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·	Квитки	 на	 Олімпіаду-80	 у	 Москві:	 клас.	
боротьба,	 фехтування,	 легка	 атлет.;	 книги:	
«Клінічна	 фітотерапія»	 -	 50	 грн,	 «Поради	
нар.	цілителів	для	вашого	здоров’я»	-	20	грн,	
«Одесса.	 Крат.	 справ.»	 (1948	 р.)	 -	 50	 грн,	
«Одесса.	 Путеводитель»,»Улицы	 Одессы».	
Тел.:	(097)	133-37-82.
·	Кіносценарій	 для	 фільміу	 «Коммерческое	
и	смешное».	Тел.:	464-74-19.
·	Книги:	«Біблейний	довідник	Геллея»	(укр.	
мова,	 750	 стор.,	 нов.),	 Ленін	 (1947	 р.вид.,	
гарний	 стан,	 35	 томів),	 журнали	 «Ино-
странная	 литература»,	 платівки	 (естрада,	
класика),	записи	на	магн.	стрічках,	Маркс	(2	
томи,	1949	р.вид.),	Купрін	(6	т.).	Тел.:	(050)	
695-36-92.
·	Книги:	«Биография	Ленина»	(2	т.,	1984	р.	
вид.),	 «Сочинения	 Иосифа	 Сталина»	 (4-й	
том,	1946	р.	вид.),	«История	внешней	поли-
тики	СССР	 1917-1975	 г.»	 (2	 т.),	 «Германи-
ские	генералы	с	Гитлером	и	без	него»,	«Кто	
и	 как	 делает	 политику	 США»,	 «Секреты	
дипломатии	 Великобритании»,	 «Возвра-
щенные	имена»	(сборник	статей),	«Руково-
дитель	о	стиле	управления	производством».	
Тел.:	486-27-34.
·	Книги:	 Дж.	 Стейнбек	 (6	 т.),	 «Банкноты	
стран	мира	2001-2003	гг.»,	Військовий	енци-
клопедичний	словник.	Тел.:	(095)	574-01-59.
·	Книги	 з	 домашньої	 бібліотеки,	 платівки.	
Тел.:	(063)	261-11-21.
·	Книги	з	медицини.	Тел.:	453-79-63.
·	Книги	з	серії:	у	світі	тварин	(9	томів).	Тел.:	
(067)	230-04-94.
·	Книги	 по	 історії	 та	 традиції	 єврейського	
народу	(власна	бібліотека).	Тел.:	(095)	948-
28-21.
·	Книги	 про	 домашнє	 господарство,	 кулі-
нарне	 мистецтво,	 крій	 та	 шиття	 (600	
сторінок,	кольорові	ілюстрації,	видавництво	
Софія,	1959	р.).	Тел.:	572-15-97.
·	Книги:	 «Религия,	 окультизм»	 Папюс,	
Орлов,	 Флауєр,	 Берсон,	 Фрейд,	 словники:	
Даль,	 Ожегов,	 Паламарчук,	 літературу	 ху-
дожню.	Тел.:	525-96-94.
·	Книги	старовинні	дешево.	Тел.:	(098)	034-
42-23.
·	Книги	(томи)	недорого.	Тел.:	(067)	599-07-79.
·	Книгу-альбом	 «255	 зачісок	 від	 «Бурди».	
Тел.:	526-39-33.
·	Книгу	 З.Фрейда	 «Очерки	 по	 психологии	
сексуальности»	 (переклад	 з	 нім.	 мови)	 -	
85	 грн,	 словник	 енциклопедичний	 (автор	
В.Веденський,	 3	 томи,	 1954	 р.	 видання)	 -	
350	грн.	Тел.:	(063)	730-67-55.
·	Книгу	 проф.	 Копш	 «Анатомия	 человека»	
(нім.	мова,	1911	р.).	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Книгу	 проф.	 Копш	 «Анатомия	 человека»	
(нім.	мова,	1911	р.).	Тел.:	292-27-87.
·	Книгу	 «Справочник	 технолога-машино-
строителя»	(2	томи).	Тел.:	(068)	198-15-97.
·	Книгу	 «Тора»	 (оригінал	 з	 перекладом).	
Тел.:	(067)	431-73-98.
·	Книгу	Ч.Дікенс	 (9-й	том),	«Война	и	мир»	
(Толстой).	Тел.:	(066)	178-00-12.
·	Літературу	 з	 художнього	 вишивання,	
шиття;	 атлас	 залізниць	 СРСР;	 Велику	 ра-
дянську	енциклопедію	(збірник)	дешево;	лі-
тературу	дитячу;	книгу	«Ремонт	автомобиля	
АЗЛК-2141	МОСКВИЧ».	Тел.:	463-19-56.

·	Літературу	нотну	для	баяна	та	акордеона.	
Тел.:	(096)	389-88-31.
·	Мапи	 туристичні	 країн	 та	 міст,	 метелика	
«Колліас»	 (для	 колекцій).	 Тел.:	 (096)	 459-
78-13.
·	Моделі	вітрильників	17	сторіччя	музейної	
якості	виконання.	Тел.:	(063)	378-14-96.
·	Платівки	для	патефона	(колекційні,	танці,	
1940-60	р.).	Тел.:	(067)	355-50-28.
·	Платівки	із	записами	В.Висоцького	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(093)	469-96-97.
·	Платівки	 (казки,	 класика,	 іноземні	 вико-
навці,	Л.Утьосов	-	комплект),	раму	для	кар-
тини	 (73х55	 см,	 внутр.	 36х35	 см),	 картину	
«Три	 богатыря»	 (150х100	 см,	 потребує	 ре-
ставрування).	Тел.:	(067)	664-32-09.
·	Портрет	С.Єсеніна.	Тел.:	525-94-51.
·	Посібники	 нотні	 для	 навчання	 в	 дитячих	
муз.	школах	(фортепіано,	від	1	до	7	класів).	
Тел.:	(097)	591-85-31.
·	Репродукції	шедеврів	живопису	 (у	листах	
та	 картинах),	 книги	 авторські:	 «Антология	
шпионажа»,	 «Золото	 Керчи»,	 «Запах	 зо-
лота»,	 «Блеск	 и	 туман	 разведки»,	 «Развед-
чики	Гиммлера	и	Бормана»,	«Остап	Бендер	
в	Крыму»	та	ін.	Тел.:	422-07-69.
·	Рослину	 папороті	 садової	 (страусник,	
гарно	для	зеленої	огорожі	кафе,	літ.	майдан-
чиків	та	ін.,	від	1,4	до	2	м),	15-40	грн.	Тел.:	
592-25-72.
·	Словники	англ.	мови	(4	шт.),	підручники	та	
літературу	художню	англ.	мовою.	Тел.:	513-
55-68.

11.6. Домашні тварини, 
кімнатні рослини

продам 
·	Акваріум.	Тел.:	(04598)	3-66-22.
·	Акваріум.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Алое	(4	роки).	Тел.:	515-98-06.
·	Вус	золотий,	грошове	дерево,	хлорофітум,	
герань,	алое.	Тел.:	(095)	758-18-13.
·	Грошове	дерево	(в	горщику),	дерево	«лю-
бові»	(в	горщику),	бігонію,	алое	(10	років).	
Тел.:	(067)	722-03-87.
·	Дифенбахію,	сансев’єру,	товстянку,	хлоро-
фітум,	квіти	штучні	декоартивні,	клітку	для	
птахів	 (40х25	см,	висота	60	см).	Тел.:	570-
26-17.
·	Кактус	 круглий	 ехінокактус	 грусона	 (ви-
сота	вазона	58	см,	вага	18	кг,	вік	більш	20	
років),	нашійник	для	великого	собаки.	Тел.:	
(063)	378-14-96.
·	Кактус,	фікус.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Каланхое,	столетник.	Тел.:	567-52-58.
·	Клітку	 для	 великого	папуги	 (повний	 ком-
плект)	-	300	грн.	Тел.:	275-15-02.
·	Комір	для	собаки,	комбінезони	(осін.,	зим.,	
на	хутрі)	недорого.	Тел.:	(067)	454-60-46.
·	Кошенят	 персидських	 (5	 «хлопчиків»,	 1	
«дівчинка»,	дата	народження	17.01.2017	р.,	
забарвлення	різні,	дуже	красиві,	привчені	до	
лотка)	недорого.	Тел.:	(098)	541-59-47.
·	Кошенят	породи	турецька	ангора,	цуценят	
бельгійської	 вівчарки	 (1,5	 міс.)	 недорого.	
Тел.:	(099)	907-75-58.

·	Кошенят	породи	шотландська	висловуха	-	
1,8	тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	750-48-71.
·	Ліану	 кампсіс,	 фурзіцію,	 малину	 м’яо-
м’яо.	Тел.:	(073)	158-57-24	(після	21.00).
·	Монстеру,	фікус.	Тел.:	528-12-92.
·	Рослини	алое.	Тел.:	236-87-36.
·	Рослини	кімнатні.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Рослини	кімнатні.	Тел.:	(050)	081-65-54.
·	Рослини	кімнатні.	Тел.:	(066)	617-93-52.
·	Рослини	лікарські.	Тел.:	(067)	266-34-58.
·	Рослини	лікувальні:	герань,	каланхое,	алое,	
золотий	вус,	гриб	чайний.	Тел.:	403-15-29.
·	Рослину	алое	(6	років)	-	100	грн.	Тел.:	(098)	
594-45-92.
·	Рослину	алое.	Тел.:	276-02-78.
·	Рослину	золотий	вус	(3	роки,	6	вусів),	алое.	
Тел.:	516-59-81.
·	Рослину	золотий	вус.	Тел.:	517-78-73.
·	Рослину	 ктротон	 для	 кафе	 та	 ресторанів	
(дуже	великий),	вус	золотий.	Тел.:	(097)	529-
72-17.
·	Рослину	 папороті	 садової	 (страусник,	
гарно	для	зеленої	огорожі	кафе,	літ.	майдан-
чиків	та	ін.,	від	1,4	до	2	м),	15-40	грн.	Тел.:	
592-25-72.
·	Собаку	 породи	 німецька	 вівчарка	 (підро-
щена,	 «дівчинка»,	 щеплення)	 -	 3	 тис.грн.	
Тел.:	(067)	267-92-65.
·	Цуценя	 йоркширського	 тер’єра	
(«хлопчик»,	 5	 міс.,	 документи	 КСУ,	 кра-
сивий,	 якісний,	 щеплення,	 купован).	 Тел.:	
(066)	407-41-37.
·	Цуценят	 кавказької	 вівчарки	 (щеплення,	
родовід)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	962-85-45.
·	Цуценят	німецької	вівчарки	(щеплення)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(067)	267-92-65.

послуги 
·	Потрібен	догляд	за	котом	на	8-9	днів	(тери-
торія	ваша).	Терміново.	Тел.:	468-60-38.

продам 
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(050)	629-62-08.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(066)	717-93-52.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	(093)	948-86-49.
·	Діазопапір	(1	рулон),	папір	міліметровий	(1	
рулон).	Тел.:	(095)	827-19-70.
·	Іграшки	 для	 ялинки,	 ялинку	 розсувну	
(штучна).	Тел.:	234-05-94.
·	Макулатуру	(1	тонна).	Тел.:	(097)	399-06-34.
·	Папір	для	квітів	(1	шт.,	нов.,	1	рулон)	-	200	
грн.	Тел.:	432-24-40.
·	Попільнички	(2	шт.,	кольорове	скло)	по	100	
грн.	Тел.:	544-21-49.
·	Протигаз	 ГП-7В	 (різні	 розміри),	 респіра-
тори.	Тел.:	(050)	386-92-86.
·	Шиньйон	 (жін.,	 світло-русявий,	 довжина	
33	см,	натур.	волосся).	Тел.:	452-94-05.
·	Ялинку	новорічну	(зелена,	штучна,	висота	
1,2	м)	-	350	грн.	Тел.:	(066)	937-64-07.

·	Ялинку	(штучна,	новорічна,	висота	130	см,	
іграшки)	-	200	грн.	Тел.:	544-11-13.
·	Ялинку	 штучну	 (радянських	 часів,	 б/к	 1	
раз,	 160	 см,	 ф-ка	 художніх	 виробів,	 ком-
плект,	лампочки,	іграшки,	Дід	Мороз).	Тел.:	
449-76-61	(Інна,	в	10.00,	після	21.00).

·	Втрачене	свідоцтво	про	право	влас-
ності	на	житло	№	466	від	22.02.1999	
року	 видане	 на	 ім’я	 -	 Сілютиної	
Євдокії	 Андріївни	 відділом	 прива-
тизації	житла	Подільської	РДА,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачені	атестат	МВ	014341	та	до-
даток	до	нього,	видані	16.05.1995	р.	
с/ш	№	256	м.Києва	на	ім’я	-	Савенко	
Юрій	Васильович,	вважати	недійс-
ними.
·	Втрачений	оригінал	на	міні	договір	
та	свідоцтво	про	права	власності	на	
житло	 на	 ім’я	 -	 Марченко	 Бориса	
Степановича	 та	 Марченко	 Неллі	
Дмитрієвни,	 вважати	 недійсним.	
м.Київ,	вул.	Муромська,3,	кв.65.
·	Втрачений	 студентський	
квиток	 виданий	 НПУ	 імені	
М.П.Драгоманова	 у	 2016	 році	 на	
ім’я	-	Шульженко	Юлія	Вікторівна,	
вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
(КВ	 10607518),	 виданий	 КНУ	
ім.Тараса	 Шевченка	 у	 2014	 році	
на	 ім’я	 -	Федорових	Орина	Едуар-
дівна,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
серії	КВ	№	11584941	виданий	НПУ	
імені	 М.П.Драгоманова	 на	 ім’я	 -	
Яковлевої	 Анастасії	 Олексіївни,	
вважати	недійсним.
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
серія	 КВ	 №	 11363198	 виданий	
НТУУ	КПІ	на	ім’я	-	Крижановської	
Анастасії	 Володимирівни,	 вважати	
недійсним.
·	Втрачені:	 картка	 водія	 UAD	
0000027955000	 та	 кваліфікаційна	
картка	AIR	 CCOCPD	 99446106	 на	
ім’я	-	Давидович	Ігор	Іванович,	вва-
жати	недійсним.

ё	Втрачені:	Чорнобильське	посвід-
чення	категорія	1	серія	А	№307566с,	
видане	 20.07.2016	 р.	 Київоблдер-
жадміністрацією	 на	 ім’я	 -	 Очере-
тяна	Катерина	Ігорівна,	та	вкладку	
№	 711724с	 до	 Чорнобильського	
посвідчення	категорія	1	серія	А	№	
307566с,	 видану	 20.07.2016	 р.	 на	
ім’я	-	Очеретяна	Катерина	Ігорівна,	
вважати	недійсними.
·	Втрачено	 посвідчення	 дитини	 ба-
гатодітної	 родини,	 видане	 Попову	
Олексію	 Євгенійовичу	 022072	 від	
08	липня	2013	року	Солом’янською	
районною	в	місті	Києві	державною	
адміністрацією,	вважати	недійсним.
·	Втрачен	студентський	квиток	 (КВ	
11363168),	 виданий	 НТУУ	 «КПІ»	
ім.Сікорського	 у	 2016	 році	 на	 ім’я	
-	Фунтовий	Ілля	Ігорович,	вважати	
недійсним.
·	Договір	 дарування	 квартири	 на	
Скакун	 В.В.	 зареєстрованого	 в	
реєстрі	 за	 №	 2320,	 що	 підтверд-
жується	 інформаційною	 довідкою	
з	 Державного	 реєстру	 речових	
прав	 на	 нерухоме	 майно,	 номером	
61208198	 виданої	 11	 червня	 2016	
року	державним	реєстратором	прав	
на	 нерухоме	 майно	 Стрельченко	
О.В.,	приватним	нотаріусом	Київсь-
кого	міського	нотаріального	округу,	
вважати	недійсним.
·	Загублений	 студентський	 квиток	
на	ім’я	-	Волкова	Руслана	Олексан-
дрівна,	 студентка	3-го	курсу	 групи	
ОН-41,	 Київського	 політехнічного	
інституту	 ім.Сікорського,	 вважати	
недійсним.
·	Прошу	 меценатів,	 благодійні	 організації,	
благодійників	допомогти	хворому	на	лейкоз	
коштами.	 Хлопчина	 потребує	 термінового	
лікування.	Тел.:	(066)	510-90-01.
·	Шукаю	партнера	для	гри	у	бадмінтон,	ве-
ликий	теніс.	Тел.:	408-74-97.

14.1. Шлюбні агенції
·	Агентство	 брачное	 «Венера»:	
опытная	 сваха	 (стаж	 18	 лет).	
Фотокаталоги,	 индивидуальный	
подход,	 любой	 возраст.	 Свид.	
СПД	№	22298	от	15.03.04	г.	www.
venera.in.ua.	 Тел.:	 540-21-13,	 360-
21-13,	(067)	919-99-64.
·	«Леди	 Натали»	 лишает	 оди-
ночества	 без	 возрастных	 огра-
ничений.	 Индивидуально,	 кон-
фиденциально.	 Фотокаталоги.	
Элитные	 варианты.	 Успешные	
знакомства,	браки.	Вечера.	Киев,	
ул.Тимошенко,29,	ФОП	Батенчук	
М.Г.	Тел.:	362-52-55,	(093)	246-25-
55,	(066)	496-25-55.

14.2. Вона чекає його
·	Жінка,	 63	 роки,	 зріст	 160	 см,	 вага	 72	 кг,	
добра,	почуття	гумору.	Бажаю	зустріти	чо-
ловіка	від	62	до	70	років.	Адр.:	01001	Київ,	
до	зап.,	Зинов’євій	С.О.
·	Киянка	(42	роки,	зріст	169	см,	вага	75	кг)	
познайомиться	 для	 дружніх	 відносин	 з	
добрим,	 чуйним	 чоловіком,	 який	 любить	
дітей.	Тел.:	(066)	097-04-07.
·	Скромна,	 симпатична	 киянка	 (68-168-77,	
вдова,	 без	 матеріально-житлових	 проблем)	
познайомиться	з	вдівцем	відповідного	віку,	
який	 забезпечений	 житлом,	 любить	 садів-
ництво	 та	 на	 зріст	 від	 175	 см.	 Тел.:	 (073)	
042-10-72.

14.3. Він чекає її
·	53-174-90,	Скорпіон,	без	комплексів,	 веду	
здоровий	спосіб	життя.	Для	створення	сім’ї	
познайомлюся	з	жінкою	до	48	років,	також	
без	 комплексів,	 яка	 веде	 здоровий	 спосіб	
життя,	щоб	 була	 до	 душі	 та	 я	 її	 полюбив.	
Адр.:	 09600	 Київська	 обл.,	 смт	 Рокитне,	
пред’явнику	паспорта	СК	718494.
·	Буду	радий	знайомству	з	жінкою.	Киянин	
(67-177,	 освіта	 вища).	 Відповім	 на	 номер	
телефону	або	домашню	адресу.	Адр.:	01001	
Київ,	а/с	156.
·Вінничанин	 (35-170-63,	 симпатичний,	
одруженим	не	був,	без	шкідливих	звичок)	
для	 спільного	 життя	 познайомлюся	 зі	
спокійною	 киянкою,	 вінничанкою,	 від	 35	
років,	 з	 житлом.	 Фото.	 Адр.:	 21001	 Він-
ниця,	а/с	574.
·	Інвалід	 дитинства	 другої	 групи,	 непи-
тучий,	 але	 палю.	 Бажаю	 познайомитися	 з	
дівчиною	або	жінкою	з	Києва	або	Київської	
області	для	серйозних	відносин.	Дитина	не	
перешкода.	Бажано	з	мобільним	оператором	
Водофон	(МТС).	Адр.:	04128	Київ,	до	зап.,	
Баранову	Р.Ю.
·	Киевлянин,	 55-167-80,	 веду	 здо-
ровый	образ	жизни,	 верю	 в	Бога.	
Для	создания	семьи.	Живу	в	своей	
квартире,	оден.	Недавно	развелся.	
Индекс	02218,	Киев-218,	а/я	89.
·Киянин	 (46-169-88)	 познайомиться	 з	
чарівною	киянкою	до	38	років,	без	дітей,	
порядною,	 симпатичною,	 неповною,	
гарною	 господинею.	 Про	 себе:	 сим-
патичний,	 добрий,	 спортивний,	 енер-
гійний.	 Фото	 +	 лист.	 Адр.:	 03134	 Київ,	
до	 зап.,	 Федорончуку	 Ю.Й.,	 e-mail:	
yurashek69@i.ua.
·	Киянин	(54-178-83,	без	шкідливих	звичок,	
освіта	 вища,	 житлом	 забезпечений)	 тільки	
для	серйозних	відносин	шукає	друга	в	особі	
стрункою	жінки	 без	 дітей	 та	матеріальних	
претензій.	 Відповім	 тільки	 на	 змістовний	
лист.	Адр.:	03039	Київ,	до	зап.,	Нікітину	Ва-
лерію	Олександровичу.

·	Киянин	 (64-188-75)	 познайомиться	 з	 ро-
зумною,	 порядною,	 свідомою	 українкою,	
бажано	 до	 52	 років,	 з	 нормальною	 вагою,	
яка	 веде	 здоровий	 спосіб	 життя	 (добре,	
якщо	 розуміє	 Поля	 Брега,	 Геннадія	 Мала-
хова).	Чекаю	на	лист.	Адр.:	03148	Київ,	до	
зап.,	Федорову	А.О.
·	Колишній	киянин	(69	років).	Шукаю	жінку	
для	дружніх	стосунків.	Вмію	дружити.	Тел.:	
(095)	461-57-01.
·	Самотній	киянин,	вдівець	(79	років,	вигляд	
та	стан	-	молодше)	познайомиться	із	саміт-
ньою	 киянкою,	 талановитою	 господаркою,	
для	 спільного	життя.	Адр.:	 01001	Київ,	 до	
зап.,	Меншому	А.В.
·Симпатичний	 чоловік	 для	 створення	
сім’ї	познайомиться	з	жінкою	з	веселим,	
лагідним	 характером,	 без	 шкідливих	
звичок	 віком	 33-40	 років.	 Адр.:	 04108	
Київ,	а/с	130.
·Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-40	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	 03142	 Київ,	 а/с	 157,	 для	 Володи-
мира.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-40	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	04108	Київ,	а/с	33.
·	Симпатичний	 чоловік	 познайомиться	 з	
жінкою	 33-43	 років	 для	 створення	 сім’ї.	
Адр.:	04208	Київ,	а/с	130.
·	Хлопець	 (34	 роки)	 познайомиться	 з	 дів-
чиною	 (до	 34	 років)	 для	 зустрічей.	 Тел.:	
(068)	685-45-81.
·	Хлопець	 (35	 років)	 познайомиться	 з	 дів-
чиною	до	35	років,	для	зустрічей.	Тел.:	(068)	
685-45-71.

15.1. Подарую
·	Алое.	Тел.:	(099)	113-78-20.
·	Гриб	чайний.	Тел.:	403-38-02.
·	Кішечку	 (довгошерста,	чорно-біла,	2	міс.,	
стерилізація	безкоштовно).	Тел.:	(063)	641-
94-44.
·	Костюм	(чол.,	р.48,	дві	сорочки	р.М,	39/40).	
Тел.:	(068)	597-42-99.
·Котика	 сіро-темного	 тигрового	 забар-
вленням	 та	 кошеня	 біле	 тигрового	 за-
барвлення,	 кішечку	 попелясту,	 котика	
попелястого	 забарвлення,	 в	 гарні	 руки,	
забезпеченим	 людям.	 Тел.:	 (067)	 391-
31-01.
·	Кошеня	сибірське	(біло-руде)	в	добрі	руки.	
Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Кошенят	 європейських	 (1,5	 міс.),	 в	 добрі	
руки.	Тел.:	(067)	140-56-38.
·	Стручки	 квасолі	 для	 хворих	 на	 цукровий	
діабет.	Тел.:	(093)	883-09-37.

15.2. Прийму в дарунок
·	Велотренажер	 для	 реабілітації	 (для	 ін-
валіда,	 самовивезення),	 посуд	 металевий	
для	села.	Тел.:	564-42-56.
·	Відеоплеєр-книжку	 і	маленький	телевізор	
(все	дуже	б/к,	 але	 в	 робочому	 стані).	Тел.:	
(095)	461-57-01.
·	Візок	інвалідний.	Тел.:	(093)	502-61-84.
·	Дриль,	 болгарку,	 шуруповерт.	 Тел.:	 (099)	
100-46-57.
·	Електродриль,	 пилосос	 РАКЕТА-12	 (ро-
бочий)	або	куплю	дешево.	Тел.:	 (063)	302-
62-73.
·	Камеру	морозильну	 (б/к).	Тел.:	 (067)	504-
36-17.
·	Комп’ютер	 та	 телефон	 мобільний	 (роб.	
стан)	 для	 багатодітної	 сім’ї	 -	 погорільці,	
тільки	 в	 Києві	 або	 Вишгороді.	 Тел.:	 (066)	
563-93-29.
·	Котика	 або	 кошеня	 сіамське.	 Тел.:	 535-
51-82	(Київ).
·	Ноутбук	(інвалід	другої	групи).	Тел.:	(050)	
065-12-57.
·	Ноутбук,	планшет.	Тел.:	(097)	529-72-17.
·	Ноутбук,	 смартфон	 (із	 битими	 екранами),	
будь-яку	радіоапаратуру,	побутові	машини,	
пральні,	холодильники	(в	будь-якому	стані).	
Тел.:	(063)	261-11-21.
·	Піаніно	(для	себе).	Тел.:	(063)	105-54-71.
·	Підлокотники	медичні	 (самотній	 інвалід).	
Тел.:	405-29-96	(в	будь-який	час).
·	Пилосос	(б/к,	робочий).	Тел.:	(097)	141-16-77.
·Пилосос,	 велосипед,	 відеомагнітофон,	
радіоприймач,	 телефон	 мобільний,	 фото-
апарат	 цифровий,	 комп’ютер,	 машинки,	
пазли	 (будь-який	 стан)	 прийму	 в	 дарунок	
з	вдячністю	для	самотньої	мами	з	двійня-
тами	або	куплю	недорого.	Тел.:	(066)	097-
04-07.
·	Плеєр-DVD	 (для	 інваліда	 першої	 групи),	
мобільний	телефон	на	дві	сім-картки	із	ро-
здільною	клавіатурою,	куртку	зимову	(дуже	
великий	 розмір,	 з	 капюшоном),	 соковижи-
малку,	блендер,	м’ясорубку	(ел.).	Тел.:	(063)	
863-77-70.
·	Плеєр	DVD,	телевізор	дуже	маленький	або	
будь-яку	 ін.	 техніку	 інвалід	 першої	 групи.	
Тел.:	(093)	544-48-64.
·	Пральну	для	інваліда.	Тел.:	524-35-03.
·	Пральну	машину	для	 інваліда.	Тел.:	 (093)	
970-06-37.
·	Телевізор	 кольоровий,	 декодер	 Т-2	 циф-
ровий,	 куртку	 шкіряну	 великого	 розміру	
(для	інваліда).	Тел.:	(063)	863-77-70.
·	Телевізор.	Тел.:	(098)	221-57-53.
·	Холодильник	 САРАТОВ,	 пральну	 МА-
ЛЮТКА	(для	інваліда)	або	куплю	недорого.	
Тел.:	526-01-11	(телефонувати	тільки:	9.00,	
21.00).
·	Холодильник.	Тел.:	(050)	065-12-57.
·	Шафу	 будь-яку	 (пенсіонерка).	 Тел.:	 (098)	
620-53-20.
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ТБ «ІННЕКС» інформує щодо проведення повторного цільового аукціону з продажу майна платника податків 
(ПП «ПТВФ «С.Т.С.-СЕРВІС»», ЄДРПОУ 24554849), яке перебуває у податковій заставі, зі зниженням початкової 
ціни на 15%: 

Лот №1: Вертикально-сверлильний станок, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 908,82 грн., з ПДВ.
Лот №2: Компресор, 2000р.в., кількість - 1 шт. Початкова ціна: 1147,50 грн., з ПДВ.
Лот №3: Верстат слюсарний, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 403,46 грн., з ПДВ.
Лот №4: Зварювальний апарат (напівавтомат), кількість - 1 шт. Початкова ціна: 1396,13 грн., з ПДВ.
Лот №5: Прес гідравлічний, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 1847,84 грн., з ПДВ.
Лот №6: Тиски слюсарні, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 137,70 грн., з ПДВ.
Лот №7: Таль ланцюгова АВТ, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 1794,31 грн., з ПДВ.
Лот №8: Трансформатор зварювальний, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 1530,00 грн., з ПДВ.
Лот №9: Електропила, кількість - 1 шт. Початкова ціна: 573,75 грн., з ПДВ.
Майно розташоване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд.2.
Майно описане Чернігівською ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області.
Крок аукціону на підвищення ціни - 10% від початкової ціни. Зниження початкової ціни в ході аукціону неможливе. 
Реєстраційний внесок за кожен лот - 17,00 грн., в т.ч. ПДВ-2,83 грн., та гарантійний внесок - 10% від початкової 

ціни за лоти: №1 - 90,88 грн., №2 - 114,75 грн., №3 - 40,35 грн., №4 - 139,61 грн., №5 - 184,78 грн., №6 - 13,77 грн., 
№7 - 179,43 грн., №8 - 153,00 грн., №9 - 57,38 грн., перераховуються учасниками аукціону за такими реквізитами: ТБ 
«ІННЕКС», код ЄДРПОУ 32388652, п/р №26003052728310 у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, 
адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19. 

Кінцевий термін приймання заяв про участь в аукціоні - за один день до початку проведення аукціону.
Ознайомлення з майном за місцезнаходженням: щоденно, крім вихідних та святкових днів.
Аукціон відбудеться 03.04.2017 р. об 11:00 за адресою: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 70, конференц-зал №3.
Організатор аукціону ТБ «ІННЕКС»: 03040, м. Київ, пр. Голосіївський, 70, кім. 1103, тел. (044)228-58-50(51), час 

роботи: 9-18 год., перерва 13-14 год. 
Адреса веб-сторінки: http://www.comminnex.com. 
Додаткова інформація: тел. (044)228-58-40(50).

Вивчається попит на 4,19 м. кв. державного не-
рухомого майна за адресою вул.  Бульварно-Ку-
дрявська,27,  ДУ «Інститут травматології та ортопе-
дії НАМН України». 

Ринкова вартість 82280,00 грн. 
Процентна ставка 6%.
Мета оренди: розміщення  буфету.
Орендна плата за перший базовий місяць – лю-

тий –  411,40  грн. без  ПДВ.
Телефон для довідок 486-26-40.

Посольство США проводитиме розпродаж май-
на за процедурою закритих торгів на складі Посоль-
ства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця 
Машинобудівна, 44 у вівторок 21 березня 2017 р. з 
10 до 14 години. Предмети для розпродажу   вклю-
чають вживану побутову техніку, меблі, килими, 
офісні меблі, комп’ютери, будівельні матеріали та 
різноманітне обладнання. Всі предмети надаються 
за принципом «як є, де є».

Повідомлення про втрату бланків страхових полісів
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхо-

ва компанія «ОМЕГА» (м. Київ, вул. Обсерваторна, 17А, 
код. 21626809) повідомляє про втрату наступних бланків  
полісів обов’язкового    страхування  цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів:

серії АС: № № 4316480, 4317359, 8003359, 8003367, 
8003387, 8102438, 8104617, 8104662, 8104663, 8104664, 
8104702, 8105842, 9928450, 9928452, 9928453; 

серії АІ: №№ 991905, 991946, 992043, 996615, 
3161694, 3167196, 3169283, 3808631, 3812770, 3816133, 
3816134, 3816135, 4500738, 5890828, 5890829, 5890840, 
5890873, 2613581, 2616676, 5199564, 6286402, 6795365, 
4961713, 3808815;

серії АЕ: №№ 0614270, 5656548, 7689987, 6791145, 
6290289, 6798873, 8470243, 8470244, 5659213, 5659215, 
5653712, 5656397, 6794916, 2614248, 2614249, 2614250, 
3809353, 4914689, 9720379, 9720380, 9401645;

серії АК: №№ 0615613, 0615614, 2375704.    
У зв’язку із втратою вищеперераховані поліси є не-

дійсними і АСК «ОМЕГА» не несе за ними зобов’язань.
Телефон для довідок: (044) 486 68 16.

Emachines
Выделение


