·Електропилу, стіл метал. (розміри 1,26х0,8 ·Мотоблок (7 к.с., 2 надувні колеса, 2 фрези, ·Пошук інформації в Інтернет. Запис інформ). Тел.: 419-34-05.

·Інструмент для роботи різний. Тел.: (093)

506-52-83.
2-жильний, труби цинкові. Тел.:
(098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Кліщі DIGITAL CLAMP METER (ел., універсальні, нові, в упаковці), мультіметр ДТ830В новий, ключ трубний універсальний
(нов., 1 шт.), штангенциркуль 0,02 (нов., в
упаковці). Тел.: (050) 414-05-65.
·Комплект зварювальний (Німеччина, професійний). Тел.: (096) 369-91-47.
·Лампу паяльну (1 л) - 100 грн. Тел.: (066)
763-77-87, (099) 470-51-02.
·Ланцюг калений (довжина 7 м, товщина 6
мм) - 280 грн/пог.м. Тел.: 525-69-66.
·Лещата великі - 1500 грн. Тел.: (066) 64687-48.
·Лічильник САМГАЗ газовий (нов.) дешево.
Тел.: 434-03-03.
·Лічильник СОИ-446-10-40А (1-фазний,
електричний). Тел.: (050) 283-82-31.
·Мікроскоп. Тел.: (099) 551-30-41.
·Насос ручний (помпа, компактний) - 1
тис.грн, сурик свинцовий (порошок, 3 кг),
фторопласт, капролон, ебоніт, тектоліт, оргскло (різні розміри), конденсатори (2 банки,
400 мкФ/600 Вольт), інструмент токарний
(ріжучий, мерительний, різний), латунь,
бронзу. Тел.: (067) 884-13-90.
·Ножиці покрівельні великі - 150 грн. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Пальник на опилках, щепі, телетах для
твердопаливного котла від 50 до 300 кВт,
верстат деревообробний ДЖЕТ (Китай),
верстат металообробний ДЖЕТ (Китай).
Тел.: (066) 600-87-84.
·Патрон свердлувальний для верстата (діаметр 16 мм, б/к), фуганок ручний. Тел.:
(066) 465-66-34, 526-39-33.
·Перфоратор недорого. Тел.: (098) 326-9799, (063) 855-72-77.
·Перфоратор (нов., Німеччина) - 1,5 тис.грн,
болгарку (нов.). Тел.: (098) 326-97-99.
·Перфоратор. Тел.: (095) 280-43-75.
·Пилу дискову (350 мм). Тел.: (097) 940-11-02.
·Пояс страхувальний (висотний, б/к, гарний
стан). Тел.: (068) 805-29-52.
·Прилавок низькотемпературний (робочий
стан, Німеччина), камеру морозильну, кондиціонер, витяжку кухон. Тел.: (093) 696-71-09.
·Провід зварювальний (16 кв., 20 пог.м), 18
кв. (14 пог.м). Тел.: 405-18-66.
·Стерилізатор сухоповітряний. Тел.: (098)
966-31-59.
·Теодоліт. Тел.: (098) 042-00-29.

·Кабель

ё Тороидальные трансформаторы
от 10 Вт до 40 кВт под заказ. Доставка. tor-trans.com.ua. Тел.: (057)
759-50-06, (099) 902-94-85, (098)
025-19-19.

·Точило (2-бічне, діаметр 200 мм), редуктор
вуглекислотний. Тел.: (066) 747-56-43.
·Трансформатор ЛАТР. Тел.: 331-27-29.
·Установку для шліфування бетонних і мозаїчних підлог (380 Вольт) - договірна. Тел.:
(067) 338-97-88.
·Фен будівельний. Тел.: 519-34-97.
·Фриз 275х55 КР-12. Тел.: (098) 326-97-99,
(063) 855-72-77.
·Шланг для свердловини (30 м), насос для
води, гідроформ. Тел.: (068) 717-95-89.

Сільське
5господарство
5
5.1. Сільгосптехніка,
запчастини
куплю
·Трактор Т-25 на запчастини, ексвкаватор

ЕО-2621 на базі ЮМЗ (бажано з малою кабіною, для себе) недорого. Тел.: (099) 29262-91.
·Трактор (японський), трактор БУЛОРУСЬ320-4Н. Тел.: (067) 265-00-62.

продам

·Двигун до трактора Т-25 (790 мотогодин,

стан нового) - 34 тис.грн, двигун трактора
Т-40 (потребує дрібного ремонту) - 13,3
тис.грн, двигун (дизель, 1-циліндровий,
Німеччина, стартер) - 10,6 тис.грн, плуг
(3-корпусний, обрезан один корпус) - 10,6
тис.грн, плуг (4-корпусний, саморобний,
захват 90 см, до трактора Т-40) - 15 тис.
грн, сцепку на 4 борони (тяжела борона) - 7
тис.грн, трактор саморобний на базі ГАЗ-66
(двигун СМД-18) - 52 тис.грн, трактор саморобний (гідравлика, блокування, понижена
передача, реверс) - 34 тис.грн, блок двигуна
трактора Т-40 (колінвал, розпредвал) - 9,7
тис.грн. Тел.: (067) 265-00-62.
·Запчастини до сівалки СЗС-2,1. Тел.: (050)
140-14-83.
·Мотокультиватор (для вспашки, прополювання, посадки, 5 к.с., 2 швидкості задня та
передня). Тел.: 576-19-32, (095) 525-41-84.
·Причіп тракторний, диски до трактора
Т-25. Тел.: (096) 311-61-67.

ё Продам с/г техніку польського
та вітчизняного виробництва: обприскувачі 200-1000 л, косарки
ротаційні, плуги, дискові борони,
культиватори, саділки, грабарки,
копачки та ін. с/г техніку і комплектуючі до них. Тел.: (066) 784-59-59,
(067) 390-87-39.

·Сепаратор

зерновий (для очищення та
калібрування, вентиляторний, саморобний
та креслення для виготовлення), віялку зернову (саморобна, б/к). Тел.: (067) 931-97-56.

ё Техника от производителя! Сеялка (новая) СУПН-6(8), УПС-6(8)усиленная рама, 2-к привод. Культиватор (новый) КСО-4.0; 6.0; 8.0,
КРН-5.0; 6.0. Дисковая борона
(новая) АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1. Сеялка
(после капремонта) СЗ-3.6, СЗ-5.4,
Тодак-8. Тел.: (067) 780-14-39.

·Садовые

послуги

работы на участке: обрезка,
уборка, скатывание, демонтаж ветхих построек. Михаил (50 лет, опыт). Тел.: (095)
850-05-02.

5.2. Реманент

куплю

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

·Віз на одного коня, з новим упряжом. Віз у
гарному стані, користувались мало, легкий,
усилений. Тел.: (068) 332-18-38.
·Газонокосарку НТР (на коліщтках, гарний
стан). Тел.: (068) 395-83-40.
·Картоплесаджалку 1-рядкову для мотоблока, каритоплекопач для мотоблока,
адаптер для мотоблока, причіп для мотоблока. Тел.: (098) 694-95-61.

в комплекті, вага 60 кг, нов.) - 400 у.о. Тел.: мації на любий електронний носій (флешка,
CD/DVD, microSD). Тел.: (050) 206-21-46
(096) 490-24-79.
·Причіп до мотоблока (нов.). Тел.: (096) (Олександр Владиславович).
870-59-67.
Ризограф RISO RZ-200ER - 20
·Січкорізку, бурякорізку (все ел., гарний ·тыс.грн.
Тел.: 482-08-62.
стан). Тел.: (098) 083-54-35.
·Тример електричний (косарка, відм. стан) · СТП БИП 1978. Тел.: (099) 137800 грн. Тел.: (099) 535-18-34 (після 20.00).
·Шланг поливальний (нов., облегчений, 15 70-38.
м) - 250 грн. Тел.: (067) 454-60-46.

5.3. Худоба, птиця,
комбікорми
продам
·Кіз лохвицької породи або безрогих,

козенят, козликів. Тел.: (067) 898-85-40, (097)
346-97-77.
·Козенят та кіз дорослих. Тел.: (098) 083-54-35.
·Поросят (8 тижнів, Яготинський р-н, с.
Богданівка). Тел.: (098) 760-32-24 (Тетяна).
·Пшеницю озиму (700 кг, Васильківський
р-н) - 4,5 грн/кг. Тел.: (098) 400-88-83.

5.4. Садівництво,
городництво

·Вулики

куплю

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

· Фальцовка SHTAHL 78 3/4 KTL
1992/1996 renov. Тел.: (099) 13770-38.

6.4. Освіта та навчання
пропоную
·Английский профессионально всем. Тел.:

(067) 259-18-14.
·Ваша дитини відбилась від рук? Вчитель
праці (столяр, електрик, слюсар) з програмою «Відкрий себе в собі» (як варіант
акордеон, гітара) на вибір дитини. Педстаж 18 років. Бажано з наданням окремого
житла. Тел.: (066) 459-82-04.
·Досвічений сертифікований викладач допоможе з вивчення англ. мови за скайпом.
Тел.: (066) 962-76-06.

· Дослідження та розробки в галузі
машинобудування, приладобудування, іншихприродних та технічних наук. Електротехнічні розрахунки.
Розрахункиелектричних
продам
·Бджоли. Тел.: (095) 336-86-25 (Микола машин. Розрахунки по витратникам
Олексійович).
і лічильникам кількості.Розрахунки
·Бджолосім’ї, бджолопавільйон. Тел.: (098) по гідравліці. Тел.: (050) 206-21-46.
476-72-44.

·Німецька для початківців, українська для
іноземців. Репетитор з хімії та біології. Тел.:
(098) 042-42-58.
грн. Тел.: (093) 749-52-30.
·Початковий ідишь для бажаючих. Пробні
·Вулики (лежаки, експлуатація 1 рік, 3 шт., уроки в онлайні. Тел.: (050) 076-91-61.
знаходяться в Києві) по 400 грн/шт. Тел.: ·Уроки гитары, электрогитары, бас-гитары и
(067) 581-44-47.
др. муз. инструменты. Тел.: (093) 691-24-00.
·Дрова дешево. Терміново. Тел.: (096) 15880-68.
6.5. Обслуговування свят
·Нарциси (сортові, багатоквіткові), шиппропоную
шину свіжу, ягоди калини свіжої, цибулини ·Видеосъемка, монтаж видеороликов. Тел.:
тюльпанів, тую, горіхи грецькі, липи ма- (067) 911-29-90.
ленькі. Тел.: (063) 692-22-49.
Обробка, редагування звуку, що дозволяє
·Насіння амаранту (2 кг). Тел.: 529-44-34. ·нормалізувати
та налагодити параметри
·Пчел породы украинская степная. Тел.: звуку.Запис аудіо-, відеоданих на любий
(098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
електронний носій (флешка, CD/DVD,
·Саджанці ківі (морозостійкі, плодоносні) - microSD)для подальшого відтворення/де200 грн/шт.; саджанці граната, інжира, фун- монстрування на плеєрах, комп’ютерах, чи
іншихтехнічних засобах. Тел.: (050) 206дука. Тел.: (099) 798-29-88.
·Саджанці шовковиці (молоді) - 25 грн, 21-46 (Олександр Владиславович).
плоди шипшини свіжої - 22 грн/кг, цибулини ·Предлагаю услуги видеосъемки, монтаж
тюльпанів сортових - 3,5 грн. Тел.: (063) клипов, рекламы. Тел.: (067) 911-29-90.
653-90-40.
·Саджанці шовковиці (щеплені, сортові, 6.9. Хатні роботи
ягода вагою 6 г), шовковицю плакучу (1,5 пропоную
2 - 2,5 м). Тел.: (067) 799-15-64.
·Прибирання квартир, офісів. Тел.: (067)
·Саженцы облепихи без колючек (для сада). 975-88-59.
Тел.: (096) 469-57-85.
·Частично присмотрю за человеком, ре·Саженцы яблони, малины, смородины, ки- бенком, квартирой в обмен на бесплатное
проживание. Тел.: 360-59-70.
зила, ореха. Тел.: 592-25-72.
·Тестер кишеньковий рівня кислотності ридин
та грунту - 130 грн. Тел.: (073) 437-91-31.
·Тестер цифровий рівня кислотності грунту
та рідин (нов., кишеньковий) - 140 грн. Тел.:
(050) 951-03-07.
·Троянди паркові та плетисті, цибулини
тюльпанів. Тел.: 337-51-75.
7.1. Комп’ютери,
·Троянди плетисті. Тел.: (095) 948-28-21.
комплектуючі
·Шипшину свіжу для приватних осіб та
куплю
ягоди шовковиці, саджанці горіхів (1-2річні) по 15 грн, горіхі - 22 грн/кг, цибулини ·Монітор (будь-який стан). Тел.: (068) 115тюльпанів - 4 грн/шт., плоди шипшини - 23 17-97.
грн/кг, саджанці шовковиці - 28 грн. Тел.: ·Нетбук або ноутбук (робочий стан, для
(050) 076-91-61.
себе) недорого. Тел.: (093) 101-67-27.
·Планшет (б/к до одного року). Тел.: (067)
послуги
·Заготовка дров. Срез старых деревьев, 404-45-82.
очистка территории. Тел.: (067) 911-29-90.
·Планшет (для себе) недорого. Тел.: (099)
·Подрезка деревьев, спиливание деревьев. 486-74-70.
Тел.: (093) 701-31-51.
продам
·Блок живлення ПЕНТІУМ-3 недорого.
Тел.: (096) 968-25-45.
·Картридж для лазерного принтера КАНОН725. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
·Клавіатуру для ПК (оптична). Тел.: (066)
6.1. Інвестиції, кредити,
766-00-52.
страхування
·Книгу електронну (7», б/к). Тел.: (063) 89286-53.
пропоную
·Акції річкового порту. Тел.: (097) 243-11-32. ·Комп’ютер - 1,5 тис.грн. Тел.: (096) 366-78-31.
Комп’ютер РОБІК (СРСР, нов., для коё Дам деньги в долг. Будьте вни- ·лекції)
- 2,3 тис.грн. Тел.: (093) 661-39-07.
мательны - предприятие не является банковским учреждением. ·Комп’ютер. Тел.: (095) 094-82-60.
·Маршрутеризатор для інтернету, Wi-Fi
Тел.: (067) 526-11-53 (Максим).
КАНЬОН-150, модем ЗІКСЕЛЬ АДСЛ-2,
апарат телефонний, принтер ЕПСОН ХР6.2 Юридичні, бухгал207 (Wi-Fi). Тел.: (093) 201-59-89.
терські, аудиторські
·Монітор LG ФЛАТРОН (17»). Тел.: (068)
928-11-43.
пропоную
·Адвокат з 25-річним досвідом роботи в ·Монітор ПРЕСТІЖИО R-171. Тел.: (093)
465-90-51.
судах надає юридичні послуги з підготування
та розгляду цивільних, трудових, житлових, ·Монітор САМСУНГ-750NF (17»). Тел.:
сімейних, кримінальних, адміністративних (096) 440-78-47.
та справ, пов’язаних із ДТП в судах України. ·Нетбук АСЕР (нов., робочий) - 3,4 тис.грн.
Допомогу розібратися у начисленні нових Тел.: (066) 300-94-63.
осучаснених пенсій. Автор 6-ти юридичних
книг написаних разом з Верховним Судом ·Ноутбук ACER в робочому стані. Тел.:
(050) 414-05-65.
України. Тел.: (098) 302-85-91.
·Ноутбук АСЕР-552 (нов., колір світло·Адвокат з досвідом роботи в судах надає сірий)
- 4,999 тис.грн. Тел.: (095) 037-41-58,
юридичні послуги з підготування та роз(095)
449-05-85.
гляду адміністративних, кримінальних та
справ, пов’язаних з ДТП в судах України. ·Ноутбук АСУС Х751SI-TU002D (білий,
Автор юридичної літератури. Тел.: (067) портативний, 17,3», ОЗУ 4 Гб, жорсткий
261-01-00.
диск 1 Терабайт, процесор 4-ядровий ІНТЕЛ
КОРЕ 2/4 ГГц, мишка, батарея, повний ком· Юридична консультація! Заяви. плект) - 9,5 тис.грн, сумку - 600 грн. Тел.:
Скарги. Запити. Договори. Тел.: (095) 434-32-17.
·Ноутбук САМСУНГ (гарний стан), нетбук
(096) 688-22-35.
САМСУНГ (екран 7», 2 Гб ОЗУ, 512 відеокарта, гарний стан, мало працював). Тел.:
потребую
(067)
916-86-20.
·Ищу добросовестного адвоката по любой
·Принтер - 250 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
цене. Срочно. Тел.: (098) 598-66-61.
·Ищу профессионального адвоката по угло- ·Принтер НР ФОТОСМАРТ B-010 СІРІУС
овному и гражданскому производству в р-не недорого. Тел.: (067) 647-73-56.
м. «Левобережная». Тел.: 516-67-34, (097) ·Принтер САМСУНГ SLP-300 (лазерний,
038-51-73.
кольоровий). Тел.: (093) 465-90-51.
·Потрібна допомога адвоката. Оплата за ре- ·Пристрій багатофункціональний (принтер,
зультатом. Тел.: (067) 593-56-42.
сканер, копір) недорого. Тел.: 518-95-95.
- 350 грн. Тел.: (093) 110-10-34.
6.3. Поліграфічні, рекламні ··Роутер
Словник І-ТРАВЛ NTL-2RX електронний
пропоную
(англо-рос., голосовий, перекладач-комунікор, навігатор). Тел.: (066) 694-69-70.
·Бджолосім’ї. Тел.: (063) 594-72-70.
·Візок господарський (гарний стан) - 2 тис.

Оргтехніка, все
7для
офісу 7

6 Послуги 6

· PLANETA
V2/4-7/SW.
Зав.
ном. - 270425. Аркушепрогони 28050000 1992/1996 renov. Тел.:
(099) 137-70-38.

· WOHLENBERG 3-нож. TYPE - F
43DO N D11522 1971/2202 renov.
Тел.: (099) 137-70-38.
· Біндер Hans Muller Ae TYP 896
N 922037A 1974/1997 renov. Тел.:
(099) 137-70-38.

·Відновлення, оцифровка старих фотографій з наступним записом на будь-який
електронний носій. Тел.: (066) 173-34-06.
·Набор, редактирование, орфография
текста. Запись текста на любой электронный
носитель. Тел.: (050) 206-21-46.

7.2. Телефони, аксесуари
куплю
·Телефони моб. в будь-якому стані. Тел.:

(068) 115-17-97.
мобільні (б/к, для себе). Тел.:
(067) 504-52-81.
·Телефони, радіотелефони, телефони моб.
(б/к, неробочі). Тел.: (067) 504-62-81.

·Телефони

·Антену

продам

для посилення сотового зв’язку.
Тел.: (096) 673-77-77.
·Апарат POST телефонний (кнопковий, настільний). Тел.: (068) 126-31-07.
·Апарати телефонні старого зразка. Тел.:
(050) 442-33-76.
·Апарат САМСУНГ телефонний переносний - 300 грн. Тел.: (050) 569-21-80.
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·Моб.

телефони FLY (2 шт., майже нов.),
SAMSUNG GT-E120 (нов.). Тел.: (050) 41405-65.
·Подовжувач міського номера телефона.
Тел.: (050) 884-47-54.
·Пристрій зарядний (пальчиковий) недорого. Тел.: (095) 770-16-78.
·Радіотелефон ПАНАСОНИК (потребує ремонту). Тел.: (067) 264-22-76.
·Смартфони б/к, модем. Тел.: (098) 823-93-66.
·Смартфон ЛЕНОВО А-6000 (б/к 2 міс.,
ідеальний стан, камера 8 мегапікселів, процесор 4-ядровий, екран 5», в ремонті не був,
захисна плівка, чохол, карта пам’яті 2 Гб) 2,2 тис.грн. Тел.: (096) 374-81-73.
·Смартфон (нов., 8 Гб, в упаковці), телефон
кнопковий (на 2 сім-картки), DVD-диски
(нов.). Тел.: (093) 578-34-08.
·Смартфон НОКІА N-73 (Німеччина, нов.)
або обміняю на неробочий моб. телефон.
Тел.: (097) 297-19-58.
·Смартфон САМСУНГ КОРЕ ПРАЙМ
(гарний стан, повний комплект, б/к 1 рік) 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 404-45-82.
·Телефон-АВН РУСЬ-17 (нов.) - 400 грн.
Тел.: (063) 977-46-80.
·Телефон дисковий (робочий). Тел.: (097)
247-33-62.
·Телефон з АВН. Тел.: (050) 064-26-41.
·Телефони моб. ПРЕСТІЖИО, НОКІА,
САМСУНГ. Тел.: (050) 669-05-92.
·Телефони моб. (робочі) та на запчастини.
Тел.: (073) 437-91-31.
·Телефони моб. (старі, на запчастини). Тел.:
(066) 392-17-14.
·Телефони моб., флешки, акумулятори зовнішні, навушники та блютуз (нов.) недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
·Телефони МОТОРОЛА С-350 моб. (2 шт.,
пристрій живлення, робочі) - 180 грн/2 шт.
Тел.: (096) 174-45-49.
·Телефони НОКІА моб. (нов.) або обміняю
на неробочі моб. телефони. Тел.: (068) 11517-97.
·Телефони САМСУНГ (моб., нов.) або
обміняю на неробочі моб. телефони. Тел.:
(068) 115-17-97.
·Телефони САМСУНГ (моб., нов.) або
обміняю на неробочі моб. телефони. Тел.:
(097) 297-19-58.
·Телефони СОНІ ЕРИКСОН моб. (нов.) або
обміняю не неробочі моб. телефони. Тел.:
(097) 297-19-58.
·Телефони СОНІ ЕРИКСОН Т-290І (моб.,
Малайзія, 2 шт., без акумулятора та зарядки)
- 165 грн або обміняю на гітару або шахи.
Тел.: (096) 174-45-49.

· Телефон моб. (бабушка) - 430 грн.
Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.

·Телефон моб. кнопковий. Тел.: (096) 007-

07-01.
·Телефон НОКІА N-73 моб. (Німеччина,
нов.) або обміняю на моб. телефони. Тел.:
(068) 115-17-97.
·Телефон НОКІА моб. недорого. Тел.: (067)
403-03-15.
·Телефон НОМІ І-5030 моб. Тел.: (096) 97809-20.
·Телефон ПАНАСОНИК (кнопковий). Тел.:
(067) 868-17-39.
·Телефон ПАНАСОНИК КХ-ТС1520В (робочий стан, в упаковці, база, трубка). Тел.:
(066) 293-73-32.
·Телефон ПАНАСОНИК КХ-ТХ1520В
(гарний стан, в упоковці, Японія). Тел.:
(063) 868-56-23.
·Телефон САМСУНГ ГАЛАКСІ G-3 (моб.)
недорого. Тел.: (066) 694-69-70.
·Телефон САМСУНГ моб. (на 2 карти, б/к)
- 430 грн. Тел.: (063) 071-61-87.
·Телефон СОНІ ЕРИКСОН J-100I моб. (без
батареї та зарядки), телефон САМСУНГ
(фото, відео, зарядний пристрій). Тел.: (097)
247-33-62.
·Телефон-факс ПАНАСОНИК КХ-F 74RU.
Тел.: (096) 369-91-47.
·Факс ПАНАСОНИК КХ-F130, принтер
КАНОН С-200, монітор САМСУНГ. Тел.:
(097) 940-11-02.
·Флешки від 2 Гб (різні). Тел.: (096) 307-71-30.

7.3. Інша оргтехніка,
канцтовари
продам
·Годинник-будильник (який розмовляє)

250 грн. Тел.: 410-45-40.
(нов., Японія, наручний). Тел.:
(066) 766-00-52.
·Друкарську ЛІЛЕЯ (портативна, електронна, нова). Тел.: 276-16-84.
·Друкарську ЛИСТВИЦЯ. Тел.: 566-32-73,
(050) 441-31-60.
·Друкарську МОСКВА (портативна) - 150
грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Друкарську (нов., портативна, мех., рос.
шрифт). Терміново. Тел.: (095) 850-28-16.
·Друкарську УНІС (малогабаритна, гарний
стан, м.Сараєво, інструкція). Тел.: 453-79-63.
·Друкарську ЯТРАНЬ. Тел.: (098) 991-12-21.
·Лінзу для ситання (підвішується на шию) 100 грн. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
·Мікросхеми для годинників К-145, К-1901
(10 шт.) по 65 грн. Тел.: (093) 661-39-07.
·Папір (рулон, ширина 1,4 м, 30 кг). Тел.:
(097) 409-34-96.
·Папку-реєстратор (б/к, ідеальний стан).
Тел.: (093) 665-17-62.

·Годинник

· Ручку SMARTBOB ТМ автоматичну. Тел.: (098) 062-61-17.

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

8 Все для дому 8
8.1 Аудіо-, відео-, фототехніка, телевізори
куплю
·Аудіокасети, компакт-диски недорого або

прийму в подарунок. Тел.: (067) 234-29-71.
відеоплеєр. Тел.: (044)
587-97-50, (094) 887-97-50.
·Диски (різні теми та зміст, на свій вибір) по
3 грн. Тел.: (068) 128-86-20.
·Магнітофон (кас., переносний, робочий,
для себе), радіоприймач кас. (переносний,
сучасний, робочий, невеликого розміру).
Тел.: (067) 686-37-46.
·Магнітофон, приймачі, підсилювач, тюнер
Т-2. Тел.: (063) 924-65-26.
·Програвач для дисків (для себе). Тел.: (068)
199-25-07.
·Радіоприймачі лампові, фотоапарати старі.
Тел.: (050) 193-78-17.
·Телевізор б/к (для себе, з великим екраном,
робочий). Тел.: 560-18-91.

·Відеомагнітофон,

482-01-13, 482-08-62
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·Телевізор (б/к, самовивіз). Тел.: 237-33-67. ·Телевізор ПАНАСОНИК, радіолу РИГА ·Кавоварку БОШ (крапельна, нов.). Тел.: ·Сушарку для взуття. Тел.: (099) 241-73-46.
(066) 392-17-14.
·Сушарку для рушників (нерж.). Тел.: (066)
·Телевізор (від 15» до 24», LED, для себе), ЛЮКС. Тел.: 419-34-05.
ПАНАСОНИК
ТС-2166R ·Кавоварку (ел.), чайник (ел., нов.), венти- 353-93-89.
флешку USB (від 2 до 16 Гб), антену кім- ·Телевізор
натну, відеоплеєр з раз’ємом USB, тюнер (Японія). Тел.: (068) 976-34-76.
лятор настільний, плойку для волосся. Тел.: ·Хлібопічку (нов.) - 2 тис.грн. Тел.: (099)
телевізійний Т-2. Тел.: (098) 227-72-04.
754-20-26.
·Телевізор ПАНАСОНИК ТС-21V8R (21») - (068) 350-78-40.
·Телевізор, центр муз. (будь-який стан). 300 грн. Тел.: (099) 620-06-09.
·Кавоварку колбову (нов.). Тел.: (093) 665- ·Холодильник
АТЛАНТ-МХМ-1716-02
Тел.: (097) 297-19-58.
(б/к). Тел.: (095) 102-11-79.
·Телевізор САМСУНГ (52 см). Тел.: 245-63-83. 17-62.
·Тюнер телевізійний (нов., з доставкою). ·Телевізор САМСУНГ (54», відм. стан). ·Кавоварку КРУПС, кавоварку гейзерну, ·Холодильник ВІРПУЛ (185 см, гарний
Тел.: (097) 301-50-09 (Ігор).
обігрівачі, холодильник МІНСЬК. Тел.: стан, 2-камерний, два компресори). Тел.:
Тел.: (099) 537-34-87.
338-16-30, (066) 272-24-04.
·Центр муз. (в одному корпусі диски, про- ·Телевізор САМСУНГ (65 см, плазмовий, б/к, (068) 717-95-89.
гравач, аудіомагнітофон, можна динамики з потребує ремонту). Тел.: (066) 715-39-25.
·Кавоварку (нов., в упаковці) - 400 грн; ·Холодильник ВІРПУЛ (2-камерний, два
піщалками). Тел.: (097) 247-33-62.
підігрівач дитячого харчування (нов., в упа- компресори, гарний стан, 60х60х185 см),
·Телевізор САМСУНГ ПЛАНО (сріблястий, ковці) - 200 грн; фен РУСАЛКА (нов., в упа- соковижималку ручну (краща для томатів),
54 см, ідеальний стан). Тел.: (063) 982-26-50.
продам
ковці) - 150 грн; форму алюмінієву ЧУДО плиту ел. ЕЛЕКТРА (4-конф., корич., ро·Аудіомагнітофон СМІТ портативний (кас., ·Телевізор САМСУНГ ПЛАНО. Тел.: (063) для випікання тортів (гарний стан) - 150 грн, боча,
гарний стан). Тел.: 229-96-75, (050)

Корея), дискетницю (дерев., навісна). Тел.:
(093) 201-59-89.
·Бінокль БПЦ-7х50 (СРСР, гарний стан) 4,2 тис.грн. Тел.: (067) 709-60-81.
·Бінокль БПЦ-7х50 (СРСР, гарний стан) 4,2 тис.грн. Тел.: (093) 661-39-07.
·Бінокль, диски DVD (нов.). Тел.: (093) 57834-08.
·Відеокамеру ПАНАСОНИК, колонки, відеомагнітофони. Тел.: (099) 103-44-10.
·Відеокамеру СОНІ, відеоплеєр СОНІ. Тел.:
(097) 210-02-18.
·Відеокасети, касети для магнітофона. Тел.:
403-16-68.
·Відеокасету-адаптер - 200 грн. Тел.: 51369-83.
·Відеомагнітофон LG W-23U. Тел.: (095)
280-43-75.
·Відеомагнітофони ПАНАСОНИК, СОНІ,
САМСУНГ, приймач ОКЕАН-209, приймач
АЛЬТАЇР-305 (3-програмний, неробочий),
платівки, бобини, телевізор ЕЛЕКТРОН недорого. Тел.: (063) 977-46-80.
·Відеомагнітофон ОРИОН (Японія) - 6 тис.
грн, торг. Тел.: (096) 968-25-45.
·Відеомагнітофон СОНІ (на запчастини),
фотоапарат КОДАК недорого. Тел.: (099)
038-81-98.
·Відеомагнітофон ШАРП (касетний). Тел.:
(098) 858-20-45.
·Відеоплеєр АКАЙ (майже нов.). Тел.: (063)
496-37-76, (098) 845-20-90.
·Диски DVD, компакт-диски (б/к). Тел.:
(066) 766-00-52.
·Касети магнітофонні (Поплавський) - 10 грн,
касету («Ласковый май») - 20 грн, діапроектор
ЕТЮД, динаміки різні, касети для магнітофона. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
·Кінопроектор РУСЬ (1980 р.вип.), кінокамеру АВРОРА-215 (1980 р.вип.), програвач
КАРАВЕЛА (1976 р.вип.). Тел.: (098) 99112-21.
·Колонки S-606 - 150 грн. Тел.: (068) 197-51-93.
·Колонки. Тел.: (063) 530-46-45.
·Колонки ТЕСЛА (2 шт.) - 150 грн, АЙВА
(2 шт.) - 550 грн, DVD ПІОНЕР (домашній
кінотеатр) - 100 грн. Тел.: (067) 587-67-95.
·Лампу генераторну ГУ-43Б (вага 1,5 кг,
нов., в упаковці, міцний теплий ламповий
звук класу хайенд) - 2,66 тис.грн. Тел.: (099)
643-91-39.
·Магнітолу АЙВА. Тел.: 528-25-26.
·Магнітолу ПАНАСОНИК ТВС (кас.). Тел.:
(067) 599-07-79, 443-19-35.
·Магнітолу СОНІ - 350 грн. Тел.: (066) 08928-27.
·Магнітофон ГРЮНДІГ КТ-47 (Німеччина).
Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
·Магнітофон МАЯК (бобинний, робочий
стан). Тел.: (067) 119-38-04.
·Магнітофон РОСТОВ-НА-ДОНУ-102 3500 грн, телевізор ВИТЯЗЬ - 1 тис.грн.
Тел.: 530-33-58.
·Мікросхеми серія 164 LE-5, ТМ2, 134РУ-6.
Тел.: (063) 376-44-69.
·Навушники ЕХО-101 - 60 грн. Тел.: (067)
119-38-04.
·Підсилювачі (ви-ва СРСР), касетні, бобинні магнітофони, акустичні системи та
ін., інвертор КЕНТАВР СА-200АТ (200 А),
батареї сонячні. Тел.: (067) 700-98-34.
·Підсилювач ОДІСЕЙ-010. Тел.: (099) 37319-95.
·Плеєр DVD - 400 грн. Тел.: (050) 198-45-87.
·Плеєр САМСУНГ DVD (б/к), телевізор
АМСТЕР (ч.-б.). Тел.: (050) 212-96-30.
·Приймач ВЕФ-202 (б/к, робочий), програвач ЮНІСТЬ (б/к, гарні платівки,
В.Висоцький) недорого. Тел.: 434-03-03.
·Приймачі ОКЕАН, ВЕФ-201, касети,
диски, відеокасети недорого. Тел.: 338-1630, (066) 272-24-04.
·Приймач ПАНАСОНИК з касетою, тюнер
КАОН для ВОЛІ, приймач МР-3 з касетою,
відеомагнітофон ПАНАСОНИК. Тел.: (098)
107-72-07.
·Програвач ВЕГА-106 (стерео, платівки,
казки) - 1,5 тис.грн, підсилювач ВЕФ-101
(стерео) - 1,5 тис.грн, колонки 6МАС-4 (2
шт.). Тел.: (099) 917-07-52.

· Радійприймач з магнітофоном
(Японія, Toshiba) - 500 грн. Тел.:
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.

·Радіоприймачі,

навушники, фотоапарати.
Тел.: (097) 844-92-76.
ЛЕНІНГРАД-010 (робочий,
б/к, станції FM), радіоприймач ОКЕАН-209
(б/к, робочий), приймач ІШІМ-003 (вищого
класу, робочий), приймач ОКЕАН-209 (б/к,
робочий), приймач DX-440 недорого. Тел.:
(067) 672-58-58.
·Радіоприймач ОКЕАН-209 (ГОРИЗОНТ)
транзисторний - 240 грн, монокуляр театральний МСП-5х25 (СРСР) - 190 грн, фотоапарат СОНІ (нов., в упаковці) - 1,7 тис.
грн, КЕНОН А-3000, КЕНОН А-530 (б/в) 210 грн, фотоштативи (розсувні, нов.). Тел.:
(073) 437-91-31.
·Телевізор JVC (50 см). Тел.: (067) 876-15-42.
·Телевізор JVC. Тел.: (095) 350-79-60.
·Телевізор JVC (Японія, з тюнером, знаходиться в Семиполках Броварського р-ну) 1,2 тис.грн. Тел.: (068) 024-34-48.
·Телевізор LG - 1000 грн. Тел.: 592-65-21.
·Телевізор LG (55 см, робочий). Тел.: (093)
581-38-45.
·Телевізор LG (плазмовий), відеоплеєр LG
(пишучий), кінотеатр домашній. Тел.: (093)
451-12-95, (063) 507-34-72.
·Телевізор ЕЛЕКТРОН-51ТЦ451ДИ (паспорт, пульт), кінотеатр домашній ПАНАСОНИК СА-НТ543. Тел.: (066) 980-67-10.
·Телевізор ЕЛЕКТРОНІКА-409 (переносний). Тел.: (066) 825-18-45.
·Телевізори (2 шт., імп.) на запчастини, кінескопи. Тел.: 362-36-55.
·Телевізори: АКАЙ, ПАНАСОНИК, радіолу
АНКАРА. Тел.: (095) 738-16-91.
·Телевізори (кінескопні) на запчастини.
Тел.: (098) 475-68-10.
·Телевізори ПАНАСОНИК, ЕЛЕКТРОН.
Тел.: 560-18-91.
·Телевізори САМСУНГ, ДЕУ (2 шт., 50 см)
- 800 грн за все. Тел.: (093) 536-20-71.
·Телевізори САМСУНГ, СОНІ дешево. Тел.:
(099) 344-37-94.
·Телевізори: ТОМСОН, КВН-49, ЛЕНІНГРАД Т-2. Тел.: (050) 193-78-17.
·Телевізори ФІЛІПС, ШАРП (б/к, робочі).
Тел.: (095) 133-93-74.
·Телевізор МУСТЕР ЕЛЕКТРОНІС (на запчастини, розбита матриця) - 300 грн. Тел.:
(096) 360-99-94.

·Радіоприймач

197-90-16.

електрозапальничку (нов., в упаковці) - 150 229-05-54.
·Холодильник ВІРПУЛ (висота 185 см).
Тел.: (096) 642-11-70.
·Холодильник ДНІПРО-2 (б/к, робочий).
Тел.: (066) 247-74-20.
·Холодильник ДНІПРО-2 (робить, але не
морозить, самовивезення). Тел.: 412-67-98.
·Холодильник ДНІПРО-2. Тел.: (050) 037тис.грн. Тел.: (067) 402-36-00.
08-07.
·Комбайн кухон. ФІЛІПС. Тел.: (099) 297- ·Холодильник ДНІПРО (б/к) - 200 грн. Тел.:
92-58.
(096) 369-91-47.
·Комбайн РОСТОК (кухон.) - 500 грн, елек- ·Холодильники витринні. Тел.: (050) 386тродуховку - 200 грн. Тел.: (067) 145-01-34. 59-05.
·Компресор для холодильника (Білорусь, ·Холодильник МІНСЬК-15М (гарний стан,
можна для холодильників МІНСЬК, ОКА, робочий). Тел.: (067) 253-00-19.
разом з морозильником) - 2 тис.грн, окремо
·Холодильник МІНСЬК-15. Тел.: (067) 599по 1 тис.грн. Тел.: 525-69-66.
·Кондиціонер БК-2500 (1999 р.вип., б/к). 07-79, 443-19-35.
·Холодильник МІНСЬК (робочий). Тел.:
Тел.: (097) 876-12-57.
·Кондиціонери (спліт-системи, нов.). Тел.: (097) 403-17-22.
·Холодильник-морозильник (2009 р.вип.,
(068) 805-29-52.
недорого. Тел.: 407-00-20 (Воло·Кондиціонер КОМФОРТ ПЛЮС (на робочий)
димир Петрович).
коліщатках) - 2 тис.грн, плиту індукційну
·Холодильник ОКА-3 (робочий) недорого.
(нов.) - 1,4 тис.грн. Тел.: (066) 089-28-27.
(066) 772-36-08.
·Кондиціонер МЕДІО (Гонконг, гарний ·Тел.:
Холодильник САРАТОВ (робочий стан) стан) - 600 у.о. Тел.: (097) 490-02-47.
400 грн. Тел.: (098) 769-52-04.
·Кондиціонер (система тепло-холод, клімат- ·Холодильник. Тел.: (096) 978-09-20.
контроль) - 1,5 тис.грн, міксер ручний (нов.)
- 500 грн, блендер - 200 грн. Тел.: (066) ·Чайник ДЕФА (ел., нов., в упаковці, 1,8 л, 1,5
089-28-27.
кВт, гарантія) - 220 грн. Тел.: (093) 576-85-01.
·Кондиціонер. Тел.: (093) 264-83-70.
·Чайник (Німеччина, ел.), масажер (ел., для
пральну АЕГ (Німеччина, сушка,
·Кронштейни для НВЧ-пічі (нов., 2 шт., спини),
гарний стан). Тел.: (067) 916-86-20.
нов.) - 300 грн. Тел.: 410-45-40.
·Швейні ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.:
·Матрац-електрогрілку, підлогу теплу (ки- (098)
841-91-84.
лимок) недорого. Тел.: 360-56-44.
·М’ясорубку РОСЬ, електромороженицю, ·Швейну ВЕРИТАС (б/к). Тел.: 530-33-58.
вентилятор СН-2В, кавоварку (ел.). Тел.: ·Швейну ЗІНГЕР (б/к). Тел.: (095) 610-69-87.
408-55-10.
·Швейну ЗІНГЕР (старовиння, без станка),
·НВЧ-гриль САМСУНГ (Тайланд, нов.). швейну ТІККА (Фінляндія, зі станком).
Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
Тел.: (097) 497-82-58.
·Оверлок (3-нитковий, 51 кл., головка) - 1,2 ·Швейну ЛАДА-237-1, кавоварку (нов.).
Тел.: (067) 425-17-49.
тис.грн. Тел.: (095) 370-51-13.
·Пароварку ОРИОН. Тел.: (098) 468-96-02, ·Швейну (ножна, Німеччина) - 500 грн.
Тел.: (093) 344-32-84.
(068) 901-53-42.
·Пилосос ЕЛЕКТРОНІК - 500 грн. Тел.: ·Швейну ПМЗ (старого зразка) - 500 грн.
Тел.: (099) 222-84-88.
(050) 569-21-80.
·Пилосос ЕЛЕНБЕРГ (б/к) недорого. Тел.: ·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (б/к) дешево. Тел.:
(066) 365-55-14.
(095) 803-24-25.
·Пилосос РАКЕТА (робочий) - 300 грн, ·Швейну ПОДІЛЬСЬКА на запчастини - 300
грн.
Тел.: (098) 561-62-52.
швейну ГЕВЕР (ножна, Німеччина) 1,5 тис.
грн, швейну ПОДІЛЬСЬКА-142 - 800 грн, ·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (ручна), швейну
совокижималку ЖУРАВУШКА (нов.) - 500 ЗІНГЕР (ножна). Тел.: (098) 107-72-07.
грн. Тел.: (099) 520-78-85.
·Швейну ПОДІЛЬСЬКА (чавунна, всі опе·Пилосос ШТОРМ - 400 грн. Тел.: (063) рації) - 700 грн, торг. Тел.: (067) 298-55-26.
924-65-26.
·Швейну. Тел.: (050) 727-86-63.
·Плиту (4-конф., електрична, гарний стан, ·Швейну. Тел.: (096) 374-81-73.
біла, з духовкою) - 200 грн. Тел.: 592-25-72,
·Швейну. Тел.: (099) 103-44-10.
(067) 945-39-90.
·Плиту АРДО (верх - газ, духовка елек- ·Швейну ТУЛА (електрична). Тел.: (050)
629-62-08.
трична) недорого. Тел.: (095) 843-03-00.
·Плиту БРЕСТ (газ., 4-конф., гарний стан) - ·Швейну ТУЛА (електропривод, валіза,
гарний стан, робоча) - 850 грн. Тел.: (093)
1,5 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Плиту газ. (4-конф., темно-корич., нов., 054-19-03.
заводська упаковка), соковыжималку (нов.) ·Швейну ТУЛА (електропривод). Тел.: (063)
- 450 грн, пилосос УРАЛ (нов., пуфик, в 120-96-76.
чохлі, на коліщатках) - 500 грн. Тел.: (067) ·Швейну ЧАЙКА-142М (ножна, доатково
102-31-91.
електропривод), витяжку кухон. (б/к). Тел.:
·Плиту (газ., гарний стан), пральну АРИ- (095) 927-47-99.
СТОН або обміняю. Тел.: (096) 443-34-27.
·Швейну ЧАЙКА (ножна). Тел.: (067) 106·Плиту ГРЕТА газову. Тел.: (067) 889-14-10. 89-13.
·Плиту ГРЕТА (ел., 4-конф., гарний стан, ·Швейну ЧЕПЕЛЬ (Угорщина). Тел.: (095)
робоча) - 800 грн, плиту СКАРЛЕТТ (2- 709-58-21.
конф., ел., б/к, гарний стан) - 250 грн. Тел.:
обміняю
(063) 376-94-72.
М’ясорубку (ел., нов.) на біодн (харчовий,
·Плиту (ел., 4-конф., стаціонарна, з ду- ·алюмінієвий,
40 л, часів СРСР). Тел.: 463ховкою) - 2 тис.грн. Тел.: (050) 948-43-10.
19-56.
·Плиту ЕЛЕКТРА-1001 (4-конф., ел., б/к,
послуги
норм. стан, корич., робоча) - 1,5 тис.грн, пилосос. Тел.: (067) 911-29-90.
· Абсолютно базовый, без выходных
·Плиту ЕЛЕКТРА-1 (ел., біла), пральну гарантированный ремонт морозильСИБІР, швейну ПОДІЛЬСЬКА, пилосос ников, холодильников всех видов,
УРАЛЕЦЬ-М. Тел.: (095) 738-16-91.
пригород. Тел.: 223-78-63,
·Плиту НОРД (4-конф., газова, б/к, робоча) включая
(050) 462-83-68, (068) 304-16-40.
дешево. Тел.: (097) 413-18-96.
·Плиту ПОЛМЕТАЛ (газова) - 300 грн. Тел.: · Аварийка. Аварийный ремонт ав(093) 536-20-71.
томатических стиральных машин,
·Плойку. Тел.: (099) 038-81-98.
бойлера, газовых плит, колонок
·Посудомийну (нов., Німеччина, 85х60 см) и котлов, посудомоечных машин,
дешево. Тел.: 524-37-64.
кондиционеров,
холодильников,
·Пральну АРДО (Італія, робочий стан). Тел.: СВЧ, ТВ, электроплит. Тел.: (050)
(063) 868-56-23 (Київ).
457-87-05, (097) 032-87-86 (моб.).
·Пральну АРДО (робочий стан, автомат, документи). Тел.: (066) 293-73-32.
·Пральну АРИСТОН МАРГАРИТА (ро- 8.3. Господарчі товари
куплю
бочий стан, Шевченківський р-н) - 2,5 тис.
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Бідон молочний недорого. Тел.: (067) 64773-56.
·Пральну АРИСТОН (під ремонт або на запчастини) недорого. Тел.: (067) 329-39-15.
·Бочки метал. (200 л,2 шт.). Тел.: (096) 443·Пральну (вітч.) недорого. Тел.: (066) 274- 34-27.
61-83.
·(від 100 до 200 л), відро, каструлю скляну
1 л, запасний патрон вугільний до
·Пральну ЄРГО WMF-4010 (автомат). Тел.: на
фільтра РОДНИК, вазу невелику для квітів,
(097) 483-74-18.
драбину алюмінієву, драбину, таз пласт·Пральну ІНДЕЗИТ, витяжку кухон. Тел.: масовий або металевий, купорос мідний,
419-01-65.
купорос залізний, лещата, свердла, дзвінок
·Пральну ІНДЕЗИТ (напівавтомат), пральну бездротовий (електронний), датчик руху.
(кругла), пилосос ВИХОР (б/к), соковижи- Тел.: (098) 227-72-04.
малку. Тел.: (050) 064-26-41.
продам
·Пральну РИГА. Тел.: (098) 946-51-32.
·Бак-каструлю (емальована, корич., радян·Пральну ХАРКІВ’ЯНКА (малютка). Тел.: ських часів, 30 л, 40 л, 50 л), банку скляну
463-19-56.
(10 л, для соління), сервіз столовий (Швей·Праску ІНОТЕКС (нов., Німеччина). Тел.: царія), супницю фарфорову, каністру пластикову. Тел.: 234-05-94.
(066) 392-17-14.
·Праску (нов.) - 120 грн, електросоковижи- ·Бак-каструлю (нерж., 50 л, з кришкою).
малку (вітч., нов.), соковарку (нов.) недо- Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
рого. Тел.: (095) 065-94-90.
·Банки (3, 2, 1 л, по 10 шт.), сервізи: сто·Праску парову (імп.). Тел.: (067) 526-38-85. ловий, чайний, кавовий (на 6 персон), каемальовані (3 та 5 л), термос, тарілки
·Праску СКАРЛЕТТ (гарний стан, 1800 Вт) струлі
- 250 грн, дошку прасувальну - 50 грн. Тел.: та ін. посуд. Тел.: (068) 350-78-40.
·Банки (3 л, 10 шт.). Тел.: 518-95-95.
(095) 331-53-90.
·Праску, фен в наборі, електрочайник, пилосос ·Банки (3 л) дешево. Тел.: 567-05-90.
РАКЕТА на коліщатках, комбайн кухон. недо- ·Банки (3 та 1 л), бутелі (2 шт., по 10 л, лоза),
рого. Тел.: 566-32-73, (050) 441-31-60.
верейки. Тел.: (097) 132-20-56.
·Прилад УЛЬТРАТОН для прання (ультраз- ·Банки медичні (20 шт.) по 8 грн/шт. Тел.:
вуковий). Тел.: (050) 191-20-76.
(067) 743-43-01.
·Самовар (ел., Тула, 3 л, гарний стан), паро- ·Банки скляні (1 та 3 л), бутель (10 л). Тел.:
варку (ел., б/к), машину для натирання під- (050) 037-08-07.
логи (220 В, вага 5 кг, робоча, гарний стан). ·Бідон харчовий (алюмінієвий, 40 л, СРСР)
Тел.: 453-79-63.
- 350 грн. Тел.: (066) 106-65-94.
·Самовар, пральну ЛИБІДЬ - 200 грн. Тел.: ·Бочки, баки (700, 1000 л, поліетилен). Тел.:
(097) 844-92-76.
(066) 930-77-44.
·Слайсер RGV (0,14 кВт, 220 В, нарізка 0,15 ·Бочки дубов. (3 шт., оцинкований обруч, по
мм, діаметр ножа 220 мм, вага 14 кг). Тел.: 15 л, нов.) - 450 грн/шт., дверцята чавунні
(067) 157-07-82.
для топки (28,5х28,5 см, квадратні) - 450
·Соковижималку (електрична). Тел.: 405- грн, торг. Ємкості нерж. (2 шт., для харчових
32-81.
продуктів, глибокі, прямокутні, 60х50 см,
120 см) по 450 грн, торг. Тел.: (096)
·Соковижималку (малогабаритна, Росія) - висота
331-19-03, 355-70-60.
100 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·
Бочку
(пластмасову, 220 л). Тел.: (066) 293·Соковижималку РОСИНКА (ел., для
обробки та шинкування овочів), тостери 78-40.
СЕЙМ, МІНОТЕЛЕ (2 шт., Прибалтика). ·Бутелі скляні (20 л, 10 л). Тел.: (098) 862Тел.: (066) 087-43-61.
63-99.
·Соковижималку. Тел.: (067) 135-09-56, ·Бутель (12 л, пробка завинтується). Тел.:
412-79-70.
(099) 270-73-09.

·Телевізор САМСУНГ. Тел.: (066) 501-38-84. грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Телевізор САМСУНГ. Тел.: (095) 709-58- ·Камеру морозильну АРДО (гарний стан).
Тел.: (067) 259-90-37.
21, 458-51-90.
·Телевізор САМСУНГ. Тел.: (097) 279-32-06. ·Клапан вхідний для води для пральної
·Телевізор САНЬО С-25ЕG97EE (з пультом, АРИСТОН або ІНДЕЗИТ. Тел.: (097) 27925» або 64 см, неробочий, б/к, трубка лу- 32-06.
чова) на запчастини - 350 грн. Тел.: (096) ·Комбайн ГРЮНДІК ІМПЕРІАЛ кухон. - 4
659-49-85.

·Телевізор СЛАВУТИЧ на запчастини. Тел.:
(098) 792-02-81.

·Телевізор СЛАВУТИЧ (ч.-б., гарний стан),

мікрофон РЕТРО (1959 р.вип., гарний стан),
телевізори JVC, ТОМСОН, ПАНАСОНИК.
Тел.: (067) 889-14-10.
·Телевізор СОНІ - 1 тис.грн. Тел.: (066) 44388-03.
·Телевізор СОНІ - 1 тис.грн. Тел.: (097) 50666-25.
·Телевізор СОНІ - 2 тис.грн. Тел.: (066) 16676-01.
·Телевізор СОНІ (55 см). Тел.: 592-77-04.
·Телевізор СОНІ (робочий) - 400 грн. Тел.:
(067) 941-46-98.
·Телевізор СОНІ. Тел.: (066) 139-20-54.
·Телевізор СОНІ. Тел.: (068) 126-31-07.
·Телевізор ТОМСОН - 450 грн. Тел.: (093)
566-71-45.
·Телевізор ТОМСОН (51 см, гарний стан) 450 грн. Тел.: (093) 054-19-03.
·Телевізор ТОШИБА. Тел.: (063) 924-65-26.
·Телевізор ТОШИБА. Тел.: (097) 327-27-82.
·Телевізор ФІЛІПС (29», стерео, б/к, сріблястий, гарний стан, пульт) - 690 грн. Тел.:
(093) 576-85-01.
·Телевізор ФІЛІПС (36 см). Тел.: (066) 39217-14.
·Телевізор ФОТОН, платівки. Тел.: (098)
296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Тюнер Т-2 (робочий). Тел.: (091) 606-62-28.
·Фотоапарат ЗЕНІТ - 160 грн, програвач
ВЕГА-122С недорого. Тел.: (095) 770-16-78.
·Фотоапарати: ФЕД-5, УФО, РОДМЕР
(плівкові). Тел.: 464-74-19.
·Фотоапарат ЛЮБИТЕЛЬ-166В (б/к, гарний
стан) - 250 грн. Тел.: (066) 652-36-38.
·Фотоапарат ПОЛАРОЇД. Тел.: (096) 47060-80.
·Фотоапарат СМЕНА-СИМВОЛ, кінокамеру КВАРЦ 2-8С-3, кінопроектор РАЙДУГА-2. Тел.: (050) 948-43-10.
·Фотозбільшувачі: НЕВА-2М (1964 р.вип.),
ЛЕНІНГРАД-4И (81 р.вип., об’єктив
И-50У), фотогланцювач ЕФГ-3 (1980
р.вип.), діапроектор СВІТЯЗЬ-АВТО. Тел.:
486-27-34.
·Центр муз. SONY CD-W550 (без колонок)
або обміняю на гітару, скрипку, віолончель,
інвалідну коляску. Тел.: (096) 174-45-49.
·Центр муз. САМСУНГ (2 великі колонки,
чорний, радіо, диски, касети) - 600 грн, торг.
Тел.: (093) 701-61-91.

послуги

· Быстрый ремонт телевизоров.
Всех типов. Вызов бесплатный. На
дому. Качество, гарантия. Звонить в
любое время. Тел.: (044) 247-99-97,
(063) 247-99-97, (067) 399-36-97,
(050) 560-94-97.

·Ремонт телевизоров. Левый берег. Тел.:
592-77-04.
·Ремонт телевизоров. Тел.: (097) 506-66-25.
·Установка спутниковых антенн, ремонт,
программирование. Тел.: 513-69-83.

8.2. Побутова техніка
куплю
·Комбайн кухон. (будь-який стан). Тел.:
(068) 115-17-97.

·Пилосос. Тел.: (067) 911-29-90.
·Плиту газ. (гарний стан). Тел.: (067) 93669-40.

·Плиту ел. (індукційна) або вбуд. поверхню

(для себе) недорого. Тел.: (066) 752-20-20.
холодильник (б/к до 2 років).
Тел.: (067) 404-45-82.
·Пральну, холодильник, електроплиту (б/к
до 2 років). Тел.: (066) 937-68-30.
·Холодидьник, комбайн куон. (будь-який
стан). Тел.: (068) 115-17-97.
·Холодильник (б/к, для себе) недорого. Тел.:
(098) 477-92-14.
·Холодильник б/к, морозильник, плиту
газову, електричну, пральну (можна які потребують ремонту, самовивезення). Тел.:
237-33-67.
·Холодильник, пральну (б/к до 3 років).
Тел.: (096) 307-71-30.

·Пральну,

продам
·Блендер МУЛІНЕКС LM-3001 (повна ком-

плектація, гарний стан, 2 швидкості, все
справне) - 400 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
·Вентилятор на ніжці (на запчастини). Тел.:
403-16-68.
·Вентилятор на підлогу (з дистанційним керуванням), швейну БРАЗЕР LS-2720. Тел.:
(098) 491-63-75.
·В’язальну ВЕРИТАС-360 (робочий стан).
Тел.: (066) 755-44-99.
·В’язальну СИЛЬВЕР (Японія, напівавтомат) - договірна. Тел.: (096) 353-94-54.
·Електровафельницю (часів СРСР, діаметр
25 см, нов.) - 340 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
·Електродвигун до пральної МАЛЮТКА
(робочий). Тел.: (050) 414-05-65.
·Електродуховку (невелика, для дачі) - 150
грн, електром’ясорубку - 150 грн, обігрівачвентилятор (для дачі) - 150 грн, тостер - 200
грн. Тел.: (095) 770-16-78.
·Електрокавоварку РОВЕНТА (Німеччина,
крапельна) - 270 грн. Тел.: (073) 437-91-31.
·Електром’ясорубку САТУРН нов. Тел.:
(095) 280-43-75.
·Електроплитку, електросоковижималку,
електрочайник, НВЧ-піч LG (б/к, на запчастини). Тел.: 546-63-44.
·Електроплиту (гарний стан, тріснуте скло)
дешево. Тел.: (068) 717-97-38.
·Електросамовар (нов., Дніпропетровськ,
хромований), фен ВЕСНА (нов.), пральну
ФЛАМІНГО (нов.), праску, електрочайник
(розписний, нов., СРСР). Тел.: (066) 825-18-45.
·Електросамовар, швейну ПОДІЛЬСЬКА.
Тел.: 560-18-91.
·Зволожувач повітря електричний недорого.
Тел.: (068) 117-51-69.
·Йогуртівницю ОРИОН (нов., в упаковці).
Тел.: 234-05-94.
·Кавоварка (ел., виробн. Ужгород, нова) - 450
грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
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·Ваги електронні медичні (до 150 кг). Тел.:

(067) 442-24-72.
(кришталь, Німеччина, Чехія). Тел.:
(067) 230-04-94.
·Вазу з литого скла (фігурна), вазу кришталеву, статуетки фарфорові. Тел.: (067) 10689-13.
·Вазу, лампу гасову. Тел.: (066) 883-22-97,
(067) 172-59-89.
·Вату мінеральну (1 рулон). Тел.: 530-33-58.
·Виделки та ножі (по 12 шт., мельхіор),
ложки столові (6 шт., нов.) по 100 грн/шт.,
ложки столові (6 шт.), ложки чайні (6 шт.,
мельхіор, гарний стан) - 360 грн, сервіз
чайний (візерунок червоно полуниця, фарфоровий, на 6 персон, нов.) - 180 грн, виделки мельхіорові (столові, позолота, 12
шт., нов.) по 70 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
·Виделки та ножі (по 12 шт., мельхіор),
ложки столові (6 шт., нов.) по 100 грн/шт.,
ложки столові (6 шт.), ложки чайні (6 шт.,
мельхіор, гарний стан) - 360 грн, сервіз
чайний (візерунок червоно полуниця, фарфоровий, на 6 персон, нов.) - 180 грн, виделки мельхіорові (столові, позолота, 12
шт., нов.) по 70 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
·Відро (емальоване, нов., 20 л), каструлю
(емальована, нов., 30 л), казан (чавунний,
нов., 4,5 л), казан (глиняний, нов., 5 л). Тел.:
(067) 526-38-85.
·Візки господарські (2 шт.). Тел.: (099) 13811-72.
·Візок господарський. Тел.: (066) 763-77-87,
(099) 470-51-02.
·Дошку для прасування. Тел.: (067) 425-17-49.
·Дошку для прасування. Тел.: 464-16-24.
·Дошку прасувальну (б/к, гарний стан).
Тел.: (067) 126-74-31.
·Дошку прасувальну. Тел.: (067) 598-63-71.
·Дошку прасувальну. Тел.: 524-67-14, (098)
032-12-38.
·Капусторізку. Тел.: (063) 289-39-13.
·Картриджи «Английский сорбент» (Віта
класик 1 шт., Віта люкс 1 шт., нов.) та спеціальний пристрій для їх використання,
банки скляні (3 л) недорого. Тел.: 518-95-95.
·Каструлі (2 шт., алюмінієві, по 50 л), бідони (алюмінієві, 40 л, 2 шт.). Тел.: (093)
465-90-51.
·Каструлі (нерж., 30 л, 40 л, 2 шт.). Тел.: 43312-63.
·Каструлі (нерж., 30 л, 80 л, з кришками,
нов.). Тел.: (096) 492-19-51.
·Каструлю (нерж., 30 л), сковородки, каструлі, виделкі, ножі, ложки та ін. посуд.
Тел.: 338-16-30, (066) 272-24-04.
·Каструлю (нерж., висота 47 см, ширина 39
см, військовий завод) - 500 грн. Тел.: (067)
941-46-98.
·Каструлю (нерж., для пасічників, висота
16 см, діаметр 45 см, вставка для процеживання) - 500 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
·Ключ для консервування (нов.). Тел.: (096)
781-47-19.
·Комплект фарфору столового (Німеччина,
кав’ярник, маслениця, сливочник, цукерницю, гарний стан) - 400 грн за все. Тел.:
(068) 352-69-53.
·Кришталь. Тел.: (066) 087-43-61.
·Набір для ванни (керамічний), бидон
емальований (3 л). Тел.: (066) 883-22-97,
(067) 172-59-89.
·Набір кавовий (на 12 персон, нов., в упаковці). Тел.: 516-59-81.
·Набір ножів (нов.), каструлі (2 шт., алюмінієві,
нов., 1 та 2 л). Тел.: (067) 952-10-16.
·Накидки на диван та крісло, люстри, простирадла 2-спальні ситцеві та лляні, покривало на
ліжко (все нов.). Тел.: (067) 945-94-44.
·Підстаканники (6 шт.). Тел.: 458-30-62.
·Посуд для дачі (чашки, стакани, тарілки),
килим, мішки, ваги гастрономічні (нов.),
посуд ТАПЕРВЕР, ваги для прродовольчих
товарів (зі штативом, гарний стан). Тел.:
(063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
·Посуд різний, кришталь, самовар, візок господарський. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
·Посуд ТАПЕРВЕР, посуд для дачі (б/к).
Тел.: (063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
·Прес універсальний ЛАКОМКА (нов.,
в упаковці, кулінарний) - 150 грн, форму
ЧУДО (алюмінієва) - 150 грн, банки 3 л (10
шт.) - 100 грн, банки 1 л (10 шт.) - 70 грн,
банки (3 л). Тел.: (063) 977-46-80.
·Рюмки (кришталь, 12 шт., нов.) - 120 грн,
ложки (кавові, мельхіорові, 6 шт., нов., подарункові) - 240 грн. Тел.: (095) 770-16-78.
·Рюмки (кришталь, 12 шт., нов.) - 120 грн,
ложки (кавові, мельхіорові, 6 шт., нов., подарункові) - 240 грн, чайник зі свистком
(нікельований, метал., 2,5 л), судочки емальовані, друшлаг (нов., білий з малюнком), каструлі (оргскло, білі, з малюнком, нов., 2 та
1,5 л), м’ясорубку механічну (ручна) недорого. Тел.: (095) 770-16-78.
·Салатник кришталевий, ладью, міксер з насадками, візок господарський, кришталь (попільничка, фужери). Тел.: (099) 241-73-46.
·Самовар (Тула). Тел.: (097) 940-11-02.
·Сервізи чайні та кавові (нов., Баранівський
фарфоровий завод, з глини, ручна робота),
чайні - 150 грн, кавові (6 тарілок) - 200 грн,
все нов. Тел.: (098) 089-64-92.
·Сервіз кавовий (нов., Україна), сервізи
чайні (2 шт., Україна), сервіз чайний (на 12
персон, Німеччина), рюмки-вази (круглі,
для крюшона, Чехія). Тел.: 453-79-63.
·Сервіз столовий. Тел.: (067) 423-70-71.
·Сервіз ТРОЯНДА (Німеччина, 24 предмети, столовий). Тел.: (093) 451-12-95, (063)
507-34-72.
·Сервіз чайний (Німеччина, перламутровий), м’ясорубку. Тел.: (098) 598-66-61.
·Сервіз чайний. Тел.: 419-34-05.
·Сковороду (б/к, імп., 28 см, скляна
кришка). Тел.: (099) 195-45-52.
·Скороварку БРАУН - 800 грн. Тел.: (068)
197-51-93.
·Статуетку САДКО (1970 р.). Тел.: (067)
230-04-94.
·Сушарку для рушників (нерж., ширина 45
см, висота 80 см, нов.) недорого. Тел.: (095)
065-94-90.
·Сушарку для фруктів та овочів. Тел.: (066)
103-60-97.
·Таз емальований (діаметр 50 см), каструлю.
Тел.: (066) 392-17-14.
·Таз емальований, форму алюмінієву для
виготовлення каремелі - 150 грн, форму для
печива (асорті, нов.) - 200 грн, виварку оцинковану - 150 грн, банки (3 л, 10 шт.) - 100 грн,
банки (1 л, 10 шт.) - 70 грн, візок господарський - 150 грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Таз мідний для варення недорого. Тел.:
(067) 454-60-46.
·Тарілки, чашки, каструлі. Тел.: (099) 10344-10.
·Термокружки БЕРГОФ (метал.) - 170 грн,
відерця для охолодження вин та шампанського і льоду (все в упаковці) від 70 грн, фужери БЕРГОФ (6 шт., для шампанського, в
упаковці, престижні), термоси, фляги. Тел.:
(050) 951-03-07.
·Термоси (1 та 2 л). Тел.: (067) 456-46-77.
·Термос (Китай, 2 л, перламутровий, червоний). Тел.: (095) 770-16-78.
·Форму для виготовлення «льодяників» 200 грн, банки (1 л, 10 шт.) - 80 грн, банки (3
л, 10 шт.) - 240 грн. Тел.: (063) 977-46-80.

·Вази
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·Ящики дерев. (великі). Тел.: (098) 296-05- ·Скриню (старовинна, дубова, 1,5х1 м) - 8 ·Електробритви
50, (04598) 3-66-22.

·Принимаю

послуги

заказы на домашние веники
сорго в количестве до 500 шт. по цене 30
грн за штуку с торгом. Самовывоз из Черкасской обл., Смелянский р-н. Тел.: (096)
359-29-80, (068) 061-98-29.

8.4. Меблі

куплю
·Крісло-гойдалку (можна б/к, яке потребує

ремонту). Тел.: (067) 911-29-90.
·Крісло-ліжко (розсувне, б/к, гарний стан,
для себе). Тел.: (095) 133-93-74.
·Крісло офісне (шкіряне або з тканини,
будь-який стан). Тел.: (068) 115-17-97.
·Ліжко (2-спальне, ортопедичний матрац,
б/к до 2 років). Тел.: (067) 404-45-82.
·Матрац ортопедичний. Тел.: (068) 115-17-97.
·Стіл журнальний (для себе) недорого. Тел.:
(050) 445-17-26.
·Стінку (Румунія, для себе). Тел.: (066) 75220-20.

продам

·Дзеркала до трюмо, шафу (книжкову під
склом, 1х2 м), етажерки (Чехія, дубов.).
Тел.: (067) 456-46-77.
·Дзеркало (3-стулкове, від шафи-трельяж,
гарний стан). Тел.: 453-79-63.
·Диван (2-місний, гарний стан). Тел.: (068)
123-04-16.
·Диван (2х1 м, бежевий, штучна шкіра, розсувний). Тел.: (098) 589-63-21.
·Диван (б/к, розсувний) - 300 грн. Тел.: 48370-41, (067) 628-04-53.
·Диван, два крісла (диван розсувний, бежевий колір, дивна 2 м, крісла нерозсувні)
- 1 тис.грн. Тел.: (068) 550-27-69.
·Диван (єврокнижка, розкладений 2х1,4 м,
під леопарда) - 2,3 тис.грн, торг. Тел.: (067)
873-46-20.
·Дивани (2 шт., нов., система ДЕЛЬФІН,
100х192 см, спальне місце 145х130 см, нов.,
обивка «золото амфора») - 3,2 тис.грн, кутовий (нов., 190х250 см, розсувний, система
ДЕЛЬФІН, ніша для білизни, пружинний
блок, обивка «золото амфора») - 5,3 тис.грн,
торг. Оптом знижка. Тел.: (096) 331-19-03,
355-70-60.
·Диван-книжку (б/к) недорого. Тел.: 526-01-11.
·Диван-книжку. Тел.: (067) 230-04-94.
·Диван-ліжко (кутовий, 220х160 см - кутовий, розсувний, дуже міцний). Тел.: (050)
945-50-29.
·Диван надувний. Тел.: (067) 230-04-94.
·Диван (обивка штучна шкіра, дуже красивий). Тел.: (098) 589-62-31.
·Диван (розсувний наперед, книжка) - 1 тис.
грн. Тел.: 229-96-75, (050) 229-05-54.
·Диван (розсувний). Тел.: (098) 789-14-73
(Світлана).
·Диван-софу (на метал. основі, з подушками, 2-спальний, малогабартиний, зелений
колір, норм. стан) - 2 тис.грн. Тел.: (066)
166-76-01, (066) 166-75-58.
·Диван та крісла (Боженко, ідеальний стан).
Тел.: (099) 555-87-82.
·Диван (Югославія, абрикосовий колір),
крісло - 500 грн за все, полиці книжкові
підвісні по 25 грн. Тел.: (067) 941-46-98.
·Крісла, шафу книжкову або для білизни, тумбу
для білизни або під телевізор, диван та два
крісла, антресолі для шафи. Тел.: 566-32-73.
·Крісло-ліжко (гарний стан). Тел.: (066)
139-20-54.
·Крісло на коліщатках. Тел.: 566-32-73,
(050) 441-31-60.
·Крісло офісне (б/к, ідеальний стан). Тел.:
(093) 665-17-62.
·Крісло офісне. Тел.: (096) 781-47-19.
·Крісло офісне. Тел.: 408-13-06.
·Крісло розсувне (гарний стан), софу, шафи
(2 шт.). Тел.: (066) 139-20-54.
·Куточок кухон. (м’який, колір бордовий із
рожевим, розсувний, спальне місце 185х110
см) - 3,7 тис.грн. Тел.: (097) 526-47-49.
·Куточок кухон. (нов., стіл, два стільця) - 2,6
тис.грн. Тел.: (098) 823-93-66.
·Куточок м’який (кутовий, 3,2х2,4 м, темнозелений, розсувне одне спальне місце на
ламелях, гарний стан). Тел.: (063) 982-26-50.
·Куточок м’який кухон. (без столу, гарний
стан) недорого. Тел.: (066) 274-61-83.
·Куточок м’який (Чехія, комплект: великий
диван, маленький диван, крісло, велюровий,
темний, дуже красивий), можна окремо
предмети. Тел.: (066) 273-76-40.
·Кухню МРІЯ (б/к, норм. стан, тумба з
подвійною метал. мийкою, широка тумба
2-стулкова, вузька тумба, дві підвісні
шафи) - 1,5 тис.грн, полиці книжкові (2 шт.,
корич.), стілець раритетний (1940 р., норм.
стан). Тел.: (067) 911-29-90.
·Ліжка (2 шт., Румунія, 1-спальні, 195х75 см,
б/к, матраци) по 600 грн. Тел.: (067) 421-64-76.
·Ліжко (170х200 см, куплене у цьому році).
Тел.: 419-54-02, (093) 436-74-46.
·Ліжко (195х75х40 см, нов.). Тел.: (050) 28382-31.
·Ліжко (2-спальне). Тел.: (067) 323-70-71.
·Ліжко (б/к, від німецького спального гарнітура, на точених ніжках, дерев., стиль прованс). Тел.: (093) 602-14-42.
·Ліжко (дерев., 1-спальне, б/к, гарний стан).
Тел.: 546-44-28.
·Ліжко (полуторне, дерев., гарний стан, ортопедичний матрац) - 1 тис.грн. Тел.: 433-14-13.
·Материалы для производства мебели:
груша, яблоня и др. Длина от 2 до 3 м (доска
мебельная). Тел.: (098) 326-97-99.
·Матрац (200х85 см, ортопедичний). Тел.:
(098) 769-52-04.
·Матрац (2-спальний, великий, 2х1,8х0,2 м) 300 грн. Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Меблі (б/к, гарний стан). Тел.: (066) 69174-61.
·Меблі корпусні: шафу, сервант, тумбу під
телевізор, шафу книжкову, стіл журнальний,
стінку (світла, корпусна, довжина 2,5 м).
Тел.: (095) 281-72-74.
·Меблі кухон. (тумби, тумби навісні), стіл,
крісла (2 шт.), розкладачку (метал., гарний
стан). Тел.: (098) 034-42-23.
·Передпокій, крісло нерозсувне. Тел.: (067)
377-93-41.
·Полиці книжкові (2 шт., без скла, гарний
стан) по 50 грн. Тел.: (067) 941-46-98.
·Полиці книжкові (імп., 3 шт.). Тел.: 284-76-68.
·Полицю (висота 2,35 м, довжина 60 см, ширина 22 см), шафку для взуття, диван-ліжко,
крісло-ліжко. Тел.: (099) 241-73-46.
·Поролон (товщина 10 см, розмір 2х1 м) 600 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
·Розкладачку (б/к) недорого. Тел.: (066) 31627-25.
·Розкладачку (гарний стан) недорого. Тел.:
529-04-84.
·Розкладачку дерев., ліжко нікельоване.
Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Сервант для посуду, шафу книжкову, бар
(2,8х1,9х0,4 м), карниз алюмінієвий (3 м),
тумбу під телевізор або для білизни. Тел.:
(097) 189-21-45, 497-37-09.
·Сервант ХЕЛЬГА, полиці книжкові. Тел.:
(068) 128-91-03.

тис.грн, столи дубов. (старовинні, старовинні) по 6 тис.грн. Тел.: (098) 089-64-92.
·Стіл великий (поліров., для вітальні, розсувний). Тел.: (097) 483-74-18.
·Стіл (дерев., 120х75 см, нов.), стільці м’які
(нов., 4 шт.). Тел.: (095) 338-14-49.
·Стіл (дерев., круглий, діаметр 75 см, на одній
ніжці) - 1 тис.грн. Тел.: (068) 958-19-28.
·Стіл журнальний (дерев., 100х50 см). Тел.:
(096) 443-34-27.
·Стіл журнальний (поліров., Болгарія, 1960
р.вип.), підставку для квітів. Тел.: 280-35-02,
(066) 752-60-63.
·Стіл журнальний, стільці, полицю книжкову, крісло, дошку для прасування, етажерку для квітів. Тел.: (067) 598-63-71.
·Стіл-книжку (нов.) недорого. Тел.: (067)
454-60-46.
·Стіл комп’ютерний - 1 тис.грн, стіл письм.
- 500 грн. Тел.: (093) 490-62-32.
·Стіл комп’ютерний - 1 тис.грн, стіл письм.
- 500 грн. Тел.: 565-85-77.
·Стіл комп’ютерний (великий, гарний стан)
- 500 грн. Тел.: (063) 376-94-72.
·Стіл комп’ютерний, стіл журнальний,
диван нов. Тел.: (050) 727-86-63.
·Стіл конторський (1-тумбовий, з висувними ящиками, поліров., темно-вишневий,
б/к). Тел.: (099) 137-40-81.
·Стіл кутовий, мийку кухон. (б/к). Тел.:
(095) 133-93-74.
·Стіл кухон. (розсувний). Тел.: (097) 844-92-76.
·Стіл (нов., розсувний). Тел.: (066) 311-51-96.
·Стіл обід. (поліров., нов., Чехія, з інкрустацією), сервант, тумбу, вішалку (Румунія),
полиці книжкові (з книгами), ліжко, шафи
(2 шт.), бар-торшер (Німеччина), ролети
(Китай, нов.), стінку. Тел.: (093) 121-39-17.
·Стіл (обід., розсувний, поліров.). Тел.: 52805-59.
·Стіл овальний (з полицею, 110х73 см), стіл
прямокутний (100х60 см), килим (натур.,
рарітетний, 245х165 см), світильник (метал,
скло, червоного кольору). Тел.: 563-11-50.
·Стіл письм. (140х70х75 см, з обох сторін
висувні шухляди, гарний стан, Німеччина),
стіл журнальний (120х60х55 см, гарний
стан). Тел.: (063) 530-46-45.
·Стіл письм. (кутовий, під комп’ютер) - 1,5
тис.грн. Тел.: (050) 416-61-63.
·Стіл письм. (підлітковий). Тел.: (097) 94011-02.
·Стіл письм., трюмо, стіл кухон. (таьуретки), кухню (набір), стіл круглий (розсувний), стільці офісні (2 шт., сірі, на
коліщатках), карниз алюмінієвий (3,5 м).
Тел.: (067) 599-07-79, 443-19-35.
·Стіл-тумбу (обід.). Тел.: (098) 594-45-92.
·Стільці барні (2 шт., нов., високі), стіл та
стільці з лози (ручна робота, нов.), табуретки кухон. (б/к), крісла розсувні (2 шт.),
диван (б/к, кутовий). Тел.: 428-36-66.
·Стільці дерев. (3 шт.), табуретки (4 шт.),
стіл журнальний, стілець дитячий. Тел.:
(066) 662-50-63.
·Стільці старі, стінку. Тел.: 560-18-91.
·Стінки (2 шт., світла, 4-секційна), корич.
(5-секційна), трельяж (5 секцій), куточок
м’який (диван та два крісла), столи (2 шт.,
книжка), диван розсувний, крісла (2 шт.),
ліжка (2 шт., від німецького гарнітура). Тел.:
(068) 717-95-89.
·Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2, спальню
(дубов., різна). Тел.: (067) 712-26-27.
·Стінку БРИЗ, передпокій УНАВА-2. Тел.:
(067) 758-98-98.
·Стінку (вітч., гарний стан, корич.) недорого. Тел.: (097) 425-43-21.
·Стінку, диван-ліжко, пенал. Тел.: (097) 42295-56.
·Стінку для кімнати недорого. Тел.: (093)
451-12-95, (063) 507-34-72.
·Стінку ДРУЖБА (б/к, гарний стан, корич.
колір, довжина 4,4 м, висота 2,2 м, з шафами для
одягу) - 1,8 тис.грн, торг. Тел.: (068) 279-18-00.
·Стінку, куточок м’який (велюровий), ліжко
(нов., дерев.). Тел.: (098) 598-66-61.
·Стінку (світла, корпусна, довжина 2,5 м).
Тел.: (095) 281-72-74.
·Стінку (Чехія, довжина 4,4 м, корич.,
поліров., гарний стан) - 1,6 тис.грн, торг. Табуретку пластмасову для дачі - 120 грн, стіл
журнальний (поліров., корич., СРСР) - 500
грн, тумбу для постільної білизни (корич.,
поліров.) - 350 грн, стільці м’які (3 шт.) по
200 грн. Тел.: (067) 264-22-76.
·Стінку (ширина 2 м, висота 210 см, б/к,
гарний стан, без плательної шафи) - 1,5 тис.
грн, торг, ліжко (дерев., 1-спальне, б/к, ширина 80 см, довжина 2 м) - 1,2 тис.грн, торг.
Тел.: (093) 701-61-91.
·Трюмо (б/к), стінку ФОБОС (тумба під телевізор) - 5 тис.грн. Тел.: 530-33-58.
·Тумби кухон., матраци. Тел.: (067) 106-89-13.
·Шафи (2 шт., одна Броварська) - 500 грн,
друга з дуба, можна під реставрацію, старовинний - 1,5 тис.грн, самовивезення, м. «Оболонь». Тел.: (063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
·Шафу (1,5х2 м, гарний стан) - 300 грн, софу,
трюмо (дзеркало з тумбою) - 400 грн, диван 300 грн. Тел.: 566-45-08, (093) 422-36-35.
·Шафу (3-стулкова, антресолі), шафу
(2-стулкова, з антресолями), стіл одід.
(дерев., розсувний, гарний стан) дешево.
Тел.: (093) 150-64-07.
·Шафу - 700 грн, софу - 600 грн, трюмо - 1
тис.грн. Тел.: (093) 422-36-35.
·Шафу (90х200 см), тумби (2 шт., колір вишневий, 600х90 см) дешево. Тел.: (050) 419-43-43.
·Шафу білу (б/к, висота 230 см, ширина 97 см,
без антресолей, цільний, робочий стан, Югославія) - 300 грн. Тел.: (050) 261-45-22.
·Шафу білу (б/к, висота 230 см, ширина 97 см,
глибина 57 см) - 300 грн. Тел.: (050) 375-93-79.
·Шафу для одягу (Чехія, б/к, поліров., світла,
3-стулкова), стіл письм. (2-тумбовий, Румунія,
неполіров., корич.). Тел.: (095) 065-88-75.
·Шафу книжкову (ГДР, 4 полиці, зі склом, на
ніжках, 100х140х30 см) - 280 грн. Тел.: (050)
445-76-70.
·Шафу-купе (120х60 см, Німеччина, кавовий колір). Тел.: (095) 280-43-75.

послуги

·Вывезу старую мебель. Тел.: (067) 911-29-90.
8.5. Парфуми, косметика,
галантерея
куплю
·Окуляри від + 1,5 до + 2. Тел.: (098) 227-72-04.
продам
·Білизну постільну (нов.), рушники, скатертини різні. Тел.: (097) 844-92-76.
·Бритву небезпечну. Тел.: (066) 465-66-34,
526-39-33.
·Валізи доріжні (на 2 коліщатках, нов.) - 330
грн, 1090 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
·Валізи (нов., 2 шт.). Тел.: 560-18-91.
·Валізу (65х50х20 см), підковдри дитячі (2
шт., 120х125 см, для немовляти). Тел.: (095)
451-53-68.
·Валізу (звичайна), простирадла білі, покривала, килими, ковдри ватяні та дитячі, та
танкі. Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Валізу старовинну (80х45х26 см) - за домовленістю. Тел.: 529-44-34.

ФІЛІПС - 590 грн, РЕМІНГТОН (в упаковці) - 630 грн, валізи дорожні (нов., два коліщатка) від 330 грн. Тел.:
(073) 437-91-31.
·Електробритву ХАРКІВ. Тел.: 258-59-96.
·Ковдри шерстяні. Тел.: 419-34-05.
·Ковдру атласну (нов., пухова). Тел.: 405-54-42.
·Ковдру-покривало ПАТРІСІЯ (якість світового супер-класу, розмір 2х2,4 м) - 850 грн.
Тел.: (067) 286-86-95.
·Ковдру пухову (нов.), парасольку (нов.),
штори (різні), тканини (натур.), плад (Болгарія, шерсть, нов.). Тел.: 285-72-67.
·Ковдру пухову (нов.). Тел.: 425-74-79.
·Матрац (70х190 см, б/к) - 200 грн, матраци
ватяні. Тел.: 530-33-58.
·Матрац ватяний (70 см), ковдри, білизну
постільну. Тел.: 338-16-30, (066) 272-24-04.
·Машинку для підстригання волосся,
бритву БРАУН. Тел.: (096) 007-07-01.
·Машинку для підстригання волосся. Тел.:
(096) 978-09-20.
·Машинку МОЗЕР для підстригання волосся
(нов., Німеччина) - 650 грн. Тел.: 410-45-40.
·Механізм жіночого годинника СЛАВА
(робочий, циферблат білий перламутр, квадрат). Тел.: (097) 413-18-96, 280-85-88.
·Нитки шерстяные (нов., для вязания). Тел.:
(067) 456-46-77.
·Окуляри сонцезахисні, гаманці, сумки,
ремні, шляпи, годинники, ранці для школярів (б/к), ковдри, рушники, подушки,
устілки, бюсгалтери, колготи, шкарпетки,
нитки, блиставки (нов.) дешево. Тел.: (099)
103-44-10.
·Парфуми КЛАСІК QE (Франція, Жан Паул
Галтієр, оригінал), покривало для спальні
ФРАНЦУЗЬКЕ ЛІЖКО (блакитне, Франція,
1,4х2 м). Тел.: (066) 694-69-70.
·Плед (шерсть, Болгарія, нов.), штори (нов.,
натур. тканина), парасольку, сумки (нов.)
дешево. Тел.: (097) 844-92-76.
·Подушки (2 шт., 50х70 см, розмір евро, нов.)
недорого. Тел.: 229-96-75, (050) 229-05-54.
·Подушки (4 шт., пір’я), ковдри ватяні (зимові). Тел.: 362-36-55.
·Подушки, ковдру. Тел.: 566-32-73, (050)
441-31-60.
·Подушки перові (невеликих розмірів, б/к)
недорого. Тел.: (067) 126-74-31.
·Подушки пухові. Тел.: 516-59-81.
·Подушку (90х90 см, гусяче пір’я). Тел.:
(097) 183-56-51.
·Подушку пухову (80х80 см), килим (2х3 м),
доріжку килимову (4х1 м). Тел.: (066) 567-00-75.
·Покривала (2 шт., на полуторне ліжко),
покриття на подішки, два покривала (полуторні) - 200 грн. Тел.: 544-21-49.
·Покривала (4 шт.), подушку (пухова, 80х80
см). Тел.: (098) 598-66-61.
·Покривала на диван (нов., Німеччина),
сумку польову (офіцерська, шкіряна, нов.).
Тел.: 286-68-34.
·Покривала на крісла та диван (довжина 2,12
м, ширина 160 см). Тел.: (066) 567-00-75.
·Покривало (2-спальне, шовк, з оборкою).
Тел.: 482-49-92 (після 20.00).
·Покривало (нов., термо, салатово-зелене,
атласне, стегане, 230х240 см, євро, в упаковці) - 650 грн, покривало (2х1,4 м, велюрове, Туреччина, бахрома, зелено-бежеве) 200 грн, покривало (2,15х1,85 м, 42 см рюша
з усіх сторін + 2 наволочки 50х70 см) - 300
грн. Тел.: (067) 743-43-01.
·Портфелі, кейси (шкіряні, нов.). Тел.: 27832-27.
·Портфель (шкіряний, корич., ретро, Угорщина) - 800 грн. Тел.: (096) 223-11-60.
·Простирадла лляні (білі), ковдри (ватяна
та дитяча), підковдру (біла), нитки для
в’язання, покривало (лимонне, гарний
стан), валізу недорого. Тел.: (098) 296-05-50,
(04598) 3-66-22.
·Рушники, наволочки, простирадла, завіси,
портьєри, скатертини, серветки, дзеркало
(3-стулкове, від трельяжа), сервізи (нов.,
Німеччина), самовар (ел., Тула, 3 л). Тел.:
453-79-63.
·Саквояж (натур. шкіра) недорого. Тел.:
518-95-95.
·Сумки джинсові ручної роботи (різні розміри) недорого. Беру замовлення. Тел.: (050)
769-06-61.
·Сумку (велика, на коліщатках), ковдру зимову
(б/к) недорого. Тел.: 526-01-11 (з 21.00).
·Сумку на коліщатках (валіза) недорого.
Тел.: (066) 842-14-40.
·Тканину для вишивання (біла). Тел.: 25844-03.
·Тюль (імп., з малюнком, 4 м, нов., висота
250 см) - 400 грн. Тел.: (095) 065-94-90.
·Тюль, портьєри, лляні скатертини, серветки, валізи, диплом шкіряний, ковдри
шерстяні, ковдру ватяну (2-спальна). Тел.:
513-55-68.
·Фен ВЕСНА (нов.). Тел.: (096) 470-60-80.
·Штори з тканини різні. Тел.: (097) 844-92-76.

8.6. Одяг, взуття, тканини
куплю
·Куртку (зим., фасон «москвичка», р.54-56,
чол., для себе). Тел.: (097) 171-03-43.

·Куртку (чол., р.50, зріст 180 см). Тел.: (068)

115-17-97.
великих розмірів (чол., для себе).
Тел.: (096) 369-91-47.
·Тканину «болонья» або іншу водостійку
(для себе). Тел.: (098) 227-72-04.
·Туфлі (чол., шкіряні, р.43-44), кросівки.
Тел.: (068) 115-17-97.

·Одяг

·Ботфорти

продам

(осін., нов. платформа з каблуком, замшеві, чорні, р.36) або обміняю
на сенсорний телефон (можна б/к). Тел.:
(067) 777-36-56.
·Ботфорти (р.36, замшеві, високі, платформа з каблуком). Тел.: (099) 222-99-10.
·Бриджі (чол., р.46-48, світло-вишневі, нов., Туреччина, 100 % бавовна). Тел.: (098) 326-97-99.
·Взуття (жін., р.37-39) недорого, пальто фірми
GAP, чоботи МІНЕЛЛІ (р.37), взуття літ., одяг
жін. недорого. Тел.: (093) 771-44-28.
·Взуття (жін., різне, р.37-38) по 50-200 грн.
Тел.: (066) 215-66-18.
·Взуття МЮНХЕН (жін.), МІНЕЛЛІ, шубу
(натур., Греція). Тел.: (068) 161-05-52.
·Відрізи (натур. тканина, шерсть сіра, 3,8
м), пальто (зим., натур., замшеве, р.58). Тел.:
453-79-63.
·Відрізи різних тканин. Тел.: (066) 694-69-70.
·Джинси, шорти, дублянку, пальто,
кросівки, крокси, черевики (все чол., великі
розміри, нов.) недорого. Туфлі (жін., нов.,
р.36-39) та літній жін. одяг недорого. Тел.:
(073) 437-91-31.
·Дубленку (р.46-48, коричневая, мужская) недорого. Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
·Дублянку (жін., натур., нов., з капюшоном,
р.48-50) - 1,5 тис.грн. Тел.: (098) 103-48-89.
·Дублянку (жін., нов., р.60). Тел.: (097) 21002-18.
·Дублянку (імп., чол., гарний стан, натур.
хутро, овчина, р.48), куртку (жін., імп., нов.,
р.60) недорого. Тел.: (067) 656-65-75.
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·Дублянку (нов., жін., натур. хутро, корич., ·Пальто ШЕАЛІНГ (чол., р.3XL, оригінал, ·Курточку (р.46, довжина 80 см, зріст 164

р.54-56, з капюшоном), чоботи (жін., нов.,
білі, дуті, всередині хутро, рифлена підошва, водовідштовхуючі, р.40-41) дешево.
Тел.: 519-13-89.
·Дублянку (нов., р.60), дублянку (р.48).
Тел.: (050) 212-96-30.
·Дублянку-пальто (чол., натур., нов., р.5862), пальто (жін., натур., нов.), куртки
(шкіряні, чол. та жін.), черевики (Італія,
жін., чол., р.39, 40), чоботи (жін., зим., осін.,
натур., р.38-42), джинси (імп.), халати,
кофти, костюми (спорт., р.48-50, 58-60),
куртки (осін., зим.), плащ-пальто (чол. та
жін., імп., 2 шт.). Тел.: (097) 844-92-76.
·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., р.54), шапки (2 шт., блакитна,
корич., норкові), туфлі (жін., р.39, 38, осін. та
святкові). Тел.: 400-26-93, (096) 440-36-72.
·Дублянку (чол., темний колір, р.52, б/к,
норм. стан), пальто (чол., р.52, темний
колір). Тел.: 250-43-40, (097) 297-56-00.
·Дублянку (чол., чорна, р.XXXL), куртку
(чол., чорна, шкіряна, підстібка з кролика,
комір норка, р.58), куртку (чол., пухова,
чорна, р.56), шапку-обманку (норка, чол.,
р.58-59), картуз (шкіряний, чол., чорний, на
хутрі, р.58-59). Тел.: (097) 434-54-63.
·Залишки тканин: крепдешин, натуральний
шовк, сатин, ситець; шубу каракулеву (р.52,
нов., чор., жін.). Тел.: (093) 883-09-37.
·Кожух (чол., зим., виворотка, натур.,
світлий, всередині хутро чорне, нов., р.54,
зріст 2), пальто (чол., зим., підкладка та
комір - натур. хутро, відстібаються, темнокорич., + шапка натур., р.54-56, зріст 3/4,
нов., Румунія), куртку (жін., темно-корич.,
на синтепоні, р.56, вес.-осін., нов.) недорого. Тел.: (050) 147-02-62, (097) 412-30-01.
·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.
·Костюми (р.54, зріст 176 см, чол.). Тел.:
(067) 116-41-91.
·Костюм (чол., імп., морська хвиля, смугастий, р.52-54) - 30 у.о., піджак (імп.,
модний, р.52, сзаді два розрізи) - 20 у.о. Тел.:
(067) 526-38-85.
·Кросівки (нов., жін., р.36-38) по 200 грн.
Тел.: (098) 598-66-61.
·Кросівки СОЛОМОН (нов., теплі, р.40) 600 грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Куртки (з водовіштовхуючої вощеної тканини, Англія, р.48, 52) від 100 до 200 грн,
одяг робочий (виробник КАРХАРТТ, США,
куртки, джинси, жилети, р.50-52). Тел.:
(068) 722-30-29.
·Куртку демісезонну (р.48-50, сіра), черевики (чол., р.41-42, імп., відм. стан) недорого, шапку (норкова, чол., із хвостиків,
р.56, нова). Тел.: (068) 356-17-00.
·Куртку (жін., лайка, чорні, нов., р.48-50, сучасний дизайн, Туреччина) - 800 грн. Туфлі
(жін., каблук, чорні, шкіра, р.38, 2 пари,
ідеальний стан) - 180 грн, куртку джинсову
(нов., р.48-50) - 320 грн, джинси (нов., р.4850, талыя 100 см, довжина 100 см, глибока посадка, на карманах малюнок зі стразами) - 400
грн, шубу норкову (корич., модель медуза, з
капюшоном, б/к, гарний стан) - 10 тис.грн,
торг. Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
·Куртку (зим., замшева, утеплена, великий
хутряний комір, р.48-50, жін., імп., темнокоричнева) - 2,5 тис.грн. Тел.: (098) 05763-67 (Марія Степанівна).
·Куртку (нов., жін., р.60-62, коричнева, всередині чорне хутро), халати (чол., білі, б/к,
р.48-52, зріст 3-5) недорого. Тел.: 453-79-63.
·Куртку-піджак (чорна, імп., нов., р.46-48,
жін.) - 500 грн, чоботи (чорні, лакові, р.38,
каблук наборний, висота 6 см, осін., нов.,
імп.) - 1,6 тис.грн, чоботи (корич, осін.,
Німеччина, р.38, нов.) - 500 грн, чоботи
(темно-корич., натур. шкіра, нов., р.41, на
широку ногу) - 1 тис.грн, кросівки АКТИВ
(чол., білі, Німеччина, р.42, натур. шкіра)
- 1,55 тис.грн, кросівки (Німеччина, сині,
спорт., р.37, на шнурках) - 350 грн, кросівки
АДІДАС (на липучках, р.31, білі, нов.) - 300
грн. Тел.: (067) 928-41-54.
·Куртку (пухова, нов., чол., р.50-52, Китай,
фабрична), чоботи (жін., зим., р.36, натур.
шкіра, цигейка), чоботи (утеплені, красиві,
каблук, б/к, р.36), чоботи (чол., нов., утеплені, р.42-43) недорого. Тел.: 286-68-34.
·Куртку РІБОК (жін., р.48), дублянки (жін.,
р.52-54, 46-48, б/к, гарний стан), взуття
(жін., осін., зим., р.39-40, нов. та б/к). Тел.:
(096) 443-34-27.
·Куртку (шкіряна, для байкеров), комплект
чорної шкіри. Тел.: (095) 133-93-74.
·Куртку (шкіряна, жін., р.46-48), тканину
(шерстяна, чорно-біла, по 3 м). Тел.: (050)
948-43-10.
·Куртку (шкіряна, р.48-50), дублянку замшеву (корич., р.48-52). Тел.: (098) 05763-67 (Марія Степанівна).
·Куртку (шкіряна, чол., р.52, довжина 80 см)
- 1,3 тис.грн, черевики ЕВЕРЕСТ (зим., чол.,
р.45) - 600 грн, черевики (р.45, зим., чол.) 450 грн, пальто (3 шт., 2 шт. - р.52, кашемір),
1 шт. - р.52, кашемір) по 1,15 тис.грн. Тел.:
(068) 005-21-83.
·Одяг жіночий (багато, кофти, костюми,
покривала, тюль та ін.) недорого. Тел.: (098)
034-42-23.
·Одяг з льону та хлопку (нов.). Тел.: (097)
844-92-76.
·Одяг робочий та ін. (нов.), куртки, шапки,
хустку (пухова, натур.). Тел.: (097) 844-92-76.
·Одяг та взуття (б/к та нов.) дешево. Тел.:
(099) 103-44-10.
·Одяг та взуття на реалізацію дешево. Тел.:
(067) 106-89-13.
·Пальта (Німеччина), дублянки, куртки,
джинси, шорти (все чол., великі розміри,
нов.), черевики (чол.), кросівки, крокси
(р.42-45, нов.), туфлі (жін., США, Італія,
р.36-39), одяг жін. (білий та світлий, літ.)
недорого. Тел.: (050) 951-03-07.
·Пальто жен., полушубок, куртку (нов.), сапоги муж. и детские резиновые, сапоги жен. и
туфли. Тел.: (098) 296-05-50, (04598) 3-66-22.
·Пальто (жін., великий розмір), дублянку
(р.50-52), сукню (нов., колір «пляшка», рішельє, красиве) костюм шерстяний (зеленочорний, р.54-56), кофту (червона), тканину
костюмну (шерсть). Тел.: (063) 610-26-33.
·Пальто (жін., зим., комір норковий, потрібна заміна мішковини карманів, р.46-48).
Тел.: (067) 119-38-04.
·Пальто (жін., зим., р.50), пальто (чол., осін.,
р.54, ратинове). Тел.: (067) 145-01-34.
·Пальто (осін.), шубу. Тел.: (066) 311-51-96.
·Пальто (світло-корич., р.48-50, чол.), костюм
залізничника (нов., р.48-50). Тел.: 525-46-02.
·Пальто (чол., демісезонне, гарний стан,
р.48-50). Тел.: (099) 291-09-58.
·Пальто (чол., жін., демісезонне, р.54-56),
туфлі (жін., корич., середній каблук широкий, натур. шкіра, Італія, р.39-40), плащ
(бузковий, нов., р.54-56), взуття (р.39-40),
туфлі (р.37), босоніжки (р.37). Тел.: (050)
695-36-92.

натур. овчина, темно-корич.). Тел.: (095)
338-14-49.
·Пальто (шкіряне, чол., нов., утеплене,
р.48-50) - 2,5 тис.грн, куртку (шкіряна, чол.,
б/к, утеплена, р.50-52) - 200 грн, куртку
(шкіряна, осін., р.48-50, гарний стан) - 500
грн. Тел.: 450-15-56.
·Піджак СОНІ БОНО (чол., Італія, чорний,
р.48), плащ (чол., Фінляндія, сірий, р.48-50).
Тел.: (093) 201-59-89.
·Підошву для взуття. Тел.: (097) 230-70-74.
·Плащ-накидку генеральський (1954
р.вип.). Тел.: 234-05-94.
·Плед (ч.-ш., нов.) - 250 грн; дублянку (чол.,
р.44, нов.) - 1,5 тис.грн. Тел.: (063) 977-46-80.
·Полушубок мутоновый (р.46-48). Тел.:
(066) 168-11-98.

· Продам женское белье по доступным ценам. Тел.: (096) 68822-35.

·Речі

для дівчини імп.: джинси, светри,
блузи, пальто, куртки. Тел.: (095) 703-97-43.
·Речі жін. (б/к) недорого. Тел.: (066) 766-00-52.
·Речі жіночі (б/к), взуття дитяче (б/к) недорого. Тел.: 275-34-56 (ввечері, Тетяна).
·Сорочки, теніски (чол., натур.), костюми
спорт., кофти (жін.), халати та ін. (все нов.)
недорого. Черевики, чоботи, туфлі, босоніжки, взуття гумове (все нов.). Тел.: (097)
844-92-76.
·Сукню для вагітної (довгий рукав, натур.
шерсть, р.52-54). Тел.: 428-36-66.
·Сукню (р.56-60, красива), костюм (Білорусь, зелений, нов., р.56-60), спідниці (великі розміри), шубу, дублянку (жін.), туфлі
(великий розмір, жін.). Тел.: 566-32-73,
(050) 441-31-60.
·Тканини, канва. Тел.: (099) 206-41-77.
·Тканину (гобеленова, 5х1,5 м, нов., на покривала, на перетяжку) - 480 грн. Тел.: (095)
065-94-90.
·Тканину драпову (сіра, на пальто або костюм), пальто (нов., жін., демісезонне, високий зріст, р.50-52), патьто та плащ (р.46),
дублянку штучну (р.46), куртку (жін.,
шкіряна, оздоблення - білий песець, р.50), костюм (нов., чол., сірий, р.50). Тел.: 513-55-68.
·Тканину на підстібку (різні кольори, залишки), тканини плательні, тканину для
курток, все недорого. Тел.: (066) 691-74-61.
·Тканину (оксамит, ширина 96 см, темновишнева). Тел.: (050) 419-43-43.
·Туфлі ВОК МАКС (р.39) - 1 тис.грн, босоніжки ВОК МАКС (р.39) - 700 грн. Тел.:
(066) 089-28-27.
·Туфлі (жін., р.37-38, каблук). Тел.: (098)
789-14-73.
·Туфлі (жін., чорні, шкіра, р.36, нов.,
низький каблук), костюм спорт. (жін., р.48,
нов., синьо-біл.) - 300 грн, куртку (пухова,
жін., колір бірюза, б/к, р.48) - 200 грн,
куртку (джинсова, чол., р.48, коротка, нов.)
- 300 грн. Тел.: 519-58-01.
·Туфлі (чол., нов. шкіра, р.44) - 750 грн.
Тел.: (067) 743-43-01.
·Туфлі (чол., шкіра натур., р.43). Тел.: (095)
102-11-79.

· Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45,
нові) - 650 грн. Тел.: (044) 259-8085, (097) 941-69-67.

·Туфлі (чол., шкіряні, чорні, р.45). Тел.: 46319-56.

·Туфлі

(шкіряні, високий каблук, корич.,
імп., нов., р.36), туфлі (каблук, нов., шкіра,
комбіновані, беж.-шоколадні, р.36), босоніжки (білі, нов., каблук, р.36), босоніжки
(чорно-білі, каблук, шкіряні, нов., р.36),
босоніжки (блакитні, модельні, нов., імп.,
р.36), туфлі (оливково-золотисті, каблук,
майже нов., р.36), туфлі (низький каблук,
р.36, нов.), туфлі (чол., корич., р.42, майже
нов.) недорого. Тел.: 286-68-34.
·Футболки імп. Тел.: (066) 766-00-52.
·Халат (жін., махровий, р.44-46). Тел.: (067)
945-94-44.
·Чоботи (жін., чорні, без замка, р.37,
зручний каблук 5,5 см та шириною 6 см,
імп., майже нов.) - 200 грн. Тел.: 295-83-80.
·Чоботи офіцерські (нов., хромові, р.41,
чорні) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Шматки шкіри натуральної (1 або 1,5 м)
для пошиву. Тел.: 234-05-94.
·Штани ватяні (р.48-50). Тел.: (068) 117-51-69.
·Шубу (жін., нутрія, довга, р.48-50). Тел.:
(066) 662-50-63.
·Шубу (каракулева, нов., р.50). Тел.: (050)
416-61-63.
·Шубу коротку (жін., собака, беж. колір,
довжина 82 см, рукав 74 см, напівреглан),
плащ (жін., на гудзиках, пасок, кораловий
колір, р.50-52), плащ (чор., жін., р.48, на
гудзиках, 115х120 см). Тел.: 486-27-34.
·Шубу (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 (нутрія, жін., р.50-52, довга). Тел.:
229-96-75, (050) 229-05-54.
·Шубу (нутрія, р.48-50), пальто (кашемірове, р.50-52, корич., осін., утеплене),
шапку (песець, жін., нов.), шапки-вушанки
(чол., не обманки), туфлі (чор., замшеві,
танкетка, р.39-40), чоботи (осін., чорні, р.40,
шкіряні). Тел.: (066) 567-00-75.
·Шубу (хутро лама, р.48-50, довжина нижче
коліна, колір шоколадний) - 2 тис.грн. Тел.:
(098) 247-55-17.
·Шубу (чорна, р.50, б/к), пальто (легке,
колір хакі, р.48, майже нов.), одяг жін. (р.4850). Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
·Шубу (чорний каракуль, р.52-54), шубу
(сірий козлик, р.52). Тел.: 535-70-96.
·Шубу чорну (котик, р.50-52, довжина 115 см,
гарний стан) - 500 грн, черевики (чорні, шкіра,
р.41, нов.) - 150 грн. Тел.: (063) 752-88-12.
·Шубу (штучна, чорно-біла, довжина 110
см, р.50-52) - 400 грн. Тел.: (068) 198-15-97.

8.7. Товари для дітей
куплю
·Ляльок німецьких, машинки (часів СРСР,

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

·Балдахін

продам

см), курттку (довжина 63 см, для дівчинки
12-13 років), куртку (р.44), куртку для хлопчика 8-9 років, куртку для дитини 7-8 років
(б/к) - 30 грн. Тел.: (063) 752-88-12.
·Ліжечко (дерев., матрац, захист). Тел.:
(050) 386-46-37.
·Ліжко дитяче. Тел.: 519-56-68.
·Манеж, ходунки, ванночку дитячу. Тел.:
(050) 037-08-07.
·Матрац ватяний. Тел.: 566-32-73, (050) 44131-60.
·Пальто (зим., рожеве, з капюшоном, підстібка овчина, довжина 68 см, для дитини
6-7 років, б/к, гарний стан). Тел.: (050) 14702-62, (097) 412-30-01.
·Пісочницю (скамейка, криша, деревце,
імп., нов., в упаковці), батут (174х174 см,
висота 112 см). Тел.: (095) 280-43-75.
·Речі дитячі від народження до 1 року
(гарний стан) недорого. Тел.: 451-70-32.
·Речі для дівчини от 6 міс. до 5 років (імп.,
спідниці, сукні, кофти та ін.) по 15-35 грн.
Тел.: (093) 054-19-03.
·Речі для дівчинки до 13 років (гарний стан)
дешево. Тел.: (099) 143-86-77.
·Речі для дитини від 3 до 7 років (все б/к,
гарний стан). Тел.: (098) 789-14-73.
·Речі для дитини від народження до 1 року
(гарний стан) недорого. Тел.: (093) 566-71-45.
·Речі для немовляти від народження до 6 міс.
(гарний стан) недорого. Тел.: (093) 566-71-45.
·Речі для хлопчика (брюки нав флісе, для
12-14 років), джинси, санчата. Тел.: 428-36-66.
·Рюкзаки для школи (вітч. та німецький).
Тел.: (097) 844-92-76.
·Самокати (2 шт., б/к), велосипед АЇСТ (розсувний, б/к) недорого. Тел.: (095) 617-00-50.
·Санчата (дерев., з метал. спинкою, гарний
стан) - 250 грн. Тел.: (067) 941-46-98.
·Стілець для годування (гарний стан) - 400
грн. Тел.: (098) 846-07-04.
·Сукні бальні для дівчаток 5-10 років (рожеві, сині, гарний стан) по 500 грн. Тел.:
(067) 928-41-54.
·Форму шкільну (нов., р.46-48, для хлопчика), сорочки білі (р.44-48), рюкзак
АДІДАС (чорний) недорого. Тел.: 338-1630, (066) 272-24-04.
·Шубу із шапочкою (мутонова, корич.).
Тел.: (066) 567-00-75.

8.8. Предмети інтер’єру
куплю
·Килим (б/к, для себе). Тел.: (097) 204-71-49.
·Люстру (6-, 8-ріжкова, Чехія). Тел.: (067)

936-69-40.

продам
·Вазу фарфорову («мушля», біла із золоти-

стим, велика, красива). Тел.: (095) 037-4158, (095) 449-05-85.
·Дзеркала (круглі, 2 шт.). Тел.: 525-46-02.
·Дзеркало (120х60 см), килим (2,5х3,5 м).
Тел.: 546-63-44.
·Дзеркало (150 років, старовинне). Тел.:
560-18-91.
·Дзеркало (гарний стан, від трельяжа, бокові сторони 110х20 см, середня частина
110х40 см) недорого. Тел.: 453-79-63.
·Дзеркало настінне (53х65 см) недорого.
Тел.: (095) 065-94-90.
·Доріжки (нов., килимові), люстру
(кришталь, Чехія, 5 плафонів). Тел.: (067)
230-04-94.
·Доріжку килимову (шерстяна, нов., 5,2х0,9
м) - 550 грн. Тел.: (095) 837-75-01.
·Карниз (1,5 м, алюмінієвий, нов.) - 80 грн.
Тел.: (067) 264-22-76.
·Карниз алюмінієвий (3 м) - 150 грн. Тел.:
(066) 465-66-34, 526-39-33.
·Карниз для відокремлення частини приміщення. Тел.: 419-34-05.
·Карнизи (дерев., круглі, 1,7 м, 4 шт.). Тел.:
(068) 350-78-40.
·Карнизи нерж. (трубка діаметров 4 см +
кронштейни). Тел.: (099) 241-73-46.
·Карнизи (під дерево, 3,5 м, 3 шт.) по 100
грн. Тел.: (096) 366-78-31.
·Карниз (колір венге, довжина 3 м) - 150 грн.
Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
·Карниз пластмасовий (круглий, довжина
280 см). Тел.: 463-19-56.
·Картини кримських художників недорого.
Терміново. Тел.: (097) 409-97-28.
·Килим (1,5х2 м), килим (2х3 м), доріжки
килимові (2 шт., беж.-корич., шерстяна,
зелений фон з червоними смугами збоку).
Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
·Килим (2,5х2,8 м, на підлогу, зелено-бежевий). Тел.: (050) 948-43-10.
·Килим (2,5х3,5 м), дзеркало (120х60 см).
Тел.: 546-63-44.
·Килим (2,5х3,5 м, Чехія). Тел.: (093) 45112-95, (063) 507-34-72.
·Килим (2х1,5 м, натур., Молдова, бордовогорчичний з орнаментом, гарний стан), подушки (2 шт., вітч., пухові, 50х70 см). Тел.:
(063) 982-26-50.
·Килим (2х1,5 м, шерсть). Тел.: 234-05-94.
·Килим (2х3 м, синтетичний, гарний колір),
люстри (3 шт., для коридора та кімнати) недорого. Тел.: 229-96-75, (050) 229-05-54.
·Килим (2х3 м, Сирія). Тел.: 575-59-61.
·Килим (3х2 м). Тел.: 519-56-68.
·Килим (3х4 м). Тел.: (066) 311-51-96.
·Килим (б/к, 2х3 м, вишневого кольору з малюнком - рози). Тел.: (067) 868-17-39.
·Килими (2 шт., 150х225 см) по 1 тис.грн.
Тел.: 530-33-58.
·Килими (2 шт., 2х4 м, бордові). Тел.: (067)
323-70-71.
·Килими (2 шт., 3х4 м). Тел.: (067) 423-70-71.
·Килими (2 шт., 3х4 м, шерсть). Тел.: (093)
602-14-42.
·Килими (3 шт.), доріжку килимову (3х5 м).
Тел.: (066) 034-08-10.
·Килими (3 шт., натур. шерсть). Тел.: 56705-90.
·Килими (нов., Чехія, Німеччина, 2 шт., 3х4
м). Тел.: (098) 598-66-61.
·Килими. Тел.: (098) 296-05-50.
·Килим, килим-палас, доріжки килимові
різні. Тел.: (067) 106-89-13.
·Килим настінний (3,5х2,5 м, гарний стан) 2 тис.грн. Тел.: (066) 222-75-72.
·Килим (Німеччина, 3х2 м, червоний),
килим (Польща, 3х2 м). Тел.: 418-85-20.
·Люстру (кришталь, Чехія, 6 плафонів), 12
плафонів на люстру. Тел.: (067) 230-04-94.
·Папір ДЕКОР Л-9 міліметровий (діазопапір, 1 рулон), папір міліметровий (1
рулон). Тел.: 519-58-01.
·Підсвічник ханукальний з набором свічок 95 грн. Тел.: (063) 692-22-49.
·Предлагаю живопись в рамках: природа,
животные, птицы. Тел.: (050) 206-21-46.
·Роги оленя (натур., 5 веток). Тел.: (067)
456-46-77.

на дитяче ліжко, тюль та
кріплення для тюлі - 150 грн, форму шкільну
(темно-зелений колір, для дівчинки, зріст
156 см, сарафан та піджак) - 50 грн. Тел.:
(099) 020-13-94.
·Ванночку дитячу (блакитна) - 200 грн. Тел.:
(093) 799-67-83.
·Велосипед для дитини 4-8 років (2-колесний,
2 знімні колеса). Тел.: (095) 177-51-02.
·Взуття для дівчинки (літ., р.24-25), курточку (зим., утеплена, біла, для дівчинки
8-10 років). Тел.: (099) 204-34-59.
харчування,
·Гойдалку (нов.) недорого. Тел.: 229-96-75, 8.9. Продукти
БАДи
(050) 229-05-54.
продам
·Костюм новорічний Зайчика (гарний стан,
для хлопчика), костюм Бджілка. Тел.: (096) ·Горіхи (5 кг) по 30 грн/кг. Тел.: (093) 461757-20-11.
82-10.
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·Картоплю (500 кг, середніх розмірів, само- ·Помічником в бізнес, охоронцем котеджів, ·Срочно
вивіз) недорого. Тел.: (096) 480-42-84.

9 Медицина 9
9.2 Медичні товари та
обладнання
куплю
·Пристрій САМОЗДРАВ (для себе) недорого. Тел.: (067) 686-37-46.

продам

·Апарат ДІАДЕНЗ (для сняття болю). Тел.:
(093) 451-12-95, (063) 507-34-72.
·Апарат ІРІГАТОР для чищення зубів (водяний, 6 насадок, 3 щітки, 3 трубки) - 650
грн. Тел.: (067) 911-29-90.
·Апарати слухові (2 шт., Данія). Тел.: 41807-97, (050) 150-65-08.
·Апарат СЕРАГЕМ КОМПАКТ FGM R-390
электротерапевтичний (Корея) - 6 - 8 тис.
грн. Тел.: (066) 166-76-01.
·Бандаж протигрижовий. Тел.: (068) 198-15-97.
·Біостимулятор ЮНІСТЬ - 300 грн. Тел.:
(063) 977-46-80.
·Візок інвалідний (важельний), памперси
для дорослих. Тел.: (097) 403-17-22.
·Візок інвалідний (нов., для дорослого) - 5
тис.грн, торг. Тел.: (093) 152-13-20.
·Електромасажер (нов.). Тел.: (068) 685-45-71.
·Електромасажер ХАРЬКОВЧАНКА - 100
грн. Тел.: (093) 799-67-83.
·Іплікатор КУЗНЄЦОВА, банки медичні,
грілку електричну (нова). Тел.: 526-01-11.
·Килимок турманієвий (оригінал, електричний пульт регулювання температури та
часу, 41х70 см), килимок турманієвий (1х2
м, також з регулюванням температури та
часу, для лікування суглобів та спини). Тел.:
(063) 496-37-76, (098) 845-20-90.
·Коляски інвалідні, запчастини до них, ходунки, милиці або обміняю на електроінструмент. Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
·Коляску VCWK-42L інвалідну (нов., ручне
керування). Тел.: 419-52-35 (Валентина Миколаївна).
·Коляску інвалідну (нов.) - 4 тис.грн, ходунки. Тел.: 236-19-30, (098) 420-69-22.
·Коляску інвалідну (нов.), крісло-туалет (нов.)
дешево. Тел.: 405-54-42, (067) 901-58-03.
·Коляску інвалідну. Тел.: (093) 030-74-63.
·Коляску інвалідну. Тел.: 433-06-05.
·Коляску інвалідну (Франція, гарний стан)
дешево, матрац протипролежневий (Корея,
нов.). Тел.: (099) 756-84-49.
·Коляску інвалідну (Франція), милиці дешево. Тел.: 524-67-14, (098) 032-12-38.
·Комір ШАНСА лікувальний (для лікування
остеохондроза, зняття болей в області шеї, головних болей) - 100 грн. Тел.: (068) 352-69-53.
·Крісло-коляску (нов., інвалідна, розсувна,
Канада, полегшена, 4 колеса, сумка, ручне
гальма) - 2 тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Крісло-коляску (Франція, гарний стан) дешево. Тел.: (063) 935-09-57.
·Кушетку СЕРАГЕМ. Тел.: 418-07-97, (050)
150-65-08.
·Ліжко СЕРАГЕМ (Корея) - 20 тис.грн. Тел.:
(099) 798-31-94.
·Масажер для ніг (нов., багатофункційний, гарантія 1 рік) - 5 тис.грн. Тел.: (093) 701-31-51.
·Милиці метал. Тел.: 234-05-94.
·Милиці (нов., 2 шт., з підлокотниками) 450 грн. Тел.: 410-45-40.
·Милиці нов. (для дорослих, метал.) - 150
грн. Тел.: 524-67-14.
·Милиці. Тел.: (098) 107-72-07.
·Надамо допомогу у придбанні НОРКАЛУТ
за помірну ціну. Тел.: (067) 303-21-70.
·Обруч ХАЛАХУП. Тел.: (050) 727-86-63.
·Памперси для дорослих (різні розміри,
упаковка по 30 шт.) від 260 грн. Тел.: (050)
951-03-07.
·Памперси КОМФОРТ (розмір М), ІД-СЛІП
ЕКСПЕРТ (розміри М, Л, самовивезення) 380 грн. Тел.: (099) 170-10-52.
·Памперси, пелюшки (90х60 см), прокладки. Тел.: (066) 825-18-45.
·Памперси СЕНІ АКТИВ XL (120х190 см,
«дихаючі» труси, для дорослих, 10 шт.) - 300
грн, ТЕНА 5,5 НОРМАЛ (широкі, 135 см, 30
шт.) - 450 грн. Тел.: 430-76-77, (066) 166-76-01.
·Перетинки волоських горіхів. Тел.: 516-59-81.
·Піддон для лежачого хворого (нов., в упаковці). Тел.: (095) 709-58-21, 458-51-90.
·Пояс ІНТЕРБЕЛ (нов., согреваючий, електромасажний). Тел.: 519-56-14.
·Пояс-корсет ОРТО СИСТЕМ (руководство
з експлуатації, заключення СЕК, по ліцензії
Швейцарія). Тел.: 468-24-51, (063) 256-50-58.
·Пристрій CALLA для визначення рівня цукру
у крові (нов., в упаковці), тренажер дихальний
ФРОЛОВА. Тел.: (067) 102-31-91.
·Стерилізатор медичний для інструментів
(22,5х12,5х5,5 см, кришка, в-во ГМЗ). Тел.:
486-27-34.
·Стіл приліжковий для інваліда (б/к). Тел.:
(096) 659-49-85.
·Стінку ЄВМІНОВА, електрокардіограф
(Нфмеччина). Тел.: (067) 456-46-77.
·Судно з кришкою (нов., для лежачого хворого). Тел.: (095) 709-58-21.
·Тонометр (нов., професійний, з грушею).
Тел.: (068) 356-17-00.
·Ходунки. Тел.: 274-30-49 (після 17.00).
·Накінцівники

обміняю

стоматологічні та мікродвигун (нов.) на книги, марки або монети.
Тел.: (050) 951-03-07.

9.3. Медичні послуги
пропоную
·Делаю уколы внутримышечно, беру кровь на

сахар, меряю давление. Тел.: (063) 012-34-70.
інвалідних колясок безкоштовно.
Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.

·Ремонт

0 Робота 10
10.1. Ділове
співробітництво
·Ваша дитини відбилась від рук?

Вчитель
праці (столяр, електрик, слюсар) з програмою «Відкрий себе в собі» (як варіант
акордеон, гітара) на вибір дитини. Педстаж 18 років. Бажано з наданням окремого
житла. Тел.: (066) 459-82-04.
·Ищем компаньонов: плиточников, гипсокартонщиков. Тел.: (098) 326-97-99.
·Ищу жилье и питание в обмен на помощь
по хозяйству. Тел.: (073) 157-61-16, (096)
729-68-24.
·Нужны партнеры для реставрации окон и
дверей. Иметь все инструменты. Тел.: (098)
326-97-99.

требуются маляры-штукатуры и
управляючим або будь-яку (чоловік, 47 сантехники, гипсокартонщики, плиточники
років, без шкідливих звичок). Тел.: (063) без вредных привычек. Работа сдельная.
Возможна ежедневная оплата. Тел.: (098)
611-44-04.
326-97-99.
10.2. Пропоную роботу
·Срочно требуются специалисты по штукатурке, плитке, по фасаду (утепление) и
· Ассистент по работе с персо- другим работам, без вредных привычек.
налом. Доход до 17000 грн + Тел.: (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
премии + бонусы. Тел.: (063) 722- ·Срочно требуются штукатуры, плиточники, кровельщики с опытом работы. Тел.:
16-94 (Viber), (068) 205-71-57.
(063) 855-72-77, (098) 326-97-99.
·Требуется женщина для ухода за больным
· Водители кат. Д требуются для мужчиной
после инсульта, с проживанием.
работы на маршрутах г.Киева. Тел.: (098) 845-20-90,
(063) 496-37-76.
Доход от 1000 грн в день. Жилье ·Требуется
консьержка
(Троещина,
предоставляем. Ремонт и АЗС ул.М.Цветаевой). Тел.: (096) 597-98-58.
предприятия. Тел.: (050) 900-34- ·Требуется сиделка, круглосуточно. Оплата
44, (067) 600-01-61.
договорная. Тел.: 412-84-70.
·Требуются фасадчики по утеплению дома,
· В транспортное предприятие работа сдельная (Киевская область). Тел.:
требуются охранники. Сутки (098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
через двое. 450 грн/смена. Тел.: ·Шукаю фахівця-оптика для ремонту (юстировки) бінокля (подвійне зображення). Тел.:
(067) 600-01-61, (066) 521-53-97.
(068) 722-30-29.
·В школу на Оболони требуется дневной
сторож. Зарплата 200 грн за смену. Тел.: 10.3. Шукаю роботу
(097) 177-83-56.
·Автомийником. Тел.: (068) 108-00-00.
·В школу на Оболони требуется раздатчица ·Адміністратором, заступником директора,
пищи на кухню. Тел.: (097) 177-83-56.
директором, менеджером, диспетчером
(досвід 15 років, вища технічна освіта). Роз· Диспетчер-кассир требуется в гляну всі пропозиції. Тел.: (095) 532-75-21.
транспортное предприятие. Жен- ·Адміністратором, офіс-менеджером або
щина. Сутки через двое. 800 грн/ іншу (дівчина, без шкідливих звичок,
смена. Тел.: (066) 521-53-97, (067) знання оргтехніки, серйозне ставлення до
роботи). Тільки серйозні пропозиції. Тел.:
600-01-61.
(093) 788-39-58.
ё Изготовление закусок. Польша (3 ·Будь-яку в ательє з пошиву жіночого
можна підсобником (3 розряд),
мес.). А также другие вакансии для одягу,
Солом’янський р-н. Тел.: (067) 177-63-99.
мужчин и женщин. Лиц. МСПУ № ·Будь-яку в атерьє індпошиву одягу (є власні
847 от 08.06.2018 г. Тел.: (067) 354- замовлення, забезпечу швейної фурнітурою
37-98 (viber), (067) 354-37-99.
по собівартості). Тел.: (067) 177-63-99.
·Ищу электриков, сантехников высшего ·Будь-яку високооплачувану або на вихідні
класса. Есть работа с жильем, 3-разовым дні (молодий чоловік, киянин, без шкідливих звичок). Тел.: (066) 333-32-23.
питанием. Тел.: (098) 326-97-99.
·Нужен ремонт СВЧ-печи. Тел.: (068) 356- ·Будь-яку високооплачувану або на вихідні
дні (молодий чоловік, киянин, без шкід17-00.
·Нужен сварщик, сантехник, плотник, арма- ливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
·Будь-яку високооплачувану (молодий хлотурщик. Тел.: (050) 352-77-69.
·Нужна консьержка - 200 грн/сутки. Трое- пець). Тел.: (097) 146-22-91.
·Будь-яку високооплачувану роботу (інтещина, ул.Драйзера. Тел.: (096) 374-81-73.
лектуально та фізично розвинутий чоловік).
Тел.:
(063) 611-44-04.
· Нужна сиделка для пожилой
женщины. В центре города с ·Будь-яку з 18.00 до 6.00 (чоловік, досвід).
проживанием и питанием. Есть Тел.: (067) 866-92-42.
·Будь-яку (молодий чоловік). Тел.: (093)
оплата. Тел.: 236-19-30, (098) 420- 092-38-90.
69-22.
·Будь-яку надомну (військовий пенсіонер,
·Нужна сиделка с 9-го сентября, на 1 месяц. інвалід другої групи). Тел.: (096) 369-91-47.
Можно с проживанием. Или с 8.00 до 20.00. ·Будь-яку надомну (жінка-інвалід). Інтим не
Оплата договорная. Тел.: 412-84-70, (098) пропонувати. Тел.: 519-34-97.
456-56-83.
Будь-яку підроботку з оплатою після зміни
·Нужны каменщики, штукатуры, электрики, ·або
на наступний день, можна прибиральсантехники. Тел.: (098) 032-10-66.
ницею. Касиром не пропонувати. Тел.: (066)
·Нужны каменщики, штукатуры, электрики, 160-01-40 (Олена).
сантехники. Тел.: (099) 486-74-70.
·Будь-яку (повненька жіночка). Тел.: (096)
·Нужны рабочие: сварщики, слесари, элек- 374-81-73.
трики, арматурщики, сантехники. Тел.: ·Будь-яку разову (чоловік, киянин). Тел.:
(063) 394-57-23.
(096) 055-13-98.
ё Официальная работа в Европе от ·Будь-яку. Тел.: (096) 069-80-41.
десятков прямых работодателей. ·Будь-яку тимчасову зварювальником,
Польша - зарплата 20-30 тыс.грн. електриком з безкоштовним житлом та щоденною оплатою. Об’єм роботи від 10 днів.
Чехия, Германия, Франция, эстония Тел.:
(050) 280-64-50.
- зарплата 35-45 тыс.грн. Предо- ·Бухгалтером за сумісництвом (досвід).
ставляется жилье. Помощь с доку- Тел.: (073) 100-27-99.
ментами. Лиц. МСПУ АВ № 547294 ·Вантажником, можна разову. Тел.: (068)
от 10.09.2010 г. Тел.: (098) 956-98- 300-38-67.
63, (095) 542-34-25 (Виктория).
·Вантажником разову (є свій автомобіль).
Тел.: (068) 421-47-07.
Помічник для вирішення ад- ·Вантажником разову. Тел.: 510-50-80.
міністративних питань. Дохід до
Вантажником, різноробом (киянин), мож17000 грн + премії + бонуси. Тел.: ·ливо
разову. Тел.: (098) 908-90-99.
(063) 722-16-94 (Viber), (068) 205- ·Вантажником, різноробом разову. Тел.:
71-57.
(098) 465-66-25.
· Помічник з досвідом торгівлі. Без ·Вахтером, комендантом, сторожем, охоронцем (чоловік, 51 рік, досвід, без шкідливих
матеріальної відповідальності. звичок, киянин). Тел.: (095) 600-02-14.
Повна або часткова зайнятість. ·Викладачем з підготовки дітей до школи
Дохід до 17000 грн + премії + бо- 1-2 кл., можу забирати дитину зі школи
нуси. Тел.: (066) 959-07-45, (093) та зробити уроки до 4 кл. Інтим не пропонувати. Тел.: (068) 596-98-80.
451-43-73 (Viber/Telegram).
·Виконавцем робіт, майстром з ремонтно· Помічник по адміністративній будівельних робіт (досвід 30 років). Тел.:
роботі. Стандартний або гнучний (097) 068-16-39.
Виконавцем робіт по ремонтах та оздоблюграфік. Дохід до 17000 грн + ·вальних
роботах (стаж 30 років). Тел.: (066)
премії + бонуси. Тел.: (066) 959- 037-68-29.
07-45, (093) 451-43-73 (Viber/ ·Вихователем для хлопців (чоловіче вихоTelegram).
вання). Приватний тренер, спринт, вибухова
·Потрібна доглядальниця (бажано з ме- сила, ЗФП, атлетизм. Тел.: (050) 544-16-92.
дичною освітою) для 80-річної бабусі. За ·Водієм (кат. В,С,D,Е; досвід міжнародних
проживання та догляд. Київ, Оболонь. Тел.: перевезень, закордонний паспорт). Тел.:
(095) 633-41-57.
(067) 969-85-45.
·Потрібна санітарка для лежачої жінки, 1 ·Водієм (кат.В,С,Е). Тел.: (063) 610-53-23.
година на день. Тел.: (068) 126-31-07.
·Водієм (киянин, 34 роки), бажано лівий
ё Потрібні на роботу в Польщу берег. Тел.: (093) 167-54-44.
Водієм (киянин, стаж роботи більше 25
швеї, зварювальники. Робота в Ні- ·років)
на своєму МІЦУБІСІ АУТЛЕНДЕР
меччині, Швеції, Франції, Чехії, (2007 р.вип.). Тел.: (067) 746-24-58.
Польщі. Ліцензія МПСПУ АВ ·Водієм на вашому авто (другий клас,
547294 від 10.09.2010. Тел.: (099) кат.В,С,D; без шкідливих звичок, 55 років,
534-63-35, (097) 675-93-15, (067) досвід 27 років). Тел.: (095) 203-95-54.
·Водієм на вашому авто (другий клас,
455-06-64.
без шкідливих звичок, досвід 27
·Потрібні фахівці для укладки цегли для бу- кат.В,С,D;
років). Тел.: (095) 203-42-54.
дівництва будинку. Тел.: (067) 975-88-59.
Водієм на вашому автомобілі (другий клас,
·Приглашаю мастера для подключения ·кат.В,С,D;
без шкідливих звичок, 55 років,
спутниковой программы через интернет. досвід 27 років). Тел.: (067) 966-42-89.
Тел.: (067) 526-38-85.
·Водієм на вашому автомобілі (стаж 25
· Рибопереробному підприємству років, досвід). Тел.: (095) 203-92-54.
(Київська область) потрібні паку- ·Водієм на своєму ДЕУ НЕКСІЯ. Тел.: (066)
вальники продукції, обробники 983-70-43 (Сергій).
риби, водій навантажувача, ван- ·Водієм на своєму мікроавтобусі РЕНО
(фургон, 10 куб.м, довжина 3,4
тажники. З/п від 11000 грн. Безкош- МАЙСТЕР
висота 1,85 м, ширина 1,7 м, також 2 пасатовне житло і обіди. Виплата зар- м,
жирських місця, вантаж до 1,5 т). По Києву
плати по завершенню вахти. Тел.: та за містом. Тел.: (098) 926-40-90.
(097) 810-18-48, (050) 953-10-32
·Водієм на своєму РЕНО КАНГО (знання
міста), можна разову або охоронцем (чо· Сварщик-рихтовщик требуется с ловік, 60 років). Тел.: (066) 937-68-30.
навыками маляра для работы с ку- ·Гувернанткою для школяра (забрати зі
зовами автобусов в Киеве. Жилье школи, прогулянки, ігри, уроки, жінка, 51
рік, киянка, вища освіта, досвід в сім’ях, попредоставляем. З/п 25000 грн. рядна,
відповідальна, виконавча, без шкідТел.: (067) 600-01-61, (050) 900- ливих звичок). Тел.: (099) 763-43-99.
34-44.
·Диспетчером на дом. тел. (віруючий християнин). Тел.: (067) 597-31-24 (Павло).
· Срочно ищем компаньонов: гип- ·Доглядальницею (відповідальна, порядна
сокартонщики, штукатуры, плиточ- жінка). Тел.: (099) 204-04-38.
ники. Без вредных привычек. Тел.: ·Доглядальницею (досвід, медична освіта).
(098) 326-97-99, (063) 855-72-77.
Тел.: (098) 513-21-93.
·Срочно ищем кровельщиков без вредных ·Доглядальницею (досвід, стаж). Тел.: (068)
836-69-07
(Олена).
привычек. Зарплата сдельная. Тел.: (098)
326-97-99.
·Доглядальницею (жінка, досвід, візьму до
·Срочно нужны строители: плиточники, себе до села Черкаської обл. Чигиринсьштукатуры, жилательно христиане (веру- кого р-ну лежачого чоловіка або жінку) на
ющие, без вредных привычек). Тел.: (098) короткий або тривалий термін. Тел.: (097)
670-44-10, (04730) 9-56-16 (Людмила).
326-97-99, (063) 855-72-77.
·Срочно требуется консьерж (женщина ·Доглядальницею (жінка, досвід, візьму до
пенсионного возраста). Никольская Бор- себе до села Черкаської обл. Чигиринсьщаговка, возле обойного рынка. Условия кого р-ну лежачого чоловіка або жінку) на
короткий або тривалий термін. Тел.: (097)
работы хорошие. Тел.: (098) 015-88-51.
·Срочно требуются кровельщики по же- 670-44-10, (04730) 9-56-16 (Людмила).
стяным работам, сантехники, электрики и · Доглядальницею (жінка) з прожиштукатуры. Высокооплачиваемая работа. ванням. Графік тиждень через тиТел.: (098) 327-97-99, (063) 855-72-77.
·Срочно требуются маляры-штукатуры без ждень. Тел.: (097) 670-44-10.
вредных привычек. Зарплату гарантируем. ·Доглядальницею з проживанням (маю доТел.: (098) 326-97-99.
свід роботи). Тел.: (068) 708-37-17.

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

·Доглядальницею (стаж 10 років, рекомендації),
з будь-яким графіком. Тел.: (067) 774-53-59.
·Домробітницею (дівчина, досвід, знання
сучасної побутової техніки, медична освіта), можна разову. Тільки серйозні пропозиції. Тел.: (097) 247-70-71.
·Домробітницею з проживанням. Тел.: (063)
166-54-52 (Юлія).
·Домробітницею (порядна, чесна, жінка,
прибирання квартири, прасування, досвід
в сім’ях). Інтим не пропонувати. Тел.: (067)
965-82-25.
·Електриком. Тел.: (096) 350-00-05.
·Збирачем меблів, бажано у Дніпровському
р-ні. Тел.: (095) 532-33-06 (Микола).
·Кур’єром або іншу будь-яку високооплачувану (киянин, знання міста, відповідальний,
без шкідливих звичок). Тел.: (067) 404-34-77.
·Кур’єром, охоронцем або іншу тимчасову з
гідною оплатою (киянин, 35 років, без шкідливих звичок, гарне знання Києва). Тел.:
(066) 333-32-23.
·Кур’єром по доставці документів. Тел.:
(066) 629-04-31.
·Кухарем в офіс або сім’ю. Тел.: (097) 27975-57.
·Кухарем в офіс (досвід, професіонал). Тел.:
(096) 875-79-73.
·Лайф коучем, фінансовим експертом,
ризик-менеджером, девелопером. Тел.:
(066) 572-90-46.
·Майстром з ремонту меблів. Тел.: (099)
308-62-11.
·Малярем (досвід). Тел.: (096) 700-34-50.
·Масажистом (чоловік, киянин), разову.
Тел.: (096) 055-13-98.
· Массажистка владеет разными
видами массажа профессионально. Тел.: (067) 263-86-85,
(066) 394-65-04.

·Медсестрою. Тел.: (097) 527-70-33.
·Мийницею, прибиральницею з проживанням. Тел.: (099) 204-04-38.
·Мийницею, прибиральницею. Тел.: (050)
643-44-89, (097) 889-50-82.
·Музыкантом (клавишник, композитор, оркестровый музыкант). Преподавание. Образование высшее. Тел.: (067) 921-30-22.
·Муляром, плиточником (будь-яка складність). Тел.: (063) 472-52-55.

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

·На выходные с ежедневной оплатой. Тел.:
(093) 087-75-51.

·Надомну без застав та продаж. Тел.: (063)
947-51-31.

·Нянею для дитини від народження (досві-

чена медсестра), повна або часткова зайнятість. Тел.: (099) 564-12-04.
·Нянею для дитини (повний догляд за
вашою дитиною, прогулянки, розвиваючі
ігри, заняття). Киянка (51 рік, вища освіта,
досвід в сім’ях, маю рекомендації, порядна,
відповідальна, добра, без шкідливих звичок,
заміжня, маю двох дорослих дітей). Тел.:
(099) 763-43-99.
·Нянею, доглядальницею, прибиральницею, мийницею з проживанням. Тел.:
(066) 630-04-19.
·Охоронцем на денну зміну (42 роки, середня технічна освіта, форма одягу костюм,
досвід, служба в армії), від 500 грн/зміна.
Тел.: 301-50-09 (Ігор).
·Охоронцем, швейцаром, гардеробником,
кур’єром (62 роки, досвід 17 років, спортивної статури, високий на зріст, освіта
вища). Розгляну всі серйозні пропозиції.
Тел.: (095) 389-39-94 (Олег Олександрович).
·Пишу пісні, шукаю виконавців, співаків.
Тел.: (068) 418-18-57 (Оксана).
·Плиточником каменщиком. Тел.: (063) 47252-55.
·Плиточником. Тел.: 405-58-67, (096) 94890-49.
·Подобову. Тел.: (066) 630-04-19.
·Помічником в бізнес, охоронцем котеджів,
управляючим та іншу (молодий чоловік,
42 років, інтелектуально та фізично розвинутий). Тел.: (063) 611-44-04.
·Помічницею по дому, компаньйонкою, доглядальницею. Тел.: (066) 087-43-61.
·Продавцем, касиром (жінка, 43 роки). Тел.:
(063) 886-53-91.
·Продавцем. Тел.: (063) 610-22-95.
·Продавцем. Тел.: (068) 984-10-67.
·Профессіонал з ровитку та управління населеними пунктами, ОТГ, районами та областями. Тел.: (066) 572-90-46.
·Профессиональный администратор с
опытом работы и знанием трех языков любую надомную административную работу без использования ПК. Знакомства, сетевой маркетинг и работу в такси не предлагать. Тел.: (066) 723-11-43, (098) 795-84-55
(Маргарита).
·Раздатчицей листовок на выходные, с
ежедневной оплатой. Тел.: (096) 308-39-45.
·Різноробом або іншу на виробництві, постійну, можна разову. Розгляну всі пропозиції. Тел.: (097) 644-87-91.
·Різноробом, вантажником зі щоденним
розрахунком, в межах Києва. Тел.: (093)
766-91-74.
·Різноробом, охоронцем, підсобником,
можна з проживанням (киянин, 60 років).
Тел.: (097) 486-34-07.
·Різноробом, охоронцем, слюсарем, можна
тимчасову або постійну, з проживанням або
без (киянин, 58 років). Тел.: (098) 939-47-44.
·Робітником кухонним (киянин, 45 років,
досвід). Тел.: (067) 425-17-49.
·Садівником на дачній ділянці (чоловік, 50
років, досвід). Тел.: (067) 847-71-17 (Михайло).
·Секретарем (58 роки, вища економічна,
Ворд, Ексель) на півокладу, Голосіївський
р-н. Тел.: 525-96-94.
·Складачем ручок або іншу надомну роботу
(м.Біла Церква). Тел.: (096) 753-24-96.
·Складачем ручок або іншу надомну роботу,
м.Біла Церква. Тел.: (096) 753-24-96.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (050) 629-62-08.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (063) 120-96-76.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (066) 717-93-52.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (068) 706-30-46.
·Столяром-встановлювачем, можна разову.
Тел.: (093) 948-86-49.
·Сторожем, бажано з наданням житла. Тел.:
(098) 326-97-99.
·Сторожем, охоронцем (чоловік, 56 років).
Тел.: (095) 086-69-51.
·Черговим, консьєржем, сторожем доба/
троє (чоловік, без шкідливих звичок). Тел.:
(093) 008-76-82.
·Штукатуром, покрівельником, покрівля
дахів, малярно-штукатурні роботи (чоловік,
без шкідливих звичок). Тел.: (099) 002-17-89.
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·Баян ЄРА (для себе). Тел.: (063) 562-50-29.
·Гітару ТРЕМБІТА (6-струнна, для себе) до
800 грн. Тел.: (067) 119-38-04.

продам
·Акордеон, баян, ремні плечові, тамбурин,
11.1 Спорт, туризм,
пюпітр, скрипку (1/8), мандоліну. Тел.: 331відпочинок
27-29.
куплю
·Акордеони. Тел.: (099) 335-66-49.
·Байдарку (спорт. або любительську, 1 або ·Баян БАРКАРОЛА МОНТАНА (5-рядний)
2-місну, для себе). Тел.: (067) 911-29-90.
- 300 у.о., баян ЕТЮД-205М (Тула) - 200 у.о.,
·Велотренажер (будья-який стан). Тел.: гармошку (нов.) - 100 у.о. Тел.: (067) 878-56-42.
(068) 115-17-97.
·Гітару (нов., 7-струнна, чохол, 1978 р.вип.,
·Гантелі, гирі. Тел.: (068) 115-17-97.
Чернігів) - 1,3 тис.грн. Тел.: 280-35-02, (066)
·Двигун для пароплана, кайт. Тел.: (094) 752-60-63.
925-26-44.
·Електробаян БАРКАРОЛЛА з міді-сис·Мішок спальний, намет, приладдя для темою (5-рядний). Тел.: (067) 672-58-58.
риболовлі, стілець розсувний, стіл тури- ·Метроном механічний. Тел.: (095) 133-93-74.
стичний, кораблик прикормочний. Тел.: ·Піаніно АКОРД недорого. Тел.: (050) 442(098) 227-72-04.
33-76.
·Пневмопістолет МАКАРОВ або ін. Тел.: ·Рояль (білий, відмінний стан, відреставро-

(068) 115-17-97.
ваний майстром), піаніно (Німеччина, колір
·Рушницю мисливську (гладкоствольна, для темно-коричневий горіх, поліроване, гарне
себе). Тел.: (093) 150-64-07.
звучання, хор. стан). Тел.: (099) 100-42-51.
·Синтезатор БРАВІС (5 октав, 54 клавіші) продам
450 грн. Тел.: (050) 951-03-07.
·Акваланг. Тел.: 530-33-58.
·Акваріуми для риб (140 л, нов.) - 290 грн. ·Синтезатор КАСІО. Тел.: (095) 350-79-60.
·Синтезатор ЯМАХА EZ-200 (великий).
Тел.: (050) 951-03-07.
·Акваріуми (нов., 130 л) - 260 грн. Тел.: Тел.: (095) 280-43-75.
(073) 437-91-31.
11.4 Антикваріат,
·Бінокль. Тел.: (099) 551-30-41.
коштовності
·Вудки нов. (7, 8, 9 та 11 м, імп.) від 1,2 тис.
грн до 4 тис.грн. Тел.: (068) 414-66-71 (Микуплю
кола Вікторович).
·
Антиквариат.
Военную
форму,
·Вудку з катушкою (довжина 5 м). Тел.:
значки, иконы, монеты, фото(096) 007-07-01.
графии, самовары, статуэтки,
·Вудку розсувну. Тел.: (096) 978-09-20.
·Гантелі (нерозсувні, 10 кг) - 600 грн, 6 кг коралловые бусы, янтарь, пар- 350 грн, 5 кг - 300 грн, 3 кг - 200 грн, 2,5 фюмерию, книги, картины, часы
кг - 200 грн. Тел.: (067) 587-67-95.
и другое. Дорого. Тел.: (098) 761·Гантелі (нов., наборні, 2 шт., хромовані). 58-38, 383-80-32.
Тел.: (050) 414-05-65.
Аптечки військові (жовтого кольору, вітч.).
·Гантелі (спорт., 2 шт., по 4 кг) - 400 грн. ·Тел.:
(050) 558-60-95.
Тел.: (099) 520-78-85.
Знаки, бінокль, фотоапарат, картини, го·Ковзани з черевиками (чол., р.38) - 100 грн. ·динники,
іграшки СРСР, роги сайгака, ніж,
Тел.: (066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
іграшки для ялинки, грамплатівки
·Ковзани (р.37, 39, бігові). Тел.: (067) 672- кортик,
(рок-музика), прапор СРСР, статуетки, са58-58.
мовар, бивень, шахи, іграшки (СРСР), маг·Компресор для аквалангів. Тел.: (097) 253- нітофон, намисто, бивень моржа. Тел.: (050)
21-57.
680-66-20, (097) 571-15-90.
·Кульки для пневмопістолета. Тел.: (068) ·Значки, гроші паперові, монети, облігації,
115-17-97.
старі лотерейні квитки, старі поштові листівки,
·Лижі (5 пар) - 1,1 тис.грн за все. Тел.: (094) фотографії та ін. Тел.: (067) 234-45-91.
906-01-75.
· Книги, открытки, награды,
·Лижі бігові (дерев.). Тел.: (066) 662-50-63. значки, хрусталь, вазы, сервизы,
·Лижі бігові КАРЕЛІЯ, СПОРТ (2 пари, 210 фигурки, серебро, бижутерию,
см, 150 см), санчата дитячі. Тел.: 278-32-27.
картины, иконы, мебель,
·Лижі бігові (нов., дерев., без кріплення) - часы,
зеркало, игрушки, шкатулки, по350 грн. Тел.: (095) 948-28-21.
·Лижі бігові (різні, б/к) від 100 грн суду. Выезд. Тел.: 223-51-49.
(МАЛИШ) до 400 грн (БЕСКІД) та черевики, кригобур ЛЕНІНГРАД (нов.) - 400 грн, ё Коллекционер покупает: военную
шахи (подарункові, ексклюзив, Індія) - 1,5 форму СССР, сапоги хромовые,
бурки, награды, значки, янтарь, зубы
тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.
·Лижі МЛАДОСТЬ гірські, лижі бігові ДІ- кашалота, бивень, сервизы, ковры
НАМО УКРАЇНА з палицями. Тел.: (095) ГДР, книги, картины, часы. Самовары,
709-58-21, 458-51-90.
фотоаппараты, серебро, бинокли. Ко·Масажер для ніг (інфрачервоний луч). Тел.: ньяк, игрушки (СССР). Тел.: (098)
(063) 186-58-22, (097) 391-11-34.
·Масажер РОВЕНТА для ніг (Німеччина). 292-11-32, (095) 900-25-88.
·Монети (1700-1991 р.), значки, шахи
Тел.: (093) 201-59-89.
дерев’яні, нагороди, годинники, іграшки
·Матрац надувний (пляжний). Тел.: (066) ялинкові
(на прищепці), фотоапарати,
311-51-96.
іграшки та ігри СРСР, янтарні, коралові та
·Мішок спальний (хутровий, по типу «чулка», бакелітові буси, статуетки, срібні (1920без блискавки). Тел.: (067) 593-56-42.
1980 р.) каблучки, сережки, запонки та
·Мотор ВІТЕРЕЦЬ-8 для човна (гарний стан) інше. Тел.: (097) 748-52-83.
- 140 у.о., рушницю для підводного полювання ·Монети, марки, паперові гроші для ко- 110 у.о., намет (4-місний, Польща) - 125 у.о., лекції. Тел.: (067) 911-29-90.
приладдя для зим. та літ. риболовлі. Тел.: (066)
·Монети СРСР (1 кг) - 100 грн. Тел.: (095)
215-67-22, (098) 846-67-30.
850-05-02.
·Нарди великі - 250 грн. Тел.: 410-45-40.
·Обладнання для тенісного майданчика ·Монети СРСР. Тел.: (067) 911-29-90.
(13,4х6,1 м, дві ракетки, 4 м’яча, сумка).
продам
Тел.: 412-79-70.
·Документи з приватного архіву: МВС,
·Окуляри сонячні (темні) недорого. Тел.: УПЦ, Київгаз, КМДА. Тел.: 525-96-94.
(066) 766-00-52.
·Колекцію зірок Давида - 250 грн, кулони.
·Плащ-накидку генеральський (1954 Тел.: (095) 948-28-21.
р.вип.). Тел.: 234-05-94.
·Колекцію царських монет Російської ім·Примус туристичний. Тел.: (068) 221-97-30. перії (початок 19 ст., більше 200 років, в
·Прокладку для головки блока циліндрів гарному стані). Тел.: (067) 319-67-89.
для човникових моторів ВИХОР-30 (нов., ·Кулони «Зірка Давида» (колекція) - 200
грн. Тел.: (094) 906-01-75.
СРСР) - 120 грн. Тел.: (096) 659-49-85.
·Ракетки для великого теніса - 150 грн, ба- ·Лампу гасову. Тел.: (066) 883-22-97, (067)
сейн дитячий надувний (діаметр 1,5 м, ви- 172-59-89.
сота 30 см) - 200 грн, круг надувний - 50 грн. ·Листівки старовинні, фотокартки, докуТел.: (093) 461-82-10.
менти часів Рейху. Тел.: 234-05-94.
·Ракетки для великого тенісу. Тел.: (098) ·Монети Німеччини. Тел.: (096) 978-09-20.
247-55-17.
Монету срібну (1 карбованець, 1749 р.,
·Ракетку ЮНАЦЬКА для великого теніса, ·Єлизавета-2,
діаметр 4,1 см), самовар (18
ракетки для пін-понга, лижі бігові КА- ст.). Тел.: (066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
РЕЛІЯ, СПОРТ (2 пари, 210 см, 150 см),
·
Намисто
бурштинове.
Тел.: (098) 897-98-01.
ковзани (р.39, 2 пари), ключкі хокейні (2
шт.), санчата дитячі, м’ячі для великого ·Приймачі: ФІЛІПС BX-115U (1950 р.вип.),
тенісу ОПТЕМІД (Чехія, 3 шт., в упаковці, ОЛІМПІЯ-502W (1950 р.вип., фірма «Саноранжеві). Тел.: 278-32-27.
сенверк»), ГРАЄТС (Австрія, 1934 р.вип.),
(1957 р.вип., ФМ-діапазон), ТЕЛЕ·Рюкзаки (2 шт., нов., в упаковці, великі, РИГА-10
фірмові) по 2 тис.грн. Тел.: (066) 222-75-72. ФУНКЕН-975GWK-СУПЕР (1937 р.вип.),
НОРА-ВАЙН-W791 (1937 р.вип.), ОКТЯБРЬ-2
·Рюкзаки шиті (гобелен + джинс) від 400 (1953 р.вип.). Тел.: (098) 718-07-42.
грн. Тел.: (063) 360-86-92.
Пристрій для прання білизни (антикварне,
·Рюкзак (новий), кріплення для лиж, лижі (2 ·дерев.,
«рубель», гарний стан). Тел.: 453-79-63.
пари), ковзани (р.23). Тел.: 463-19-56.
Форму офіцера морської авіації. Тел.: (050)
·Сейф для документів (довжина 46 см, ши- ·948-43-10.
рина 35 см, глибина 21 см, товщина металу
5 мм) - 500 грн. Тел.: (073) 013-81-74.
·Солярій ФІЛІПС (виробник Нідерланди, 11.5. Книги, філателія, інше
куплю
б/к, відм. стан, декольте, студіо НВ-311,
6-ламповий, самовимикач, висота 54 см, · Автомодели масштабные, металширина 34,5 см) - 1,5 тис.грн. Тел.: (066)
лические, пластмассовые, в любом
181-46-97.
·Тренажер BCR-1500 (Райдер), б/к. Тел.: виде и состоянии. Сделанные в
СССР, а также зарубежных про(050) 414-05-65.
·Тренажер А-БРОКЕД (в комплекті набір изводителей. Куплю журналы «За
змінних пружин, гарний стан, нов., ) - 550 рулем» до 1970 г.в. Тел.: 237-39-30,
грн, торг. Тел.: (096) 331-19-03, 355-70-60.
(050) 169-57-73, (063) 237-39-30,
·Тренажер для пресу та спини (б/к) - 1,3 тис. (096) 533-23-52.
грн, торг. Тел.: 486-80-21.
з записами класичної музики
·Тренажер ручний (для м’язів пресу), мотор ·і Грамплатівки
ВИХОР-20Р, мішок спальний, кригобур джаза. Тел.: 528-25-26.
·Книги: «Альтернативная онкология» (1-2
гвинтовий. Тел.: 234-05-94.
часть), Гордєєва «Победить рак», Гарбузов
·Трос для човна. Тел.: 419-34-05.
«Питание при раке». Тел.: (098) 247-55-17.
·Чоботи-броди (для риболовлі, б/к, гарний ·Книги з домашньої бібліотеки (для себе).
стан). Тел.: (095) 133-93-74.
Тел.: (099) 191-53-01.
·Човен АВТОБОТ (двигун ВІТЕРЕЦЬ-8, ·Книги старовинні дорадянських часів.
пристрій для перевезення в зібраному вигляді на будь-якому автомобілі). Тел.: (066) Тел.: (050) 558-60-95, (097) 368-70-30.
·Книгу «Альтернативная онкология» (1-2
053-83-17.
частина), Гордєєва «Победить рак», Гар·Шахи, шашки (в коробках). Тел.: 482-49-92 бузов
«Питание при раке», Сидоров «Его
(після 20.00).
величество витамин». Тел.: (093) 461-82-10.
·Штангу (160 кг, тренувальна, стійки на за- ·Монети, марки дорого. Тел.: (093) 701-31-51.
мовлення, розсувні, гантелі, гиря 16 кг) - 14
·Річну підписку газети «Комсомольська
тис.грн, торг. Тел.: (099) 012-16-69.
правда в Україні» за 2017 рік за 120 грн (для
послуги
себе). Тел.: (095) 461-57-01.
·Велосипедист ищет попутчика для пропродам
гулок на велосипеде. Тел.: (067) 425-17-49.
·Восстанавливаю волейбольные, фут- ·Бібліотеку домашню. Тел.: (098) 400-88-83.
больные мячи. Делаю ремонт недорого. · Бюст Висоцького (метал., 14 см) Тел.: (095) 023-30-94.

200 грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097)

11.3 Музичне обладнання, 941-69-67.
·Велика ілюстрована енциклопедія древеінструменти
ностей (500 стор.) - 1,2 тис.грн. Тел.: (093)
куплю
·Акордеон, грамплатівки, баян, магнітофон ·661-39-07.
Велику радянську енциклопедію. Тел.:
(для себе). Тел.: (050) 680-66-20.
·Бандуру, акордеон ВЕЛЬТМАЙСТЕР, баян ·419-34-05.
ВЕЛЬТМАЙСТЕР (5-рядний), віолончель, Видання підписні. Тел.: (097) 483-74-18.
контрабас скрипковий, скрипку, гармошку. ·Енциклопедію укр.-радянську (13 томів,
Тел.: (097) 856-75-00.

1983 р.) - 150 грн. Тел.: (097) 575-25-56.
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ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-БУД» повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел адміністративної будівлі, що розташована за адресою: м. Київ, Солом’янський
р-н, вул. Борщагівська, 192, 194.
Основна діяльність – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря та не
потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
З метою отримання Дозволу нами була проведена Інвентаризація викидів забруднюючих речовин та розроблені
Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювання побажань, Документи у яких обґрунтовуються обсяги викидів,
для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, буде надано для затвердження у
відповідних Державних органах.
У результаті проведення вищевказаних робіт встановлено, що на підприємстві налічується два стаціонарних джерел викидів, а саме: два водогрійних котла типу «MGK-300» ст. №№ 1, 2, що працюють на природному газі та та
обладнання для кондиціонування повітря (зовнішні компресорні блоки).
Потужність викидів в цілому становить 0,01511 г/с та 186,569 т/рік, без парникових газів (вуглецю діоксид, азоту (1)
оксид (N2O), метану) – 0,095480 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона для даного виду діяльності не встановлюється. За результатами розсіювання,
вклад підприємства в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря по всіх речовинах нижчі від допустимих (1 ГДК).
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський,
41, тел. (044) 226-20-88, факс 249-46-29.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ДП «САНАТОРІЙ «КОНЧА-ЗАСПА» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами для котельні за адресою: 03084, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне шосе, буд. 215.
Основним технологічним процесом, що супроводжується виділенням забруднюючих речовин в атмосферне повітря, є спалювання органічного палива в установках
для спалювання. Річна кількість викидів забруднюючих речовин від котельні становить
3007,058239 т, у тому числі: оксиду вуглецю – 5,199799 т/рік, оксидів азоту (оксид та
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5,320984 т/рік, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 6,012529 т/рік, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 1,385612 т/рік, метану – 0,178457 т/рік, вуглецю діоксид – 2987,433798 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,128066
т/рік, неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) – 1,398994 т/рік. Технологічні
процеси характеризуються стабільністю параметрів, аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря відсутні. Згідно звіту по інвентаризації викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами рівні забруднення атмосферного повітря не перевищують гранично допустимих концентрацій по
всіх забруднюючих речовинах.
Звернення громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30
календарних днів, від дати публікації інформації, Голосіївською районною в місті Києві
державною адміністрацією за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

01.08.2019 був викрадений тягач DAF АА1742МЕ
і напівпричіп Schmitz AA2715XI разом з усіма документами в тому числі вантажний польський дозвіл транзит
Е3 (номер бланку 5587145, номер документа видачі
2920590/2019), вантажний німецький дозвіл універсальний E4 (номер бланку 3413368, номер документа видачі
2920590/2019) та вантажний нідерландський багаторазовий дозвіл (номер бланку 571, номер документа видачі
2751648/2019).
Вивчення попиту на оренду
2,0 кв.м державного нерухомого майна
Державна установа «Інститут урології НАМН України»
Вивчається попит на оренду 2,0 кв.м державного
нерухомого майна за адресою: 04053, вул. В.Винниченка, 9а, корпус 2. Ринкова вартість 58000 грн, процентна
ставка 18 % та 9 %. Мета оренди: розміщення автоматів
з продажу бахіл та кави.
Орендна плата за перший базовий місяць – вересень
2018 р. – 652,50 грн без ПДВ.
Телефон для довідок 486-53-61.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Опис об’єкту: ТОВ “СОЛІ-С”, розташоване: 03038, м. Київ, Солом’янський р-н,
вул. Нововокзальна, буд. 3. Спеціалізація підприємства: надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Підприємство має: 7 джерел викидів, забруднюючих атмосферне повітря. Джерелом викидів є: 5 водогрійних котлів BUDERUS LOGAMAX
PLUS GB162-100, тепловою потужністю 99,5 кВт-кожний; дизельна електростанція
KOHLER SDMO V350C2, потужністю-280 кВт/годин електроенергії; підземний паркінг на 19 парко-місць. Підприємством викидається в атмосферне повітря: 10 шкідливих речовин: сполуки: азоту, вуглецю, сірки, ртуті; метан; НМЛОС; вуглеводні.
Кількість забруднюючих атмосферу речовин без врахування вуглецю діоксиду складає: 0,30216 г/с; 0,44101 т/рік. Концетрація забруднюючих речовин не перевищує
нормативних вимог. Згідно з оцінкою впливу викидів в атмосферу доведено, що на
даний час діяльність підприємства негативно не впливає на стан здоров’я місцевого
населення і на різні складові довкілля.
З приводу зауважень та пропозицій звертатись протягом місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ до Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, кабінет 465, телефон 207-09-75.

Товарна Біржа «Аукціоніст» оголошує про проведення аукціону
Дата проведення аукціону: «20» вересня 2019 р. об 11-00 годині.
Адреса проведення аукціону: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А (зал № 32).
Лот № 1: Право вимоги на борг у розмірі 140 020 000,00 гривень за Договором № 26/12-18 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2018 р., укладеного між ТОВ «СКАЙ ФІНАНС» та ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011».
Початкова вартість лоту № 1: 128 248 629 (сто двадцять вісім мільйонів двісті сорок вісім тисяч шістсот двадцять
дев’ять) грн. 00 коп.
Продавець лоту № 1: ТОВ «Скай Фінанс», код ЄДРПОУ 39362824, адреса: 02660, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА
ВАТУТІНА, будинок 2 Т.
Крок аукціону становить – 0,5 відсотків від початкової вартості лоту.
Умови проведення аукціону: аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Під час аукціону
учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну
картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника аукціону і пропонують свою
ціну. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більша за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає
номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо
протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім
ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, який запропонував найвищу ціну.
Для участі в аукціоні необхідно подати заявку та сплатити гарантійний внесок у розмірі 0,5 відсотків від початкової
вартості лоту, що становить 641 243 (шістсот сорок одна тисяча двісті сорок три грн. 15 коп.), на рахунок Організатора
аукціону ТБ «Аукціоніст»: № 26008581046 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 35010836, МФО 380805.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до 15-00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Останній день прийому заявок – «19» вересня 2019 року до 15-00 год.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕХ-КОМ»
(юридична адреса: 02230, м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака, 7)
повідомляє про наміри отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Предметом діяльності підприємства є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, роздрібна
торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Підприємство віднесено до третьої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.
На території підприємства, яке розміщене в м. Києві по вул. Оноре Де Бальзака, 9, розміщуються: котельня, три
автомобільні бокси та автостоянка на 10 п/м. Унаслідок виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються
такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
0,00526 т/рік, оксид вуглецю 0,05466 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 0,01033 т/
рік, вуглецю діоксид 18,76797 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,00848 т/рік,
азоту (І) оксид [N2O] 0,00064 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,0193 т/рік, метан 0,00077 т/рік. Валовий викид забруднюючих речовин становить 18,86741 т/рік, 0,09803 т/рік - без врахування парникових газів. Всього
налічується 1 (одне) стаціонарне організоване джерело та 4 (чотири) пересувних джерела викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря: 1 (одна) труба від котельні, три автомобільні бокси та автостоянка на 10 п/м. Викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищення рівня забруднення атмосферного повітря
на межі розміщення житлової забудови, допустимого санітарними нормами.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації, яка розміщена за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, тел.: 044546-08-70, 044-547-85-00.
Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
ТОВ “АПФЕЛЬ-ГРУП”, розташоване: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Здолбунівська, буд. 7-Д, корп. Б.
Спеціалізація: будівництво житлових і нежитлових
будівель. Підприємство має: 1 джерело викиду, забруднюючє атмосферне повітря. Джерелом викиду є:
витяжна труба електрозварювального поста. Підприємством викидається в атмосферне повітря: 4 шкідливих речовини (сполуки: заліза, мангану, кремнію,
титану). Кількість забруднюючих атмосферу речовин
складає: 0,00314 г/с; 0,0031 т/рік. Концетрація забруднюючих речовин не перевищує нормативних вимог.
Згідно з оцінкою впливу викидів в атмосферу доведено, що на даний час діяльність підприємства негативно
не впливає на стан здоров’я місцевого населення і на
різні складові довкілля.
З приводу зауважень та пропозицій звертатись протягом місяця з дати опублікування резюме у ЗМІ до Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11, кабінет
201, телефон 564-91-01.

0 800 503 045 –

«гаряча лінія» для підприємців
Зателефонувавши за номером 0 800 503 045,
підприємці можуть подати скарги щодо зловживань чи корупційних дій органів державної влади,
а також пропозиції щодо заходів Уряду для покращення умов ведення бізнесу.
Дзвінки на «гарячу лінію» приймаються фахівцями Урядового контактного центру у робочі дні з
9.00 до 18.00 (п’ятниця – до 16.45). У вихідні, святкові дні та з 18.00 до 9.00 дзвінки переадресовуються фахівцям основної урядової «гарячої лінії»
(0 800 507 309).
Усі звернення реєструються та направляються для реагування органам виконавчої влади відповідно до компетенції Крім того, інформація про
звернення та результати їх розгляду доповідається Прем’єр-міністрові України.
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ДАНІ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, МЕТУ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ
нового будівництва об’єкту дорожнього сервісу з торговельним центром за адресою:
Київська область,Києво-Святошинський район,
адміністративні межі Боярської міської ради
На ділянці, розташованій за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, адміністративні межі Боярської міської ради планується нове будівництво об’єкту дорожнього сервісу з торговельним центром.
Розділ ОВНС проекту виконано відповідно до проектних рішень, що прийняті для генерального плану, архітектурної та технологічної частин проекту, а також організації проведення будівельних робіт у відповідності до інженерно-геологічних вишукувань, вимог будівельних, екологічних, санітарних норм і правил, діючих станом на 01.03.2019 р.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього середовища
з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Прийняті рішення є екологічно безпечними та достатніми для дотримання чинних санітарно-гігієнічних та екологічних норм.
Джерелами потенційного впливу на навколишнє середовище визначено:
При будівництві протягом 8 місяців:
-

Транспорт та спеціальна будівельна техніка;
Будівельно-монтажні роботи;

При експлуатації:
Громадський та приватний автотранспорт;
Спеціальний автотранспорт;
Газоспоживаюче обладнання ;
Резервна ДЕС;
Технологічне обладнання кафе;
Відходи тари, упаковки та ТПВ, відходи пов’язані з експлуатацією технологічного обладнання та його обслуговування.
До впливу планованої діяльності на навколишнє середовище відносяться:
при будівництві:
-

Грунти та поверхневі води;
Шумове навантаження від будівельних робіт, механізмів та транспорту;
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних неорганізованих та пересувних джерел викиду;
Вібраційне навантаження від транспорту;
Утворення будівельних відходів;
Утворення побутових відходів;

при експлуатації:
-

Викиди забруднюючих речовин від джерел викиду руфтопів;
Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту, підземного і наземного паркінгу;
Шумове навантаження від технологічного обладнання та транспорту;
Скидання госппобутових та зливових вод до мереж каналізації;
Утворення твердих побутових відходів, відходів тари та упаковки.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища
з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Поверхневі та підземні води, ґрунти. Можливе забруднення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами при пересуванні автомобілів по території автостоянок, та знищення
верхнього рослинного шару ґрунту.
Атмосферне повітря. Забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами з відпрацьованими газами автомашин, з паркінгів та відкритої автостоянки, резервної
дизель-електростанції та руфтопів (NOх, СO, СО2 вуглеводнів граничних С12-С19) в межах гігієнічних нормативів безпеки.
Відходи. Утворення відходів (господарсько-побутових відходів, відпрацьовані люмінесцентні лампи, макулатура та пакувальна тара).
Флора і фауна. Зелені насадження відсутні. Вплив на тваринний світ відсутній.
Геологічне середовище. Не впливає, обмеження планованої діяльності за геологічними умовами визначені державними будівельними нормами і враховані у проекті будівництва.
Соціальне середовище. Не впливає, функціонування об’єкту в даному місці не створить погіршення умов проживання населення, негативний вплив його на навколишнє
середовище – незначний. Позитивні аспекти: забезпечення юридичних і фізичних осіб торгівельними площами, збільшення надходжень коштів в бюджет міста, створення нових
робочих місць.
Техногенне середовище. Не впливає. Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.
Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності,
а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів
Атмосферне повітря. Обсяг викидів забруднюючих речовин незначний, концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферному повітрі не перевищують допустимих рівнів забруднення.
В проекті прийняте сучасне енергоефективне екологічно-безпечне обладнання, викиди забруднюючих речовин вище даху будинків.
Ґрунти та водні ресурси. Для захисту ґрунтів та поверхневих вод від забруднення проектом передбачається відведення дощових та талих вод з території об’єкту в систему
дощової каналізації.
Господарсько-побутові відходи що утворюються при експлуатації всього комплексу будуть збиратись в спеціальні ємності з подальшою відправкою на утилізацію. Господарсько-побутові відходи – передаються на полігон побутових відходів, відходи паперу та поліетилену передаються на утилізацію на підприємства вторсировини. Відпрацьовані
люмінесцентні лампи накопичуються в спеціальній тарі з подальшим вивезенням на демеркуризацію. Для запобігання забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод нафтопродуктами проектом передбачене влаштування нафтовловлювача.
Наведені вище заходи по охороні водних ресурсів і ґрунтів необхідні і достатні. Внаслідок закладених в проекті рішень по водовідведенню і захисту грунту негативних впливів
на водне середовище та ґрунти не очікується.
Рослинний і тваринний світ, заповідні території. Об’єкти природно-заповідного фонду на земельній ділянці відсутні. Відсутні популяції і ділянки зростання рідких та зникаючих видів рослин, занесених у Червону книгу України. На підставі вищенаведеного можна стверджувати про екологічну допустимість проектованої діяльності в частині впливу
на флору та фауну.
Перелік залишкових впливів.
Викиди в атмосферне повітря оксидів азоту, окису вуглецю, вуглеводнів граничних, але кількість їх незначна і з урахуванням фонових забруднень концентрації забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі значно менші ГДК. Утворення відходів: кількість утворених відходів незначна, проектом вирішені питання їх утилізації.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету та засоби її здійснення.
Викиди забруднюючих речовин незначні, концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують нормативів.
Замовником буде надана публікація в засобах масової інформації «Заяви про екологічні наслідки діяльності» зазначеного будівництва з метою врахування громадських інтересів при розробці проектної документації.
Негативна реакція громадськості не прогнозується.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища
і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної
безпеки. Замовник зобов’язується:
Будівництво та експлуатацію проводити у відповідності з нормами та відповідно до розробленої проектної документації;
В період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище,
систематично контролювати роботу технологічного та інженерного обладнання;
Вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації об’єкту згідно з вимогами законодавства;
До введення об’єкту в експлуатацію отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та на розміщення відходів;
Про всі відхилення та аварійні випадки негайно сповіщати органи держнагляду.
Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
нового будівництва об’єкту дорожнього сервісу з торговельним центром за адресою:
Київська область,Києво-Святошинський район, адміністративні межі Боярської міської ради
1. Замовник :Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
Поштова адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К т. (044) 206-26-00
Генпроектувальник: Приватне підприємство «Архітектурне бюро А. Коваль»
Поштова адреса: 01034, м. Київ, пров. Георгієвський, 5
Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) Київська область, Києво-Святошинський район, адміністративні межі Боярської міської
Характеристика діяльності (об’єкта) – нове будівництво об’єкту дорожнього сервісу з торговельним центром за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,
адміністративні межі Боярської міської ради призначено для надання послуг населенню в придбанні будівельних матеріалів.
Крім будівельних матеріалів торговельний комплекс реалізує різноманітні господарські вироби та техніку (електротехнічні товари та вироби, сантехнічне обладнання, вироби
з металу, пластмаси, меблі для кухні, реманент для саду та городу, техніка для прибирання), текстиль, одяг, спортивні товари, дитячий одяг, іграшки.
Проект будівництва буде виконано після ухвалення рішення про будівництво, відповідно до вимог чинних норм, правил та стандартів та з обов’язковим забезпеченням усіх
вимог з безпеки.
Транскордонний вплив відсутній.
Замовник забезпечить проведення всіх державних експертиз проектної документації
2. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: задоволення попиту місцевого населення будівельними матеріалами, створення нових робочих місць.
3. Потреба в ресурсах при будівництві:
земельних: площа земельної ділянки становить – 1,5000 га.
сировинних: пісок, щебінь, збірний залізобетон, металоконструкції. Сировина для реконструкції надходить від підприємств України.
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – відповідно до технічних умов.
електроенергія 977616 кВт/год/рік
водних: 11,57 м3/добу, розрахункова секундна 1,88 л/сек.
трудових: будівництво забезпечуватиметься силами українських будівельно-монтажних організацій, загальна кількість нових робочих місць – 67.
4. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації) – за рахунок існуючих автомобільних доріг з додатковим облаштуванням під’їзних шляхів до об’єкта будівництва. Транспортне забезпечення відповідно до договорів з експлуатаційними та будівельними організаціями.
5. Екологічні та інші обмеження планової діяльності: екологічні обмеження під час планової діяльності обумовлюються нормативними документами, що регламентують
безпеку навколишнього середовища .Основними обмеженнями є:
- ступінь забруднення навколишнього середовища від проектованої діяльності не повинна перевищувати нормовані показники:
- способи утилізації та місця складування рідких та твердих відходів повинні відповідати нормативним вимогам та дозвільним документам.
6. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – Інженерна підготовка території включає планування майданчика та облаштування автомобільних проїздів до об’єкта будівництва, винос мереж, влаштування майданчику для складування, освітлення земельної ділянки.
7. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
- клімат і мікроклімат – практичний вплив відсутній;
- повітряне – в межах гігієнічних нормативів безпеки атмосферного повітря населених пунктів: від двигунів будівельної техніки та транспорту, зварювальних та оздоблювальних робіт, при експлуатації від спалювання природного газу в руфтопах;
- водний басейн – в межах визначених нормативів водоспоживання та водовідведення;
- соціальне середовище – вплив позитивний;
- техногенне середовище – вплив відсутній.
- Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив на тваринний та рослинний світ відсутні. У даному районі об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
8. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи видаляються на утилізацію згідно
з укладеними договорами зі спеціальними організаціями в місця погодження .
9. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до договору в обсязі вимог ДБН А2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
Участь громадськості відгуки та пропозиції щодо нового будівництва торговельного центру надсилати протягом місяця з дня опублікування до Боярської міської ради за
адресою: 08150,Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Михайла Грушевського,39 тел. (04598 )42-246.
ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», за заявою ТОВ «Центр брокерських послуг», проводить аукціон з реалізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі Офісу великих платників податків ДФС і знаходиться на балансі Публічного акціонерного товариства «АЗОТ», код ЄДРПОУ 00203826, юридична адреса: м. Черкаси,
вул. Першотравнева, буд. 72, а саме:
Лот №734/19: Датчик диференціального тиску, модель EJA 110А EMS5B-67DD. Стартова ціна - 10573,61 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №735/19: Скрубер високого тиску Е-203. Стартова ціна – 9281614,39 грн., з урахування ПДВ.
Лот №736/19: Теплообмінник 1140 СА/СВ. Стартова ціна – 6850683,12 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №737/19: Насос, тип MSLA 05007 9ВВ 511 4R. Стартова ціна – 279163,49 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №738/19: Учбово-курсовий комбінат, загальна площа 3677,2 кв. м., номер об’єкта в РПВН: 7760064. Стартова ціна – 7750334,20 грн., з урахуванням ПДВ.
Комплекс будівель і споруд цеху М-8, номер об’єкта в РПВН: 91572:
Лот №739/19: К 655 бытовой блок с галереей. Стартова ціна – 5680765,30 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №740/19: КС 651 отделение компрессии ОСН 1-10. Стартова ціна – 15894412,45 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №741/19: Блок вставки ЦПУ К 651. Стартова ціна – 1730799,74 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №742/19: Достройка К 654 в осях 27-28. Стартова ціна – 103106,44 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №743/19: К 654 маслопункт и маслоотстойник. Стартова ціна – 17035,19 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №744/19: Насосная N1 корпус 652 «А» в осях 6-8. Стартова ціна – 3203662,69 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №745/19: Бытовой корпус 681 «А». Стартова ціна – 3216144,79 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №746/19: К 682-упаковка. Стартова ціна – 452530,90 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №747/19: К682 склад. Стартова ціна – 3591561,50 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №748/19: Корпус вспомогательных производств. Стартова ціна – 1122144,88 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №749/19: Склад сырья и гот. продукции корп 443. Стартова ціна – 1971257,54 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №750/19: Производ. и бытовой корпус. Стартова ціна – 5729138,81 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №751/19: Склад ЛВЖ и ГЖ в таре склад латекса. Стартова ціна – 855385,60 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №752/19: Емкость (в земле). Стартова ціна – 13818,46 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №753/19: Градирня N8 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №754/19: Градирня N7. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №755/19: Градирня N3 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №756/19: Градирня N4 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №757/19: Градирня N2 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №758/19: Градирня N1 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №759/19: Градирня N6 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №760/19: Градирня N5 K 276. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №761/19: Градирня N11. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №762/19: Градирня N10. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №763/19: Градирня N91. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №764/19: Градирня N12. Стартова ціна – 166159,58 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №765/19: Сооруж. факельная установка. Стартова ціна – 37648,84 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №766/19: Здание упаковки кор.536/1. Стартова ціна – 300336,28 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №767/19: Ограждения периметра и мачтоосв.К.536/4. Стартова ціна – 42797,06 грн., з урахуванням ПДВ.
Лот №768/19: Корпус 551 «Б». Стартова ціна – 28738055,06 грн., з урахуванням ПДВ.
Місцезнаходження майна: м. Черкаси, вул. Першотравнева, буд. 72. Можливість зниження стартової ціни лоту на аукціоні – не передбачено.
Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (067)905-51-33. Аукціон проводитиметься «30» вересня 2019 року о 15:00 год. в м. Києві, пров. Виноградний,
буд. 4, оф. 41. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров.
Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити платежі у відповідності до Правил біржової торгівлі на п/р UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві,
одержувач – ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок – 10 % від стартової ціни лота, реєстраційний збір – 17 грн. (за кожен лот окремо). Прийняття заяв про участь
в аукціоні закінчується за один день до початку його проведення.
Прийом ПЛАТНИХ оголошень: тел./факс: 482-08-62, 482086@ukr.net, на сайті он-лайн g.eo.kiev.ua

Прийом БЕЗПЛАТНИХ оголошень за тел.: 482-01-13, e-mail: mail@eo.kiev.ua, он-лайн g.eo.kiev.ua
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·Журнали мод (1955-1992 р., вітчізняні та ·Практичний посібник «Велика книга роботи

зарубіжні) - 700 грн. Тел.: 295-20-18, (050)
667-38-72.
·Журналы на русском языке за 2007-2013 г.
(в спецпапках, на темы: сто битв, которые
изменили мир; иллюстрированный журнал
по теме «Тело человека»; «Сто человек,
изменившие ход истории»; храмы и монастыри). Тел.: (073) 432-99-94.
·Картини в рамах (холст, масло), книги фіз
домашньої бібліотеки (150 шт., різні), детективи (80 шт.). Тел.: 410-45-40.
·Картини: копія Шишкіна (82х67 см, холст,
масло) - 1 тис.грн, «Охотники на привале» 700 грн. Тел.: (095) 850-05-02.
·Картини (сучасне мистецтво), словник
англо-німецько-російський (тематика екологія), книги (художня література), словник
радянський енциклопедичний (1981 р.вид.).
Тел.: (093) 201-59-89.
·Картины вышитые бисером. Тел.: (067)
273-85-85.
·Книги: «Біблейний довідник Геллея» (укр.
мова, 750 стор., нов.), Ленін (1947 р.вид.,
гарний стан, 35 томів), журнали «Иностранная литература», платівки (естрада,
класика), записи на магн. стрічках, Купрін
(6 т.). Тел.: (050) 695-36-92.
·Книги: «В мире животных» (6 томов). Тел.:
(067) 230-04-94.
·Книги: Дисней «Лучшие сказки о животных», «Мифы античности», «Великие
произведения искусства», «Великие тайны
прошлого» (все нов.), комплект журналов
«Вселенная, пространство, время» (2014 г.),
«Оригами». Тел.: (063) 752-88-12.
·Книги з домашньої бібліотеки недорого.
Тел.: 338-16-30, (066) 272-24-04.
·Книги з технології та виробництва
м’ясопродуктів. Тел.: 529-44-34.
·Книги із домашньої бібліотеки дешево.
Тел.: (067) 106-89-13.
·Книги із домашньої бібліотеки дешево.
Тел.: 362-36-55.
·Книги із домашньої бібліотеки. Тел.: (066)
763-77-87, (099) 470-51-02.
·Книги із домашньої бібліотеки, укр.-рос. енциклопедія - 150 грн. Тел.: (099) 520-78-85.
·Книги класиків зарубіжної та радянської
літератури з домашньої бібліотеки. Тел.:
(099) 147-48-21.
·Книги (медична тематика). Тел.: 453-79-63.
·Книги по історії та традиціях єврейського
народу - 13 грн, посібники учбові, в яких вивчення законів та єврейських традиції (формат
4-4) - 50-75 грн, книгу про хвороби хребта та
лікування - 60 грн. Тел.: (050) 076-91-61.
·Книги: Радхакрішна и Култер «Гомеопатическое лечение рака» - 200 грн. Тел.: (093)
461-82-10.
·Книги різні, збірки творів, патефон,
платівки. Тел.: 280-71-07, (093) 121-39-17.
·Книги різні (художні, спеціальна література,
деревообробка та ін.). Тел.: (067) 403-03-15.
·Книги. Тел.: (068) 717-95-89.
·Книги «Художественная вышивка» (ілюстрації), «Ручное и машинное вышивание».
Тел.: (050) 948-43-10.
·Книги художні (різні), платівки (1960-1980
р.). Тел.: (068) 352-19-43.
·Книгу «Автоматические коробки передач.
Серия для профессионалов. Рекомендации
по диагностике и ремонту. Заправочные
объёмы различных моделей АКП» (45
марок, 158 моделей). Тел.: (066) 173-34-06.
·Книгу «Кобзар» (1984 р.вид., нов.). Тел.:
524-78-90.
·Книгу: Куманевский «История культуры
Древней Греции и Рима» - 110 грн. Тел.:
(067) 709-60-81.
·Книгу «Самоучитель ювелирного искусства» - 1000 грн, книгу «Атлас СССР» (1967
р., до 50-річчя Жовтневої революції, 52х33
см). Тел.: (067) 911-29-90.
·Книгу Ч.Дікенс (9-й том), «Война и мир»
(Толстой). Тел.: (066) 178-00-12.
·Колекцію платівок (500 шт., радянських
часів, всів жанри, в т.ч. зарубіжна музика),
марки (2 альбоми, великі, радянських часів,
тематика російська та зарубіжна), книги
рідкісні по режисурі та великі альбоми театральних художників, альбоми-монографії
з різних видів мистецтва, Платонов «Слово
як психологічний та лікувальний фактор»
(2 томи), рідкісні високохудожні дореволюційних часів, Блаватская «Разоблаченная
Ізіда» (2 томи), історики античності (2
томи), Г.Х.Андерсен (2 томи), М.Цвєтаєва
(2 томи). Тел.: (067) 686-37-46.
·Літературу з художнього вишивання,
шиття; атлас залізниць СРСР; Велику радянську енциклопедію (збірник) дешево; літературу дитячу; книгу «Ремонт автомобиля
АЗЛК-2141 МОСКВИЧ». Тел.: 463-19-56.
·Макет паровоза ХІХ стол. (США, розм. 50
см) - 550 грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097)
941-69-67.
·Марки, платівки. Тел.: (095) 850-28-16.
·Марки поштові колекційні акордно повна
хронологія («клемташі», альбоми) чистих марок та блоків СРСР (1957-1991 р.),
окремо продам повну добірку чистих марок
та блоків СРСР за тематикою «Космос»
(1957-1991 р.). Тел.: (073) 432-99-94.
·Моделі вітрильників 17 сторіччя музейної
якості виконання. Тел.: (063) 378-14-96.
·Модель літака БОЇНГ В-777-300 (масштаб
1:500) - 600 грн. Тел.: (096) 307-71-30.
·Мольберт недорого. Тел.: (095) 617-00-50.
·Ноти, навчальні посібники для 6-струнної
гітари. Тел.: (067) 119-38-04.
·Підручники «Алгебра» і «Геометрія» (7, 8, 9
кл., автори Мерзляк, Полонський, Якір, гарний
стан) по 50 грн/шт. Тел.: (095) 644-68-89.
·Підручники «Алгебра» і «Геометрія» (7, 8, 9
кл., автори Мерзляк, Полонський, Якір, гарний
стан) по 50 грн. Тел.: (066) 959-25-59.
·Платівки, відеокасети. Тел.: (063) 977-46-80.
·Платівки для патефона, книги (є кулінарія),
рами для картин, шахи, шашки. Тел.: 56632-73, (050) 441-31-60.
·Платівки для патефона (колекційні, танці,
1940-60 р.). Тел.: (067) 355-50-28.
·Платівки для патефона та громофона. Тел.:
525-96-94.
·Платівки радянських часів (дитяча,
шкільна, патріотична, військова тематика),
серію ЖЗЛ (150 томів), повні збірки творів
та окремі видання книг вітч. і закордонних
авторів, бібліотеку світової літ-ри для дітей
(58 томів), велика радянська енциклопедія
(31 т.). Тел.: (066) 937-64-07.
·Повне зібрання творів Ж.Сіменона (в 13
томах, французький детектив), повне зібрання творів зарубіжних письменників
«Майстри зарубіжного детективу» в 40
томах. Тел.: (096) 717-43-50.
·Подписное издание карикатур Херлуфа
Битструпа (4 тома, издание 1968 года), энциклопедию хулиганствующего ортодокса
Иосифа Раскина. Тел.: (067) 329-39-15.
·Посібник «Забій та розбирання всіх видів
тварин, вичинка та фарбування шкір та
основні правила при роботі зі шкірою»,
викройки для пошиття різних виробів. Тел.:
(095) 850-28-16.

по дереву» (випилювання лобзіком, випалювання, гравірування, основи бондарного ремесла, плетіння). Тел.: (096) 717-43-50.
·Практичний посібник «Велика книга роботи по дереву» (різьба, випилювання лобзиком, випалювання, гравіровка, основи
бондарного ремесла, мозаїка, плетіння).
Тел.: (096) 717-43-50.

www.eo.kiev.ua

· Атестат про повну загальну середню освіту № СЕ 38121818,
виданий 28.05.2010 р. Севастопольською
спеціалізованою
школою І-ІІІ ступенів № 3 на ім’я
Гладишева Віктора Миколайовича,
вважати недійсним у зв’язку з
втратою.

· Скляні пляшки (розписані олією) по 70 грн, картина Перова «Охотники · Був загублений студентський
на привале» (полотно, олія). Тел.: квиток КВ 12432329 на ім’я Власова Марія. Вважати недійсним.
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
·Словник англо-рос. та рос.-англ. (50 тис. · Втрачене посвідчення ветерана
слів) - 100 грн. Тел.: (095) 451-53-68.
військової служби видане на ім’я
·Статті цікаві з преси за минулі роки по Сенаторов Олександр Сергійович,
темах, в папках за ціною макулатури. Тел.:
вважати недійсним.
(066) 679-28-09.

·Художественную

и медицинскую литературу. Тел.: (067) 456-46-77.
·Шахи подарункові (каміння, ексклюзив) 1,5 тис.грн. Тел.: (067) 217-74-60.

· Втрачене посвідчення ветерана
органів внутрішніх справ № 26461
видане 17.01.2007 р. ГУ МВС
України в м.Києві на ім’я Кобринпослуги
Юрій Гавриїлович, вважати
·Приймаю замовлення на поетичні поздо- ський
ровлення. Авторське право зареєстроване. недійсним.

Тел.: (050) 695-36-92.

· Втрачене посвідчення дитини багатодітної сім’ї № 003062 видане
гуманітарним департаментом Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2010 р. на ім’я Скібінський
Ярослав Олександрович, вважати
Тел.: 567-05-90.
·Акваріум (180 л, з червоними рибками- недійсним.
папужками та кутовою тумбою) - 500 грн.
· Втрачене посвідчення про приТел.: (067) 321-31-18.
·Акваріум (70х47х30 см) - 350 грн, рибок писку до призовної дільниці, виакваріумних. Тел.: (066) 155-25-44.
дане на ім’я Кузіка Сергія Сергійо·Алое (3 роки). Тел.: (096) 435-44-87.
вича, вважати недійсним.

11.6. Домашні тварини,
кімнатні рослини
продам
·Акваріум (120 л, кришка, тумба, пристрої).

·Вазони (фікус, висота 2 м, для офіса) - 250 · Втрачене свідоцтво про базову загрн, вазон (різдвяник, 2 роки), кактуси мек-

сиканські. Тел.: (066) 465-66-34, 526-39-33.
·Квіті кімнатні (різні). Тел.: 338-16-30, (066)
272-24-04.
·Кішечок шотландських прямовухих (3 міс.)
по 1 тис.грн. Тел.: (067) 726-57-26.
·Клітку для папуг (велика) - 100 грн. Тел.:
(066) 763-77-87, (099) 470-51-02.
·Клітку для хом’ячка (б/к) - 75 грн, клітку
для птахів (з дроту, 25х30 см) - 50 грн. Тел.:
(099) 195-45-52.
·Корм для котів з проблемою ЖКТ та підшлункової залози HILLS I/D (1,5 упаковки,
Голландія, строк придатності до 2020 р.) - 2
тис.грн. Тел.: (067) 859-15-52.
·Кротон (5 років) - 1 тис.грн. Тел.: (099) 20641-77.
·Крысят (белые с бежевой спинкой и черненькие с белым животиком, рожденные 20
января этого года, ручные, ласковые, смышленые) в добрые руки - 60 грн. Тел.: (063)
693-11-36.

· Пальми (високі, 3-4 роки, 2 шт.),
рослину лимон. Тел.: (093) 87367-05, (04597) 6-14-77.

гальну середню освіту серія КВ №
50452254, видане в 2018 році ліцеєм
«Інтелект» м.Києва на ім’я Горбаня
Ярослава Миколайовича, вважати
недійсним.
· Втрачене свідоцтво про право
власності на житло, видане 26
липня 1993 року № 3787 відділом
приватизації
Шевченківського
району Києва на ім’я Земка Ольга
Миколаївна, вважати недійсним.
· Втрачене свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту КС
№ 002120, видане 21.09.2017 р.
Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією адвокатури Київської області на ім’я Нікеркін Микита Валерійович, вважати недійсним.

· Втрачені диплом бакалавра КХ
39716753 та додаток до нього
(оцінки), видані 16.07.2010 р. а
· Пальми розкішні (2 роки, 1 рік та також диплом спеціаліста КХ
невеличкі, на будь-який смак) де- 41906165 та додаток до нього
шево. Пальму невеличку дешево. (оцінки), видані 24.02.2012 р. БіТел.: (099) 274-04-77.
лоцерківським національним аг·Пальму (велика, красива, два стволи 1 та рарним університетом за спеціальністю «Економіка підсриємства»
1,8 м). Тел.: 245-72-48.
·Рослину алое (3,5 роки). Тел.: 566-45-08, на ім’я Василенко Тетяни Ігорівни,
(093) 422-36-35.
вважати недійсними.

·Рослину алое (3 роки) - 40 грн. Тел.: (067)
479-16-77.
·Рослину алое (3 роки). Тел.: (063) 532-11-43.
·Рослину алое (3 та 4 роки). Тел.: 516-59-81.
·Рослину алое (8 років, висота 1,5 м). Тел.:
(097) 434-54-63.
·Рослину алое (більш 3 років). Тел.: 486-27-34.
·Рослину алое недорого. Тел.: (066) 691-74-61.
·Собаку породи метис вівчарки (окрас черпачний, красивий, любить дітей, добрий,
гарний охоронець для приват. будинку, знає
команди, Київська обл.). Тел.: (067) 428-32-87.

· Втрачені диплом Кольчак Юліани
Юріївни КВ № 45767878 та додаток
до диплому 12 ВС № 632125 видані
30 червня 2013 р. КНУ ім.Тараса
Шевченка, вважати недійсними.
· Втрачені диплом та додаток до
нього бакалавра. Видані 2011 р.
ВМУРЛ Україна на ім’я Андрійчук
Сергій Олександрович. Тел.: +38
(098) 224-36-02.

· Сукуленти (ідеальн. стан) - по 90 · Втрачений атестат та додаток про
грн. Тел.: (044) 259-80-85, (097) повну загальну середню освіту ОВ
941-69-67.
АВ № 012595, видані ВСШ № 8
·Фикус австралийский (180х180 см). Тел.: м.Києва 19.06.1996 р. Распєвіній
(067) 456-46-77.
Наталії Михайлівні, вважати не·Хлорофітум, драцену, грошове дерево. дійсними.
Тел.: (066) 883-22-97, (067) 172-59-89.

·Цуценя

німецької вівчарки (7 міс., «дівчинка», родовід, для охорони, щеплення).
Тел.: (067) 801-09-25.
·Цуценя такси (батько клубний, коричневе
з рудим - «хлопчик», 1,5 міс., здорове, щеплення) - 1,5 тис.грн. Тел.: (097) 983-63-05.
·Цуценят йоркширського тер’єра (документи, чіп, щеплення, два міні та одне стандарт). Тел.: (066) 409-35-87.
·Цуценят німецької вівчарки. Тел.: (063)
953-77-30.
·Цуценят породи бордер-коллі від найкращих виробників. Тел.: (093) 896-01-36.
·Цуценят ротвейлера (родовід, щеплення,
«хлопчики») - 5 тис.грн, торг. Тел.: (096)
870-59-67.
·Цуценят той-тер’єра. Тел.: (063) 183-77-42.

· Втрачений диплом № 816231,
виданий 21.07.1988 р. Київським
проф. училищем № 27 на ім’я
Саєнко Олексій Степанович, вважати недійсним.

торія ваша). Терміново. Тел.: 468-60-38.

· Втрачений диплом про вищу освіту з відзнакою ЛВ № 428465,
виданий Донецьким інститутом
радянської торгівлі 30 червня 1987
р. на ім’я Архіпова Віктора Віталійовича, вважати недійсним.

послуги
·Потрібен догляд за котом на 8-9 днів (тери-
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продам

· Дошка меморіальна (мармур). Тел.:
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.

·Іграшки

новорічні для ялинки, ялинки
штучні радянськіх часів. Тел.: 234-05-94.
·Клыки моржа (2 шт.). Тел.: 405-32-81.
·Контейнер (2,5х2,5х2,7 м, метал. днище,
знаходиться в Черкасах) - 15,1 тис.грн або
обміняю. Тел.: (067) 265-00-62.
·Сейф (б/к, 3-секційний, 1300х480х380 мм,
білий). Тел.: (050) 469-33-20.
·Сейф невеличкий. Тел.: (067) 439-84-77.
·Сейф радянських часів (корич., вага 100
кг). Тел.: (097) 996-62-70.

· Втрачений диплом магістра КВ
43497795 від 28.05.2012 року, виданий на ім’я Олянчук Олени Анатоліївни, вважати недійсним.
· Втрачений диплом молодшого
спеціаліста Е16 № 129704, виданий 30.06.2016 р. Херсонським
училищем культури на ім’я Лазник
Анастасія Віталіївна, вважати недійсним.

· 10.04.2019 р. був загублений студентський квиток ТЕК КНТЕУ на
ім’я Курочкін Дмитро Олександрович. Тел.: +38 (095) 522-32-13.
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·Живу - частный дом, Киевская область, 15 ·Симпатичний

мин. от Киева. Познакомлюсь с серьезными
намерениями с мужчиной от 55 до 70 лет.
Тел.: (097) 020-75-75, (066) 440-54-53.
·Жінка (60-160-60, житлом забезпечена)
шукає спортивного чоловіка без шкідливих
звичок, віком від 50 до 60 років. Для спільного проживання. Доля моя, відгукнись!.
Тел.: (098) 823-32-46.
·Киянка (50-156-52, вища технічна освіта,
була заміжня, проживаю окремо, всім необхідним забезпечена, доброзичлива, гарна
фігура, люблю літературу, музику, танці) познайомиться для серйозних відносин. Адр.:
0955327521@gmail.com.
·Киянка (53-161-78) познайомиться з киянином 50-60 років, без матеріально-житлових проблем, для серйозних відносин та
створення сім’ї. Телефонувати після 18.00.
Тел.: (068) 776-71-37.
·Киянка (55-159-60, житлом забезпечена)
шукає чоловіка спортивної статури, без
шкідливих звичок, від 50 до 60 років, для
серйозних відносин. Половинка моя - відгукнися. Тел.: (098) 726-91-15.
·Познакомлюсь для серьезных отношений.
Киевлянка (54-160-52, высшее образование,
была в браке, проживаю отдельно, люблю
театр, природу, музыку, литературу, танцы,
экскурсии). Очень скучаю. Тел.: (095) 53275-21.
·Познакомлюсь для хорошего общения с
другом до 42 лет, желательно киевлянином.
Живу для тех, кому нужна. Дружу с теми,
в ком уверена, общаюсь с теми, с кем приятно. И очень благодарна тем, кто ценит.
Тел.: (099) 204-34-59.
·Светлана, симпатичная, рост 178 см,
высшее образование, без вредных привычек. Вы: от 45 лет, высокий, высшее образование, добропорядочный, предприимчивый, блондин со светлыми глазами. Тел.:
(093) 026-32-16.
·Чекаю друга від Бога, великого, повного,
веселого, доброзичливого, 60-75 років.
Обійму повагою, ласкою, любов’ю та
смачною їжею. Тел.: 587-74-70.
·Якщо хочете створити сім’ю, спокій, затишок - це я. 60-160-55. Звертатися чоловікам до 60 років, активним, спортивної статури, інтелігентним, без шкідливих звичок.
Житлом забезпечена. Тел.: (098) 823-32-46.

14.3. Він чекає її

ё Бизнесмен 37 лет познакомится с
бизнесменшей до 35 лет для серьезных отношений. Тел.: (068) 68545-71.

·Високий,

стрункий киянин, вчитель музики (акордеон, гітара, синтезатор) познайомиться з стрункою, русявою, хазяйновитою
жінкою середнього віку, яка любить співати
і не тільки українські пісні. Діти не перешкода. Тел.: (066) 459-82-04.
·Для дружбы познакомлюсь с киевлянкой
до 60 лет. Мне 71 год. Живу около Белой
Церкви. Валерий. Тел.: (095) 461-57-01.
·Для совместного проживания познакомлюсь с сероглазой, доброй, с незлым характером, из интеллигентной семьи, киевлянкой до 58 лет, очень одинокой, в среднем
60 кг. Я бывший учитель, со спортивной,
не обрюзгшей, красивой фигурой, хозяйственный, хороший помощник. Готов на переезд. Тел.: (068) 922-09-81.
·Желающих женщин без детей возрастом от
58 до 65 лет (желательно Дева, Телец, Козерог) остаток жизни провести полностью
на моем обеспечении. Тел.: (095) 334-67-98,
(068) 664-43-40.
·Жених Женя (35 лет, высокий, симпатичный,
непьющий, некурящий, однолюб) ищу невесту-киевлянку с жильем, до 38 лет. Лучший
вариант чтобы она проживала сама, а хуже - с
отцом и матерью. Худая или средней полноты,
допускается не очень красивая, можно с одной
дочкой. Тел.: (093) 753-95-85.
·Киевлянин (66-180-80) создаст семью с
женщиной. Адр.: 03126 Киев, а/я 4, Гамарецкому В.
·Киянин (46-169-88) познайомиться з
чарівною киянкою до 38 років, без дітей, порядною, симпатичною, неповною, гарною
господинею. Про себе: симпатичний, добрий, спортивний, енергійний. Фото + лист.
Адр.: 03134 Київ, до зап., Федорончуку
Ю.Й., e-mail: yurashek69@i.ua.
·Киянин (50-185-87) познайомиться з
жінкою до 45 років, неповною. Тел.: (094)
887-97-50, (044) 587-97-50.
·Киянин (50-185-87) познайомиться з
жінкою до 45 років, не полною. Тел.: (044)
587-97-50, (094) 887-97-50.
·Киянин (60-178-73) познайомиться з привабливою жіночкою для дружніх зустрічей
на його території та можливими серйозними
відносинами. Тел.: (063) 753-59-27.
·Киянин (65-180-80) створить сім’ю з
жінкою (зріст 170-180 см). Адр.: 03126 Київ,
а/с 4, Гамрецькому.
·Киянин (68-188-75) познайомиться з розумною, порядною, свідомою українкою,
яка веде здоровий спосіб життя (добре,
якщо розуміє Поля Брега, Геннадія Малахова). Тел.: (098) 227-72-04.
·Киянин (вдівець, без шкідливих звичок та матеріальних, житлових проблем) шукає супутницю життя, 35-60 років, зріст до 160 см. Адр.:
02002 Київ, пред’явнику паспорта МЕ 017362.
·Киянин похилого віку чекає на спадкоємницю, милосердну, темнооку брюнетку, бажано з медичною освітою, від 65 років. Тел.:
(067) 593-56-42.
·Козерог, 70 лет. Ищу жену 65-70 лет
(Телец, Дева, Козерог). Тел.: (097) 221-31-76
(Федор).
·Молодий хлопець (25 років, інвалід другої
групи, працює, проживає в Києві) бажає познайомитись з гарною дівчиною, можна з села.
Закінчив економічний університет, має диплом
магістра, знає англійську, диплом Оксфорда.
На дозвіллі займається велоспортом, баскетболом, гімнастикою, любить риболовлю. Для
Максима. Тел.: (050) 961-72-63.

· Агентство брачное «Венера»:
опытная сваха (стаж 18 лет).
Фотокаталоги, индивидуальный
подход, любой возраст. Свид.
СПД № 22298 от 15.03.04 г. www.
venera.in.ua. Тел.: 540-21-13, 360· Втрачений диплом спеціаліста 21-13, (067) 919-99-64.
АКІ № 97000015, виданий у 1997 р. ·Жінкам, які бажають подобатись чолоКиївським університетом ім.Тараса вікам, моделі модного жіночого плаття.Фото
Шевченка на ім’я Богуславський представлені в електронному вигляді. Запис · Мужчина 37 лет познакомится с женна любий електроннийносій. Тел.:
Дмитро Григорович, вважати не- фото
щиной для создания семьи. Тел.: (099)
(050) 206-21-46.
дійсним.
415-05-30, (097) 805-03-82.

· Втрачений диплом спеціаліста
ДСК № 032350 та додаток до нього,
виданий Інститутом післядипломного навчання Національного авіаційного університету 21 червня
2004 року, на ім’я Сова Анатолій
· Сигарети (радян., колекція). Тел.: Роменович, вважати недійсним.
(044) 259-80-85, (097) 941-69-67.
·Шиньйон (жін., світло-русявий, довжина · Втрачений диплом та додаток про
33 см, натур. волосся). Тел.: (066) 694-69-70. отримання професії кухар четвер·Ялинку штучну (180 см) - 1,2 тис.грн. Тел.: того розряду ЖБ № 000071, видані
(095) 319-67-57, (066) 304-75-92.
ВПУ № 3 м.Києва 05.06.1995 р.
Распєвіній Наталії Михайлівні, вважати недійсними.
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· Втрачений додаток до диплому
бакалавра КВ № 14013472 та додаток до диплому магістра КВ №
16850204, що видані Київським університетом імені Тараса Шевченка
на ім’я Міскун Олени Василівни,
вважати недійсними.
· Втрачений
дублікат
посвідчення УБД АА № 231962 видане
Дніпровським РВК від 08.08.2012
р. на ім’я Краснобокий Микола Андрійович, вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
виданий 01.09.2017 р. НУФКіС на
ім’я Авраменко Андрій Павлович,
вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
виданий 01.09.2018 р. НАКККіМ на
ім’я Іщенко Катерина Геннадіївна,
вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ № 11741336 виданий на ім’я
Калініченко Єлизавета Ігорівна
КПІ ім.Ігоря Сікорського радіотехнічним факультетом, вважати недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ № 12220635 виданий 01.09.2017
р. НАКККіМ на ім’я Ходаківська
Вероніка Владиславівна, вважати
недійсним.
· Втрачений студентський квиток
КВ № 12647870 виданий ПІБ КПІ
ім. Ігоря Сікорського радіотехнічним факультетом на ім’я Донцов
Михайло Павлович, вважати недійсним.
· Втрачено посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї на ім’я Бархоленко Ксенія Евгеніївна, вважати
недійсним
·Диплом бакалавра спеціалізації
«теорія та історія мистецтв» Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури»
(ВР № 207786 від 30.06.2017 р.)
зник без сліду. Диплом визнається
недійсним через втрату власницею
(Тихоненко Катерина Степанівна)
· Диплом молодшого спеціаліста за
спеціальністю «Акушерська справа»
серія ЗГ № 021754, виданий Медучилищем № 3 на ім’я Крініцина
Світлана Володимирівна, у зв’язку з
втратою вважати недійсним
· Загубилося посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї виписане на
Черненко Владислава Володимировича, серія і номер АА 019644. Дане
посвідчення вважати недійсним.
· Загублену перепустку в гуртожиток НТУ на ім’я Писанець В.В.
прошу вважати недійсною.
· Посвідчення багатодітної родини
на ім’я Дзюбенко Дар’ї Юріївни ДБ
№ 386169 від 10 липня 2019 року,
вважати недійсним.
· Посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1987 році категорії 2А №
001588 від 27.10.2000 року, виданого Рівненською ОДА на ім’я
Жарової Надії Дмитрівни, вважати
недійсним у зв’язку із втратою
· Просимо відгукнутися Лесик Валентина Павловича за адресою
Лісківська 2/71, для вирішення питання стосовно місця реєстрації.
Тел.: (093) 467-38-94.
· Студентський квиток на ім’я Примачук Володимир Євгенійович,
серії КВ 11304166 виданий КПІ
ім.Ігоря Сікорського прошу вважати
недійсним у зв’язку із його втратою.
· У зв’язку із пошкодженням свідоцтва про повну загальну середню
освіту КВ 429495 та додатка до
свідоцтва АД 427207, виданих
10.05.2012 р., вважати дані документи недійсними.

· Втрачений студентський квиток
КВ № 11796439 виданий 1 вересня
2017 року КНУ імені Тараса Шевченка на ім’я Гайдук Борис Євгенійович, вважати недійсними

14.2. Вона чекає його

·Вдова (58-164-63, ніжна, домашня).
Обігрію любовю, ласкою і теплом чоловіка
без матеріально-житлових проблем, для
створення сім’ї. Тел.: (066) 630-04-19.
·Вдова (63 роки, проживаю у сільській
місцевості, матеріально забезпечена). Хочу
зустріти, хазяйновитого чоловіка для створення сім’ї та подальшого проживання.
Тел.: (098) 937-31-81.
·Вдова-киянка приємної зовнішності, 70162-65, добра, без дітей, житлових проблем.
Познайомиться для створення сім’ї з симпатичним чоловіком биз житлових проблем, з
розумною різницею у віці. Перевагу віддам
киянину. Тел.: (097) 434-54-63.
·Вірна шанувальниця здоров’я, краси, інтелекту, любові, підйомна вдова, зростом 165
см, доповнить відповідного, облаштованого
киянина 73-80 років. Тел.: (044) 295-79-35.
·Женщина (61-160-60, жильем обеспечена)
познакомится с мужчиной из Киева или
пригорода для жизни. Тел.: (097) 427-02-19.

·Парень

(30-182-80, киевлянин, высшее
образование, из хорошей интеллигентной
семьи, свой бизнес, квартира, машина). Ищу
жену. Прошу фото. E-mail: kiev1@email.ua.
·Познайомлюся з дівчиною, можна, яка має
одного або двох дітей. Тел.: (097) 146-22-91.
·Познайомлюся з жінкою від 60 до 65 років.
Жінкам молодше не телефонувати. Тел.:
(098) 633-07-94.
·Познакомлюсь с бизнес-леди до 35 лет для
создания семьи. Тел.: (068) 685-45-71.
·Познакомлюсь с девушкой до 35 лет для серьезных отношений. Тел.: (068) 685-45-71.
·Самотній киянин (64-478-72) чекає на
зустріч із самотньою киянкою без житлових
проблем для сімейних відносин. Листи не
пишіть, телефонуйте на мобільний. Тел.:
(063) 827-57-00.
·Самотній стрункий приємний киянин,
61-176-70, вища освіта, не палю. Познайомиться з приємною, неповною жіночкою, до
55 років, для приємного спілкування. Тел.:
(098) 720-92-85.

чоловік познайомиться з
жінкою 33-40 років для створення сім’ї.
Адр.: 04108 Київ, а/с 33.
·Чоловік (44 роки, зріст 180 см, вага 90
кг, вища освіта) бажає познайомитися для
серйозних відносин. Тел.: (097) 764-43-22.
·Чоловік (53-175-85, без шкідливих звичок).
Для створення сім’ї познайомиться з доброзичливою жінкою. Тел.: (097) 455-97-73.
·Чоловік (54-178-90, освіта вища технічна)
бажає познайомитися для серйозних відносин. Тел.: (097) 764-43-22.
·Чоловік (54 роки, зріст 180 см, вага 90
кг) вища освіта. Бажає познайомитися для
серйозних відносин. Тел.: (067) 647-73-56.
·Чоловік (71 рік). Розшукую жінку з Пуховки. Ми не змогли зустрітися в минулому
році на Теремках, але я вас весь час згадую!
Валерій. Тел.: (095) 461-57-01.
·Я Козерог, 70 лет. Ищу жену от 60 до 68 лет.
Не пожалеете. Тел.: (095) 334-67-98, (068)
664-43-40.

% Подарунки 15
15.1. Подарую
·Біблію електронну на

сонячних батареях
(для незрячих). Тел.: (066) 563-94-42.
(с.Степанівка, Черкаська обл.,
ст.Мар’янівка, 4 кімнати, цегл., електроенергія). Треба тільки платити за світло. Тел.:
(063) 216-59-55.
·Відеокасети (бойовики, для відеомагнітофона). Тел.: (099) 206-41-77.
·Двух очень красивых серых маленьких
котиков («мальчики», 2 недели) в хорошие
руки. Тел.: (067) 391-31-01.
·Диван (Печерськ, самовивезення, в норм.
стані, для сім’ї). Тел.: (098) 543-06-04.
·Кішечку (3,5 міс., пухнаста, 3-мастна, безкоштовна стерилізація), в добрі руки. Тел.: (098) 51470-76, (099) 408-04-43 (Марія Богданівна).
·Кішечку чорну (грайлива, 3 міс., чорна, Мішель, привчена до лотка, блискуча шорстка,
можлива доставка), турботливому хазяїну.
Тел.: (050) 312-13-27.
·Кішку домашню (1 міс., 3-масна, стерилізація за мій рахунок), в добрі руки. Тел.:
(098) 514-70-76 (Марія Богданівка).
·Комплект з двох розсувних диванів (один
полуторний, один двомісний, верх хороший,
розсувний механізм потребує ремонту),
шафу для одягу (на два відділення, з антресолями, глибина 60 см, ширина 132 см,
висота 170 см). Тел.: (066) 103-55-79.
·Кошеня (3 міс., гладкошерсте, світлоруде з мармуровим малюнком, ласкаве,
«хлопчик», грайливий, привчений до лотка,
можлива доставка), в добрі руки. Тел.: (050)
382-63-63 (Алевтина).
·Кошеня (3 міс., гладкошерсте, чорне, «дівчинка», блискуча норкова шубка, ласкава,
грайлива, привчена до туалету, можлива
доставка, Солом’янський р-н), в добрі руки.
Тел.: 242-07-91, (050) 382-63-63.
·Кошеня («дівчинка», 2 міс., руда, сибірська). Тел.: (066) 300-94-63.
·Кошеня доброму хазяїну (3 міс., «хлопчик»,
персиковий колір з мармуровим малюнком,
вихований, дуже ласкавий), можлива доставка.
Київ. Тел.: (050) 312-13-27.
·Кошенят (два попелясті, одне чорне, одне
тиргове), в добрі руки. Тел.: (098) 514-70-76
(Марія Богданівна).
·Працівникам соціальних служб чоловічий
одяг з метою благодійного використання.
Тел.: (068) 722-30-29.
·Собаку («дівчинка», 1,5 роки, середнього
розміру, чорна з беж. підпалом, метис, стерилізована, оброблена від шкідників, гарна для
охорони, любить дітей). Тел.: (050) 184-93-13.
·Собаку породи метис вівчарки (окрас черпачний, красивий, любить дітей, добрий,
гарний охоронець для приват. будинку, знає
команди, Київська обл.). Тел.: (067) 428-32-87.
·Цуценят (2 міс.), в добрі руки. Терміново.
Тел.: (067) 165-47-30, (097) 469-34-44.
·Цуценят та молодих собак в гарні руки.
Тел.: (066) 169-16-91, (067) 165-47-30.
·Цуценят та молодих собак в добрі руки.
Тел.: (063) 119-63-00, (067) 165-47-30.

·Будинок

15.2. Прийму в дарунок
·Автобляху або обміняю на човен

КАЗАНКА з лафетом. Тел.: (099) 292-62-91.
·Багатодітна мати-одиночка: ліжко, матрац,
розкладачку, велосипед, телевізор, моб.
телефон, кавомолку, м’ясорубку, каструлі,
ноутбук або комп’ютер, речі б/к та нов. для
хлопчика 10-12 років. Тел.: (099) 103-44-10.
·Диван (м. «Святошин», б.Вернадського),
книжки. Тел.: (067) 647-73-56.
·Дриль, болгарку, шуруповерт. Тел.: (099)
100-46-57.
·Євробляхи в подарунок за 200 у.о. Тел.:
(097) 847-44-05.
·Инвалид первой группы срочно нуждается
в ноутбуке. Тел.: 236-48-31.
·Інвалід першої групи терміново потребує
ноутбук, прохання допомогти. Тел.: (095)
111-71-85.
·Касети, бобини, відеокасети, компактдиски, платівки (інвалід другої групи). Тел.:
(067) 119-38-04.
·Книги «Календарь друидов», «Нумерология - значение чисел» для інваліда або
куплю недорого. Тел.: (098) 154-26-71.
·Коляску інвалідну (нов. або б/к), ходунки,
милиці (з последуючою передачею до госпіталей). Розглянемо пропозиції. Тел.:
(066) 215-67-22, (098) 846-67-30.
·Меблі, побутову техніку для багатодітної
сім’ї. Тел.: (066) 743-38-23.
·Меблі. Тел.: (063) 427-13-33.
·Ноутбук, намет армійський або спортивну,
інструменти геодезичні, човен гумовий.
Тел.: (067) 647-73-56.
·Ноутбук, смартфон (із битими екранами),
будь-яку радіоапаратуру, побутові машини,
пральні, холодильники (в будь-якому стані).
Тел.: (063) 261-11-21.
·Піаніно. Тел.: 280-10-86.
·Планшет для інваліда. Тел.: (050) 065-12-57.
·Планшет для інваліда. Тел.: 524-35-03.
·Смартфон, планшет, диски та касети із духовною, класичною, медитативною музикою
(інвалід другої групи) або куплю дешево.
Низький уклін добродіям. Тел.: (067) 593-56-42.
·Старенький відеоплаєр та диски DVD з
фільмами та укра=їнською музикою, народною та сучасною. Тел.: (068) 128-86-20.
·Телевізор в робочому стані. Тел.: (096) 22800-79.
·Ходунки, сидіння від автомобіля будь-якої
марки (з доставкою), інвалід другої групи,
пенсіонер. Тел.: (096) 369-91-47.
·Шахи (б/к) або окремі фігури (для дівчини 11
років, мати - інвалід). Тел.: (050) 951-03-07.
·Электровафельницу, игрушки, куклы
разные, формочки для выпечки, детские
вещи для девочки 5-6 лет, обувь на мальчика
4 года, обувь на мальчика 2 года, книги по
кулинарии старинные. Тел.: (098) 542-59-93.
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