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Допомога власникам,
покупцям і орендарям

Агенції з нерухомості та
маклери
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Äîïîìîãà â êóï³âë³,
ïðîäàæó, îðåíä³.
Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä.
Àãåíö³ÿ �Âåæà�
ïð.×îðíîâîëà 73. ò.
(067)342-1845,
(032)247-0405.

Êóï³âëÿ Ïðîäàæ. Îðåíäà.
Ïðîôåñ³éíî äîïîìîæåìî
ïðèäáàòè, ïðîäàòè ÷è
çäàòè â îðåíäó
íåðóõîì³ñòü. Äîïîìîãà ó
ïðèäáàíí³ ïðè ³ïîòå÷íîìó
êðåäèòóâàíí³. ÀÍ
"Ìåãà-Â³êòîð³ÿ". ò.
(067)966-8604,
(063)656-3383.

Нотаріальна і юридична
допомога, оцінка майна

Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü
â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â ç
íåðóõîìèì ìàéíîì. ÏÍ
Êóëèíÿê ².ß. ñâ-âî ¹1415
â³ä 19.07.94 âèä.Ì³íþñò
Óêðà¿íè â.Êîïåðíèêà, 62/2.
ò. (032)238-1956,
Notary.kulynyak@gmail.com
, (032)240-3364.
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Новобудова (незавершена)
1-кім. кв-ру в. Братів Міхновських 31.5/16/9
кв.м., 6/6 ц., новоб., без рем., ІО (газ котел),
Малокварт.новобуд,р-н кост. Ельжбети від
забудовника. Інд.опал. газ.котел,"0"цикл,
б р о н .
двері,МПВ,стяжка,штукат.,розв.інтернет,
франц.балкон.Здача 4 кварт. 2022 р. Оплата в
грн. по банківс.курсу.,  1800000 грн. т.
(067)973-3309.
1-кім. кв-ру в. Братів Міхновських 32/20/20
кв.м., 6/6 ц., новоб., без рем., ІО (газ котел),
Квартира-студія від забудовника в новобуд.
р -н .Приво кзл .  І нд .оп ал . г аз . котел , "0 "
цикл,стяжка ,штукат . ,бро н.двер і ,  МПВ,
розвд.інтернет,балкон. Здача 4 кварт. 2022 р.
Оплата в грн.по серд.банк.курсу, 1836000 грн.
т. (067)973-3309.
1-кім. кв-ру в. Лісна 39/15/11 кв.м., 4/6 ц.,
новоб., без рем., ІО (газ котел), ЖК "Вілла
Зубра".  Вх.двері  брон.-протипож. МПВ
( д в о к а м . е н е р г о з б . с к л о п а к е т )
Штукатурка,стяжка. Опалення індивід.: 2-х
функційний котел. Балкон.Ліфт. Здача 1-й
кварт. 23 р. Переуступка прав власн., 1548000
грн. т. (067)973-3309.

1-кім. кв-ру в. Малоголосківська (ЖК Нове
життя) 44/16/15 кв.м., 7/9 ц., новоб., без рем.,
ІО (газ котел), здача 4 кв. 2022р, інд. опалення,
котел, батареї,"0"цикл, штукатурка. Стяжки,
гарний вигляд на місто і Високий замок, зручне
розташ,ближ центр, поруч гром. транспорт.
Без комісійних., 1216800 грн. т. (067)811-7072.
2-кім. кв-ру в. Братів Міхновських 58/30/11
кв.м., 5/6 ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ
котел), Новобуд, р-н кост. Ольги-Єлизав.
І ндив ід .оп ал .  Газ .  к отел ,  "0 "
ц и к л , с т я ж к а , ш т у к а т р . ,
брон.двері,МПВ/подвійн.склопакет.,розвд.інте
рнет ,  б алко н-тераса .Л іф т .Є  м і сця  на
підз.паркінгу.Здача 4-й кв. 2022р., 3132000
грн. т. (067)973-3309.

Новобудова (здана після
2012 р.)

1-кім. кв-ру в. Буйка П. Проф. 46/15/19 кв.м., 
14/16 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив),
ІО (газ котел), ЖК Віл. Місто, забуд. Квіт., зд.
обжит. буд. Гарне планування:просторий хол з
диваном, спал. кімната,кухня. Суч. єврорем.,
всі нов. меб. і поб. тех., вел. панор. вік.,
3024000 грн. т. (098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Варшавська 35/14/15 кв.м.,
7/16 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО
(газ котел), Кв-ра в новобуд., зроб. суч.
єврорем., всі меб. і побут. тех., вид з вік. на
проспект Чорновола . ,  2772000  грн.  т .
(098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Володимира Великого (10)
46/15/17 кв.м., 7/8 ц., новоб., єврорем.
(люкс/ексклюзив), ІО (газ котел), ЖК Америка з
хор. плануванням: спал. кім., кух. і просторий
хол. Залиш. всі меб. і поб. тех. (вмонтована
духова шафа, плита, мхв., холод., пос. маш.),
2934000 грн. т. (098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Володимира Великого (10)
46/19/17 кв.м., 1/9 ц., новоб., єврорем.
(люкс/ексклюзив), ІО (газ котел), ЖК Америка
кв-ра з хор. плануванням: спал. кім., кух. і
про сторий  хол .  Залиш.  вс і  меб .  і
поб.техніка(духова шафа, плита, мхв., холод.,
пр.машина,к ондиціонер), 2880000 грн. т.
(098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Залізнична (7) 41/17/18 кв.м.,
8/14 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО
(газ котел), ЖК Шенген 1 секція, ліфт прац.,
зробл. суч. єврорем., залиш. всі меб. і поб.
тех., панор. вік., вел. балк., біля буд. є
супермарк., магаз., піцерія, 2880000 грн. т.
(098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Залізнична 38.6/13.8/10.4
кв.м., 4/9 ц., новоб., без рем., будинк. опал.,
ЖК Шенген(  забуд.  Р іел,8  б уд.  є  вел.
лоджія,здача буд. 4 кварт. 2022 р., 1620000
грн. т. (098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Залізнична 39/14/15 кв.м.,
8/14 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО
(газ котел), ЖК Шенген 1 секція, ліфт прац.,
зроб. суч. єврорем., залиш. всі меб. і поб. тех.,
панор. вік., вел. балк., біля буд. є супермарк.,
магаз., піцерія, 2844000 грн. т. (098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Залізнична 50/16/20 кв.м.,
9/14 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО
(газ котел), ЖК Шенген (вул. Залізнична), кв-ра
з гарним плануванням: спал. кім., вел. кух., хол, 
с у ч . єврорем., меб. і поб. тех., біля буд. є
суперм., магаз., піцерія., 3240000 грн. т.
(098)634-9724.

1-кім. кв-ру в. Залізнична 50/17/20 кв.м.,
10/14 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив),
ІО (газ котел), ЖК Шенген (вул. Залізнична),
кв-ра з гарним плануванням: спал. кім., кух.,
хол, суч. єврорем., меб. і поб. тех., вел. балк.,
біля буд. є суперм., магаз., піцерія., 3420000
грн. т. (098)634-9724.

1-кім. кв-ру в. Зелена (204Г) 40/15/17 кв.м.,
7/10 ц., новоб., єврорем., ІО (газ котел), ЖК
Авалон, суч. єврорем., кухня-студіо, всі меб. і
поб. тех., вел. балк., поруч Близенько.,
2772000 грн. т. (098)634-9724.

1-кім. кв-ру в. Кульпарківська (93) 45/15/17
кв .м . ,  6 / 15  ц . ,  нов об . ,  єв рорем.
(люкс/ексклюзив), будинк. опал., ЖК Парус Сіті
з гарним плануванням:спальна кім. і вел.
кухня-студіо, суч. єврорем., залиш. всі меб. і
поб.  тех. ,  панор.  в ік . , 3168000 грн.  т.
(098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Кульпарківська (93) 47/17/20
кв .м . ,  8 /12  ц . ,  но воб . ,  є врор ем.
(люкс/ексклюзив), будинк. опал., ЖК Сіті кв-ра
з гарним плануванням: прост. кухня-студіо,
спал. кім., суч. єврорем., меб. і поб. тех.,
3348000 грн. т. (098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Кульпарківська (93) 48/16/24
кв .м . ,  14 /1 6  ц . ,  ново б . ,  євр орем.
(люкс/ексклюзив), будинк. опал., ЖК Парус Сіті
вел. кухня-студіо і спал. кім., єврорем., всі
необхідні меб. і поб.техніка, панор. вік.,
3384000 грн. т. (098)634-9724.
1-кім. кв-ру в. Пимоненка М. (7) 44/15/15
кв .м . ,  8 /9  ц . ,  но воб . ,  є врор ем.
(люкс/ексклюзив), ІО (газ котел), ЖК Аурум Сіті
Кв-ра з суч. євроремонтом,з алишаються всі
меб. і поб.техніка, на терит. комплексу є магаз., 
спортзал, дит.майданчики., 2844000 грн. т.
(098)634-9724.

1-ê³ì. êâ-ðó â. Ðîêñîëÿíè
63.1/13.5/24.3 êâ.ì., 2/3
ö., íîâîá., áåç ðåì., ²Î (ãàç 
êîòåë), ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, âõ. äâåð³,
ìåòàëîïë. â³êíà,
êîìóí³êàö³¿ äî ë³÷èëüíèêà,
Íîâîáóäîâà çäàíà 2022 â³ä 
âëàñíèêà, 1749600 ãðí. ò.
(067)673-4292,
(097)236-0786.

1-кім. кв-ру в. Шевченка Т. 70/17/40 кв.м.,
5/10 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив),
будинк. опал., ЖК Вел. Британія, кв-ра з рем.,
мебл. і поб.технікою, вел. кухня-студіо, спал.
кім., 2 гардеробні Прост., ванна кім. Близ. до
центру ,на терит. комплексу є магаз., кафе,
4032000 грн. т. (098)634-9724.
2-кім. кв-ру в. Володимира Великого (10)
63/31/23 кв.м., 9/9 ц., новоб., єврорем.
(люкс/ексклюзив), кім. із., ІО (газ котел), ЖК
Америка кухня-студіо і 2 спал. кімнати,сучасний 
євр орем . ,  вс і  но в .  меб .  і  по бут .  тех .
(вмонтований холод., духова шафа, плита,
мхв., посуд.і прал. маш., 4032000 грн. т.

(098)634-9724.

2-кім. кв-ру в. Володимира Великого (10)

65/27/14 кв.м., 8/8 ц., новоб., єврорем.

(люкс/ексклюзив), кім. із., ІО (газ котел), ЖК

Америка новобуд., двохстороння кв-ра, суч.

єврорем., залиш. всі меб. і поб.техніка, поруч

парк Горіх. Гай., 4212000 грн. т. (098)634-9724.

2-кім. кв-ру  в.  Малоголосківська (32)

60/30/15 кв.м., 7/10 ц., новоб., єврорем.

(люкс/ексклюзив), кім. із., ІО (газ котел), ЖК

Плюс 2 Суч., євроремонт,меблі і поб.техніка

(пральна і пос.машини, духова шафа і плита,

мхв. піч,к ондиціонер)л оджія з кім., 4500000

грн. т. (098)634-9724.

2-ê³ì. êâ-ðó
â. Ï³ä Ãîëîñêîì (Ï³ä
Ãîëîñêîì 4-Á) 66/33/13
êâ.ì., 7/11 ö., íîâîá.,
ºâðîðåì., ê³ì. ³ç., ²Î (ãàç
êîòåë), Â³ä âëàñíèêà:
ïðîäàºòüñÿ 2ê êâàðòèðà â
íîâîáóäîâ³ ÆÊ Àóðóì
Òàóåð. Â êâàðòèð³ ñó÷àñíèé
ðåìîíò, ïðîäàºòüñÿ ç
ìåáëÿìè òà âñ³ºþ
ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ.
Çàêðèòà òåðèòîð³ÿ, äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê, áëèæí³é öåíòð., 
3960000 ãðí. ò.
(073)010-0098.

2-кім. кв-ру в. Янева В. 65.5/36.7/12.1 кв.м.,
2/9 ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ котел),
ЖК Америка,батареї,стяжка і штукатурка вже
є.Всі комунікації вже підключені, облагорожена
територія,дитячий майданчик в подвір‘ї.
Продаж по переуступці, 2916000 грн. т.
(067)253-6430, (098)695-0181.

3-кім. кв-ру в. Пимоненка М. (7) 83/50/27
кв.м., 8/10 ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ
котел), Аурум Сіті 0-цикл, буд. зданий,г арне
план., панор. вік., гарн. вигл. з вік., 3096000
грн. т. (098)634-9724.

Галицький р-н
1-кім. кв-ру в. Замарстинівська 28/21.2/6
кв.м., 2/2 ц., задов. стан, ІО (газ піч),
Центр.частина міста (до моста). Вхід з балкону
в кухню. Стан серед.житловий, паркет.
Опалення пічне, бойлер. Ванна,туалет по
балкону,можливість встановити в квартирі.
Горище в корист., є підвал.Торг., 972000 грн. т.
(067)973-3309.

1-кім. кв-ру в. Замарстинівська 43/23.5/10
кв.м., 2/2 ц., незав. рем., ІО (газ котел),
Почат.вул.(до моста). Вхід парад. коридор.
Вх.двері брон.МПВ. Стіни під фінішну побілку.
Нов а  електр оп ров .  Гот .п рое кт  на  2 - х
функ.котел.Н=3.00.Підвал 9 кв.м. Друга лінія,
вікна в широк., зел. двір., 1548000 грн. т.
(067)973-3309.

1-кім. кв-ру в. Краківська 32/18/8 кв.м., 2/3
ц., єврорем., ІО (газ котел), хороша, добротна
квартира, р-н Преображенської церкви, якісний 
ремонт,  сонячна,  чиста,  суха,  розвин.
інфрастр., вмонт. меблі залиш., торг, 1764000
грн. т. (097)254-8004.

1-кім. кв-ру пр. Свободи 46/33/8.2 кв.м., 3/3
ц., польс., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО (газ
котел), туристичний центр, в ікна на пр.
Свободи та пам. Шевченку, добре під студію,
комерцію, подобову, хостел тощо. Власне
опалення, правильне планування, вхід парад. в
коридор, добудована антресоль. Торг, 2628000
грн. т. (067)673-1718.

2-кім. кв-ру в. Війтовича П. 64.3/57.4/7 кв.м.,
3/3 ц., задов. стан, кім. із., ІО (газ піч),
індивідуальне опалення.вхід по балкону в
коридор., 2160000 грн. т. (096)557-0540.

3-кім. кв-ру в. Вітовського Д. (навпроти СБУ)
62/39/8 кв.м., 4/6 ц., чешка, задов. стан, кім.
сум-із., ЦО, своя котельня на будинок, виг.
окр., є можл. зробити кухню-вітальню та 2-і із.
кімн., лодж. 9м., паркомісце в подвір., під
охорон., відеонагл., світло не вимикають, поруч 
2 парка, 10 хв. від Оперного, 2232000 грн. т.
(067)766-8767.

3-кім. кв-ру в. Снопківська 83/58/12 кв.м., 2/3 
ц., космет. рем., кім. із., ІО (газ піч), Елітний
район, світла, тепла, гарна кв-ра правильного
планування, є міжкімнатні двері, пічки з якісним 
кахлем, паркет, є балкон, броньовані двері.
Центр міста, поруч парк, ринок, школа. Меблі
частково, 114552000 грн. т. (098)450-2929,
Ліда.

Франкiвський р-н
1-кім. кв-ру в. Антоновича 26/18/8 кв.м., 3/4
ц., єврорем., ІО (ел. батар.), люкс, вхід парад. в 
корид., зб перек., сходи бет., виг. раз., (душ.
каб.),бойлер, мп вікна, бр. дв. нова стол.,
сант., ламін., суч. плит., вм. кух., ін. меблі, вся
поб. тех., вис. 3.5м., терм. , торг, 1512000 грн.
т. (067)360-9183.

1-кім. кв-ру  в.  Володимира Великого
35/17/6.5 кв.м., 5/5 ц., бреж., єврорем., ЦО,
виг. раз., балк. заск., бойлер, мп вікна, бр. дв.
нова стол., сант., ламін., суч. плит., вікна на
півд., зелен. двір, душ. каб., вмонт. кух., вел.
шафа-купе, вся поб. тех., вис. 2.65,терм., торг,
1512000 грн. т. (067)360-9183.

1-кім. кв-ру в. Героїв УПА (Новобуд) 65/20/20
кв.м., 7/9 ц., новоб., незав. рем., ІО (газ котел), 
Здана новобудова, є свідоцтво, ремонт-підігрів
підлоги, розводка проводки, труби сантехніки,
інсталяція, батареїкотел, балкон ізасклений,
підвісні стелі, стіни пошпакльовані дизайн
айт і - с тандар тв і з . ,  2 520 000  грн .  т .
(067)937-5417.

1-кім. кв-ру в. Коновальця Є. 31/17/6.5 кв.м., 
3/5 ц., єврорем., ЦО, виг. раз., балк. заск. мп
вікн., мп вікна, нова стол., сант., парк., суч.
плит., газ. кол., конд., вільна, парковка у дворі,
терм., торг, 1548000 грн. т. (067)360-9183.

1-кім. кв-ру в. Кульпарківська 60/20/25 кв.м.,
12/12 ц., єврорем., ІО (газ котел), Новобудова
р-н  В і к тор і ї  Г ар денс .вел ика
кухня-вітальня.панорамні вікна виходять на
Віктор ію Гарденс.залишаються меблі та
побутова техніка.підігрів підлоги., 3060000 грн.
т. (098)531-7903.

1-кім. кв-ру в. Симоненка В. 39/18/8 кв.м.,
8/14 ц., чешка, космет. рем., ЦО, Паркет,
л і чильники ,балк он  зашклений ,
виг.разом,комірка, чистий під' їзд,поруч
озеро,торг, 1458000 грн. т. (067)960-4964,
(093)449-4611.

1-кім. кв-ру в. Стрийська 45/20/13 кв.м., 1/9
ц., єврорем., ІО (газ котел), ЖК Квіти Лева.н
овобудова. МПВ. бр.дв. лоджія. підключені
комунікації. на руках право власності., 2520000
грн. т. (098)531-7903.

2-кім. кв-ру в. Зерова М. 42/28/6 кв.м., 2/2 ц., 
задов. стан, кім. із., ІО (газ котел), підігрів
підлоги.утеплена на зовні.новий дах.вся
інфраструктура.хороше сполучення., 1800000
грн. т. (096)557-0540.

2-кім. кв-ру в. Кульпарківська (р-н Гарденс,
озеро) 51/29/10 кв.м.,  6/15 ц., чешка,
єврорем., кім. із., ЦО, виг. із., балк. заск.,
ОСББ, бойлер, мп вікна, нова стол., сант.,
парк., суч. плит., нов. ліфт, вм. кух., ін. меб.,
вся поб. тех., терм., торг, 2196000 грн. т.
(067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Наукова (р-н Аквапарку)
46/28.5/6 кв.м., 5/5 п., космет. рем., кім. із.,
ЦО, виг. аз., балк., мп вікна, паркет, не кутова,
част. меблі та поб. техніка, терміново, торг,
1656000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Наукова 48/32/6 кв.м., 1/5 п.,
з адов .  с тан ,  к ім .  і з . ,  ЦО ,  засклена
лоджія.вигоди ізольовані., 1548000 грн. т.
(098)531-7903.

2-кім. кв-ру в. Наукова 50/29/8 кв.м., 2/9 п.,
єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ЦО, виг.
із., лодж. заск., мп вікна, нова стол., сант.,
ламін., суч. плит., вм. кух., кондиц., терм.,
торг, 2016000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Рубчака І. 68/30/24 кв.м., 3/5
ц., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), виг. раз.,
вел.ванна, балк. заск., дор. дизайн. рем., мп
вікна, бр. двері, нова стол. дер., нова сант.,
парк., сучас. плит., підігр. підл., право власн.,
вм. кух., всі меблі, поб. техн., терм., торг,
3384000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Симоненка В. 50/29/8 кв.м.,
8/14 ц., чешка, єврорем., к ім. із.,  ЦО,
Відмінн.стан, брон.дв., МПВ, столярка дерево,
паркет, ковролін, вмонт кух. меблі ,шафа-купе,
великий балкон, підвал,домофон, нов. ліфт.
Чудове  роз т . ,  поруч ,школа ,  садочок ,
поліклініка, озеро. Торг., 2088000 грн. т.
(067)973-3309.

2-кім. кв-ру в. Стрийська 45/32/8 кв.м., 3/9
ц., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ЦО,
виг. із., душ. кабіна, балк. заск., мп вікна, бр.
двері, нова стол., сантех., ламінат, суч. плит.,
підвіс. стелі, підігр. підл., вмонт. кух., 2
шафи-купе, диван, кондиц., вся техн., ід. ст.,
термін., 2232000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Стрийська 68/37/11 кв.м., 6/10 
ц., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), зданий, є
право власн., виг. із., лодж. заск., лічил. на
тепло на кв-ру, бойлер, мп вікна, бр. дв., нова
стол., сантех., парк., суч. плит., не кут., вмонт.
кух. та поб. тех., термін., 3060000 грн. т.
(067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Трускавецька 57/37/10 кв.м.,
14/15 ц., незав. рем., кім. із., ІО (газ котел),
Новобудова.будинок зданий можна робити
ремонт .0-цикл. не кутова. індивідуальне
опалення.стяжка. штукатурка. велика засклена
лоджія і відкритий балкон., 1962000 грн. т.
(098)531-7903.

2-кім. кв-ру  в.  Чупринки Т. Ген. (р-н
Горбачевського) 60/32/12.5 кв.м., 2/5 ц.,
задов. стан, кім. із., ЦО, 1 вис. пов., вхід пар. в
корид., зб пер., прав. план., виг. із., балкон,
паркет, сучас. плит., всі вікна у двір, терм.,
торг, 2268000 грн. т. (067)360-9183.

3-кім. кв-ру в. Коновальця Є. 61/41/8 кв.м.,
1/9 ц., чешка, єврорем., кім. із., ЦО, 1 вис.
пов., виг. із. балк. 6м. заск. мп., мп вікна, бр.
двері, нова сант., душ. каб., суч. плит., паркет,
терміново, торг, 2232000 грн. т. (067)360-9183.

3-кім. кв-ру в. Коновальця Є. 61/42/8 кв.м.,
1/9 ц., задов. стан, кім. із., ЦО, Чешка.велика
лоджія.МПВ.бр.дв.меблі., 2473200 грн. т.
(096)557-0540.

3-ê³ì. êâ-ðó â. Êóëèê³âñüêà 
(48à) 153/63/26.7 êâ.ì.,
4/4 ö., íîâîá., áåç ðåì.,
ê³ì. ³ç., ²Î (ãàç êîòåë),
òåïëà ï³äëîãà, äâîð³âíåâà,
îñòàííÿ êâàðòèðà â
áóäèíêó, 6244560 ãðí. ò.
(067)673-4292,
(097)236-0786.

3-кім. кв-ру в. Суха 102/51/19 кв.м., 2/6 ц.,
новоб., єврорем., кім. із., ІО (газ котел),
Новобуд 2010 р. Відмін. стан, все ізол., індивід.
опал., підігрів підлоги в кухні, корид., санвузл.
Вмонт. кухня та шафи, гардеробна. Подвір'я
огорожа, відеонагляд. Велика комора в
будинку. Торг, 4680000 грн. т. (067)973-3309.

Личакiвський р-н
1-ê³ì. êâ-ðó
 â.  Êóòîâà (ðàéîí â.
Íåêðàñîâà) 20/12/5 êâ.ì., 1/3
ö., ºâðîðåì., ²Î (ãàç êîíâåê.),
âñ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà,
ðåø³òêè íà â³êíàõ, ïàðêîâêà
ï³ä â³êíàìè,  õîðîøèé
æèòëîâèé ñòàí, ðîçâèíóòà
³íôðàñòðóêòóðà,  ï ³äâàë,
1080000 ãðí.  ò.
( 0 9 7 ) 2 5 4 - 8 0 0 4 ,
(093)082-1411.

1-кім. кв-ру в. Личаківська (Медінститут)
30/18/8 кв.м., 2/3 ц., польс., єврорем.
(люкс/ексклюзив),  ІО (газ котел),  нова
сантехн і к а ,  пр одаж  з і  в с іма  мебл ями
,побутовою технікою, пралка, холодильник,
телевізор ,є двохфункційний котел, батареї,
Душова. біде вікна в тихий садок, паркомісце,
тепла,  св ітла,  балкон, 1404000  грн . т.
(067)937-5417.

1-кім. кв-ру в. Медової Печери 42/18/8 кв.м.,
1/5 п., єврорем., ЦО, виг. раз., вел. балк. мп
вікна, нова стол., сант., ламін., суч. плит., вм.
кух., шафа-купе, ін. меб., вся поб. тех., терм.,
торг, 1440000 грн. т. (067)360-9183.

1-кім. кв-ру в. Пасічна 42/18/12 кв.м., 3/9 ц.,
єврорем., ІО (газ котел), Новобудова.підігрів
підлоги.меблі.панорамні вікна., 2124000 грн. т.
(097)982-0177.

2-кім. кв-ру в. Зелена (р-н Дністерської)
44 /32 / 6  кв .м . ,  1 /4  ц . ,  єв рор ем.
(люкс/ексклюзив), кім. сум-із., ЦО, виг. раз.,
мп вікна, нова стол., сант., ламін., суч. плит.,
хор. жит. ст., термін., торг, 1620000 грн. т.
(067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Зелена (р-н Дністерської)
46/30/6.5 кв.м., 4/4 ц., задов. стан, кім. сум-із.,
ЦО, виг. раз., балк. газ. колон. нова, чист.
підїзд, домофон, парк., дах не тече, відеонагл.,
в і л ьна ,  терм . ,  т ор г ,  1386000  грн .  т .
(067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Ніжинська 72/49/12 кв.м., 1/2
ц., польс., без рем., кім. прох., ІО (газ піч),
окремий вхід з двору в коридор, хороший
паркет, МПВ, збережена рідна столярка,
підвал, гарний, зелений дворик, 2 фасадні
вікна, будинок в хорошому стані, 2736000 грн.
т. (067)301-8478.

2-кім. кв-ру в. Пасічна (Медова Печера)
46/30/8 кв.м., 10/10 п., чешка, задов. стан, кім.
із., ЦО, МП-вікна.,паркет. ЦО. Лічильники,
засклений балкон. Квартира не кутова. Новий
безшумний ліфт. Гарна транспортна розв'язка.
торг, 1440000 грн. т. (067)251-3292.

2-кім. кв-ру в. Пасічна 45/28/6 кв.м., 5/5 п.,
єврорем., кім. із., ЦО, виг. раз, балк., не кут.,
мп вікна, бр. дв., нова сант., паркет, сучас.
плит., хор. житл. ст., зел. подвір., поруч садок,
школа, полік., парк. зона, є парковка, термін.,
1404000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Тершаковців 46/35/6 кв.м., 1/5
ц., хрущ., космет. рем., кім. сум-із., ЦО, Район
медінституту  та торгово-економічного ,
ветеринарного університетів, центр мічта
Житловий стан ,  пр одаж з  меблями та
побутовою технікою, гаряча вода постійно, без
відключень світла. кімнати ізол., 1692000 грн.
т. (067)937-5417.

2-кім. кв-ру в. Шафарика П. 49/38/8 кв.м., 6/9 
п., задов. стан, кім. із., ЦО, Біля парку
Погулянка .зроблений ремонт  у  ванн ій
к імнат і . б алкон .Тор г ,  1656000  грн .  т .
(096)557-0540.

3-кім. кв-ру в. Пасічна (р-н Дж. Вашингтона)
68/39/8 кв.м., 2/14 ц., чешка, космет. рем., кім. 
із., ЦО, виг. із., вел. лодж. 6м., кладов., стіни
всі вирівн., мп вікна, паркет, бойлер, житл. ст.,
парковка, поруч парк Погулянка, меблі,
термін., торг, 2412000 грн. т. (067)360-9183.

4-кім. кв-ру в. Сковороди Г. 114/73/23 кв.м.,
3/3 ц., польс., єврорем., кім. із., ІО (газ котел),
планування двохярусне, але по факту розділено 
на дві 2-х кімн. кв-ри 60 і 54 кв.м, останній
поверх, індивідуальне опалення, 2 санвузла, є
підвал і комірка, частково залишають меблі,
де тал і  по  телефону ,  5544000  грн.  т .
(067)341-9011, Сергій.
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Будинки житлові

4-кім. кв-ру м. Винники (вул. Кільцева)
86/52/10 кв.м., 1/5 ц., чешка, космет. рем., кім. 
із., ЦО, Вигоди окремо, високий перший
поверх, 2 лоджії, підвал, не кутова, сонячна, є
можливість від'єднатися від центрального
опалення., 2052000 грн. т. (067)960-4964,
(093)449-4611.

Шевченкiвський р-н
1-кім. кв-ру в. Величковського І. (Рямне-2)
42/20/11 кв.м., 8/9 п., єврорем., ЦО, виг. раз.,
заск. балк., повн. дорогий ремонт, мп вікна, бр. 
двері, нова стол., сантех., сучас. плит., нова
електр., вмонт. кух., всі меб., і всі сучас. поб.
те хн. ,  терм . ,  т ор г ,  1350000  грн .  т .
(067)360-9183.
1-кім. кв-ру в. Городницька 55/15/13 кв.м.,
8 /10  ц . ,  є в рорем. ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,
Новобудова.сучасні меблі., 2844000 грн. т.
(097)982-0177.
1-кім. кв-ру в. Грінченка Б. 32/17.5/6 кв.м.,
4/5 п., єврорем. (люкс/ексклюзив), ЦО, виг.
раз., заск. балк. мп. мп вік., бр. двері, нова
стол., сант., парк., суч. плит., паркоміс., вмонт. 
кух., ін. меб., вся поб. тех., хор. ст., терм., торг, 
1548000 грн. т. (067)360-9183.
1-кім. кв-ру в. Грінченка Б. 45/17.5/10.5
кв.м., 2/5 ц., єврорем., ІО (газ котел), буд.
здан. і засел., право вл., виг. раз., 2 лод. заск.,
мп вікна, бр. дв., нова стол., сантех., ламін.,
суч. плит., підігр. підл., закр. терит., вм. кух. і
всі меб, поб. тех., ідеал.ст., терм., торг,
2268000 грн. т. (067)360-9183.
1-к ім.  к в-ру  в .  Дашкевича  Р .  ( б і ч .
Замарстинівської) 34/17.5/11 кв.м., 2/2 ц.,
австр., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО (газ піч), 
вигоди раз., балкон, бойлер, мп вікна, бр.
двері, нова стол., сантех., паркет, суч. плит.,
ремонт свіжий єврорем., вис. 3.5м., вм. кух.,
шафа-купе, меблі, вся поб. тех., парков.,
горище,  терм. ,  торг ,  1476000  грн .  т .
(067)360-9183.
1-кім. кв-ру в. Кругла 41/16/13 кв.м., 10/10
ц., новоб., без рем., ІО (газ котел), Від
власника. Здана новобудова,можна оформляти 
свідоцтво. Є стяжки,штукатурка,котел та
батареї. Розведена електрика. Є ще варіанти в
цьому будинку., 1548000 грн. т. (067)961-5948.
1-кім. кв-ру в. Мазепи І. Гетьмана 36/19/8
кв.м., 4/9 ц., чешка, космет. рем., ЦО, виг. раз., 
балк. заск. сучас., мп вікна, брон. дв., сантех.,
паркет, вмонт. кухня, меблі, термін., торг,
1692000 грн. т. (067)360-9183.
1-кім. кв-ру в. Мазепи І. Гетьмана 47/21/12
кв.м., 8/10 ц., новоб., єврорем., ІО (газ котел),
поч. (р-н Спартака )8/10 ц 46/21/12 єврорем.
,два виходи на балкон з кухніі з інд.опаленням
,газ котел, залишаються всі меблі та техніка,
2520000 грн. т. (096)982-3222.
1-кім. кв-ру в. Малоголосківська 36.4/20/11.2 
кв.м., 2/9 ц., незав. рем., ІО (газ котел),
Новобудова. панорамні вікна. лоджія. 0-цикл.
Торг, 1620000 грн. т. (096)557-0540.
1-кім. кв-ру в. Масарика Т. 22/12/5 кв.м., 9/9
ц., космет. рем., ЦО, виг. раз., мп вікна, суч.
плит., парк., термін., торг, 990000 грн. т.
(067)360-9183.
1-кім. кв-ру в. Під Голоском 36.5/15/9 кв.м.,
10/10 ц., новоб., без рем., ІО (газ котел), Від
власника. Здана новобудова,можна оформляти 
свідоцтво. Є стяжки,штукатурка,котел та
батареї. Розведена електрика. Є ще варіанти в
цьому будинку., 1368000 грн. т. (067)961-5948.
1-кім. кв-ру в. Під Голоском 41/17/12 кв.м.,
10/10 ц., новоб., без рем., ІО (газ котел), Без
комісій Новобудова ,індивідуальне опалення -
котел. Є стяжка та штукатурка,котел та батареї.
Розведена електрика по квартирі. Можна
робити свідоцтво правовласності. Гарний вид з
вікна, 1548000 грн. т. (067)961-5948.
1-кім. кв-ру в. Під Голоском 43/16/16 кв.м.,
10/10 ц., новоб., без рем., ІО (газ котел), Без
комісій . Завершена новобудова,можна
оформляти свідоцтво право власності.   Є
світло та вода,газ на листопад. Індивідуальне
оп алення  -  котел .  Є  с тя жка  та
штук атурк а ,батар е ї . ,  16 200 00  г рн .  т .
(067)961-5948.

1-кім. кв-ру в. Панча П. 37/19/7.6 кв.м., 1/9
п., чешка, задов. стан, ЦО, з підвалом. Знах.в
гарн,тихому з баг.зеленню місці в районі
в.Варшавс.з однієї стор.в р-ні Арсена виїзд на
в. Чорновола з іншої. Поруч школа, магазини,
кафе, зупинки транс. Стан-житловий, є
балкон., 1512000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

1-кім. кв-ру в. Шевченка Т. 43/19/12 кв.м.,
3/11 ц., незав. рем., ІО (газ котел), новобудова
з документами, будинок зданий. 0-цикл,
розводка.торг, 1368000 грн. т. (067)922-0649.

1-кім. кв-ру пр. Чорновола В. (Інтерсіті)
45/21.5/10.5 кв.м., 8/9 ц., без рем., ІО (газ
котел), будинок здан., засел., право власн.,
виг. раз., балкон з кухні і кімн. 6м., мп вікна, бр. 
двері, не кутова, гарне план., захід стор., вікна
на центр Львова, терм., торг, 1836000 грн. т.
(067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Замарстинівська (бічна)
33/25/7 кв.м., 3/3 ц., польс., єврорем., кім. із.,
ІО (ел. конвек.), Мансардного типу, ремонт,
туалет спільний по балкону (на 3 квартири), є
всі лічильники, малоквартирний будинок на 4
квартири, ближній центр, район новобудов.
Тор г ,  900000  грн .  т .  (067 )673 -1718 ,
(096)608-6550.

2-кім. кв-ру в. Кругла 63.6/34/10 кв.м., 9/10
ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ котел), Від
власника. Здана новобудова,можна оформляти 
свідоцтво. Є стяжки,штукатурка,котел та
батареї. Розведена електрика. Є ще варіанти в
цьому будинку., 2322000 грн. т. (067)961-5948.

2-кім. кв-ру в. Кругла 64.4/31/12 кв.м., 9/10
ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ котел), Від
власника. Здана новобудова,можна оформляти 
свідоцтво. Є стяжки,штукатурка,котел та
батареї. Розведена електрика. Є ще варіанти в
цьому будинку., 2358000 грн. т. (067)961-5948.

2-кім. кв-ру в. Липинського В. 45/30/6 кв.м.,
2/2 ц., космет. рем., кім. сум., ІО (газ піч), виг.
раз., балк., всі стіни вирівн., мп вікна, бр. дв.,
парк., газ. колон., чист. підїзд, парковка, зем.
діл. в корист., підвал, вис. 2.8м., терм., торг,
1296000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Ляйнберга С. (р-н ТЦ "Магнус") 
45/30/11 кв.м., 2/3 ц., польс., задов. стан, кім.
прох., ІО (газ піч), в центрі (одна к-та нішею),
парадний вхід, кухня з вікном, квартира в
доброму стані, санвузол суміжний, паркет, ПО,
МПВ, 2 фасадних вікна, продається з меблями
та  поб .  те хн ік ою ,  1782000  грн .  т .
(067)777-8417.

2-кім. кв-ру в. Малоголосківська 69/31/15
кв.м., 8/10 ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ
котел), Новобудова здана, свідоцтво, ЖК
Малоголосківські пагорби, 0-цикл, автономне
опалення,  стяжка,  розводка опалення,
радіатори, електрична проводка, вікна на
зелен і  пагорби.  Торг ,  3006000 грн. т .
(067)673-1718, (096)608-6550.

2-кім. кв-ру в. Під Голоском 60/40/8 кв.м., 6/8 
ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ котел), Від
власника. Здана новобудова,можна оформляти 
свідоцтво. Є стяжки,штукатурка,котел та
батареї. Розведена електрика. Є ще варіанти в
цьому будинку. Вид на ліс., 2160000 грн. т.
(067)961-5948.

2-кім. кв-ру в. Плугова 79/43/14 кв.м., 3/9 ц.,
єврорем., кім. із., будинк. опал., влас.
котельня, будин. здан., засел., є свід. на
власн., виг. із., балк. + 2 мал. балк., мп вікна,
брон. дв., нова стол., сантех., ламінат, сучас.
плит., вмонт. кух., хорош. ст., термін. торг,
3060000 грн. т. (067)360-9183.

2-кім. кв-ру в. Хорватська 54/40/9 кв.м., 2/3
ц., задов. стан, кім. прох., ІО (газ піч), До
центру 10 хв.пішки. МПВ. паркет. колонка.
затишна вуличка. хороша інфраструктура.,
2160000 грн. т. (067)373-5307.

2-кім. кв-ру в. Шевченка Т. 40/25/7 кв.м., 7/9
ц., космет. рем., кім. із., ЦО, Рясне-1, ремонт,
цегла, кім. ізол., виг. окр., вода постійно,
бойлер, всі меблі та побутова техніка, добре під 
здачу, гарний район, ліфт працює, всі ліч.,
інтернет, ктб, мп вікна, чиста продаж. Торг,
1080000 грн. т. (067)673-1718, (096)608-6550.

2-кім. кв-ру в. Шевченка Т. 43/29/6 кв.м., 1/2
ц., космет. рем., кім. сум., ІО (газ котел),
будинок особнячного типу, балкон, можливість
добудови ще 50 м.кв., місце під авто, тихий
район. Чистий продаж. Торг. Терміново.,
1404000 грн. т. (098)718-0516, (066)714-4055.

2-кім. кв-ру в. Шевченка Т. 50/29/9 кв.м., 2/5
ц., чешка, незав. рем., кім. із., ЦО, Повний
капітальний ремонт, поміняна електрика
,сантехніка та всі комунікації. Вікна виходять не
на дорогу, сонячна сторона. Під будинком
місце для авто. Вся інфраструктура., 1782000
грн. т. (098)718-0516, (066)714-4055.

2-кім. кв-ру в. Шевченка Т. 52/29/8 кв.м., 6/9
ц., задов. стан, кім. із., ЦО, не кутова. вікна
виходять в тихий двір. в підїзді є загальний
лічильник на тепло. лоджія., 1656000 грн. т.
(097)982-0177.

3-кім. кв-ру в. Бальзака О. (р-н Чорновола)
120/59/20 кв.м., 6/7 ц., новоб., єврорем.
(люкс/ексклюзив), кім. із., ІО (газ котел), 2
рівнева, дерев. склопак., художній паркет,
столярка, подв. вигоди, у велик. кімнаті діючий
камін, усі меблі та поб. техніка залиш.,
сигнал ізац ія ,  будин.  накр ит .  натур ал .
черепицею, вільна, термін., 4320000 грн. т.
(097)254-8004.
3-кім. кв-ру в. Мазепи І. Гетьмана 70/45/9
кв.м., 5/9 ц., задов. стан, кім. із., ЦО, комора.
душова кабіна. засклений балкон. кухоні меблі.
холодильник. пральна машина. мікрохвильова
піч., 2772000 грн. т. (097)982-0177.
3-кім. кв-ру в. Шевченка Т. (р-н кінц. зупин.
трамв.) 59/41/8 кв.м., 2/5 ц., єврорем., кім.
сум-із., ЦО, виг. раз., кутова ванна, балк. мп
вікна, бр. дв., нова стол., сант., ламін., суч.
плит., не кут., вм. кух., шафа-купе, ін. меблі,
вся поб. тех., терм., торг, 2088000 грн. т.
(067)360-9183.

Залiзничний р-н
1-кім. кв-ру в. Городоцька 45/19/22 кв.м.,
5 /10  ц . ,  є вро рем. ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,
Нов об удов а .райо н  Ки їв стару .су часний
євроремонт.залишаються меблі та побутова
техніка.бойлер.лоджія.Торг., 2700000 грн. т.
(098)531-7903.
1-кім. кв-ру в. Калнишевського П. 32/25.5/7
кв .м . ,  3 / 3  ц . ,  з адов .  с тан ,  ЦО,
парк .б азар .мебл і . ,  136 8000  г рн .  т .
(096)557-0540.
1-кім. кв-ру в. Любінська 40/20/10 кв.м., 4/5
ц., незав. рем., ІО (газ котел), 0-цикл. МПВ.
котел. батареї. будинок зданий. є свідоцтво на
правовласності. ліфт. зелений тихий район.,
2016000 грн. т. (098)531-7903.
1-кім. кв-ру в. Мисливська 40/20/8 кв.м., 4/9
ц., єврорем., ЦО, Балкон з кухні. МПВ.
Добротний дубовий паркет, нова столярка,
можливий торг, 1782000 грн. т. (097)982-0177.

1-ê³ì. êâ-ðó â. Ðîêñîëÿíè
62/15/30 êâ.ì., 3/3 ö.,
íîâîá., áåç ðåì., ²Î (ãàç
êîòåë), ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, âõ. äâåð³,
ìåòàëîïë. â³êíà,
êîìóí³êàö³¿ äî
ë³÷èëüíèêà.Íîâîáóäîâà
çäàíà, â³ä çàáóäîâíèêà.,
1890000 ãðí. ò.
(067)673-4292,
(097)236-0786.

1-кім. кв-ру в. Широка 37.3/19/7 кв.м., 1/9 ц., 
чешка, єврорем., ЦО, меблі та побутова
техніка. нова сантехніка та проводка.велика
лоджія., 1512000 грн. т. (097)982-0177.
2-кім. кв-ру в. Виговського І. 49/35/8 кв.м.,
7/9 ц., чешка, єврорем. (люкс/ексклюзив), кім.
із., ЦО, велика засклена лоджія .МПВ .бр.дв.
паркет.вмонтована кухня. вигоди ізольовані.
нові міжкімнатні двері.торг, 2016000 грн. т.
(098)531-7903.
2-кім. кв-ру в. Вигоди 44/38/6 кв.м., 5/9 ц.,
чешка, задов. стан, кім. із., ЦО, лоджія. МПВ.
бр .дв .  зелена  зона. ,  1580400  грн .  т .
(096)557-0540.
2-кім. кв-ру в. Городоцька (Мотозавод)
45/29/6 кв.м., 2/5 ц., єврорем., кім. сум-із., ЦО, 
хорош. житл. стан, меблі та поб. техніка залиш., 
чиста, акур., доглян., балк. заск., кімн. мож.
ізол., розв. інфрастр., торг, 1728000 грн. т.
(097)254-8004.
2-кім. кв-ру в. Городоцька 43/27/7 кв.м., 2/2
ц., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), засклений
балкон. МПВ. бр.дв .паркет., 1728000 грн. т.
(067)373-5307.
2-кім. кв-ру в. Кравченко Уляни 44.8/29/6
кв.м., 1/5 ц., радян. стан, кім. прох., ЦО, потр.
незначн. капіталовклад. для комфорт. прож.,
вис. 1 пов., вік. на 2 стор., вел. озелен. двір,
місце для стоянки авто, вел. клад., розвин.
інфрастр., стад., парк, магаз., зуп. транс.,
1584000 грн. т. (097)036-6848.
2-кім. кв-ру в. Любінська 43/27/6 кв.м., 2/5 п., 
космет. рем., кім. сум., ЦО, виг. раз., балк.
заск., мп вікна, бр. двері, добрий паркет, нова
електропров., стіни всі вирівн., вмонт. кух., всі
меблі, поб. техніка, терміново, торг, 1476000
грн. т. (067)360-9183.
2-кім. кв-ру в. Любінська 48.4/33.2/6 кв.м.,
2/5 п., хрущ., космет. рем., кім. із., ЦО,
хороший житловий стан, косметичний ремонт,
велика площа, двостороннє покращене
планування, мп вікна, паркет, не кутова,
засклений балкон, будинок не при дорозі,
домофон, інтернет. Торг, 1620000 грн. т.
(067)673-1718.
2-кім. кв-ру в. Патона Є. 49/34/7 кв.м., 9/9 ц.,
євро рем. ,  к ім .  і з . ,  ЦО ,  М ПВ.  бр .дв .
лоджія.вмонтована кухня .бойлер. дубовий
паркет., 1764000 грн. т. (097)982-0177.

2-кім. кв-ру в. Патона Є. 50/29/7.5 кв.м., 9/9
ц., чешка, космет. рем., кім. із., ЦО, виг. раз.,
лодж., бойлер, мп вікна, нова сант., парк., суч.
плит., част. меблі, терм., торг, 1728000 грн. т.
(067)360-9183.

2-ê³ì. êâ-ðó â. Ðîêñîëÿíè
60/25/11 êâ.ì., 1/3 ö.,
íîâîá., áåç ðåì., ê³ì. ³ç., ²Î 
(ãàç êîòåë),
ñòÿæêà,øòóêàòóðêà,
âõ.äâåð³, ìåòàëîïë. â³êíà,
êîìóíèêàö³¿ äî
ë³÷èëüíèêà.Íîâîáóäîâà
çäàíà, 1980000 ãðí. ò.
(067)673-4292,
(097)236-0786.

2-кім. кв-ру в. Суботівська 44/30/6 кв.м., 1/3
ц., єврорем., кім. сум., ІО (газ котел), 1 вис.
пов., виг. раз., балк. заск., мп вікна, брон. дв.,
нова стол., сантех., парк., суч. плит., нова
електр., влас. подвір. огород. парканом, на
подв. гараж, всі меблі, терм., торг, 1890000
грн. т. (067)360-9183.

3-кім. кв-ру в. Виговського І. (р-н Любінської)
63/51/8 кв.м., 7/10 ц., єврорем., кім. сум-із.,
ЦО, виг. із., (2 із., 1 прохід.), лодж. заск., свіж.
ремонт, мп вікна, нова стол., сант., парк., суч.
плит., нова електр., нові труби, бойлер, вм.
нов. кух., соняч. ст., терм., торг, 2412000 грн.
т. (067)360-9183.

3-кім. кв-ру в. Виговського І. 55/37/6 кв.м.,
5/5 п., бреж., задов. стан, кім. сум-із., ІО (газ
котел), Знаходиться в гарному, з багатою
зеленню  м ісц і  на  п еретин і  в улиц ь
Виговського-Патона поруч магазини, кафе,
зупинка транспорту.Ремонт зробл.для себе,
паркет,імп.сантехніка, балкон.Терміново.Торг., 
1908000 грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.

3-кім. кв-ру в. Кульчицької О. 62/43/6 кв.м.,
2/5 п., космет. рем., кім. із., ЦО, паркет, балкон 
та лоджія засклені, світла, не кутова. Чистий
продаж., 1908000 грн. т. (098)718-0516,
(066)714-4055.

4-кім. кв-ру в. Степанівни Олени 83/66/10
кв.м., 3/3 ц., космет. рем., кім. сум-із., ІО (газ
піч), вхід парадний в кухню, стеля 3,40 м,
балкон з виглядом на Собор Св.Юра і центр,
можливість перепланування, великий підвал.
Тор г .  Т ерм іново . ,  2844000  грн .  т .
(098)718-0516, (066)714-4055.

Сихiвський р-н
1-кім. кв-ру в. Бережанська 43/14/13 кв.м.,
14/14 ц., новоб., без рем., ІО (газ котел), Без
комісій. Новобудова,здача будинку на 1-2
квартал 2023р. Будинок з цегли. Індивідуальне
опалення - котел. Є стяжка та штукатурка. Вул.
Бережанська  56 . ,  1548000  грн .  т .
(067)961-5948.

1-кім. кв-ру в. Стрийська 52/20/18 кв.м., 3/9
ц., єврорем., ІО (газ котел), Новобудова.ЖК
Леоп оль  Т аун .  к у хня -студ іо .
спальня.залишаються меблі та побутова
техніка.бойлер. підігрів підлоги.панорамні
вікна. якісна сантехніка та електрика.л оджія
обєднана  з  к у хнею . ,  2808000  грн .  т .
(098)531-7903.

2-кім. кв-ру в. Кавалерідзе І. 52/29/8 кв.м.,
4/9 п., чешка, космет. рем., кім. із., ЦО,
хороший житловий стан,поміняна проводка,
камін, бойлер,залишу.всі меблі,ЧП, 1980000
грн. т. (067)253-6430, (098)695-0181.

2-кім. кв-ру в. Панаса Мирного 57/34/8 кв.м.,
3/4 ц., без рем., кім. із., ЦО, Добротний
польський будинок. великий коридор. 2
лоджії.хороше розташування. поруч парк.Торг,
1764000 грн. т. (067)373-5307.

2-кім. кв-ру в. Скрипника М. 48/39/9 кв.м.,
2 /9  п . ,  з адо в .  с тан ,  к ім .  і з . ,  ЦО ,
т е п л а . с о н я ч н а . п а р к е т . в и г о д и
ізольовані.лоджія.Торг, 1548000 грн. т.
(096)557-0540.

3-кім. кв-ру в. Стрийська 74/50/7 кв.м., 10/14 
ц., чешка, радян. стан, кім. сум-із., ЦО, два
ліфта, під"їзд закривається на домофон, велика 
лоджія, вигляд на місто, всі лічильн., мпв
,п ідвал,  с/в  окремо, кладова,  великий
коридор-холл, 1836000 грн. т. (096)146-9443.

3-кім. кв-ру в. Тернопільська 60/42/6.5 кв.м.,
5/5 ц., єврорем., кім. із., ЦО, виг. із., балкон
заск., дах перекр., мп вікна, нова стол., сантех., 
паркет, суч. плит., кладовка, хорош стан,
термін., торг, 1836000 грн. т. (067)360-9183.

3-кім. кв-ру в. Тернопільська 90/30/8 кв.м.,
6/6 ц., чешка, єврорем. (люкс/ексклюзив), кім.
і з . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,  2  санвузл ами ,
автоном.опалення, підвал. Знах.в гарн, тихому
з багат.зелен.місці біля озерця і парку Залізні
Води. Поруч,магазини,кафе, пошта, школа,
садочок, 5 хв. до зуп.транспорт., 3528000 грн.
т. (067)374-9575, (032)267-3132.

3-кім. кв-ру в. Хоткевича Г. 72/42/10 кв.м.,
6/9 п., єврорем., кім. із., ЦО, виг. із., 2 лодж.
зас., не кут., мп вік., бр. дв., нова сант., стол.,
парк., суч. плит., нов елек., ліфт, вікна на парк,
вм. кух., всі меб., вся поб. тех., терм., торг,
2304000 грн. т. (067)360-9183.

В області
3-кім. кв-ру м. Новий Розділ (Шептицького)
68/42/8 кв.м., 9/9 ц., чешка, радян. стан, кім.
із., ЦО, є тех. поверх, кімнати із., паркет.
Гарний краєвид, вільна, торг., 540000 грн. т.
(067)251-3292.

Попит
Кавалерку,  малосімейку, розгляну всі
пропозиції. т. (068)966-3804.
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Шевченкiвський р-н
Будинок в. Варшавська 175/100/20 кв.м., 2/2
ц., новоб., без рем., кім. із., ІО (газ котел),
Ідеальний будинок неподалік пр. Чорновола,
чудовий проект, 2 поверхи та велика мансарда,
0-цикл, дорогі вхідні двері та вікна, введений в
експлуатацію, комунікації підключені. Дуже
сонячний, 7200000 грн. т. (067)673-1718.

Êîòåäæ â. Ñòðóìîê (18)
150/80/25 êâ.ì., 3/3 ö., áåç 
ðåì., ê³ì. ³ç., ²Î (ãàç êîòåë), 
4 ê³ìíàòè, ç ãàðàæåì 20 ì2
- 5000$, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, ìåòàëîïëàñò.
â³êíà, âõ. äâåð³ ìîæë.
ðåìîíò çà íåîáõ³äí., äî 3-õ 
ì³ñÿö³â äîäàòêîâî,
êîìóí³êàö³¿ äî ë³÷èëüíèêà,
ãàðàæí³ âîðîòà, çäà÷à 3 êâ
2022, 4860000 ãðí. ò.
(067)673-4292,
(097)236-0786.

Котедж смт. Брюховичі 135/105/14 кв.м., 2/2
ц., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), накритий
металочереп., виг. ізол., 4 сот. землі приват.,
мп вікна, бр. двері, нова стол., сантех., ламінат, 
сучас. плитка, фрукт. дерева, гардероб., 2
клад., хор. ст., термін., торг, 3456000 грн. т.
(067)360-9183.

Залiзничний р-н
Будинок смт. Рудно 125/70/12 кв.м., 1/2 ц.,
незав .  рем . ,  к ім .  і з . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,
Новобудова.б удинок  спарка . 0 -цикл .4
кімнати.гардеробна.підвал.зроблений фасад.2
сот.землі.підведені комунікації.Торг, 3150000
грн. т. (098)531-7903.

Êîòåäæ â. Ðîêñîëÿíè
155/41/31.6 êâ.ì., 3/3 ö.,
íîâîá., áåç ðåì., ê³ì. ³ç.,
áåç îïàë., âñ³ êîìóí³êàö³¿
äî ë³÷èëüíèêà, áðîíüîâàí³
âõ³äí³ äâåð³, ìï â³êíà,
ãàðàæí³ âîðîòà, ãàðàæ íà 2
àâòî, áëàãîóñòð³é, 1.6 ñîò.
çåìë³., 4073400 ãðí. ò.
(067)673-4292,
(097)236-0786.

Котедж смт. Рудно 196/84/17 кв.м., 2/2 ц.,
єврорем., кім. із., ІО (газ котел), Ділянка 3,5
сот., 2 поверхи і цоколь, кухня-столова, 2
санвузли, 3 балкони, додатково мансарда 40
м.кв. Підігрів підлоги. Тихий район, недалеко
ліс. Вся інфраструктура. Меблі та техніка.
Терміново., 5580000 грн. т. (066)714-4055,
(098)718-0516.

В області
Будинок м. Городок 192/127/15 кв.м., 2/2 ц.,
незав .  рем . ,  к ім .  і з . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,
окремостоячий, 4 спальні, вітальня 38 м з
каміном, додатково висока мансарда 80 м.кв.
Поряд озеро і центр. Торг. Терміново., 1620000 
грн. т. (098)718-0516, (066)714-4055.

Будинок м. Добромиль (в. Центральна)
50/20/15 кв.м., 1/1 дер., польс., радян. стан,
кім. сум-із., ІО (газ піч), Будинок в мальовничій, 
гірській місцевості біля Добромиля. Є сад,
город. Історична місцевість- замок15-го
століття, соляні шахти, криівки. В 15км лижний
комплекс, 2 Га землі, 56 сот. прив. власн.,
540000 грн. т. (097)036-6848.

Будинок с. Івано-Франкове 64/48/9 кв.м., 1/1
ц., задов. стан, кім. із., ІО (газ котел), Три
кімнати.всі комунікаці ї .пічне опалення і
т вердопаливний  ко тел . вигоди  на
вулиці.Залишаються меблі.Хороше місце
роз ташування  до  траси 200  м .Поруч
школа.магазини.зупинка транспорту., 1152000
грн. т. (067)922-0649.

Будинок с. Бірки 399/104/11 кв.м., 2/2 ц.,
новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО
(газ котел), Буд. Преміум Класу з терасою знах.
в р-ні еліт. забудов біля Брюхович. Діл. 20 сот.,
чуд. ландш. диз. з декор. дерев і квітами.
Доріжки викл. кол. бруківк., терит. огор. парк. з
якісн. худож. ковкою., 17640000 грн. т.
(067)374-9575, (032)267-3132.

Будинок с. Велин 72/26/22 кв.м., 1/1 ц.,
радян. стан, кім. із., ІО (терд. пал. піч),
неподалік ліс, річка, ставок. Комунікації: газ,
електрика. Окрім будинку також є господарські
будівлі та цегляна літня кухня. Земельна
ділянка площею 30 сот. Власник., 360000 грн. т. 
(098)131-3874, (063)332-4782.

Будинок с. Ганачівка (Перемишлянський
район) 126/76/15 кв.м., 2/2 ц., без рем., кім.
із., будинк. опал., центр, в гарному з багатою
зеленню місці, ділянка 47 сот, збудований для
себе, всі комунікації, стан житловий, потребує
косметичного ремонту, терміново, торг.
Власник., 972000 грн. т. (067)374-9575,
(096)609-9777.
Будинок с. Гончарі 124/38/27 кв.м., 2/1 дер.,
новоб., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), 5 км
Львов. Знах.в гарн. з баг. зел.місці в еліт.р-ні
біля лісу. Стан–єврорем. Будований для себе з
якісних буд.матеріалів. Комун: газ, світло,
свердл, септик). Діл.15 соток. Терм. торг.,
4860000 грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.
Будинок с. Зимна Вода 130/65/10 кв.м., 2/2
ц., незав. рем., кім. сум-із., ІО (газ котел),
великий підвал під будинком, вел. горище, зб
перекр., є поряд незав. новобуд., мп вікна,
нова столярка, доброт. підлога, літ. кухня,
прид. до житла, заїзд з двох вулиць, 10 сот.
земл і ,  мож .  в і докр . ,  21600 00  гр н .  т .
(097)254-8004.
Будинок с. Підрясне 180/80/20 кв.м., 2/2 ц.,
без рем., кім. із., ІО (газ котел), в гарному місці, 
біля лісу, в районі кільцевої дороги, між
Городоцькою і Шевченка, кухня, вітальня, 2
санвузли, гараж, 3 спальні, сучасний проект,
5.5 сот. Нова ціна. Терміново, 2808000 грн. т.
(067)374-9575, (032)267-3132.
Будинок с. Погірці 45.1/26.4/8.4 кв.м., 1/1
дер., задов. стан, кім. із., ІО (газ піч), вул.
Зелена. Дерев'яний, накритий черепицею.
Комунікації: електрика, газ. Опалення пічне,
вода- колодязь. Стайня, комора, стодола.
Земля 25 сот. 60 км від м. Львова. Торг.,
198000 грн. т. (067)973-3309.

Áóäèíîê
 ñ. Ðóäà Êðàêîâåöüêà (ð-í
Êðàê³âöÿ) 80/57/10 êâ.ì., 1/1
ö., êîñìåò. ðåì., ê³ì. ³ç., ²Î
(ãàç ï³÷), 1,5-ïîâåðõ. Âîäà,
ãàç, 10 ñîò. çåìë³. Äîáðîòíèé
áóäèíîê.  Òåðèòîð³ÿ
çàãîðîäæåíà. Ïîðó÷ ð³÷êà.
Çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ. Ìîæíà ï³ä 
äà÷ó. Òåðì³íîâî., 450000 ãðí.
ò.  (097)254-8004,
(093)082-1411.

Будинок с. Рудники 92/68/9 кв.м., 1/2 ц.,
космет. рем., кім. із., будинк. опал., Будинок в
житловому стані з ремонтом, 5 кімнат, світло,
вода, газ, АГВ, МП-вікна. Кухня, ванна і туалет в
будинку, хороше затишне місце, 60 соток
приватизованої землі, недалеко від траси (є
відео), 2160000 грн. т. (067)341-9011, Сергій.
Будинок с. Рясна-Руська 350/200/20 кв.м., 1/3 
ц., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), Будинок
зроблений  на  2  в ходи.1 -поверх
євроремонт.підігрів підлоги.2 і 3 поверхи
0-цикл . с тяжк и  і  розво дки  на  2  і  3
поверсі.центральна вода і каналізація.9 сот
приват.землі правильної форми.Торг, 5940000
грн. т. (067)922-0649.

Áóäèíîê
ñ. Ñóõîâîëÿ (Áðîä³âñüêèé
ðàéîí), 90/48/12 êâ.ì., 1/1
öåãëà, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³äâàë,
ãàðàæ, õë³â, 4 êëàäîâêè
ïëùåþ 270 êâ.ì., òóàëåò,
âîäà ³ ãàç- â ïîäâ³ð�¿,
çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä
ïëîùåþ 65 ñîòèõ, 716400
ãðí. ò. (050)315-5621.

Будинок с. Товщів 125/61/28 кв.м., 1/2 ц.,
незав. рем., кім. із., ІО (газ котел), 60 %
готовност і  ремонту  б удинку . 25  со т
приват.землі.  окремостоячий. накритий
еталоч ереп ицею.  о гор оджени й.вл асна
скважина. залитий фундамент під гараж.
господарські приміщення і закриту терасу.,
3420000 грн. т. (067)922-0649.
Котедж с. Сокільники 171/75/30 кв.м., 2/2 ц.,
новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО
(газ котел), дорогий євроремонт, сучасний
котедж ,  є  цоколь,  2  подв ір ' я ,  г араж,
автом атичн і  в оро та ,  сигнал і зац і я ,
відеоспостереження, тераса на даху, 2 балкони, 
паркетна дошка, 2 санвузли, гарне місце. Торг,
5580000 грн. т. (067)673-1718.
Котедж с. Страдч 400/99/19.5 кв.м., 2/2 ц.,
новоб., єврорем., кім. із., ІО (газ котел), 14 км.
в. Шевченк. Знах. в гарн. з багат. зеленню
місці, в елітн. р-ні біля лісу, євроремонт, част.
кімнат незакінч. Буд. для себе з якісн. матер., з
гаражем. Сучас. Диз. Проект. Діл. 12 сот.,
6084000 грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.
Котедж с. Страдч 404/107/20 кв.м., 2/2 ц.,
новоб., незав. рем., кім. із., будинк. опал.,
Знах.в гарн.з баг.зелен.місці, в елітному районі 
біля лісу на горбочку. Стан – незакінчене
буд і вництво .Будов .для  себе  з  як і сних
буд . матер і ал і в  з  г аражем.  Суч асний
Диз.Проект. Діл.11 сот. Нев.торг, 4644000 грн.
т. (067)374-9575, (032)267-3132.
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У Львові
Будинок смт. Рудно 52 кв.м., 1/2 ц., єврорем., 
Перевединий в житловий будинок. бруківка на
вулиці. сигналізація в будинку .вигоди в
будинку .  МПВ.  бр.дв .  о кремостоячий.
залишаються вмонтовані меблі. інтернет.,
1872000 грн. т. (067)922-0649.
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«ДВАЛІ», ПП
т.: (067) 9773742, 263-21-37
в. Кульпарківська, 133/78
www.dvali.lviv.ua

КУПІВЛЯ, ПРО ДАЖ,
ОРЕН ДА

квар тир.   ПРОФЕСІЙНО.

(067) 9773742
volodymyrdvali@gmail.com

«СВІТЛИЦЯ» ПП
в.Шопена,10
www.svitlycia.com.ua,
e-mail: svitlycia-lviv@mail.ru

КУПІВЛЯ
ПРОДАЖ ОРЕНДА

067-99-583-82
067-31-443-15

АН "Мега-Вікторія"

Шелудько

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ,
ОРЕНДА

 професійно допоможемо
придбати, продати чи здати в

оренду нерухомість. Допомога у
придбанні при іпотечному

кредитуванні.

(067) 966 86 04
(063) 656 33 83

«ВЕЖА» Агенція
Член АФНУ
пр-т.Чорновола, 73

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ,
ОРЕНДА

Юридичний супровід

(067) 342-18-45
(032) 247-04-05

ikr@ukr.net

ПРІЗВИЩЕ,
СВІДОЦТВО

АДРЕСА,
ТЕЛЕФОН ДНІ І ГОДИНИ РОБОТИ ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ

КУЛИНЯК
Ігор Ярославович

Св. № 1415 від 19.07.94 вид Мінюст України

в. Коперника, 62/2
тел. (032) 240-33-64, 

(032) 238-19-56
notary.kulynyak@gmail.com

Понеділок–п’ятниця: 9.00 – 17.30
Субота: за домовленістю

Вихідний – неділя

Консультації з питань
вчинення правочинів з

нерухомим майном.



Оренда довготривала (комерційна нерухомість і МАФ)

В області
Будинок с. Бартатів 30 кв.м., 1/2 ц., задов.
с тан ,  5  со т .пр иватизо вано ї
з е м л і . о г о р о д ж е н и й . є м о ж л и в і с т ь
розбудови.світло. газ поруч.колодязь., 972000
грн. т. (067)922-0649.

Дачу с. Дібрівки 35/20/7 кв.м., 1/1 ц., космет.
рем., ділянка 8 сотих, правильної форми,
зручне розташування біля лісу, світло, вода
поряд. Обжитий район., 360000 грн. т.
(098)718-0516, (066)714-4055.

Дачу с. Скнилів 73/21/10 кв.м., 1/1 ц., задов.
стан, кім. прох., будинк. опал., межа Львова
Сад. тов. Гудок, знах. в гарн. з баг. зеленню
місці. Цегл. буд. з каміном, житловий стан, під
буд. гараж, комора, зал. бет. перекриття,
горище, сад,  елект. ,  вода.  Д іл.  7  сот.
Терміново., 900000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

Дачу с. Солонка 50 кв.м., 2/2 ц., задов. стан,
землі 8 сот., фрукт. дерева, рівна, світло. буд.
поштук., 828000 грн. т. (097)254-8004.
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Ділянки (житлова забудова)

Франкiвський р-н
Діл-ку в. Стрийська (Автовокзал) 14 сот., у
котеджному містечку, з будинкоом під знос,
всіма комунікаціями, Загальна площа 10 соток
та 4 у оренді.Охорона території, асфальт, 3 ряд
від дороги, інфраструктура, 4320000 грн. т.
(067)937-5417.

Личакiвський р-н
Діл-ку в. Глинянський Тракт (Лисиничі) 7 сот.,
ділянка під забудову, приватизована, поряд
вже будуються будинки, є газова лінія, 432000
грн. т. (067)341-9011, Сергій.

Залiзничний р-н
Діл-ку в. Повітряна 10.91 сот., Признач.: під
будівництво, знаходиться в гарному з багатою
зеленню місці, в провулку вул. Повітряної
(недалеко  в ід  цер кви )  Чижев ськог о .
Комунікації: газ, вода, світло. Терміново.
Невел. торг., 3456000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

В області
Діл-ку с. Бірки 3000 кв.м., ділянка знаходиться 
в гарному з багатою зеленню місці на горбочку
в районі новобудов біля лісу. Всі комунікації.
Терміново. Торг. Ціна за метр квадратний.,
1080 грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.

Діл-к у  с .  Бартат і в  10  со т . ,
Діл.22,8х44,5м.Знах.в гарному з багатою
зеленню місці біля лісу в районі новобудов.
Чудовий краєвид.  Св і тло ,  г а з
поруч.Кад.ном.4620980800:18:001:0074 під
будівництво і обсл.житл. будинку. Терміново.,
432000 грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.

Діл-ку с. Бартатів 12 сот., Перша лінія.між
житловими будинками.світло на ділянці. газ
поруч.асфальтований доїзд. поруч ліс.2 озера.,
720000 грн. т. (067)922-0649.

Діл-ку с. Воля Висоцька 19.5 сот., (30 км від
Гал.Перехрестя Львів)Жовк.р-ну 26х75м.
Знах.в гарн.з баг.зелен.місці на горбочку в
районі новобудов. Чудовий краєвид. Світло,газ
поруч .п ід буд і в .Терм.,  360000  грн .  т .
(067)374-9575, (032)267-3132.

Діл-ку с. Годовиця 16 сот., прав. фор. (24х65
м.). Лінія ел. енергії. Газ на відст. 150м. Кад. №: 
4623682000:02:002:0657, 925920 грн. т.
(067)674-0545.

Діл-ку с. Давидів 15 сот., Знах.на горбочку в
гарному з багатою зеленню місці в районі нових 
забуд ов  н а  меж і  Дави дов а  і  Старо го
села(ціл.приз.: будівництво та обслуговування
житл .  б удинк у )Пор уч  в с і  ком ун і кац і ї .
Терміново., 1080000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

Діл-ку с. Пасіки-Зубрицькі 1000 кв.м., 20х50,
від власн. (цільове призн.: під буд. житл.
будинку), знах. в р-ні нових забудов, є проект
на будинок, є можливість збільшити ділянку.
Всі комун. забуд. проводять разом. Терміново.
Торг . ,  1080000  грн .  т .  (067)374-9575,
(073)228-0717.

Діл-к у  с .  Рясна-Р уська  8 .3  сот . ,  Вс і
комунікації.район новобудов.біля соснового
лісу.мальовниче місце розташування.два
заїзди.навколо проживають люди., 900000 грн.
т. (067)922-0649.

Діл-ку с. Солонка 9 сот., знах. в гарн. з баг.
зеленню місці в р-ні нов. забудов. При потребі є 
можл. приєднати ще 2,5 сот. Комунікації:
світло, центр. вода, каналізація. Газ - 150-200
м. від ділянки. Терміново. Невел. торг, 864000
грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.

Діл-ку с. Старе Село 63.2 сот., знах. в гарн. з
баг. зеленню місці при трасі Львів-Бібирка (6,5
км  в і д  Львов а ) .  Ц і льове  п ризн . :  П ід
будівництво. Комун.: електрика, газ, центр.
вода. Терміново. Ідеально бід бізнес, примикає
до траси, 72000 грн. т.  (067)374-9575,
(032)267-3132.

Діл-ку с. Хоросно 16.5 сот., Пус.р-ну.30х55
метрів.Знах.в гарн.з багатою зелен.місці на
горбочку  в  район і  новобудов .Чудовий
крає вид .С в і тло , газ  К ад .н .
4623685600 :03 : 001 :0101  Терм іново .
Невеликий торг., 684000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

Діл-ку смт. Оброшино 31.5 сот., (136 х 24
метра)знах.в гарн.з багатою зеленню місці в
районі нових забудов при виїзді на Пустомити
Поруч-газ, вода, світло. Терміново. Невеликий
тор г . ,  126000  грн .  т .  ( 067 )374 -9575 ,
(032)267-3132.

Три діл-ки с. Ямельня 25 сот., Діл-ки 25 сот.,
14 сот.,14сот. в гарному з багатою зеленню
місці, район нових забудов. Є старий будинок,
гарний сад. Всі комунікації.призн.: буд. і
обслуговування житлового будинку. Терміново. 
Тор г . ,  43200  грн .  т .  ( 067 )374 -9575 ,
(032)267-3132.

113
Ділянки (дачна забудова)

У Львові
Діл-ку  в. Брюховицька 6.22 сот., Діл.з
Дерев .будино чком,  знах . в  Сад . тов .
Льв.Залізнич. р-н Фанерн.з-ду в гарн. з баг.
зеленню місці.6,22сот(21 х 30м.) Навпроти
бр юх .  л і с у .  кадас . ном.
4610137500:10:004:1328. комуні: елек. Терм.
тор г . ,  792000  грн .  т .  (067 )374 -9575 ,
(032)267-3132.

В області
Діл-ку с. Жирівка 4.5 сот., Дача с. Жирівка
знаходиться в гарному з багатою зеленню
місці. Деревяний будиночок, сад, електрика.
Ділянка 4,5 сот. Терміново. Торг., 234000 грн. т. 
(067)374-9575, (032)267-3132.
Діл-ку с. Керниця 6.7 сот., знаходиться в
гарному з багатою зеленню місці. Сад,
електрика. Ділянка 6,7 сот. 36,72 х 18 м.
Кад.номер 4620983900:02:000:0330 Терміново. 
Невеликий Торг., 180000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.
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Ділянки (комерційна забудова

і ОСГ)
У Львові

Діл-ку в. Кульпарківська 20 сот., кінець вулиці
Кульпарківської, під любий вид комерції.,
2808000 грн. т. (067)811-2309.

В області
Діл-ку с. Бродки 1.4 га, Ділянка по трасі
Київ-Чоп, 4 км від Миколаєва, . Терміново.
Торг, 1044000 грн. т. (067)673-1718.
Діл-ку с. Гряда 21 сот., Земля під комерцію
приватизована. До Львова 7 км. с. Гряда. Всі
документи. Поряд з трасою. Після децентраліз.
і приєднання землі до Львова, ціна буде збільш. 
у ціновій політиці Львова., 64800 грн. т.
(067)256-6368.
Діл-ку с. Лисиничі 11.57 сот., знаходиться в
самоу селі, 396000 грн. т. (067)341-9011,
Сергій.
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Комерційна нерухомість і

МАФ
Малі архітектурні форми

МАФ в. Замарстинівська (Долинського) 20
кв.м., чудове розташування, поруч дві школи,
палац  кул ьтури ,  ун і вер ситет ;  хо рош а
прох ідн ість ,  непо дал ік  центр  м іста  та
залізнична станція Підзамче; в чудовому стані,
оновлений ззовні та середини;, 288000 грн. т.
(098)131-3874.

Галицький р-н
Магазин в. Городоцька (Цирк) 70/40/1 кв.м.,
1/3 ц., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО
(газ котел), у центрі міста , біля цирку та церкви
св.Юра. Високий трафік. поруч будується
новобудова, є лікарня. Загальна площа 68м.
приміщення складається з трьох залів по 20м,
3132000 грн. т. (067)937-5417.
Магазин пл. Франка І. (Центр) 52/36/10 кв.м.,
1/3 ц., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО
(газ котел), приміщеня під любий вид комерції,
стильний євроремонт у білих тонах, широка
вітрина, фасадний вхід, торговий зал 36м,
кухня  1 0м,  допом іжн і  пр им іщення  п ід
примірочну, 4860000 грн. т. (067)937-5417.
Майстерню в. Зарицьких 33.5/9.5 кв.м., 1/3
ц., задов. стан, кім. прох., ІО (ел. батар.),
Художня майстерня на вул. Зарицьких біля
Парку Культури (ближній Центр) Цокольний
поверх. Складається з кімнати, кухні, коридора, 
санвузла. Всі комунікації. Терміново.Невеликий 
торг . ,  1296000  грн .  т.  (067 )374-9575 ,
(032)267-3132.

Франківський р-н
Магазин в. Героїв УПА 30.5 кв.м., 1/4 ц.,
задов. стан, ІО (газ котел), Діючий магазин ,
постійний дохід , початок вулиці , великий
трафік . Вхід з вулиці ., 2088000 грн. т.
(063)175-9231.
Магазин в. Горської А. 105/62/18 кв.м., 1/1 ц., 
задов. стан, кім. сум-із., ІО (газ котел), 5040000 
грн. т. (067)374-9575, (032)267-3132.
Приміщення в. Любінська 96/56 кв.м., 1/1 ц.,
задов. стан, кім. прох., ІО (газ котел), р-н
базару-прохідне місце. 1 пов.-56 м.кв.,
підвал-40 м.кв. Прод. гот. бізнес або приміщ.
Невел. торг. Терміново, 3060000 грн. т.
(067)374-9575, (032)267-3132.
Приміщення в. Стрийська 60.2 кв.м., 1/3 ц.,
єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. сум-із., ІО (ел. 
котел), знах.в прохідному місці в цокол.пов.на
в.Стрийській біля Стрийс.базару дизайнер.
євроремонт, автономне опалення, тепла
підлога.Місце для стоянки авто.Два виходи.
Прод.з меблями. Терміново., 3420000 грн. т.
(067)374-9575, (032)267-3132.

Личаківський р-н
Магазин в. Левицького К. 264 кв.м., 1/4 ц.,
єврорем., кім. прох., будинк. опал., Магазин на
вул.К. Левицького – ближній центр заг.
площею 264 м.кв. у двох рівнях. 1 пов. торг.
зал- 135 м.кв. вис. 3.90 підвал, торг. зал– 130
м.кв. вис.2.40, знах. в прохідному місці.
Терміново., 16632000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.
Приміщення в. Тершаковців (квартира під
комерцію) 47/47/6 кв.м., 1/5 ц., космет. рем.,
кім. сум-із., ЦО, Медінститут, вет, торг,
високий трафік. 5 широких фасадних вікон.
добре проглядається, під офіс, магази. мед_
або вет кабінет, є можливість вибиття фасадних 
дверей. є підвал. внутр. двір, паркоміс.,
1692000 грн. т. (067)937-5417.

Залізничний р-н
Приміщення в. Братів Міхновських 54.7 кв.м., 
1/6 ц., без рем., ІО (газ котел), Фасадний вхід,
3 кімнати,новобудова, ІО,котел-газ, "0" цикл.
Здача: 4 кварт. 2022 р. МПВ подв.склпакет.
Можл.придб.місце на підз. паркінгу з електр.
заряд.1800/кв.м. Оплата грн по банківському
курсу., 3544560 грн. т. (067)973-3309.

Приміщення в. Любінська (район аеропорта)
1300 кв.м., 1/1 ц., єврорем., ІО (газ котел),
складські та виробничі приміщен.-1000 кв.м.,
хороший заїзд, висота 4 м, парковка, офіс-300
кв.м. (3  поверха,  євроремонт, вигоди,
опалення), 2 сот. землі, під забуд. готелю,
ресторану, супермарк., торг, 28080000 грн. т.
(097)254-8004, (093)082-1411.

Сихівський р-н
Магазин  в. Сихівська 12 кв.м., 3/4 ц.,
єврорем., в торговому центрі, є швидкісний
ліфт, є обладнання, під торгівлю одягом,
масаж. кабінет, офіс та інше, 108000 грн. т.
(096)272-7407.

Приміщення в. Драгана М. 100 кв.м., 1/10 ц.,
космет.  рем., ІО (газ котел), цокольне
приміщення, зал 70 м.кв, санвузол, 3 фази,
парк і н г ,  зру чне  розташування .  Тор г .
Терміново., 1620000 грн. т. (098)718-0516,
(066)714-4055.

Приміщення в. Стрийська 330 кв.м., 2/2 ц.,
єврорем., кім. із., ІО (ел. котел), 2 входи,
ремо нт ,  каб інетна  система ,  є  к у х ня ,
приливно-витяжна вент., електро опалення,
можна розділити, високі стелі, багато місця для
паркінгу, ідеально під спортзал, готель, офіси.
Торг., 10080000 грн. т. (067)673-1718.

Приміщенн я  пр .  Червоно ї  К алини
(Санта-Барбара) 270 кв.м., 2/2 ц., космет. рем., 
Санта-Барбара, приміщення в двох рівнях, по
факту більше, туалет, є кладовка, високі стелі,
добре під магазин, спортзал, офіс, дуже
потужний район. Торг,  5760000 грн.  т.
(067)673-1718.

В області
Приміщення м. Дрогобич 837/707/20 кв.м.,
2/2 ц., без рем., кім. із., будинк. опал., .+12
сот.землі, по факту землі більше. Комунікації:
центр.вода, каналіз, електрика(потужність
можна  д обрати  ск ільки  тр еба) .  По руч
зал.-дорожна станція, є можливість відгрузки
продукц., 4320000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

Попит (комерційна
нерухомість)

Приміщення під супермаркети. Приміщення
мають бути розташовані на першому поверсі,
можуть бути окремі будівлі в одному поверсі.
Площа від 100 до 500 м.кв. Також можуть бути
менші приміщення від 50м. під аптеки. т.
(098)131-3874, Андрій.

124
Оренда подобова

У Львові
1-кім. кв-ру в. Куліша П. (26) 30/14/7 кв.м.,
2/3 ц., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО (газ
котел), центр, 2+2-сп. місць, вай-фай, меблі,
побутова техніка, розвинута інфраструктура.
Можлива довготривала оренда, 500 грн. т.
(097)254-8004, (093)082-1411.

2-кім. кв-ру в. Куліша П. (11) 45/23/15 кв.м.,
2/3 ц., австр., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім.
із., ІО (газ котел), (центр міста, оперний), вхід
парадний, меблі, побутова техніка, 6 спальних
місць (2+2+2), вай-фай, постіль, рушники,
бронювання на святкові дні, 700 грн. т.
(097)254-8004, (093)082-1411.

128
Оренда довготривала

(квартири)
Галицький р-н

1-кім. кв-ру  в. Хмельницького Б. (р-н
Підзамче) 43/14/13.5 кв.м., 4/4 ц., польс. люкс, 
єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО (газ котел), вхід
парадний  в  коридор ,  вигоди  разом ,
кухня-студіо, всі нові меблі та поб. техніка.
Перша здача. Для порядних клієнтів. Торг. Або
подобово 700 грн//доба, 15000 грн. т.
(097)254-8004, (093)082-1411.

2-кім. кв-ру в. Волошина А. 48/32/9 кв.м., 3/3
ц., єврорем., кім. прох., ІО (газ котел), Центр
міста.меблі та побутова техніка.затишна
вуличка. Без СП., 15000 грн. т. (067)373-5307.

2-кім. кв-ру в. Стрийська 70/38/10 кв.м., 4/4
ц., польс. люкс, космет. рем., кім. сум-із., ІО
(газ піч), к-ра знах. між Стрийським парком та
Стрийс.ринком,тиха вуличка, 2 к-ри на повер,
газ.кол.,крім газ.плити є збережена газ. пічка
на дрова з духовкою,к-ра аутентична, можливо
для іноземців, 16000 грн. т. (067)253-6430,
(098)695-0181.

2-кім. кв-ру в. Франка І. 65/40/12 кв.м., 3/3
ц., космет. рем., кім. із., ІО (газ котел),
житловий стан. меблі. побутова техніка. безс.,
9000 грн. т. (098)697-8612.

3-кім. кв-ру в. Гоголя М. 78/40/12 кв.м., 1/3
ц., австр., єврорем., кім. сум-із., ІО (газ котел),
меблі і поб. техніка. Над ванною кімнатою і
додатковою туалетною кімнатою величезна
антресоль, кладова в кухні,  б іля парку
Університету ім.Франка. Перша здача після
ремонту .  Без  т варин . ,  21600  грн.  т .
(098)634-9724.

3-кім.  кв-ру  в .  Тарнавського М.  Ген.
107/77/16 кв.м., 1/3 ц., австр., єврорем., кім.
і з . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,  р -н
Архипенка.Відмін.житл.стан.Кухонні меблі,
холо дил . ,  пр алька .  І ндив ід .оп ал . :  2 - х
функц.котел.Великі гарні кімнати, балкон в двір 
(на рівні 2-го поверху). Лічильники: газ,
вода ,електрика .  +  к .п . ,  20000  грн .  т .
(067)973-3309.

Личакiвський р-н
1-кім. кв-ру в. Азовська 45/20/15 кв.м., 2/2
ц., австр. люкс, єврорем., ІО (газ котел),
особнячного типу, елітний район, автономне
опал ення,  св іжий р емонт ,  нов і  мебл і ,
ортопедичне ліжко, місце для авто, інтернет,
дуже затишна та тепла, недорогі комунальні,
вільна та готова до поселення., 12000 грн. т.
(067)673-1718, (096)608-6550.
1-кім. кв-ру в. Павлова І. Акад. 48/18/8 кв.м.,
3/3 ц., єврорем., будинк. опал., лоджія
засклена, вигоди окремо, вся побутова техніка,
КП+, 9000 грн. т. (068)966-3804.
2-кім. кв-ру в. Вашингтона Дж. 66/35/14
кв.м., 7/10 ц., новоб., єврорем., кім. із., ІО (газ
котел), підігрів підлоги, меблі, побутова
техніка(є посудомийна машина), 14900 грн. т.
(068)436-3448.
2-кім. кв-ру в. Личаківська 55/40/9 кв.м., 3/5
ц., космет. рем., кім. із., ЦО, гарний житловий
стан. меблі. побутова техніка. безс., 10000 грн.
т. (098)697-8612.
2-кім. кв-ру  в. Олександра Олеся (25)
90/40/25 кв.м., 1/5 ц., новоб., єврорем., кім.
і з . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,  Закр ита
територія,відоспостереження,охорона на
території. Індивідуальне опалення - котел.
Кухня вітальня та спальня. Кухня вітальня та
спальня. Два балкони. Санвзулм з підігрівом.,
18000 грн. т. (067)961-5948.
2-кім. кв-ру в. Пасічна (р-н Медової Печери)
50/28/8 кв.м., 1/2 ц., космет. рем., кім. із., ІО
(газ піч), вся побутова техніка, вигоди, місце
для авто, 8500 грн. т. (068)966-3804.
2-кім. кв-ру в. Пасічна 45/27/7 кв.м., 3/5 ц.,
євро рем. ,  к ім .  і з . ,  ЦО,  п р .  машинка ,
холодильник, мікрохвил., меблі, балкон заск.,
КП+, 8000 грн. т. (068)966-3804.
4-кім. кв-ру в. Левицького К. 100/80/15 кв.м., 
3/4 ц., польс. люкс, єврорем., кім. із., ІО (газ
котел), центр міста поруч медінститут,три
спальні та вітальня, вся побутова техніка, два
двоспальних ліжка, розкладний двоспальний
диван. диван у вітальні. ванна-джакузі кутова.
вигоди окрем, 21600 грн. т. (067)937-5417.

Шевченкiвський р-н
1-кім. кв-ру в. Варшавська 37/17/7 кв.м., 1/1
ц . ,  космет .  рем . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,
Чорновола-Варшавська.Для  1-2 ос іб .В
хор .стан і .Б і л я  центр у .Меб л і , п ральн а
м а ш и н а , г а з о в а
плита,холодильник,гар.,хол.вода,індив.опал.
Вільна. Можна оглянути. КП+, 6500 грн. т.
(097)380-2118.

1-ê³ì. êâ-ðó
 â. Ìàçåïè ². Ãåòüìàíà (ð-í
Áàëàòîí) 38/18/8 êâ.ì., 1/9 ö., 
ºâðîðåì. (ëþêñ/åêñêëþçèâ),
ÖÎ, ÿê³ñíèé äîáðîò. ðåìîíò,
çàñê. áàëêîí, âìîíòîâàí³
ìåáë³, êóõ. ìåáë³, ðîçâèí.
³íôðàñòð., øêîëà, ñàäî÷êè,
àêóðàòíà, ÊÏ+, 11000 ãðí. ò.
(097)254-8004.

1-кім. кв-ру в. Під Голоском 50/18/24 кв.м.,
3/8 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив), ІО
(газ котел), Кухня- студіо, нові меблі,нова
побутова техніка,вигоди разом,всі лічильники,
не кутова,т епла,балкон зашклений, нові
вікна,перша здача, + кп. Торг, 12600 грн. т.
(067)960-4964, (093)449-4611.
1-кім. кв-ру в. Торф'яна 50/19/20 кв.м., 2/9
ц., новоб., єврорем., ІО (газ котел), Вигоди
разо м,вс і  меб л і , п об утов а  техн і ка , вс і
л і чил ьники , не  к у то ва ,  теп ла ,б алко н
зашклений ,+кп .  Тор г ,  14000  грн .  т .
(093)449-4611, (067)960-4964.
1-кім. кв-ру в. Хмельницького Б. 30/16/10
кв.м., 2/2 ц., космет. рем., ІО (газ конвек.),
туалет, душ, холодильник, телевізор, пр.
машинка, частково КП+, 12000 грн.  т.
(068)966-3804.
1-кім. кв-ру пр. Чорновола В. 45/17/15 кв.м.,
11/14 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив),
ІО (газ котел), ЖК Авалон, дизайнерський
євр орем онт ,  в с і  мебл і  і  поб .  техн і к а ,
панорамний вид з вікна на місто, розвинена
інфраструктура (Ашан, ТЦ Форум, близько до
центру), 18000 грн. т. (098)634-9724.
2-кім. кв-ру в. Куліша П. 45/23/15 кв.м., 2/3
ц., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО (газ
котел), (центр міста, оперний), вхід парадний,
меблі, побутова техніка, 4 спальних місця
вай-фай, розвинута інфрастр., КП+, 25000 грн.
т. (097)254-8004.
2-кім. кв-ру в. Миколайчука І. 65/38/12 кв.м.,
7/10 ц., новоб., єврорем. (люкс/ексклюзив),
кім. із., ІО (газ котел), дизайнер. єврорем., всі
меблі, побутова техніка, перша здача, виг. раз., 
балк. заск., розвинута інфрастр., КП+, 15700
грн. т. (097)254-8004.
2-кім. кв-ру пр. Чорновола В. 50/28/8 кв.м.,
2/9 ц., космет. рем., кім. із., ЦО, меблі,
побутова техніка, балкон КП+, 10000 грн. т.
(068)966-3804.
3-кім. кв-ру  в .  Бальзака О .  (р-н пр.
Чорновола) 120/59/20 кв.м., 6/7 ц., новоб.,
єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО (газ
котел), 2 рівн., дерев. склопак., художній
паркет, столяр., подв. вигоди, у велик. кімнаті
діючий камін, усі меблі та поб. техніка залиш.,
сигнал ізац ія ,  будин.  накр ит .  натур ал .
черепицею, вільна, термін. КП+, 20000 грн. т.
(097)254-8004.
4-кім. кв-ру в. Липи Ю. (район Арсену)
86/55/10 кв.м., 5/9 ц., єврорем., кім. із., ЦО,
вся побутова техніка, всі меблі, 2 балкони
засклені 10 м. кв. Торг. + КП, 13000 грн. т.
(096)331-9870.

Залiзничний р-н
2-кім. кв-ру в. Вигоди 50/34/8 кв.м., 5/9 ц.,
єврорем., кім. із., ЦО, Чешка.вмонтована
кухня.засклена лоджія.2 дивани.всі меблі та
побутова техніка., 12000 грн. т. (097)982-0177.
2-кім. кв-ру в. Повітряна 50/30/10 кв.м., 3/1
ц., польс., єврорем., кім. із., ІО (газ котел),
Бічна вулиця,приватний будинок,хороші
житлові умови,меблі,техніка,поряд ринок,
зупинки, магазини. Дві ізольовано кімнати з
окремим входом, своїми кухнею та санвузлом.
Без тварин та дітей.Без сп, 8000 грн. т.
(096)218-2425.
3-кім. кв-ру в. Шептицьких 115/65/35 кв.м.,
3/3 ц., єврорем. (люкс/ексклюзив), кім. із., ІО
(газ котел), практично центр ,міста.двохрівн.,
кухн.-гостинна,дитяча,спальня,роб.кабінет,2
балк .Вся  п обут .  т е хн .Дуже  г арне
роз ташування , тор г . ,  36000  грн .  т .
(067)253-6430.

Сихiвський р-н
1-кім. кв-ру в. Драгана М. 40/19/9 кв.м., 9/9
ц . ,  чешка ,  космет .  рем. ,  Ц О,  Сучасн і
мебл і ,2сп .ро зкл .диван ,шафа  куп е .Вся
поб утов а  техн і ка , хор оша
інфрастр.довготривало або на короткий термін
для сім"ї,можл.з дитиною,поодиноких + КП,
10500 грн. т. 297-5021, (093)408-8098.
2-кім. кв-ру в. Дністерська 45/31/6 кв.м., 1/5
ц., задов. стан, кім. сум-із., будинк. опал., дві
кімнати. меблі.робутова техніка.інтернет.
безс., 8000 грн. т. (098)697-8612.
2-кім. кв-ру в. Кавалерідзе І. 51/28/9 кв.м.,
4/9 п., чешка, космет. рем., кім. із., ЦО,
хор.житл. стан, меблі та побут.техн., камін,
бойлер,двохсп ліжко з ортоп.матрацом.Кв.
здається на 3 міс.,можливо з продовженням.,
7500 грн. т. (067)253-6430.
2-кім. кв-ру в. Полуботка П. 60/40/15 кв.м.,
6/9 ц., новоб., єврорем., кім. із., ІО (газ котел),
Всі  л ічильники,вигоди окремо, к імнати
ізольовані, 2 балкони зашклені, всі меблі,
побутова техніка,перша здача,порядних людей, 
в ільна .,  15000 грн.  т.  (067)960-4964,
(093)449-4611.
2-кім. кв-ру в. Скрипника М. 54/39/9 кв.м.,
7/9 п., чешка, єврорем., кім. із., ЦО, хороша
квартира, частково меблі, нова побутова
техніка., 10800 грн. т. (067)390-4220.
2-кім. кв-ру пр. Червоної Калини 50/28/9
кв.м., 3/9 п., єврорем., кім. із., ЦО, меблі,
побутова техніка,  пр. машинка, балкон
засклений, КП+, 7000 грн. т. (068)966-3804.
2-кім. кв-ру пр. Червоної Калини 62/32/10.5
кв.м., 1/9 п., чешка, єврорем., кім. із., ЦО,
,мебльована, поб.техніка-холод., пралка,
витяжка, телевізор 2 шт.квартира суха,
тепла-опалення знизу,Г арна інфракструктура
та транспортня розв"язка. Без хатніх тварин
Торг, 13000 грн. т. (09640)6-3595, (з 09:00 до
21:00) Наталя,вайбер, (097)498-8996, (з 17:00
до 20:00) Валентина.
3-кім. кв-ру в. Вернадського В. 70/40/10
кв.м., 5/9 п., чешка, єврорем., кім. із., ЦО, З
ремонтом, всі кімнати ізольовані, багато
спальних місць, всі сучасні меблі та побутова
техніка,  бойлер, л іжко з ортопедичним
матрацом, ліфт працює, ідеальний район,
поряд все є, зручне добирання, 12000 грн. т.
(067)673-1718.
3-кім. кв-ру в. Довженка О. (р-н дитячої
поліклініки) 70/48/9 кв.м., 8/9 п., чешка,
космет. рем., кім. із., ЦО, ремонт, ЦО, меблі,
побутова техніка ( хол-к, пралка, телевізор, 2-х
спальне ліжко, м‘який куток, шафи-купе),
бажано для сім‘ї, без тваринок, в р-ні розвинута 
інфраструктура, вільна, без СП., 13000 грн. т.
(067)777-8417.
3-кім. кв-ру в. Тернопільська 90/30/8 кв.м.,
6/6 ц., чешка, єврорем. (люкс/ексклюзив), кім.
і з . ,  ІО  ( г аз  ко тел ) ,  на  дво х  р і вня х .
Автон.опалення. Знах. в гарн. тихому з
багат.зеленню місці біля парку Залізні Води.
Поруч маг, кафе,пошта, школа, садочок, 5 хв.до 
зупинки транс. Терміново, 19500 грн. т.
(067)374-9575, (032)267-3132.

В області
3-кім. кв-ру м. Трускавець (СШ №2) 80/54/9
кв.м., 4/9 ц., чешка, єврорем., кім. із., ІО (газ
котел), квартира з євроремонтом та газ.
індивідуальним опаленням, меблями та
побутовою технікою, 2 спальне ліжко, м’яка
частина,  диван,  шафи-купе,  розвинута
інфраструктура, поруч СШ №2, ринок, вільна,
12000 грн. т. (067)777-8417.

Попит
1-2-кім. кв-ру Розгляну всі пропозиції. т.
(068)966-3804.

130
Оренда довготривала (будинки 

і ділянки)
У Львові

Котедж смт. Рудно 100/56/26 кв.м., 2/2 ц.,
єврорем., кім. із., ІО (газ котел), З/б перекриття 
,  два  санвузли ,  л і чильник
світло,газ,паркет,меблі,побутова техніка,
центральна вода,каналізація,буржуйка на
дрова, МПВ,земельна ділянка 1,5 сот,поруч
ліс,гарний краєвид . + КП. Торг, 18000 грн. т.
(067)960-4964, (093)449-4611.

В області
Будинок с. Малечковичі 240/120/15 кв.м., /2
цегла, єврорем., кім. із., ІО (газ котел), будинок 
знаходиться в передмісті, 3 спальні,великий
хол 40м.кв. всі меблі, вся побутова техніка,
посудомийка, пралка,генератор,скважина,
велике подвір"я, 32400 грн. т. (067)811-2309.

132
Оренда довготривала (кімнати)

Галицький р-н
Кімнату в. Городоцька 15/10 кв.м., 2/3 ц.,
космет. рем., кім. із., ІО (газ піч), в 3-х кімн.
кв-рі, 1 сп. місце на підсел., меб., холод.,
спільні :  кух.  і  виг .,  з  КП, 3000 грн. т.
(068)966-3804.
Кімнату пр. Свободи 18/8 кв.м., 3/4 ц., австр.,
єврорем., кім. із., ІО (газ котел), Бічна вулиця.
Ізольована кімната для порядних хлопця або
дівчини, центр міста. хороші житлові умови,
поряд Ратуша.  магазини,  зупинки.  КП
включено., 4000 грн. т. (096)218-2425.

Франківський р-н
Кімнату в. Володимира Великого (початок)
15/6 кв.м., 5/5 ц., задов. стан, кім. із., ЦО, в
2-кім. кв-рі,  1 кімната закрита хороший
житловий стан, чиста, акуратна, всі меблі та
необх ідна побутова техн іка,  розвинута
інфраструктура, терміново, для студентів торг
КП+, 5000 грн. т. (097)254-8004.
Кімнату в. Наукова 16/8 кв.м., 4/9 ц., чешка,
космет. рем., кім. із., ЦО, Район Аквапарку,
балкон, паркет, меблі, лічильники, окрема
кімната з балконом, не кутова, сонячна, вигоди
окремо, побутова техніка. + 1/2 КП, 3000 грн. т. 
(067)960-4964, (093)449-4611.

Личаківський р-н
1/2 кімнати в. Пасічна 18/6 кв.м., 4/5 п.,
хрущ., космет. рем., ЦО, Підселення в
ізольовану кімнату до хлопця, хороші житлові
умови, телевізор , окремий холодильник .
Поряд зупинки , магазини .+частково за гарячу
воду., 2000 грн. т. (096)218-2425.

Шевченківський р-н
Кімнату в. Шевченка Т. 16/8 кв.м., 4/9 ц.,
чешка, космет. рем., кім. із., ЦО, Лічильники,
балкон, паркет, вигоди окремо, вся побутова
техніка, вільна, з комунальними., 4000 грн. т.
(067)960-4964, (093)449-4611.
Кімнату пр. Чорновола В. 17/10 кв.м., 5/9 ц.,
космет. рем., кім. із., ЦО, в 4-кім. кв-рі, в кім.
свій холод., кух. і виг., меб. без господ., КП
часткові, 3000 грн. т. (068)966-3804.

Залізничний р-н
Кімнату в. Роксоляни 17/8.5 кв.м., 7/9 ц.,
чешка, космет. рем., кім. із., ЦО, Окрема
кімната з балконом зашкленим, паркет,
лічильники, сонячна, тепла, не кутова, +1/2 КП
(є субсидія), 3000 грн. т. (067)960-4964,
(093)449-4611.
Кімнату в. Широка 10/8 кв.м., 2/5 ц., космет.
рем., кім. із., ЦО, в 3-кім. кв-рі, меблі,
холодильник, без господарів КП+, 2500 грн. т.
(068)966-3804.

Сихівський р-н
Кімнату в. Зелена 19/16 кв.м., 1/9 ц., новоб.,
єврорем., кім. із., ІО (газ котел), Меблі,вигоди
окр емо,в ся  по буто ва  техн і к а ,МПВ,б ез
тваринок, порядну людину в окрему кімнату. З
комунальними ., 5000 грн. т. (067)960-4964,
(093)449-4611.
Кімнату пр. Червоної Калини 16/9 кв.м., 3/9 п., 
радян. стан, кім. із., ЦО, в 2-кім. кв-рі, меблі,
холодильник в кімнаті, пральна машинка,
балкон, КП+, 2500 грн. т. (068)966-3804.

Попит
Кімнату з господ. або без. Розгл. всі пропоз. т. 
(068)966-3804.
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(комерційна нерухомість і
МАФ)

Малі архітектурні форми і
ділянки

МАФ в. Володимира Великого 24 кв.м.,
Підключена вода, каналізація, 3 фази. Хороша
прохідн ість.  Розташований на виході  з
дек іл ь ко х  тор гових  ряд ів .  Додат ково
оплачуються комунальні послуги та разово
послуги агенції нерухомості., 10000 грн. т.
(098)131-3874.
МАФ в. Замарстинівська (Долинського) 20
кв.м., чудове розташування, поруч дві школи,
палац  культури ,  ун ів ерситет ; -  х оро ша
прох ідн ість ,  непо дал ік  ц ентр  м іста  та
залізнична станція Підзамче;- в чудовому стані,
оновлений ззовні та середини;, 8000 грн. т.
(098)131-3874.
МАФ в. Кавалерідзе 30 кв.м., Розташований у
густонаселеному масив і .  Наявна вода,
каналізація, 7кВт. Додатково оплачуються
комунальні послуги та разово послуги агенції
нерухомості., 15000 грн. т. (098)131-3874.
МАФ в. Коломийська 30 кв.м., Розташований
поруч із двома зупинками та пішохідними
переходами, у густонаселеному житловому
масиві., 7500 грн. т. (098)131-3874.
Павільйон в. Медової Печери 20.5 кв.м.,
торговий, 7500 грн. т. (067)775-0555.

Галицький р-н
Магазин в. Шпитальна (17) 52 кв.м., 1/4 ц.,
космет. рем., Дуже висока прохідність, центр
міста поруч Краківський ринок. Електрика
10кВт. Додатково оплачуються комунальні
послуги та разово послуги агенції нерухомості.,
15000 грн. т. (098)131-3874.
Приміщення в. Дорошенка П. 40 кв.м., 1/3 ц.,
задов. стан, Центр міста. 2 кімнати.окремий
вхід. індивідуальне опалення. Під любий вид
д і яльнос т і . Т ерм іново . ,  8500  грн .  т .
(067)373-5307.
Приміщення в. Франка І. (42) 90 кв.м., 1/3 ц.,
єврорем., ІО (газ котел), готовий бізнес,
фасадний вхід, центр, 2-х рівневе, проїздне та
пр ох ідн е  м і сце ,  п ідлог а  з  п ід і г р і во м,
кондиціонер, сигналізація, парковка. Власник,
ціна за міс., 28800 грн. т. (067)672-6482,
(067)670-0791.

Франківський р-н
Офіс-кабінет в. Антоновича (р-н Кінескоп) 25
кв.м., 2/3 ц., єврорем., будинк. опал., в
офісному центрі,  зручне розташування,
швидкісний інтернет, паркінг, охорона. З
меблями або без. Комунальні включено. За
кв .м . ,  19 0  грн .  т .  ( 0 98 )718-051 6 ,
(066)714-4055.
Приміщення в. Рубчака І. 48 кв.м., 1/9 ц.,
єврорем., кім. прох., ІО (ел. конвек.), оренда
цокольного приміщення.48 м.кв. новобудова.3
фази св ітло.8квт.дві точки п ідключення
води(туалет окремо) і ще одна точка .інтернет
заведено. Без посередників, 252 грн. т.
(093)688-2334, (098)731-7157.
Приміщення в. Стрийська (ЖК Національний)
75 кв.м., 4/16 ц., єврорем., ІО (альтернатива), в 
ЖК Національний, новий ремонт, планування
опен спейс, можливо встановити перегородки,
3 зони, колір стін під орендаря, система
к о н д и ц і о н у в а н н я - о п а л е н н я ,
припливно-витяжна вентиляція. Торг, 25000
грн. т. (067)673-1718.

Личаківський р-н
Магазин в. Левицького К. (початок) 42 кв.м.,
1/2 ц., єврорем., ІО (газ котел), центр, МП вік.,
всюди решіт., підв. 15 кв.м., прохідне місце,
місце для авто. Під банк, нотаріус, турфірму,
любий бізнес. Власн. Без посеред., 17000 грн.
т. (098)307-9691.
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Магазин в. Личаківська 23 кв.м., 1/3 ц.,
космет.  рем. ,  Розташований неподалік
Винник і в сь ко го  ринку  т а  В і йсь ково го
госпіталю. Дуже дешеві комунальні. Додатково
оплачуються комунальні послуги та разово
послуги агенції нерухомості., 14500 грн. т.
(098)131-3874.

Офіс  в .  Левицько го  К .  (Мед інс титут )
130/100/10 кв.м., 1/3 ц., єврорем., кім. із.,
будинк. опал., НФ, 6 ізольованих залів, меблі.
парковка на три машини, оптоволокно, закрита
терито р ія ,  в і к на  в  сад .  тр и  санву зла .
душова.кухня, кондиціонери, броньовані двері
та вікна, 43200 грн. т. (067)937-5417.

Приміщення в. Донцова Д. 35 кв.м., 1/4 ц.,
єврорем., кім. сум-із., ІО (газ конвек.), Власний 
вхід з великого подвір'я, ремонт під лофт, 2
кімнати, туалет, душ, електро опалення, зручна
локація, майже центр. Вільне, готове до заїзду,
7500 грн. т. (067)673-1718.

Шевченківський р-н
Магазин в. Базарна (Краківський) 58 кв.м., 1/2 
ц. ,  космет.  рем.,  у  центральному ряді
Краківського ринку. Висока потужність (40кВт),
вода, каналізація. Площа: 58 м.кв. (можна
збільшити до 100). Додатково оплачуються
комунальні послуги та разово послуги агенції.,
28000 грн. т. (098)131-3874.

Магазин в. Клепарівська (Початок) 40 кв.м.,
1/4 ц., космет. рем., Розташований на початку
вулиці, поруч з вул. Шевченка. Ближній центр
міста. Досить висока прохідність, неподалік
Крак івський  ринок,  багато  навчальних
закладів., 10000 грн. т. (098)131-3874.

Офіс в. Промислова 1800 кв.м., 2/2 ц.,
єврорем., ІО (тверд. пал. котел), 20-150м.кв., в
офісному центрі,а також склади 50-100м.кв. з
ремонтом, 380 В., телеф., інтернет, опалення,
парковка, можливий продаж, ціна за кв.м. від,
240 грн. т. (097)481-8237.

Залізничний р-н
Кабінет в. Низинна 37/11 кв.м., 1/10 ц.,
єврорем., кім. із., ІО (газ котел), Оренда
кабінету+коридор і санвуз.в прохід.місці.
Парадний вхід.В елике вікно 250х220. Може
викорис.під юридичні, медичні та інші послуги.
Терміново. Ц іна разом з комунальними
послугами /місяць., 5000 грн. т. (067)374-9575,
(032)267-3132.

Приміщення в. Садова 32 кв.м., 1/1 ц.,
єврорем., Окремостояче, 3 фази, сигналізація,
кондиціонер, підігрів підлоги, санвузол,
паркінг. Під будь-який вид діяльності., 10000
грн. т. (098)718-0516, (066)714-4055.

Сихівський р-н
Офіс в. Зелена (Кільцева.) 800 кв.м., 2/2 ц.,
єврорем., Є власна парковка, цілодобова
охорона, поруч бомбосховище. Приміщення
після ремонту, наявний ліфт, швидкісний
інтернет (оптоволокно), санвузли, душові.
Перша лінія від магістралі. Від власника.,
172800 грн. т. (098)131-3874.

Приміщення в. Зелена 65 кв.м., 2/2 ц., незав.
рем., в ТЦ "Логістичний центр "Порт", санвузол
власний, лічильники, паркомісце, Кв.м., 432
грн. т. (098)608-3700.

Приміщення в. Навроцького В. 100 кв.м., 1/1
ц . ,  з адов .  с тан ,  к ім .  і з . ,  без  оп ал . ,
Виробничо-складське, рампа, 2 вх, парковка,
терит. під охороною, 3 фази, 9000 грн. т.
(032)297-5021, (093)408-8098.

Приміщення пр. Червоної Калини 150 кв.м.,
1/10 ц., єврорем., в новобудові. Розташоване
поруч  і з  в еликою пол і к л ін і к ою ,  у
г усто населено му  житл ово му  масив і
(новобудови і будинки 70-90рр.). 100 м.кв. 1-й
пов. та 50 м.кв. п ідвал.,  30000 грн. т.
(098)131-3874.

В області
Приміщення с. Лапаївка (в. Городоцька)
220/80 кв.м., 2/2 ц., задов. стан, + офіс 1п.,
25м., + склад 1п. 253 кв.м., р-н Епіцентру,
500м від кільця, Львівс. обл., Пустом. р-н, навп. 
двох АЗС, 500м від кільця, окремост. будова,
новобуд., під гуртівню, склади, ін. види діяльн., 
120 грн. т. (097)260-2970.

140
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У Львові
Гараж  в .  Бескидська  24  кв .м . ,  к ооп .
"Кривч ицький  1" ,  б і л я  о хо р . ,  св і т . ,
обігрівається, утепл., новозбуд., для вис. авто,
вис. воріт 2,45м, 18кв.м Естакада на терит.,
власн . ,  1000  грн .  т .  ( 063 )270 -2507 ,
(067)791-9900.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ 200

Вікна, двері, балкони.
Підвіконня, жалюзі, скло

Асортимент і виготовлення

Â³êíà Â³êîííî-äâåðí³
êîíñòðóêö³¿ ³ç ÏÂÕ òà
àëþì³í³þ. Âèãîòîâëåííÿ.
Âåíòèëüîâàí³ ôàñàäè.
Ñêëÿí³, â³òðàæí³ ñèñòåìè.
Ïåðåãîðîäêè. ì. Ëüâ³â, â.
Çåëåíà 238/4. ò.
(067)800-8026.

Äâåð³

 âõ ³äí³ .  Áàëêîíè. Áðàìè

â³äêàòí³, ðîçïàøí³. Àâòîì.

Îãîðîæ³ .  Âîðîòà ãàðàæ.

ìåòàë. Äâåð³ ìåò. â ï³ä'¿çä,

ï³äâàë.  Ðåø³òêè.  Âîðîòà

ñåêö³éí³ .  Äàøêè.  Ñõîäè.

Ìîíòàæ ìåò.  âèð.

Îãîðîäæåííÿ äëÿ ñì³òòºâèõ

áàê³â. ò. (063)268-9196.

Вікна, двері, балкони

Áàëêîíè
Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà,
áàëêîíè ç âèíîñîì,
ðîçñóâí³ áàëêîíè,
îáøèâêà, óòåïëåííÿ
îçäîáëåííÿ òà ³í. âèäè
ðîá³ò. Äîñâ³ä ðîáîòè 20
ðîê³â. Â³êíà 3-õ, 4-õ òà 5-òè
êàìåðí³ � âèð. Óêðà¿íà,
Í³ìå÷. ßê³ñíî. ò.
(068)614-6380, Â. Çåëåíà,
51, (067)491-7136.

Â³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ ç
í³ìåöüêîãî ïðîô³ëþ, 12
ðîê³â ãàðàíò³³, çàì³ðÿºìî ,
ïðèâîçèìî ³
âñòàíîâëþºìî. Ö³íè
âèðîáíèêà. Çâåðòàéòåñü äî 
íàñ áóäü ëàñêà çà àäðåñîþ
âóë Çåëåíà, 51,. ò.
(068)614-6380,
(067)491-7136.

Â³êíà ï³äâ³êîííÿ,
ðîëîêàñåòè, æàëþç³,
ãàðàæí³ âîðîòà. Äâåð³
áðîíüîâàí³ âõ³äí³,
ì³æê³ìíàòí³. Çàì³ðè,
äîñòàâêà, äåìîíòàæ,
ìîíòàæ áåçêîøòîâíî. ò.
(032)247-7290,
(067)339-8628.

Вікно 160х138см, б/в, проф. WDS, глух., 1 шт., 
3000 грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Вікно 2 вік. дерев. б/в зі склом, підвік. Р. скла
2-х найбільших вікон 129х84 см Самовивіз
Львів. За все, 50 грн. т. (050)108-0557.
Вікно  Металопластикое Salamander 6.5
Склопак. 24 мм. Р. 2060 х 772, 3700 грн. т.
(096)248-0833.
Вікно дер., 190х120см (верх 65х60, низ
125х60), 2-стулкові, білі, з проз. склом, польс.
1940, в добр. ст. Фурніт. ориг. латунна, без
коробок. Відкрив. назовні (5 шт) і всеред. (5
шт). Ціле 1 вікно за, 100 грн. т. (093)231-3624.

Â³êîííî-äâåðí³
êîíñòðóêö³¿ Âèãîòîâëåííÿ
â³êîííî-äâåðíèõ
êîíñòðóêö³é ³ç ÏÂÕ òà
àëþì³í³þ. Âåíòèëüîâàí³
ôàñàäè. Ñêëÿí³ Â³òðàæí³
ñèñòåìè.Ïåðåãîðîäêè.
Àäðåñà: ì. Ëüâ³â âóë.
Çåëåíà 238/4. ò.
(067)800-8026.

Двері 0.70х2.0м, біл. кол., з рамою із склом, та
двер і  г л у х і  0 ,60 х2 . 0м ,  390  грн .  т .
(050)025-0292, (032)221-7624.
Двері 135х206, мет., на під'їзд, підв. або заг.
кор., 10050 грн. т. (063)268-9196.
Двері 2,60х0,7 м, б/в, проф. WDS, завіси праві, 
2  шт.,  по,  3000 грн. т .  (068)054-6363,
(095)339-0650.
Двері 200х80, міжкімнаті, без короб., 1 шт.,
виготовленні з матер. дошка оббита картоном,
300 грн. т. (095)221-3292.
Двері 202х91см, б/в, мет., на кладовку або
підв., 1 лист, коробка профільна 40х40см,
полот .  30 х20см ,  1  шт . ,  4100  грн .  т .
(095)136-1779.
Двері 203х86, брон., лист товщ. 2 мм., ід. ст., 1 
шт., 10900 грн. т. (050)371-2249.
Двері 203х90, мет., в підв. або в під'їзд, 1 шт.,
4100 грн. т. (050)371-2249.
Двері 204х98 см двохстворчасті, мет., з
кутника і полоси., 2000 грн. т. (097)586-9437.
Двері 205х90 см, б/в, мет., на під'їзд, підв., 1
шт., 5900 грн. т. (063)268-9196.
Двері 216х85см, міжкім. або верандні,
одностулкові, скло на вис. 90 см, клямка на вис. 
105см. 2 шт.: зовн. (бежеві) і внутр. (білі). Без
рами. по, 500 грн. т. (093)231-3624.
Двері 60х2.0см, міжкім., б/в, 2 шт. у комірку
,ванну або  туал., 390 грн. т. (050)025-0292.
Двері 960х2045, з короб. та лишт., б/в, 500
грн. т. (067)182-2992.

Äâåð³ Âõ³äí³, â êâàðòèðó ³
áóäèíîê, , ìåòàë 2 ìì, º
ãîòîâ³ íà ñêëàä³, ìîæåìî
âèãîòîâëÿòè áóäü ÿêèé
ðîçì³ð , ìîäåëü òà êîë³ð.
Çàì³ðÿºìî, ïðèâîçèìî ³
âñòàâëÿºìî. Íà ðèíêó
á³ëüøå 20- òè ðîê³â. ßê³ñòü.
ò. (068)614-6380, Çåëåíà,
51, (067)491-7136.

Двер і  Дуб .  двер і  бу  з  ц і льно ї  дош ки
шир-1м20см вис. 2м(неточно) без короб.
зробл. квадратами вигл. на сайті., 2000 грн. т.
(068)290-9933.
Двері б/в, 90х200, для підвалу, під'їзду, мет.,
4100 грн. т. (050)370-3591.
Двері балк., 2 полотна, по 208х60, верх
56х65см, проз. скло, 4 шт.: зовн. і внутр., білі.
Без рами.   пара, 100 грн. т. (093)231-3624.
Двері вхід. для викор. на вул. (порошкове
покрит., з внутрішньої стор. МДФ накладки),
86х2050, праві, 1,2 мм -товщина металу, товщ.
короб. 70мм, товщ. полотна 65мм, 2 замки,
броненакладка, 6300 грн. т. (098)125-3739,
(097)464-6184.
Двері вхід.  квартирні, в ідчин.назовні,з
коробкою ,л і воб ічн і ,жов то -коричнев і , 2
замки ,див .фото ,б /в ,  250 0  грн .  т .
(096)676-0082.
Двері глухі двері шир. 0.60 х 2.0- 2шт. у
комірку ванну або туал. біл. кол., 390 грн. т.
(032)221-7624, (096)463-2924.
Двері глухі, білі, 215х84см, міжкім. або вхід., 1
шт., австр., норм ст. Клямка на вис. 87 см.,
1000 грн. т. (093)231-3624.
Двері  до  ванно ї  к імнати , 70х200  см. ,
коричневий  кол ір ,  прав і ,  700  грн .  т .
(067)902-2310.

Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³,
øïîíîâàí³, äåðåâÿí³,
êîìá³íîâàí³, ³òàë³éñüêèé
åêîøïîí. Âåëèêèé âèá³ð
ìîäåëåé ³ êîëüîð³â.
Ìîæåìî âèãîòîâëÿòè áóäü
ÿêèé ðîçì³ð. Íà ðèíêó
á³ëüøå 20- òè ðîê³â, ßê³ñòü
ãàðàíòîâàíà. ò.
(068)614-6380,
(067)491-7136, Â. Çåëåíà
51.

Двері мет. проз. (решітка з квадрату та смуги)
з рамою 174х92 см, б/в, петлі з права, відкриття 
на зовні від стіни, є петлі для замка, 2500 грн. т.
(032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
Двер і  н ов .  Бр . ,  200х80  см ,  / по
коробці206х90см/ металеві/стал. лист 2-2.5мм/ 
з короб., утепл., грунтовані з врізним замк. худ. 
оформ. Для магаз., офісу, корид., під"ізду.,
5650 грн. т. (067)390-7677.
Склопакет 147,5х158, в хор. ст., моск. сітка в
подар., 700 грн. т. (067)911-5543.

Підвіконники
1600х280х40 деревяне, з сосни,, 150 грн. т.
(063)991-7310.

Жалюзі, ролети, москітні
сітки

Решітку із сітки по контуру квадрат 10, наповн. 
-сітка рабиці, розміри70*110-1шт., 80*110- 2
шт., ,б/в.  За одну штуку ціна, 110 грн. т.
(050)370-3591.

Скло і оргскло
Скло  1 , 40х4 7см . три  мм. ,  85  гр н .  т .
(067)278-4546.
Скло  71х40см,  декор.,  "Дельта золота
прожилка", 1 шт., 135 грн. т. (096)278-8688.
Скло Вітражні скло розмір: ширина - 310 мм,
висота - 865мм - 4 шт. Зеркала розмір: ширина
- 420мм, висота - 960мм - 2-шт., 500 грн. т.
(063)427-6206, (032)237-5487.
Скло декор., 3 мм, полістирол, "Колотий лід
бронза", 100х67 см, 58х28,7 см, 78 грн. т.
(032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
Скло прозоре 125х57.5см, товщ.3мм, 7 листів,
для скління вікон, дверей, меб. тощо, 125 грн.
т. (096)360-9472.

Фурнітура, комплектуючі,
аксесуари

Завіси нов. вікон., меблеві 19шт, ціна за 1 шт,
3 грн. т. (096)360-9472.
Замок вріз. без ручок. Полір. латунь.Розмір
замка  70мл .на172мл . ,  410  гр н .  т .
(099)081-1521.
Замок вріз., диск., з защілкою, повн. компл. 5
ключів, рад. в-ва, нов., 2 шт. по, 450 грн. т.
(050)076-5507.
Замок для дверей накладн., з 5 ключ., в-во
Росія, 250 грн. т. (032)222-6524.
Замок накладн. для дверей, нов., 150 грн. т.
(093)596-8611.

Каркас металевий, 120х600, під обшиття,
3000 грн. т. (063)268-9196.
Налічник до дверей, дуб шпонований довж.
2 ,22 ,  шир .  7  мм,  3  ш т . ,  110  гр н .  т .
(067)278-4546.
Налічник сосн., біл. кол., довж. 2.10, 40 грн. т. 
(096)463-2924, (032)221-7624.
Піну монтажну, професійну, пістолетну, нову,
"Соудал", для вікон, дверей, запак., 750мл,
в-во Бельгія, 200 грн. т. (093)712-8830.
Полотно 207х116 см, дверне, біл. кол., з
с клом  та  замк . ,  2  пар и . ,  300  г рн .  т .
(096)360-0735.
Раму 118х65 см, б/в балк., з мет. двійного
кутника, пофарб. білою фарбою, 3 шт., по, 165
грн. т. (067)278-4546.
Раму 130х260см, з 4-ма дверима, для ніші, 300 
грн. т. (032)221-7624, (096)463-2924.
Серцеви ну  до  замка  вр і зно го
ключ-ключ.вороток-ключ . ,  150  грн .  т .
(067)700-4819, (063)420-6525.
Ущільнювач кругл. силікон, біл., 7 - 12 мм,
кріпл. "йолка" 10 м. Термо/хім стійкий, від -50
до +250 Цельсія, 300 грн. т. (067)625-9425.
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Будiвельнi та ремонтнi

послуги
Комплексні роботи "під

ключ"
ªâðîðåìîíò
 "ï³ä êëþ÷": ã ³ïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, ìàëÿðêà,
ïëèòêà, ëàì³íàò, øòóêàòóðêà.
Â³äì³ííà ÿê³ñòü. Øâèäêî. ò.
(067)395-6864.

ªâðîðåìîíò
 âñ³ âíóòð³øí³ âèäè. Ïîá³ëêà
óñ³õ âèä³â, óòåïë. ôàñàäó,
øòóêàòóðêà, ïëèòêà,
ã³ïñîêàðò., åëåêòð., øë³ô.
ïàðêåòó 220Âò, øïàëåðè,
ïàðêåò. äîøêà, äåìîíòàæ,
ñòÿæêà. Äîñòàâêà. Ãàðàíò³ÿ.
Äîñâ³ä 25 ðîê³â.  ò .
( 0 6 7 ) 6 6 1 - 4 5 9 6 ,
(032)295-7352.

Áóä³âåëüí³ ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè
 Âíóòð³øí³é ðåìîíò áóäèíê³â,
êâàðòèð ³  îô³ñ³â à òàêîæ
áóä³âíèöòâî îñîáíÿê³â ³
êîòåäæ³â,  óòåïëåííÿ òà
ðåñòàâðàö³ÿ ôàñàä³â, áåòîíí³
ðîáîòè (ôóíäàìåíòè, ñõîäè,
ïåðåêðèòòÿ). Äîñâ³ä ðîáîòè,
ñâîº ðèøòóâàííÿ.  ò.
(097)481-8237.

Áóä³âåëüí³ âíóòð³øí³ ðîáîòè
 Âñ³ âèäè ðîá³ò "ï³ä êëþ÷":
ìàëÿðí³  ðîá. ,  ã ³ïñîêàðò.
êîíñò., ïëèòêà, äåêîð. øòóêàò., 
ëàì³íàò, âàãîíêà, ñòÿæêà,
åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, òîùî.
Äîñòàâêà ìàòåð³àë³â òà âèâ³ç
ñì³òòÿ. ßê³ñòü òà ïîì³ðí³ ö³íè.
ò. (067)588-5527.

Покрівля, ізоляція,
утеплення

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â
 âàòîþ ³ ï³íîïëàñòîì âèñîòíèõ
òà ïðèâàòíèõ îñîáíÿê³â.
Ðåñòàâðàö³ÿ ôàñàä³â. Ñóïóòí³
ðîáîòè: âàãîíêà íà ï³äøèâêó
äàõó, ï³äâ³êîííèêè. Äîñòàâêà
ÿê³ñíèõ ìàòåð³àë³â, äîñâ³ä
ðîáîòè, ãàðàíò³ÿ,  º
ðèøòóâàííÿ. ò. (097)481-8237.

Підлога, стіни, стеля
ªâðîðåìîíò
 Âèð³âíþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ìàëÿðêà, ï³äãîòîâêà ïîâåðõí³
ï³ä øïàëåðè,  ïîêëåéêà
øïàëåð,  áàãåòè,  ïëèòêà,
ã³ïñîêàðòîí, âàãîíêà, ëàì³íàò, 
íàáèòòÿ ïë³íòóñà òà ³íøå.
Íåäîðîãî. ò. (098)444-6102,
(095)708-4941.

Âíóòð³øí³ ðîáîòè
 âèêîíóþ:  øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð, ìîíòàæ ëàì³íàòó,
øòóêàòóðêà, óêëàäàííÿ
ïëèòêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
òà ³íøå. Ïðàöþþ îäèí áåç
ïîñåðåäíèê³â.  ò .
(096)273-5986, Îðåñò.

Äð³áíèé ðåìîíò:
 â ³äêîñè,  øòóêàòóðêà,
øïàêë³âêà, ñòÿæêà, ïëèòêà.
Øâèäêî. ßê³ñíî, ïðîôåñ³éíî.
ò. (093)542-8228.

Ìàëÿðí³ ðîáîòè
Ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà.
Äð³áíèé ðåìîíò. ò.
(068)618-1157.

Сантехніка і
водопостачання

Ñàíòåõí³êà Ñàíòåõí³ê
âèêîíóº ðîáîòè ïî: çàì³í³
êîòë³â, êîëîíîê, áîéëåð³â,
ñòàðèõ òðóá. Âñòàíîâëþº:
³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ,
âîäÿí³ ë³÷èëüíèêè, ô³ëüòðè, 
ïðîìèâêà áîéëåð³â,
òåïëîîáì³ííèê³â â êîòëàõ ³
êîëîíêàõ. ò. (098)929-9064.

Роботи земельні, буріння,
криниці

Âèêîíóþ
 õ³ì³÷íèé ³ ÿê³ñíèé àíàë³ç âîäè
ç êðèíèöü, ñâåðäëîâèí, îçåð,
ð ³÷îê,  äæåðåë,  ïèòíî¿
âîäîïðîâ³äíî¿, ç êàíòàæ³â
äæåðåë, ôàñîâàíî¿ ç ïóíêò³â
ðîçëèâó òà áþâåò³â. ßê³ñíî,
øâèäêî ³  íàä³éíî.  Ö³íà
äîãîâ³ðíà. ò. (096)608-8658.

Êîïàííÿ êàíàë³çàö³é
, êðèíèöü, òðàíøåé,
ïðîêëàäàííÿ
êàíàë³çàö³éíèõ òðóá.
Ã³äðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â,
äðåíàæí³ ðîáîòè,
ë³âíüîâêà, ñåïòèêè
â³äâåäåííÿ âîäè Ïðîäàæ
êàíàë³çàö³éíèõ ê³ëåöü.
Çåìåëüí³ ðîáîòè. Äîñâ³ä
ðîáîòè âåëèêèé. ò.
(097)343-4255.

Роботи бетонні. Тротуарна
плитка, бруківка

Áåòîííî-ìîíîë³òí³
ðîáîòè
çàëèâàííÿ ï³äâàë³â,
ôóíäàìåíò³â ï³ä áóäèíêè,
îãîðîæ³, ï³äï³ðí³ ñò³íêè,
ôóíäàì. ï³ä àëüòàíêè,
òåðàñè. Ñòÿæêè,
ïåðåêðèòòÿ, ïðîìèñëîâ³
ï³äëîãè òà ³í. Äîñòàâêà
áåòîíó. Ïëàíóâàííÿ
òåðèòîð³é. Ç äîñâ³äîì. ò.
(097)343-4255.

Роботи столярні
Ñòîëÿðíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè
 Ðåñòàâðàö³ÿ äâåðåé òà â³êîí.
Âñòàíîâëåííÿ çàìê³â. Äð³áíèé 
ðåìîíò ìåáë³â, ïàðêåòó òà
³íøå. ò. (067)784-4837.

Дрібний ремонт

Áóä³âåëüíèé äð³áíèé
ðåìîíò Òåðì³íîâî
âèêîíàºìî âñ³ âèäè.
Åëåêòðîìîíòàæí³,
ñàíòåõí³êà, ïëèòêà, ìàëÿðí³ 
ðîáîòè, ðåìîíò
ïðèì³ùåíü. Óêëàäàííÿ
ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿
äîøêè. "×îëîâ³ê íà
ãîäèíó". Øâèäêî òà ÿê³ñíî.
Ö³íè ïîì³ðí³. ò.
(096)998-4354,
(068)613-9257.

Вивіз сміття
Äåìîíòàæí³ ðîáîòè
 ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóä³âåëü,
ï³äãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî
ºâðîðåìîíòó,  âèâ³ç áóä.
ñì³òòÿ. ò. (096)859-8438.
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Брами, автоматика, огорожа.

Сходи, вироби з металу
Ворота і брами

Браму  160х390см,  б /в ,  17550  грн .  т.
(063)268-9196.
Браму 180х390 см, метал., б/в, від'їзну.,
19900 грн. т. (050)371-2249.
Браму 190х395 см., роб., відкатна, метал., 1
шт., 19900 грн. т. (050)370-3591.
Браму 200х380, розпашну, ід. ст., 12950 грн. т. 
(050)371-2249.
Ворота 240х245см, гараж., мет., ід. ст., 1 шт.,
15950 грн. т. (050)370-3591.
Ворота відкатні, оцин. з пол. пок. зелені, вис.
1,5м, шир. 4м, циліндричний зам. з ключ.,
28670 грн. т. (067)794-8167.

Âîðîòà
 ãàðàæí³. Îãîðîæà. Áðàìè
êëàñè÷í³, â'¿çäí³. Àâòîìàòèêà.
Ãàðàæ³. Áàëêîíè. Ðåø³òêè.
Ñõîäè. Äàøêè. Äâåð³ ìåòàëåâ³
ï³ä' ¿çä, ï³äâàë, êâàðòèðà.
Ìåòàëîâèðîáè. Ìîíòàæ.
Îáøèòòÿ äâåðåé. ò.
(063)268-9196.

Ворота розпаш., оцин. з полім. покр., зелені,
вис. 1.5м, шир. 4м, в компл. зам. з ключ.,
завіси, стовпці., 12550 грн. т. (067)794-8167.
Хвіртку оцинк. з пол. пок. зелена, вис. 1,50м,
шир. 1м, з циліндричним замк. з ключ., 6050
грн. т. (067)794-8167.

Огорожа, стовпці, сітка
Огорожу 250х150 см., б/в, 1 шт., 2990 грн. т.
(050)370-3591.
Огорожу  на  см і т тєв і  баки  роз м.
4500х2000х1500, накриття, 1000 грн. т.
(095)136-1779.
Огорожу прольоти 150х250см, 3630 грн. т.
(063)268-9196.
Огорожу секційна оцинк. + полімерна фарба
зелена, вис. 2м, діам. дроту 4х4, довж. сек. 2,5
м, 870 грн. т. (096)893-3023.
Огорожу секційна, оцинк. + полімерна фарба
зелена, вис. 1,26м, діам. дроту гориз. 4мм,
вертик. 3мм, довж. сек. 2,5м., 445 грн. т.
(096)893-3023.
Огорожу секційна, оцинк., вис. 1,5м, діам.
дроту 4х4мм, довж. сек. 2.5м, 635 грн. т.
(067)794-8167.
Огорожу секційна, оцинк., з полімерним
покр., зелена, вис. 1,5м, діам. дроту 4х4мм,
довж. сек. 2,5м, 700 грн. т. (067)794-8167.
Огорожу секційну оцинк. + полімерна фарба
антрацит, чорна, зелена, корич., вис. 1.5м,
діам. дроту 5х5мм, довж. сек. 2,5 м., 1066 грн.
т. (096)893-3023.
Сітку "Рабиця" з ПВХ покр., темно-зелена,
діам. др. 2.5мм, вис. 1,5м, вічко 35х35мм, в
рулоні 10 м.п., ціна за рул., 1000 грн. т.
(067)794-8167.
Сітку "Рабиця", вис. 1,2м, оцинк., діам. др.
2.5мм, нов., 10 м.п., 815 грн. т. (096)893-3023,
(з 09:00 до 20:00).
Сітку "Рабиця", з ПВХ покр., темно-зелена,
діам. др. 2.5мм, вис. 1,2м, вічком 35х35мм, в
рулоні 10 м.п., ціна за рул., 830 грн. т.
(067)794-8167.
Сітку "Рабиця", з покр. ПВХ, темно-зелена,
діам. др. 2.5мм, вис. 1,5м, вічко 50х50мм., в
рулоні 10 м.п., ціна за рул., 780 грн. т.
(096)893-3023.
Сітку "Рабиця", оцинк. вис. 1.2м, діам. дроту
3мм,  в  р улон і  10  м .п . ,  1185  грн .  т .
(068)822-7788.
Сітку "Рабиця", оцинк., вис. 1,5м, діам. дроту
2,8мм,  в  рулон і  10 м.п. ,  1275 грн.  т .
(096)893-3023.
Сітку "Рабиця", оцинк., вис. 1,80м, діам. дроту
2,3мм, вічко 50х50мм, в рулоні 10 м.п., нов.,
1375 грн. т. (096)893-3023.
Сітку "Рабиця", оцинк., вис. 1.2м, вічко
60х60мм, дріт 2мм, в рулоні 10 м.п., 610 грн. т.
(096)893-3023.
Сітку "Рабиця", оцинк., вис. 1.5м. Вічко
65х65мм, діам. дроту 2,2мм. В рулоні 10 м.п.,
770 грн. т. (068)822-7788.
Сітку "Рабиця", плетену, для огор., вис. 120
см, оцинк., діам. 2,8 мм, нов., рул. 10 м.п.,
1025 грн. т. (068)822-7788.
Сітку "Рабиця", плетену, для огор., вис. 180
см, оцинк., діам. др. 2,3мм, вічко 60х60мм,
нов., рул., 10 м.п., 1210 грн. т. (068)822-7788.
Сітку армувальну, сталеву (армопояс), 2х1 м,
діам. дроту 2.5 мм, вічко 65х65 мм, м.кв., 48
грн. т. (067)794-8167.
Сітку армувальну, сталеву (армопояс), 2х1м,
діам. дроту 2,5мм, вічко 120х120мм, шт., 56
грн. т. (068)822-7788.
Сітку  для  ого р .  "Рабиця" ,  вис .  1 .5м,
оцинкована,вічко 65х65мм діам. 2 мм, рул. 10
м.п., 690 грн. т. (096)893-3023, (з 09:00 до
20:00).
Сітку для огор. "Рабиця", нов., оцинк., вис.
1,5, діам. 2,5 мм, рул., 10 м.п., 1015 грн. т.
(096)893-3023, (з 09:00 до 20:00).
Сітку для огор. "Рабиця", оцинк., вис. 1,2 м,
діам. 2,0 мм, вічко 5х5 см, рул. 10 м.п., 695 грн. 
т. (067)794-8167, (з 09:00 до 20:00).
Сітку для огор., "Рабиця", вис. 1,5м, оцинк.,
діам 1,8 мм, 60х60мм, нов., рул. 10 м.п., 640
грн. т. (067)794-8167, (з 09:00 до 20:00).
Сітку для огор., "Рабиця", вис. 1,7м, оцинк.,
діам. 2,3 мм, вічко 60х60мм, нов., рул. 10 м.п.,
1140 грн. т. (067)794-8167.
Сітку для огор., "Рабиця", вис. 1.2м, оцинк.,
діам. 2,2 мм, нов., 10 м.п., 620 грн. т.
(068)822-7788, (з 09:00 до 19:00).
Сітку для огор., плет., вис. 120 см, оцинк.,
діам. 1.8 мм, нов., рул. 10 м.п, 530 грн. т.
(068)822-7788.
Сітку зварна для огор., оцинк. з полімерним
покр., зелена, діам. дроту 2.2мм, вічко
50х100мм, вис. 1.5м, рул. 10 м.п., 1120 грн. т.
(096)893-3023.
Сітку зварна для огор., оцинк. з полімерним
покр., зелена, діам. дроту 2.2мм, вічко
50х50мм, вис. 1.5м, рул. 10 м.п., 1400 грн. т.
(096)893-3023.
Сітку зварна, для огор., оцинк., з полімерним
покр., зелена, діам. дроту 2.2мм, вічко
50х100мм, вис. 2м, рул. 10 м.п., 1350 грн. т.
(096)893-3023.
Сітку зварна, оцинк., діам 1.4мм, вічко
25х25мм, кв.м., 70 грн. т. (068)822-7788.
Сітку плетену, для огор., "Рабиця", вис. 1.5м,
ПВХ, зелена, діам. 2,5мм, вічко 50х50мм, нов.,
рул., 10 м.п., 780 грн. т. (067)794-8167.

Сітку плетену, для огор., "Рабиця", вис. 120
см, оцинк., діам. 2,0 мм, нов., рул., 10 м.п., 555 
грн. т. (068)822-7788, (з 09:00 до 20:00).
Сітку рабиця з покр. ПВХ, темно-зелена, діам.
др. 2.5мм, вис. 1,2м, вічко 50х50мм, в рулоні
10 м/п, ціна за рул., 630 грн. т. (096)893-3023.
Сітку  секційна оцинк. (без полімерного
покриття), вис. 1,5м, довж. 2,5м, діам. дроту
3х4мм, 475 грн. т. (067)794-8167.
Сітку секційну, оцинковану + полімерна
фарба, кол. зелен., вис. 1,5м, довж. 2,5м, діам.
дроту 3х4 мм, 530 грн. т. (068)822-7788.
Сітку секційну, оцинковану, з полімерною
фарбою, зелена, вис. 1,70 м, діам. дроту
4х4мм,  дов ж .  сек .  2 . 5м ,  770  г рн .  т .
(068)822-7788.
Сітку секційну, оцинковану. Вис. 1,70м, діам.
дроту 4х4мм, довж. сек. 2,5 м, 735 грн. т.
(068)822-7788.
Стовп мет. кругл. для огор. Оцинк. + зелена
фарба. Діам. 38мм, вис. 2м, стінка 1.5мм, 250
грн. т. (096)893-3023.
Стовп мет. оцинк. з полімерною фарбою,
зелен., 40х60 мм, вис. 2м, 345 грн. т.
(067)794-8167.
Штахети сухі, соснові, 120х1600х30мм, 10
шт., 900 грн. т. (068)506-6781.
Штахети сухі, соснові, 120х1800х30, 0,5м,куб, 
900 грн. т. (063)991-7310.

Сходи, вилази, перила
Сходи дуб. 0.5м.куб. 42мм-товщина, 2800 грн. 
т. (050)702-3860.

Інші ковані- та вироби з
металу

Дашок з полікарбонатного лист., 210х115 см.,
1 шт., 6290 грн. т. (063)268-9196.
Решітку 140х130см, метал., б/в, 2650 грн. т.
(063)268-9196.
Решітку 180х109 см., метал. квадрат 12, 1
шт., 2900 грн. т. (050)370-3591.
Решітку 210х110 см., 140х200 см., метал., 2
шт., ціна за 1 шт., 2800 грн. т. (050)371-2249.
Решітку 50х99см, з квадрату 14, 160 грн. т.
(095)136-1779.
Решітку  метал., 145х210, 2900 грн. т.
(063)268-9196.

Фурнітура
Дріт колючий, двохрядовий, діам 1.8мм,
гаряче цинкування. Бух. - 100 м.п., 650 грн. т.
(067)794-8167.
Заглушки пластмасові чорного кольору для
профільних труб. Круглі, квадратні, прямокутні, 
внутр ішн і  і  зо вн іш н і .  Шт ,  3  грн .  т .
(068)822-7788, (з 09:00 до 17:30).
Натягувач для дроту, оцинк. з фарбовим покр. 
Зелен., 38 грн. т. (068)822-7788.
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Цегла, блоки, з/б вироби.

Цемент, пісок, камінь
Цегла і склоблоки

Цеглу подвійну (типу керамблок) М125,
120х138х250  мм ,  500  шт. ,  5  г рн .  т .
(068)754-3485.
Цеглу подвійну 120х138х250 сантиметрів,
М175, рівна, міцна, 499 шт., за штуку, 4 грн. т.
(067)940-8305.
Цеглу подвійну, 12х13,8х25 см, 500 шт., нов.,
шт., 4 грн. т. (067)915-0683.
Цеглу червону на піддонах, М-100, високої
якості та геометрії, з-д в-ва, 499 шт., шт., 2 грн.
т. (067)940-8305.

Будівельні блоки, плити,
з/б вироби

Газоблоки 500 шт по, 25 грн. т. 243-6871,
(097)961-3725.
Кільця криничні, висот. 80см., внутр. 80см.,
зовн. 96см., 800 грн. т. (097)465-0260.
Кільця поглибочні, рем., вис. 73см., внутр.
58см., зовн. 73см., 600 грн. т. (097)465-0260.
Перемички з/б L (довжина), мм : 2460 B
(ширина), мм : 120 H (висота), мм : 140 Тип: ПБ
3 шт, 750 грн. т. (067)607-9954.
Плиту бетон. 3000х500х100  3000х1000х100,
800 грн. т. (050)702-3860.
Плиту  з ал із обетонна,  3000 -500 -100 ,
3000-1000-100мм, б/в, ціл.і, 400 грн. т.
(063)469-8812.
Стовп з/б, 70х100х100мм, довж. 2.15м, арм.
ВР 5 - 4 шт, з кріп. для натяжного дроту, 175
грн. т. (067)794-8167.
Стовп  з/б, 90х100х100мм, довж. 1,8м,
армований ВР 5, з кріп. для натяжного дроту,
160 грн. т. (067)794-8167.
Стовпці з/б, нов., 80х100х100мм, довж.
2.50м, арм. ВР 5 - 4шт., з кріп. для натяжного
дроту, 220 грн. т. (068)822-7788.

Тротуарні плити, бруківка,
бордюри

Антипарковку півсфера бетон. 50х50х25см.
Вартість за 1 шт., 240 грн. т. (068)822-7788.
Бруківку "Старе місто" кол., сіра, товщ. 6 см,
10м.кв., 100 грн. т. (067)940-8305.
Поребрик бордюр бетон. 500х220х45мм,
армований, 37 грн. т. (068)822-7788.
Решітку газонну, бетонну, 60х40х10см, 85 грн. 
т. (068)822-7788.

Бетон, цемент, пісок,
камінь, бій

Áåòîí Âñ³õ ìàðîê. Âèñîêà
ÿê³ñòü. Âèã³äíà ö³íà.
Äîñòàâêà ïî Ëüâîâó òà
îáëàñò³. ò. (067)137-3824,
(096)985-5808.

Глину 3 куб. м., 500 грн. т. (050)036-2213.

Ùåá³íü 2-5, 5-10, 10-20,
20-40, 40-70, ãðàí³òíèé.
Â³äñ³â. Êåðàìçèò. Äîñòàâêà 
ïî Ëüâîâó ³ îáë. 1-30 êóá³â.
Ëþáà ôîðìà ðîçðàõóíêó. ò. 
(098)253-7614,
(066)418-2236.
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Покрівля, ізоляція, утеплення

Покрівля і водостічні
системи

Крокву хв. 80х140мм 0.5м.куб., 2200 грн. т.
(050)157-2611.
Кронштейн для ринви , сист. бриза , кол.
8017, за 2 шт., 70 грн. т. (063)268-9196.
Металопрофіль  Т-14 "Арцелор",  в-во
Польща, 0,5мм, 114х11см, 10 кв.м, кв.м., 268
грн. т. (067)767-3357, (з 09:00 до 18:00).
Металопрофіль Т-20 (вишневого кольору) :
розмір ширина - 1.15 метра, довжина - 3.30
метра - 1 шт., 650 грн. т. (063)427-6206,
(032)234-5734.
Металочерепицю "ArcelorMittal", товщ. 0,50,
120см, "Рал", в-во Польща, 5 шт., 295 грн. т.
(067)767-3357, (з 09:00 до 18:00).
Сендвіч-панелі PUR, PIR, MW, модул. шир.
1150мм;  товщ.  100  мм,  1300  грн .  т .
(067)767-3357, (з 09:00 до 18:00).
Черепицю 17х40см, натуральну, українську,
закруглену внизу, б/в, 300 штук. 5,5 грн. за 1
шт., 5 грн. т. (093)702-4500.
Черепицю б/в Хвиляста мод.: більше 300шт
6грн/шт. Плоска мод.: більше 500 шт 5грн/шт.
В хор. ст. Розум. торг. Самовивіз, 11 грн. т.
(097)869-9353.

Ізоляція і утеплення
Вату "Кнауф" мінер, теплоіз., рул. товщ. 5 см,
10кв.м, 12 грн. т. (067)940-8305.
Вату "Урса", мінерал., екологічно чиста, М11,
50мм, 10 кв.м., 13 грн. т. (068)754-3485.
Вату базальт., фасад., еколог. чиста, з Польщі
в плитах, товщ.10 см,10 кв.м., 135 грн. т.
(067)940-8305.
Вату мін. "Урса" рулонна, товщ. 10 см., М-11,
10 м., 9 грн. т. (067)915-0683.
Вату мін., RockWool, товщ. 100 мм (Рокмін),
вир .  Пол ьща ,  10  кв .м . ,  1 90  гр н .  т .
(067)767-3357, (з 09:00 до 18:00).
Гуму МБС маслобензостійку товщ. 1.0мм. Вис. 
рулона 800мм. 2 рулона заг. вагою 60кг. Ціна за 
кг., 28 грн. т. 243-6145, (096)650-5781.
Мінвату "Кнауфт", листовая, товщина 10 см.,
пл .  15 ,  1  упак . ,  1 0  м . кв . ,  1 9  гр н .  т .
(067)915-0683.
Плівку дахову "гідробар'єр", типу "мембрана", 
польс . ,  75  р . ,  10  м . к в ,  350  грн .  т .
(068)754-3485.
Смолу міш. 30 кг, 300 грн. т. (093)023-3820.
Тканину  вогнетривку акрилову зі спец.
просоченням, СРСР, шир. 90см, довж. 3м, р.
дірочок сітки: 1х1мм, ціна за 1 пог.м., 95 грн. т.
(096)360-9472.
Ущільнювач К-Флекс СТ самокл., 3 мм. товщ.
50 мм.  шир .  15 м.  довж. ,  200 грн.  т .
(093)712-8830.
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Підлога, стіни, стеля.

Гіпсокартон і пиломатеріали
Підлога

Дошку для підлоги 42 мм, лаги, брусок,
камерна сушка 8%, 0,5 куб.м,, 120 грн. т.
(050)157-2611.
Дошку для підлоги 42мм, соснова, суха 8%,
0,5м.куб, 900 грн. т. (068)506-6781.
Дошку для підлоги 42мм,лаги, суха 8%,
0,5м.куб., 120 грн. т. (063)356-6662.
Дошку для підлоги, суху, соснову, 42мм, 0,5
м.куб, 900 грн. т. (063)991-7310.
Дошку на підлогу, сосн., 0.5м.куб. , 42мм., 330 
грн. т. (050)702-3860.
Лінолеум в коричневому-бежевому тоні, з
в і зер . ,  2 .10х 2 ,30  м  б /в ,  470  грн .  т .
(067)278-4546.
Лінолеум фірма "Таркет", на ос., б/в, доб. ст.,
пл. 9.89 кв.м., конфігурацію прошу див. в
інтернеті., 850 грн. т. (066)712-5418.
Лаги 80 на 150мм, свіжопиляна, сосн., 0.4куб., 
2300 грн. т. (063)356-6662.
Підлогу з соснової дошки, суха, 42 мм., 5
м.кв., 100 грн. т. (097)524-0500.
Підлогу з соснової дошки, якісна, суха, товщ.
35-42 мм., 10 м.кв., 100 грн. т. (063)356-6662.
Підлогу з шпунт гребенем, суха 0.4куб.,42мм., 
350 грн. т. (063)356-6662.
Паркет дуб., 15х70х500 см., 10 кв.м., 800 грн.
т. (067)182-2992.

Стіни
Вагонку сосн., довж. 2.40м, шир. 6см, товщ.
1см, упак. 10 шт. 1.5 кв.м., 250 грн. т.
(067)314-5620.
Лист фанерний, 7х1250х2500, 1 шт, 1000 грн.
т. (050)036-2213.
Плитку  15х15см, радян.  вир-ва,  нов. ,
салатового кол. з віньєткою, 40 шт., 40 грн. т.
(093)596-8611.
Плитку 15х215;15см, біло-голуба, трійне
кріпл., 40шт, за шт., 15 грн. т. (096)676-0017.
Плитку керам. 15х15 см. кол. біл. і голубий,
100 шт. Ціна за шт., 1 грн. т. (063)178-5154.
Плитку керам. 25.2х12 см., водонепр., вир.
Туреччина, голуб. кол., ціна за шт., 3 грн. т.
(063)178-5154.
Плитку облиц., для ванни, 13х13 см., 9 кв.м.,
по, 5 грн. т. (066)341-8105.

Сітку фасадну, плот. 165г/м2, якісна, польс., 1
рул., 480 грн. т. (067)940-8305.
Сітку штукатурна просічно-витяжна, 17х40мм,
оцинк., діам. 0.6мм, рул. 10м., вис. рулона 1м., 
178 грн. т. (067)794-8167.

Стеля
Дошку для стелі, суха, соснова, шпунт гребінь
35-42  мм,  5  м . к в . ,  ла ги ,  9 0  грн .  т .
(068)506-6781.
Крокву  80  на  140мм.
свіжопиляна,соснова,0.4куб., 2300 грн. т.
(063)356-6662.
Лати 30-50мм, 4м, сосн., 0.5м.куб., 2200 грн.
т. (050)702-3860.
Розетку на стелю в компл. Пінопл., 150 грн. т.
(099)081-1521.

Гіпсокартон
Гіпсокартон 1,2х2,5 м., товщини 9,5 та 12,5
мм., звич. та вологостійкий, 600 шт, 90 грн. т.
(097)961-3725.
Гіпсокартон зал. - дрібні куски. Товщ. 12 мм і
9 мм. Все за, 50 грн. т. (093)231-3624.

Пиломатеріали
Брус 100&#215;70 мм 4.5м.Для між пов.
перекриття.Висушений оброб. від короїда
40шт.  Продам по штучно,  5300 грн.  т.
(067)314-6953.
Брус 140 на 140мм. 0.4куб. свіжопиляна., 2300 
грн. т. (063)356-6662.
Брус 140-140мм, сосн., 0.5м.куб., 2200 грн. т.
(050)702-3860.
Брус сосн. калібровочний, діам. 16см., 55 шт.
довж. 4 м. -20шт., 3 м. -35шт., природ. сушка 9
років, 10000 грн. т. (067)314-5620.
Брус хвойний 0.5м.куб 160х160мм, 2200 грн.
т. (050)157-2611.
Брус ялинку вис. 18 м. діам. 38 для різ.
столярних роб. с  Старі Стрілища, 1800 грн. т.
(097)413-6976.
Дошку 30 мм вільха, суха, 1 сорт, 0,5куб, 1800
грн. т. (095)219-4670.
Дошку 30 мм, для різ. столярних роб., сосн.,
к амер .  с уш. ,  0 . 5  к уба ,  2250  грн .  т .
(050)702-3833.
Дошку 30 мм, суха, соснова, столярна,
камерна сушка, 0,5 м. куб., 900 грн. т.
(097)524-0500.
Дошку 30 мм, суху 8%, соснову, столярну 1
сорт, 0,5 м. куб., 900 грн. т. (063)991-7310.
Дошку 30 мм, якіс., стол., сосн., камер. суш.,
0.5 куба, 2250 грн. т. (095)219-4670.
Дошку  30  м м,суха , столя рна ,со снов а ,
0.5м.куб, 2250 грн. т. (050)702-3860.
Дошку 30 суха, соснова, камерної сушки, 0,5
м.куб, 900 грн. т. (050)157-2611.
Дошку 30 суху, столярну, камерна сушка , 0.5
куб., 800 грн. т. (068)506-6781.
Дошку  30 , 50мм  су ха  першого  сорту ,
0,5м.куб,с осна, 2600 грн. т. (063)469-8812.
Дошку 30мм вільхова 0.5м.куб, 2900 грн. т.
(063)991-7310.
Дошку 30мм столяру суху ясенову 0.5м.куб.,
3750 грн. т. (050)702-3908.
Дошку 30мм суху 8% столярну ясенову
0.5м.куб, 3750 грн. т. (095)219-4670.
Дошку 30мм, 0.5м.куб. ,суха, горіх., 5800 грн.
т. (063)991-7310.
Дошку 30мм, 0.5м.куб., вільха., 1100 грн. т.
(050)157-2611.
Дошку 30мм, сосн., стол., суха 8%, 0.5м.куб,
2250 грн. т. (050)702-3908.
Дошку 30мм, суха, камер. суш., якісна, 0,5
м.куб., 1650 грн. т. (063)356-6662.
Дошку 30мм.50мм. 0.5м.куб. сосн., 2900 грн.
т. (097)524-0500.
Дошку  40мм.4  м .Су ха  обр об .  в і д
короїда.3.5куб.можу продати в штуках., 5300
грн. т. (067)314-6953.
Дошку 50 мм, дубову, 1 та 2 сорту, кам. сушка,
стол., 0.5 куба, 6250 грн. т. (097)524-0500.
Дошку 50 мм, камер. суш. 8%, сосн., для різ.
столярних роб.,  0.5 куба,  2250 грн.  т.
(050)702-3833.
Дошку 50 мм, соснову, суху, камерної сушки,
8%, 0,5 куб.м, 900 грн. т. (050)157-2611.
Дошку 50 мм, суха, сосн., стол., 8% вологи,
0.5 куба, 2250 грн. т. (050)702-3860.
Дошку 50 мм, якіс., стол., соснова,камерної
суш., 0.5 куба, 2250 грн. т. (095)219-4670.
Дошку 50 мм, ясенову, столярноі, камерноі,
суш. 0,5 м.куб., 3700 грн. т. (095)219-4670.
Дошку 50 суха, соснова,камерна сушка, для
столярних робіт, якісна, 0.5м.куб, 900 грн. т.
(063)991-7310.
Дошку 50, соснова, суха, 8%, 0,5 м.куб., 900
грн. т. (097)524-0500.
Дошку 50, суха, соснова, камерної сушки, 0,5
м.куб, 900 грн. т. (063)356-6662.
Дошку 50, суху, необрізну, камерної сушки, 0,5 
м.куб., 800 грн. т. (068)506-6781.
Дошку 50мм Хв., 0.5м.куб., 2900 грн. т.
(050)702-3860.
Дошку 50мм вільхова 0.5куб суха, 2900 грн. т.
(063)356-6662.
Дошку 50мм суху 8% столярну ясень 0.5м.куб,
3750 грн. т. (050)702-3860.
Дошку 50мм, сосн., стол., суха 8%, 0.5м.куб,
2250 грн. т. (050)702-3908.
Дошку 50мм, суха, стол., якісно висушена без
теріщин, 0,5куб, сосна, знята внутр. напр.,,
2400 грн. т. (063)469-8812.
Дошку бук., 30 мм, довж. 4 м, суха, необріз.,
к ам .  с ушка,  0 , 5  к уба ,  3000  грн .  т .
(097)524-0500.
Дошку бук., 30 мм, довж. 5 м, суху, необріз.,
кам. суш., без сучків і тріщин, 0,5 куба, 3200
грн. т. (068)506-6781.
Дошку букову, 30мм, довж. 3м, суха, стол.,
камер.  суш. ,  0 .5  м .куб . ,  3 300  г рн .  т .
(063)991-7310.
Дошку вільха 30 мм, суха, стол., 0,5м,, 2000
грн. т. (050)702-3860.
Дошку для стелі, суха, соснова, 42 мм, 0,5
куб.м, 900 грн. т. (068)506-6781.
Дошку дуб. 30мм., суха 0.5м.куб., 6200 грн. т.
(063)991-7310.
Дошку  дуб. 30мм.висушена в камерній
сушці.столярна.0.5м.куб .,  6100  грн.  т .
(097)524-0500.
Дошку дуб. 50мм. 0.5м.куб. суха, 6200 грн. т.
(068)506-6781.
Дошку дуб. суха. 8% 50мм. стол. 0.5м.куб.,
6100 грн. т. (050)702-3908.
Дошку дуб., 30мм, довж. 4м, суха, стол., 0.5
м.куб., 6100 грн. т. (095)219-4670.
Дошку дубова, 50 мм, суха, необріз., для
столярних робіт, 0,5 м.куб., 5000 грн. т.
(097)524-0500.
Дошку  д убова .5 0  мм.  камерно і
сушки.як існа.0,5  м.  куб . ,  6200 грн.  т .
(050)702-3860.

Дошку  дубова.дуже хороша.суха.50мм.
0.5м.куб., 6100 грн. т. (050)157-2611.
Дошку дубову 30 мм. камерноі суш. першого
сорту, 0.5 м.куб., 6200 грн. т. (050)702-3833.
Дошку  д убову  50  мм.  с у х у .  першого
сорту.0.5м.куб, 6100 грн. т. (063)356-6662.
Дошку дубову, 30 мм, довж. 4 м, суха 8%, для
столярних роб.,  0.5 куба,  6250 грн.  т .
(068)506-6781.
Дошку дубову, суху, столярну, 50 мм, 0.5 куба, 
6250 грн. т. (050)702-3908.
Дошку дубову, товщ. 30 мм, довж. 3 м.,
вологість 8%, столярної якості, 0.5 м.куб., 6300
грн. т. (050)157-2611.
Дошку дубову, товщ. 30 мм, довж. 4 м., якіс.,
суха, 0.5 м.куб., 6300 грн. т. (063)356-6662.
Дошку  соснову, суху, необрізну,якісну,
камерної  сушки, 0,5м.куб., 900 грн.  т .
(063)356-6662.
Дошку столярну, 0.5м.куб. ясен, 30мм,50мм,
4200 грн. т. (050)157-2611.
Дошку сухі 0.5м.куб. 50мм. вільха, 5800 грн. т.
(097)524-0500.
Дошку суха вільха 50мм. 0.5м.куб., 3000 грн. т. 
(063)991-7310.
Дошку  суху, столярну, ясенову, 50мм,
0,5м,куб, 4600 грн. т. (063)356-6662.
Дошку ясен, 50мм, сух., столяр., 0,5м, куб,,
4500 грн. т. (097)524-0500.
Дошку ясен, сух., 50 мм, довж. 4 м, 0.5 м.куб.,
3900 грн. т. (050)702-3908.
Дошку ясен, суха, 30 мм, довж. 4 м, 0.5 м.куб.,
стол., 3900 грн. т. (050)702-3833.
Дошку  ясен ,су хий ,дл я  с то ляр них
робіт,0,5м.куб., 3350 грн. т. (063)356-6662.
Дошку ясеневу, столярну, суху, товщ. 50мм,
довж. 3м., 0,5 куба, 4000 грн. т. (068)506-6781.
Дошку ясенову 50мм суху столярну 0.5м.куб,
3750 грн. т. (050)702-3833.
Крокву 140х215;70 мм. 4.5м.суха оброб. від
короїда.50шт. Можу продати по штучно., 5300
грн. т. (067)314-6953.
Крокву 80-140мм. 0.5м.куб. сосн., 2300 грн. т. 
(050)702-3860.
Підпору для монолітного пер. 3.2 м, дер.,
70х120 мм, 0.5 куб.м, 15 грн. т. (050)157-2611.
Плиту ОСБ, 10мм, добр. підх. під лам. та
паркет. дошку, мож. використати під опалубку,
нов., в наяв. 100 шт., 320 грн. т. (097)961-3725.
Цвях Цвях барабанний (рифлений), для
нейлера. Діам. цвяха 2,8 мм, довж. 85 мм,
з'єднаний дротом, кут нахилу 15°, в короб. 4500 
шт., мат. цвяха - високоміцна сталь., 1575 грн.
т. (067)990-6510, (з 07:00 до 24:00) Андрій.
Штапік шир. 25мм, товщ. 5мм, довж. 1030мм,
100 шт., по, 50 грн. т. (096)360-9472.
Штахети 160х120х30, сухі, соснові, 10 шт., 18
грн. т. (097)524-0500.
Щит  дерев. для опалубки фундам. або
перекр.будинку 3.0х0.5м. 1шт., 30 грн. т.
(050)157-2611.
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Будівельні суміші і розчини
Лако-фарбові вироби

Антисептик  "В ідарон імпрегнат" ,  для
деревини, для захисту сухої деревини й
деревопохідних матер., захищ. від грибка,
синяви та комах, стійкий до впливу складних
погодних умов, міст. віск. 0.7 л, 295 грн. т.
(097)249-3386, (063)297-6036.
Антисептик Daxol концентрат 5л засіб для
захисту дерев.від грибків та комах, не визиває
короз і ї  ме тал ів .  Оброб .  дер .  о трим .
зеленкувате забар. 5л концентрату розвод. на
45л води (50л готового розч. - 125 м2), 200 грн.
т. (097)249-3386, (063)297-6036.
Антисептик Drewnochron антисептик зах. дер. 
9л і декорат. покрит. дерев. вироб. (двері, вік.,
садові меб., альтанки, паркани, дахи і тп.) від
впливу атмосферних факторів. Не викликає
корозію, 1950 грн. т. (097)249-3386.
Емаль хлоркаучукова "Sniezka" для фарб.
сталевих, чавунних, елементів,бетонних основ
та цементно-вапняних штукатурок, підвищена
стійкість до ударів та подр. 1л, 325 грн. т.
(097)249-3386, (063)297-6036.
Засіб антисептичний "Vidaron Impregnat 9"l,
для захисту сухої деревини й деревопохідних
матер., захищ. від грибка, синяви та комах,
стійкий до впливу скл. погодних умов, міст.
віск, 1 банка, 1900 грн. т. (097)249-3386.
Лак "HartzLack", паркет., стійкий до стирання,
ударів, подр., для підл. з підвищеним рівнем
експл .  (школи, спорт.  зали,  аудитор і ї ,
конференц і танц. зали, сходи), 5л, 2800 грн. т.
(097)249-3386, (063)297-6036.
Лак "Sadolin Dulux ", алкідний, до паркету, для
захисту дерев. підлог, сходів та ін. дер/ пов.,
має низьк. запах, стійкий до мех. пошк. і побут.
хімії, продуктивність, 5л 16 м.кв./л, 2500 грн. т.
(097)249-3386, (063)297-6036.
Лак Не потреб. застосування грунтовки,
стійкий до стирання, подр. і до впливу води,
миючих засобів і спирту, швидковисихаючий,
мало подразнюючий запах. Тара 5л - 80м2,
2250 грн. т. (097)249-3386.
Масло "Drewnochron" - антисептик зах. дер.
4,5л і декорат. покрит. дер. вироб. (двері, вік.,
садові меб., альтанки, паркани, дахи і тп.) від
впливу атмосферних факторів. Не викликає
корозію, 1150 грн. т. (097)249-3386.
Мастику для паркета, ліноліума рідка ГДР,
650мл ,  100  грн .  т .  ( 099 )111-2018 ,
(097)696-0637.
Розчинник Sopur BRAZ BN-247, 2-S376/10
являється продуктом на базі органічних
розчинник і в ,  б арвник і в  і  п і гмент і в .
Характирезується коротким часом висихания,
р івномірним розлиттям и однорідністю
окраски., 3200 грн. т. (097)249-3386.
Фарбу "Dekoral akrylit W", акрил., латексна, з
підвищеною стійкістю до миття, для стін та
стель всеред. прим., кол. сніжно-білий, вигл.
пов. мат., розхід 1л до 14 м.кв., 10л, 990 грн. т.
(097)249-3386.
Фарбу  "Hammerite", 3 в 1, "Хамерайт",
антикороз ійний,  для  метал.  поверхонь
(парканів, огорож, гаражів, перил, стовпчиків),
2 . 5л ,  1450  грн .  т .  ( 097 )249 -3386 ,
(063)297-6036.
Фарбу "Hammerite", 3 в 1, антикорозійний, для 
метал. поверхонь (парканів, огорож, гаражів,
перил, стовпчиків), мож. наносити на іржу,
0.7л, 450 грн. т. (097)249-3386, (063)297-6036.
Фарбу "Neokor Jedynka", 1л, для фарб. вироб.
з металу, повне висихання 2-5 год., кол.
тримається 3 р., пофарбований метал легко
зварювати (відразу мож. зловити дугу), чорн.
кол., 375 грн. т. (097)249-3386, (063)297-6036.
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Фарбу "Nobiles Flatonal", біла матова, 0,8л,
застос. для декорат. і захисного фарб. дерев.
поверхонь: вікон, дверей, та металічних
поверхонь,  375  грн. т .  (097)249-3386,
(063)297-6036.
Фарбу "Polswat", рекомендована для фарб.
брам, огорож, решіток, балюстрад і ін. вироб. з
кованої сталі, 1л на 9-10 кв.м., розчинник на
пол і в і н і лов і й  ос . ,  3л ,  1650  грн .  т .
(097)249-3386, (063)297-6036.
Фарбу "Sopur Сопур Bejca Nitro", є продуктом
на базі органічних розчинників, барвників і
пігментів, характеризується коротким часом
висихання ,  р і вно м ірним  розлиттям  і
однорідним фарбуванням, 10 л, 2800 грн. т.
(097)249-3386, (063)297-6036.
Фарбу "Sopur Сопур Bejca Nitro", є продуктом
на базі органічних розчинників, барвників і
пігментів. Характеризується коротким часом
висихання ,  р і вно м ірним  розлиттям  і
однорідним фарбуванням, 2л, 600 грн. т.
(097)249-3386, (063)297-6036.
Фарбу Ekо Sniezka Еко Снєжка 100% Польща
10л для декорат. фарб. стін і стель з цементних, 
цементно-вапняних, вапняних, г іпсових
розчинів, гіпсокартонних плит,, 750 грн. т.
(097)249-3386.
Фарбу Polswat Patyna 0.22l (Полсват патина
золото мідь) для оздобл. та декорування вироб. 
з кераміки, бетону, дер., пластмас, металу,
створює еластичне покрит., має хорошу
адгезію до пов., 400 грн. т. (097)249-3386.
Фарбу Sadolin Dulux лакобейц, розхід: хвойні
пор.: до 20м, листяні пор. деревини: до 25м,
наступні шари мож. наносити піс. 16-24г,
лакобейц для захисту та декору деревини
всеред. і зовні, 0.7л, 300 грн. т. (097)249-3386,
(063)297-6036.

Клеї
Клей "Ансер", в-во Польща, для паркету і
мозаїки, на каучуковій ос., еласт., 10кг., мож.
приклеювання паркету як до дерев. поверхонь,
так і до бетону, 2675 грн. т. (097)249-3386,
(063)297-6036.
Клей "Ансер", в-во Польща, для паркету і
мозаїки, на каучуковій ос., еласт., 5,5кг. Мож.
приклеювання паркету як до дер. поверхонь,
так і до бетону, 1850 грн. т. (097)249-3386.
Клей "Ансер", в-во Польща, для паркету і
мозаїки, на каучуковій ос., еласт., 5,5кг. Мож.
приклеювання паркету як до дерев. поверхонь,
так і до бетону, 990 грн. т. (097)249-3386.
Клей Профес. 2-х компонентний поліурет.
клей ПВХ Аква Крузер для тюнінгу та рем.
надувних човнів ПВХ. Клей 750 мл, 295 грн. т.
(066)465-0250.

Будівельні суміші і розчини
Антисептик для захисту дерев. матер. від
гниття, горін. і шкідників, розчин-концентрат 7л 
каністра, 1000 грн. т. (096)466-1285, (з 20:00).
Грунтовку "Sniezka Urekor D", для грунтування
деревини, деревопохідних матер., створює
мат. покрит., вирівнює поглинальну здатність,
1л до 9 м.кв., 325 грн. т. (097)249-3386,
(063)297-6036.
Грунтовку  "Церез і т  СТ17" ,  г либок .
проникнення, 2л, 40 грн. т. (067)278-4546.
Грунтовку для металу "Sniezka Urekor S",
викор. для грунтування сталевих та чавунних
елементів всеред. та назовні прим., швид.
висихає, утворюючи мат. покрит., чорн. кол.,
1л, 325 грн. т. (097)249-3386, (063)297-6036.
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Вентиляція

Вентилятор 800мм. 0.35квт. Все з алюмінію.
На  чо тири  крилючатки . ,  8500  грн .  т .
(050)702-3860.
Вентилятор ном. 6.8. Прац. при високих
температурах.Алюмірієвий. 0.25квт 0.35квт,
8000 грн. т. (063)991-7310.
Решітку Вентс МВ 50/2 бВ пласт. білі Нов.,
круг., пласт., Монтаж: клей, настін., стельовий,
припливно-витяжна, Шир. 1,65 см, Вис. 5,9 см
Товщ.: 2 см Діам. 50 мм. Комплек.: решіт. - 2
шт. Вир.:Україна, 30 грн. т. (066)788-8091,
(067)852-0045.

Бойлери, котли, колонки
Бойлер "Ariston", Італія, 80л, мокрий та сух.
тен, екон., швидкий нагрів, нов., гаран., 2300
грн. т. (067)940-8305.
Бойлер "Arti", Македонія, сух. тен, 7 років
гарант. на бак, дуже екон., швидкий нагрів, 2
тени, нов., гаран., 2800 грн. т. (067)915-0683.
Бойлер "Atlantic", 100л, екон., нов., гаран.,
2100 грн. т. (068)754-3485.
Бойлер "NovaTec", 80л, якіс., екон., нов.,
гаран., 1800 грн. т. (068)754-3485.
Колонку "Amina", газ., димохідна, вода 10
л/хв,чиста, роб., 2980 грн. т. (099)138-8374.
Колонку "Bosch", газ., в-во Німеч., 10л, 17кВт, 
е кономна ,  нов . ,  г аран . ,  3300  грн .  т .
(067)940-8305.
Колонку "Demrad" sc 275,газова, економна,
19квт. димохідна,l cd, нов., гаран., 2500 грн. т.
(067)915-0683.
Колонку "Junkers WR275 WR W250-1", газ.,
фітіль, свічка, в роб. ст., запал. газу відбув.
автомат. під час відкриття води, все на фото,
пов. передплата., 3300 грн. т. (098)262-1045.
Колонку "Junkers", 2000 грн. т. (096)260-8289.
Колонку "ГВА-3, газ., б/в, 4000 грн. т.
(067)182-2992.
Котел "Demrad" (Німеччина), 24кВт, 2-а
теплообмінника, Турбо та парапет, нов., гаран., 
8500 грн. т. (067)915-0683.
Котел "Grundfos Tenko" (Нім.), електр., 6кВт,
двофазний 220/380 Вт, дуже екон., нов., гаран., 
3500 грн. т. (067)940-8305.
Котел "Kordi", твердопаливн., нов., 25кВт,
товщ. 5-6мм, упак., гаран., 7500 грн. т.
(067)940-8305.
Котел  "Tenko", електр.,  7.5кВт, екон.,
2-фазний, 220/380Вт, нов., гаран., 2200 грн. т.
(068)754-3485.
Котел "Vaillant atmo TEC VCW204XEU", газ., 2
функ., 20 кВт, димохід., чист., роб., сертиф.,
9600 грн. т. (099)138-8374.
Котел "АОЖВ-11,6", нов., з-д НКМЗ, на рідке
паливо ,  м.  Краматорськ. ,  2000 грн.  т .
(067)394-3044.
Котел "Вулкан", газ., димохід., дуже екон., або
парапет . ,  нов . ,  г аран . ,  4700  грн .  т .
(068)754-3485.

Котел "Еко", на тверде паливо, металевий,
18кВт, комп'ютерне упр., тривале горіння,
18000 грн. т. (068)506-6781.
Котел "Жарок", на тверде паливо, екон., з
автоматичним керуванням, 30кВт, 20000 грн. т.
(063)991-7310.
Котел "Жарок", на тверде паливо, екон., з
піддувом та комп'ютерним керуванням, 25Квт,
одне завант. 12-24 год., 18000 грн. т.
(050)157-2611.
Котел "КП-50", на тверде паливо, самороб.,
піролізний, з автомат. керув., 50 кВт, 20000
грн. т. (063)991-7310.
Котел "КП-50", піролізний, на тверде паливо,
саморобний, одне завант. на 24 год., 22000
грн. т. (097)524-0500.
Котел "КТПЕ", твердопал., керов., економія
палива в три рази, тривале горіння, горять сирі
дрова, 25 кВт., товщ. металу 8 мм., 20000 грн.
т. (097)524-0500.
Котел "КЧМ", 5-секційний, з автоматикою, в
хор. ст., вдосконален., подовж. горін., або
обмін на метал, ін., 9000 грн. т. (097)243-9161.
Котел "КЧМ", на тверде паливо, хор. ст., 2000
грн. т. (097)524-0500.
Котел "КЧМ", нов., 1500 грн. т. (097)718-6654.
Котел "Корді", твердопал., 5с, 25 Квт, нов.,
гарант., 6000 грн. т. (067)915-0683.
Котел "Сас", твердопаливн., висок. ККД, в-во
Польща, стал., автомат. з вентилятором, нов.,
гаран., 10000 грн. т. (068)754-3485.
Котел "Термет", однофунк., роб., купляли в
Польщі в 1998 р.,  на площу до 100 кв.м., 1500
грн. т. (067)356-7344, (093)694-4570.
Котел  "Факел" КП, на тверде паливо,
піролізний, одне завантаж. палива 24 год, 30
кВт, 26000 грн. т. (063)356-6662.
Котел "Факел", 40кВт, твердопал., товщ.
металу 6мм, екон., керований, 22000 грн. т.
(063)356-6662.
Котел Данко, біл., підлоговий, в-ва 90х, б/в,
міг би бути роб, але бракує частин., 1000 грн. т. 
(093)231-3624.
Котел КЧМ з/ч, 500 грн. т. (097)524-0500.
Котел  Термет  п ольща ,  400 0  гр н .  т .
(096)260-8289.
Котел сиальний КС160 працюе на дровахі газіе 
автоматикана газ Пламя проходила провірку
практ. нов., 19000 грн. т. (096)825-1076.
Котел твердопал. тривалого горін. КТСП30 в
ід.  ст. продаю.Допоможу підкл., 34000 грн. т.
(097)243-9161.

Конвектори, печі, каміни,
батареї

Батарею "Термія", мідно-алюмінієва РБ
50х50х60 1 шт, РБ 50х60х100 2 шт, 1.8 Квт по,
1000 грн. т. (096)677-3447.
Батарею Будерус Т2260, стальна, бок. підкл.,
1000 грн. т. (096)677-3447.
Батарею панель-радіатор 300х800.2 шт. Нов.,
1900 грн. т. (096)782-5722.
Батарею прод., 200 грн. т. (098)697-8612.
Батарею чавун., 100 ребер, нов. та бу, 25 грн.
т. (097)718-6654.
Батарею чавун., б/в, радянську, 6-секцій, 500
грн. т. (067)182-2992.
Буржуйку іскрогасник буржуйки мож. гріти іжу
діам. вих. 100мм, 400 грн. т. (096)825-1076.
Буржуйку  до  50м . кв . ,  6500  грн .  т .
(097)524-0500.
Буржуйку метал. до 100 кв. м., 6700 грн. т.
(050)157-2611.
Буржуйку нов. метал. у поєдн. з чавуном.
900-550-650мм, 6500 грн. т. (095)219-4670.
Буржуйку саморобна з труби 220мм, 1450 грн. 
т. (050)702-3860.
Електронагрівач для сауни потуж. 9 кВт, фін.
вир., нов. в упак., 5800 грн. т. (063)178-5154.
Електрорадіатор "Терміс" екон. радіатор , 10
секцій обігрів25 кв.м. спожив. до 4кВт на добу,
витрити 5грн.за кв.м. у міс., 5800 грн. т.
(097)328-8140.
Електрорадіатор "Терміс", 0,4кВт (на 10
кв.м.), дешеві витрати на опал., з аналогами
економія 3-5 разів, 4000 грн. т. (097)328-8140.
Змієвик-рушникосушку Нікельована, нов.,
550 грн. т. (050)431-7573.
Конвектор "Kordi", газ., 4 кВт, нов., гаран. +
парапет, 3000 грн. т. (068)754-3485.
Конвектор пластинчастий. Вх. і вих. води 2
дюйма.Розмір 1200-100-600, 7200 грн. т.
(050)702-3860.

Котел твердопал. Марка: КС-Т- 50 М2. Нов.
(можл. торг). Самовивіз м.Золочів Львів. обл.,
10000 грн. т. (067)353-8641.
Обігрівач Duraterm DR10 розкл. газ. має
п'єзоелектричний запал (без необхідності в
сірниках або запальничці). зах. від полум'я, три
режими  потужно ст і  (Перший-1 ,5  кВт ,
другий-2,8 кВт, третій-4,2 кВт), 5775 грн. т.
(098)539-9016.
Піч австрійс., корич. кахлі, у розібраному ст.
кахлі, або з її цеглою-шамоткою, дверц. і
трубою, 500 грн. т. (063)071-8560.
Піч саморобна "буржуйка", 1000 грн. т.
(063)356-6662.
Радіатор сталев. "Caloree", нов., тип 11. H500, 
L1000, бок. підкл., з кранами, 800 грн. т.
291-3787, (067)671-2375.
Радіатори пластинчасті. 1200-600-100, 7500
грн. т. (097)524-0500.
Рушникосушку білу емальов., 1000 грн. т.
(067)182-2992.

Паливо
Балон аргон, запр. і перевір., 40л, 4000 грн. т.
(097)586-9437.
Балон вуглекислотний 8л, перевір., 3000 грн.
т. (097)685-1881.
Балон  г а з .  5л .  є  редук . ,  300  грн .  т .
(050)702-3860.
Балон для побут. газу 50 л, перевір. до 2027 р.
запр., 5500 грн. т. (096)389-9401.

Комплектуючі та
аксесуари

Інвертер "Aixcon", Німеч., 3 кВт, до соняч.
панелей.,  16500 грн. т.  (068)054-6363,
(095)339-0650.
Блок живл. до газ. колон. водогрійної, на
батарейках, з електророзжигом, 200 грн. т.
(096)278-8864.
Гаки кріпл. чавунних батарей, 50 грн. т.
(067)182-2992.
Дверцята до кухонного вогнища,500-гр, 500
грн. т. (096)677-3447.
Дверцята ревізійні, з нержавійки, сажотрус-
150х150см, 90  грн .  т .  (067 )672-0123 ,
(098)645-2375.
Кахель для пічки, різнокольор., з декор., не в
компл., викор. для диз., шт., 55 грн. т.
(067)674-3747.
Кран кульовий SPAIN для води Ручка син. кол.
(ричаг) - VALVE. Мат. корпусу - латунь. Діам. -
DN 40 (1.5 дюйма - 1 1/2"). Роб. тиск - PN 30
(30 бар). Різьба = Внутрішня-Внутрішня. Нов.,
500 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
Кутник метал. для кухон. вогнища, в добр. ст.,
торг, 400 грн. т. (063)214-1504.
Насос Vaillant VPAR SL15/6 HE-2, крильчатка
діам. 26/68мм, роб., для котла опал., 3000 грн.
т. (096)278-8864.
Підставку  для каміну, б/в, 500 грн. т.
(067)182-2992.
Редуктор для газової колонки виробництва
Львів, 70 грн. т. (093)377-7657.
Решітку  в ентиляц ійну ,  з  жалюзями ,
150х150мм, 160 грн. т.  (067)672-0123,
(098)645-2375.
Шланг Україна. Довж. - 1.5 м. Мат.: гайка -
високолегована сталь, обтискна гільза - алюм.,
шланг - ПВХ. Діам. п ідкл. - 1/2 дюйма,
гайка-гайка (різьба внутріш права). Не нов.,
нормал. ст., 200 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Шланг Україна. Довж. - 2.5 м. Мат.: гайка -
високолегована сталь, обтискна гільза - алюм.,
шланг - ПВХ. Діам. п ідкл. - 1/2 дюйма,
гайка-гайка (різьба внутріш права). Не нов.,
нормал. ст., 300 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Шланг метал. нерж. нов. Для газу. Довж. - 60
см. Гайка- гайка 1/2 дюйма.Фірма - ECOFLEX
(Турція)., 90 грн. т. (067)366-2723.
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Ванни і душові кабіни
Ванну метал. 105х60 см, нову., 1400 грн. т.
(063)178-5154.
Ванну чав., б/в, довж. 150/70/50 см, 1300 грн.
т. (067)182-2992.

Унітази і біде
Кришку до унітаза с дитячим сидіням, 100 грн. 
т. (099)111-2018, (097)696-0637.
Унітаз Colomba б.в. 2020 р.в., 400 грн. т.
(097)248-6140, (097)431-0235.
Унітаз біл. кол., вертикальний злив, під кут. в
стіну, як в 9 поверхових будинках, без бачка.,
720 грн. т. (067)278-4546.

Умивальники і мийки
Мийку Польс. кух. мийка круг. , нерж., сатин.
Маловжив., як нов., у корис. міс. Не вписалась
у диз., 699 грн. т. (068)575-6099.
Мийку СРСР б.в. 1990р.в., 300 грн. т.
(097)248-6140, (097)431-0235.
Мийку з нержавійки, 80х60 см., 270 грн. т.
(096)260-8289.

Умивальни к  5 45х430 ,  300  грн .  т .
(050)036-2213.
Умивальник біл., 48х67, із сифон., б/в, 400
грн. т. (067)182-2992.
Умивальник керам., голубий, в хор. ст., 200
грн. т. (093)231-3624.
Умивальник керам., овал., біл. кол., 560х470
мм, 600 грн. т. (098)980-9689.
Умивальник метал. е 2 варіанта вх. від стіни і
знизу якість відм. ст. норм., 450 грн. т.
(096)825-1076.
Умивальник розм. 56 х 42 см., 200 грн. т.
(097)625-3646, (099)383-9215.

Змішувачі і ванні
комплекти

Змішувач 3мішувач для кух. (ЛАТУНЬ), в-во
Італія. Прод. по причині, що радіус гусака
закороткий для моєї мийки (на другій світлині
видно - вода тече зразу в каналізацію), 400 грн.
т. (068)575-6099.
Змішувач “KFA Armatura” (Польша), для 2-х
раковин в кух. (кран оберт. на 360 градусів).
Б/в, в хор. ст., все прац. добр., в компл. є
чотири шланги до крану.,  1500 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
Змішува ч  На  умив .  одно важ ільний ,
картріджний, 150 грн. т. (068)575-6099.
Змішувач для біде, умивальника Santeh нов.
латун. в упак. з шлангами, 250 грн. т.
(093)377-7657.
Змішувач для кух. з нерж. KRAFT AISI-304,
нов., 500 грн. т. (099)374-2054.
Змішувач для кух., настін., нов., 150 грн. т.
(093)596-8611.
Змішувач компактний Troya(новий). Вид
покриття : хромове покриття .  Матер і ал
корпусу:цинк Тип керування: одноважільний
Тип монтажу:на раковину Вид виливу:короткий
вилив, неповоротний, довжина виливу 125 мм,
600 грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Змішувач кух. 3/4дюйм. 2-х вентильний з
ланцюж Справний.Матеріал корпусу змішувача
(крана)-латунь Колір-сріблястий, вентилі
чорно го  кольору .  Тип  г у са ка -дов гий
(поворотний )   Монтаж-вр ізний,  п і д
різьбу-3/4д., 235 грн. т. (098)983-9862,
(066)669-1403.
Корпус  Тип змішувача-двовентильний.
Мат . к орп усу  зм іш увач а ( кр ана ) -латун ь
Пок риття - хро м.  Тип  г усак а -дов гий
(поворотний), довжина-22см. Управління-два
вентиля .  Вис .  над
мойкою-16см.Комплект:корпус+аератор., 170
грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.

Насоси
0,5 Квт вакуумний 0.5 кВт, 1500 грн. т.
(098)268-2615.
0,55 Квт вакумний АВЗ, 2НВР 5ДМ, SZO, 1500
грн. т. (098)268-2615.
0,55 Квт вакуумний 2 НВР 5ДМ, АВЗ, SZO,
2000 грн. т. (098)268-2615.
2 Вт насос вод. нов. в роб. не був привід на
зірочку і велисопедну цеп 1200оборотів 6 атм,
2500 грн. т. (096)825-1076.
3 кВт насос хімічний АХ 50-32 -160 А , мотор 3
квт 2850 об/хв подача 12 м куб /год напор 20 м,
25 грн. т. (067)673-9148, (099)705-0310.
30 Квт  SZO-150  30кВт,  4000  грн .  т .
(098)268-2615.
370 Вт Pedrollo JCRm 1C, підйом до 35м,
розхід до 60л/хв, 220V, 370W, Італія, 1500 грн.
т. (096)278-8864.
750 Вт насос вакуумний польс. типу  ВL 30
мотор 750 вт  1500 об/хв, 8500 грн. т.
(067)673-9148, (067)338-0938.
800 Вт Wilo HWJ201EM, вир. Німеч., підйом до
42м, 220V, 2800 грн. т. (050)532-4286.
800 Вт в-ва Італія, напір 46 м., подача 3300 л в
годину,  роб.  тиск  6  бар,  1500 грн.  т .
(096)677-3447.
Станц ію  насосну  квар тирну ,  с танц і я
підвищення тиску води. Склад. з насоса,
автоматики управл., муфт та з'єднувачів під 1/2 
дюйма. Ід. ст., готова до роботи, 2800 грн. т.
(067)453-5943.

Баки і ємності
Ємність метал. на 2500л з-під автомастила.,
10000 грн. т. (050)430-0721.

Труби, коліна, сифони
Коліно металеве, 100мм, 1шт., 300 грн. т.
(050)157-2611.
Коліно металеве, 150мм, 1шт., 350 грн. т.
(050)157-2611.
Коліно металеве, 219мм, кут 90, 1шт., 580 грн. 
т. (068)506-6781.
Коліно металеве, товщ. 150мм, 1шт., 300 грн.
т. (063)356-6662.
Коліно металеве, товщ. 150мм, 1шт., 300 грн.
т. (068)506-6781.
Коліно металеве, товщ. 219мм, 1шт., 500 грн.
т. (097)524-0500.
Коліно металеве, товщ. 219мм, 1шт., 600 грн.
т. (063)991-7310.
Коліно чав., трійн., каналіз., нов., діам. 100
мм., 305 грн. т. (098)124-9216.

Òðóáè êåðàì³÷í³ äëÿ
äèìîõîä³â.ÒçÎÂ "Þò³êîì
Óêðà¿íà", ì.Ëüâ³â âóë,
Çàë³çíè÷íà 7, ïîâ.3, îô³ñ
14. ò. (097)964-1373,
(096)455-8455.

Трубу дві нові труби (каналізація, дренаж,
тощо), розміри довжина 3,10 метра, діаметер
105  мм . ,  750  грн .  т .  ( 032)237 -5434 ,
(063)427-6206.
Трубу металеву 3/4 дюйма, б/в, 12 м., по, 40
грн. т. (050)036-2213.
Трубу  металеву  3 / 4 ,  5м ,  35  грн .  т .
(097)524-0500.
Трубу металеву 32х2.8, 3 м, 5 шт., 45 грн. т.
(050)157-2611.
Трубу металеву довж. 3 м., діам. внут. 125
мм, товщ. 0.5см. 4 шт по, 200  грн. т.
(096)677-3447.
Трубу метелеву внут. 105 мм., товщина 0.5
см., довжи на 3 м, 150 грн. т. (096)677-3447.

Інша сантехніка та
аксесуари

Аератор для розпилення і економії води,
вкручується безпосередньо в кран змішувача,
35 грн. т. (068)575-6099.
Арматуру Внутр. спускна арматура раз. з
пластмасовою зливною трубою діам. 40 мм і
гумовим чохлом від пластмасового навісного
бачка. Ст. нов., 220 грн. т. (068)767-7543.
Арматуру  спускну для  зливних бачк ів
(залишки) від різ. компакт-бачків унітазів, 2
компл., торг, 40 грн. т. (073)001-9949.
Боковини корпусу вітч. хромір. латунного
змішувача для ванни з зовнішньою різьбою для
вкручування у середню част. корпусу, з
непошкодженими гніздами подачі і пер. води
під головку крана., 50 грн. т. (073)001-9949.
Вузол підкл. "Американка", 1,25", згон на 1,5", 
матеріал-сплав латуні та міді,  сучасний тип
сполучного вузла, який прийшов на зміну
р ізьбовим згонам,  вага  175 грам,стан
хор.Осн.розміри на фото7,8., 125 грн. т.
(066)669-1403, (098)983-9862.
Катрідж-джойстік для регул. води (діаметр
40 та 35мм), в роб. ст., більші-діаметр-40мм,
висота-30-29мм;  менші-д іаметр-35мм,
висота-28-27мм, фото додаю., 50 грн. т.
(066)669-1403, (098)983-9862.
Клапан латунь запобіж. зворотній Д25мм нов.
в роб. не був, 100 грн. т. (096)825-1076.
Коліно для бачка пластмасове півкругле у
компл. для бачка (пластмас.) зі сторонами
52-53 см х 19-22 см., товщ стінки 2-3 мм., 80
грн. т. (068)767-7543.
Коліно для мийки або умив., пластмас.,
прямокут., рад. вир., майже нов., товщ. стінки
2-3мм, діам. труби 39-40мм, зовн. довж. сторін
40х12,5; 45,5х18,0; 42х8,5, сифон окр. (100
грн.), 50 грн. т. (068)767-7543.
Кріплення До кухонної мийки кріпл. до стільн., 
нов., не пригодилось, в компл. 6 шт, 100 грн. т.
(068)575-6099.
Кран газ і вода надійн. латунь діам 15.25мм,
150 грн. т. (096)825-1076.
Кран кульовий 3/4 прохідний для води. Ручка-
важіль. Різьба внутрішня-внутрішня 3/4 дюйма.
Нов .  Ф ірма  -  BOSS IN I . ,  200  грн .  т .
(067)366-2723.
Кран латунний чугуний з гайками  Д
50.32.25.20 латун., нов., р. д 50 32 25 гайки
коліна муфти все якіс. надійне, 100 грн. т.
(096)825-1076, (067)304-1588.
Лічильник води, водомір СТВ 65, нов.,
фланцеве приєдн., Ду 65, діам.  65мм, 100 грн.
т. (067)673-9148, (099)705-0310.
Лічильники  Л і ч .  х олодно ї  води
одноструменевий Sensus Sensus 820 Q3 2,5
мокроход Ду 15  без датчика торг Є 6 шт, 1500
грн. т. (063)059-7202.
Стільницю мармурову, з плінтусом, для ванної 
кім., під умив., нов., 2 шт., торг, 5000 грн. т.
(097)340-1996.
Тримачі  мет .   п ід  умив. ,  180 грн.  т .
(032)221-7624, (096)463-2924.
Фільтр груб. очистки води "Akva Fotekst", 150
грн. т. (067)780-0778.
Фланець нерж. харч., в-во СРСР, діам.
20-32мм, Р-10 атм, діам. 80-100мм на Р-6 атм,
300 грн. т. (098)980-9689.
Шланг гнучка підводка "голка" довж. 35см, для 
змішувача імпорт. з накидною гайкою 3/8
дюймовою різьбою, зовн. діам. різьби штуцера
10 мм., нов., 1 шт., 40 грн. т. (073)001-9949.
Шланг для злив. бачка, капрон., радян. вир.,
нов., 3 шт., надійн., в експл. Довж. 53см, різьба
1/2 дюйма, 20 грн. т. (095)108-1412.
Шланг харч. 25мм-товшина. Стінка-10мм, 80
грн. т. (097)524-0500.
Шланг харч. товстостін. 15м, 85 грн. т.
(063)991-7310.
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Електрообладнання і

електрика
Електростанції і генератори
Генератор 1 БН-227020, 3-фазний, 50 Гц, 400
В,200 кВт, 1300 грн. т. (098)268-2615.
Генератор MXR4500i 3.5 кВт Макс. потуж.:
3,5кВ ,номінальна-3,2кВт,вага 26кг,ємність
бака :  7 , 5  л  ,  р озм .  (ДxШxВ) :
43,5&#215;37,5&#215;45,5 см., 40000 грн. т.
(067)916-4615.
Генератор Бенз. Кентавр КБГ 258 а 2.8 кВт
нов. в наяв., 25000 грн. т. (067)290-6607.
Генератор  бенз .  3 .5  к В ,  мах  3 .8
кВ,однофазний,мідна обмотка,тихий 64
дБ , виробник  Польща . ,  38000  грн .  т .
(098)719-0369, (097)568-2303.
Генератор  бенз.  CGM Італія  2,4 кВт.,
однофаз., якіс., двиг. 7 к.с., обмотка мідь, нов.
в упак., 25000 грн. т. (098)945-5033.
Генератор диз. 7,5 КВТ однофаз. Дизельна
електрост. в наяв. 7,5 КВТ потуж. вага 180 кг
нов., 112000 грн. т. (096)179-9019.
Генератор електр., диз., 75 кВт, 400В, мале
напрац., 115000 грн. т. (097)008-0180.
Генератор кабелешукача, типу ГКІ, вихідна
амплітуда 140В, 400/1020Гц, живл. 220В або
+24В, 1976 р.в., 2850 грн. т. (096)278-8688.
Станцію гідравлічну Роб. Є повн. компл.
8-виходів, 8500 грн. т. (097)524-0500.
Станц ію  г і дравл і чн у ,  8500  грн .  т .
(063)991-7310.
Станцію електронасосну б/у В гарному стані,
3000 грн. т. (098)470-1351.

Трансформатори,
перетворювачі,
стабілізатори

Дросель магніт дросель РУ 13325 для приводу 
подач. І ном.-30А. і мах-250А. L=15mH. вага
5кг., 600 грн. т. (067)773-3968.
Запобіжник високовольтний 6КВ, 30А, новий,
60 грн. т. (098)124-9216.
Перемикач вкл. викл. радян. в-во, 20 грн. т.
(050)157-2611.
Реле часу (таймер) "Мерлін Герін 15360", на 3
хв., 230В, 50Гц, 1500Вт, нов., 300 грн. т.
(067)675-8082.
Стабілізатор напруги "Gresso", 800ВА, 480Вт,
985 грн. т. (097)251-0525.
Трансформатор високовольт., для неонов.
ламп, в-во Італ., 650 грн. т. (098)980-9689.
Трансформатор масл. 40-630 КВА, 1500 грн.
т. (098)268-2615.
Тран сформато р  понижаючий
ТВ-380/160/18/11. 1.4КвТ. U1-380V. U2-160V.
U3-18V. U4-11V. вага-12кг., 6000 грн. т.
(067)773-3968.
Трансформатор тип ООВУ 0.29=УТТ5, мідн.,
50 Герц, 127-12 Вольт, нов., в роб. не був, 900
грн. т. (096)825-1076.

Двигуни, компресори,
пускачі, редуктори

Вібродвигун площадний, 36 В - 380 В, 240
грн. т. (098)268-2615.
Вентилятори 800мм.16000м. куб.год. алюм.
термост., 8000 грн. т. (050)157-2611.
Вимикач Авт. вимик. 1Р. Нов. 16 А. Фірма -
Титан, 45 грн. т. (067)366-2723.
Двигун  0 . 37  - 5 .5  кВт ,  2000  грн .  т .
(098)268-2615.
Двигун 11кВт, 3000 грн. т. (098)268-2615.
Двигун 15кВт, 3000 грн. т. (098)268-2615.
Двигун 18 кВт, 4000 грн. т. (098)268-2615.
Двигун 22 кВт, 1000 грн. т. (098)268-2615.
Двигун 3-фазний 3Ф кор. замкнутого типу
АОЛ-012/2; 220/380 В; 50 Гц;120 Вт; 2790
об./хв., 1972 р., ККД 64%, довж. 20см, діам.
11см.  3 ,5  к г ,  ро б .  с т . ,  1200  г рн .  т .
(097)544-3299.
Двигун 30кВт, 2000 грн. т. (098)268-2615.
Двигун 45 кВт, 1500 грн. т. (098)268-2615.
Двигун 50вт, 8000об, щітки, роб., 1200 грн. т.
(063)469-8812.
Двигун 7.5 кВт, 3500 грн. т. (098)268-2615.
Двигун  ДКС-1-У4,  однофаз. ,  асинхр. ,
конденсаторний, потуж.- 220 В, 35 Вт, довж.
валу- 38 мм, діаметр-5 мм, об. - 3000 об/хв, 300 
грн. т. (067)675-8082.
Двигун Справн. Мат. корпусу-дюралюміній.
Скл.корпусу, трансформатора, підшип.,
рад і а то ра ,  я кор і в ,  зє дн .бо лт і в .
Трансформатор-Crouzet 5907820590 Габар.:
81 ,1ммх6 4 ,6ммх1 06 ,5 мм,  450  г рн .  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.
Двигун до пральноі маш. AEG, 180 грн. т.
(050)157-2611.
Двигун ел., 220/125В, 50 Гц, 235 грн. т.
(098)124-9216.
Двигун  електр . ,  37  кВт ,  2000  грн .  т .
(098)268-2615.
Двигун  елек тр . ,  ЕД-180 -4 ,  1425
оборотів/хвилину, 150 грн. т. (050)550-8138.
Двигун електродвиг. 250 Вт 3000 об/хв 1,5 А
в-во Німеч., 1600 грн. т. (097)487-5995.
Двигун  на 8000об  60вт,  1300 грн.  т.
(063)991-7310.
Двигун  на 8000об. 50вт., 1100 грн. т.
(097)524-0500.
Двигун однофаз., тип лолб-22-4 2 сер., 220V,
2,5А., 180 В, 1420 об/хв, 50Гц, вага-10кг, б/в,
695 грн. т. (098)124-9216.
Двигун  у н і в ер .  ДТА-40  (40Вт,  3000
оборотів/хвилину), 230 грн. т. (067)278-4546.
Компрес ор  1 .1  Кв т ,  3000  грн .  т .
(098)268-2615.
Моторедуктор 0.37 - 4 кВт, 1500 грн. т.
(098)268-2615.
Пускач магнітний 380в першоі величини, 50
грн. т. (097)524-0500.
Пускач п6=113в 2-ходовий, нов., в роб. не
був, запускається в дві стор., 500 грн. т.
(096)825-1076.
Редуктор 1/3, 120х220х420, 1 шт., 3000 грн. т. 
(063)356-6662.
Редуктор  2 - х  швид .  Понижую чий
1-70 .Дви г ун -0 . 25кв т ,  4200  грн .  т .
(097)524-0500.
Редуктор РЧН-120, передаточне число 40,
відм. ст., 3000 грн. т. (097)586-9437.
Редуктор Ч-100, нов., передатка 63, 3000 грн.
т. (097)586-9437.
Редуктор понижуючий 1-60, 3500 грн. т.
(063)991-7310.
Редуктор понижуючий. 8- об. за хвилину.,
3500 грн. т. (050)702-3860.
Тельфер 0.5 т., 3000 грн. т. (098)268-2615.

Автоматичні вимикачі.
Лічильники

Автомат 3-фазний, радянського типу, 50 грн.
т. (050)370-3591.
Вимикач АВМ -100А, автомат, в-ва Пол., 300
грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Вимикач Нов. Без фіксаторів. Номін. струм 16
А, Крива відк-ння: C, Вир. Stotz-Kontakt (Нім.),
Сімейст.: Модульний на DIN-рейку., 450 грн. т.
(066)788-8091, (067)852-0045.
Вимикач автом., нов., "Шнайдер Електрік",
10А, 60 грн. т. (067)675-8082.
Вимикач електр. нов. Одноклавішний. 10 А.
Біл. кол. 4- и шт. .Кераміка. Ціна за 1-у
штуку.Фірма-WEGA, 40 грн. т. (067)366-2723.
Вимикач нов., 3-фазний, контакти мідні, в
роб. не був, 550 грн. т. (096)825-1076.
Запобіжник П - запоб.; П - плавкий; Т -
трубчастий;10 - номінальний струм, А: 10; 6 А, 4 
А  Габарити:довж-4,2см,д іаметр-1 ,0см
Вага-7 грам ( з  основою-41грам )
Провірений,працює Фото додаю, 25 грн. т.
(066)669-1403, (098)983-9862.
Лічильник ел., 1-фазний, роб. тип СО-І446,
100 грн. т. (050)550-8138.
Перемикач  ви г .  ссср ,  100  грн .  т .
(063)469-8812.
Перемикач  пакетний 380в, 100 грн. т.
(063)469-8812.
Рубильник руч., електр., 200А, 380В, 3 фази, в 
металевому корпусі з замк., нов., 950 грн. т.
(050)532-4286.

Кабель і дріт
Дріт алюм., тверд., діам. 3мм, 3кг, 100м, за
м/1,50 грн., 1 грн. т. (098)980-9689.
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Меблеві комплекти

Дріт латун., діам. 3 мм, тверд., 80кг., 320 грн.
т. (098)980-9689.
Дріт  метал.  в 'язальний,  д іам.  1 ,2мм,
термооброблений, м'який, за 1кг., 60 грн. т.
(068)822-7788.
Дріт сталев. оцинк., серед. твердості, діам.
1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3, 4 мм, за 1 кг, 53 грн. т.
(096)893-3023.
Кабель БПВЛЄ, одножильний, в металевій
жгутовій опльотці 0.35 мм, довж. 73 м., по, 8
грн. т. (067)278-4546.
Кабель ШВЄ, 2 жильний, в металевій жгутовій
опльо тц і ,  0 , 5  ммм,  20  м . ,  10  грн .  т .
(067)278-4546.
Кабель алюм., 4-жильний, жила 5МЛ, заг. 19
кв., нов., в резиновій опльотці, 30м., 70 грн. т.
(096)825-1076.
Кабель антен., чорн. кол., різної товщини 4-7
мм. ,  20  м ,  за  м ,  2  грн .  т .  230 -9856 ,
(066)901-0134.
Кабель елекутричний алюм., 4 жильний, 25
кв., довжиною 16 п/м, 10 грн. т. (050)370-3591.
Кабель мідн., семижильний, 1 жила 2.5кВ,
нов., 50м., 60 грн. т. (096)825-1076.
Кабель мідний, 3кВт, 5кВт, новий, 100м, за м,
50 грн. т. (067)304-1588, (096)825-1076.
Кабель перенос. мід. р. від 5 до 40 м. січення 2
і 4 кв 220.380 вольт, 30 грн. т. (096)825-1076,
(067)304-1588.
Кабель польов. П 274, мідно-сталевий, нов., в
роб. не був, бух. 500м, за м по, 15 грн. т.
(096)825-1076.
Кабель радіочастотний РК-75-12-9 100 м по3,
2 грн. т. (067)780-0778.
Подовжувач електр., на 1 вилку, довж. 3.7 м,
50 грн. т. (063)837-4219.
Пров ід  ба га тожильний  м ідн .   МГШ.
кусками.Ціна за 1м., 1 грн. т. (099)081-1521.

Ізоляція і монтаж
Ізолятор для ТП, 12 шт, для прокладки ел.
проводки, по, 30 грн. т. (063)356-6662.
Ізолятор для накладної електр. проводки, вис. 
85 мм., діам. 60 мм., 29 грн. т. (098)124-9216.
Ізолятори з трансформаторноі підстанціі, 80
грн. т. (063)469-8812.

Інше
Баласт ЕВ-136, нов., електр., 100 грн. т.
(067)675-8082.
Вентилятор 600мм,800мм, термостійкий,
алюьінієвий ,12000, 16000м. куб.год., 8200
грн. т. (097)524-0500.
Вимикач і  220  В /Уст .
коробка/Розетки/дешево. Нов. Залиш. піс.
рем-ту. Розетки, уст. короб. на розет., вимикачі 
однок. без підсв., рамка для розет. і вим-чів.
Дет. на фото, 30 грн. т. (066)788-8091,
(067)852-0045.
Зберігач електроенергії, 220Вт, 350 грн. т.
(067)902-2310.
Каніфоль  застосовується для  паяння і
лудження радіоелектротехнічних приладів
припоями оловянно-свинцевої групи. Також
для виготовлення мазей і.т.п., 220 грн. т.
(097)310-7531.
Мегометр роб., 1100 грн. т. (063)991-7310.
Прожектор світлодіод., Іnterlight IL-T36R36K3
Виробник-Данія.Джерело світла:LED.Світловий 
по т і к :3010  lm   Коеф .  по т ужност і :
0 , 90 .Напру г а :230В .  Потужн і с ть :36
Вт .Сер . терм ін  сл ужби :40000  г од .
Габ.:150х90мм., 420 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Радіорозетку з вилкою, вітчиз. (радянського)
вир . ,  в  к омпелект і ,  нов . ,  25  грн .  т .
(073)001-9949.
Реле 220в, 150 грн. т. (063)991-7310.
Реле РПУ 24в, 35 грн. т. (050)702-3860.
Реле РПУ-ОУХЛ4 24в 220в є колодки, 30 грн. т.
(063)469-8812.
Реле  вироблене в  с сср ,  150  грн .  т .
(063)469-8812.
Реле рпу 220в 24в, 30 грн. т. (063)991-7310.
Роз'єм на 30 виходів, 30 грн. т. (050)702-3860.
Шафу електр., кругла, діам. 300мм, 500 грн. т.
(063)991-7310.
Ящик металевий, електричний внутрішній
600х600, 200 грн. т. (063)991-7310.
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Точні вимірювальні
прилади та обладнання

Ампервольтомметр  Ц-20, блок живл.,
інструк., 450 грн. т. (050)532-4286.
Вологомір психрометр., механіч., аспірац.,
для виміру відносної вологості та темп. пов.,
нов . ,  19 89  р . в . ,  і д .  с т . ,  450  грн .  т .
(050)076-5507.
Вольтметр  а в томоб . ,  цифр . ,  дозв .
контролювати напругу в автомобілі від 12В до
24 В, черв. кол., зовнішній-48х29х16 мм,
всередині-46х27 мм, вимірювання до 30 В,
новий, запакований у вакуумній упаковці., 85
грн. т. (095)881-0662.
Градусник на 100*. ртутний., 100 грн. т.
(063)469-8812.
Прилад для вимирювання струму комб. Ц 435
для вимір. пост. та змін. струму, напруги та
опору, рад. в-ства, 250 грн. т. (032)222-6524.
Психрометр МВ4М нов. в роб. не був завод.
упак., 800 грн. т. (096)825-1076.
Товщиномiр iндикаторний ТР25-60Б, точнiсть
0,1мм, мех., нов., компл., виміряє будь-який
листовий та дротовий мат., 1300 грн. т.
(095)832-3563.
Штангельциркуль мікрометр,, 350 грн. т.
(095)219-4670.
Штангенциркуль цифр., електр., нов., 485
грн. т. (097)298-9966.

Інструмент механічний
Бабку 125мм з валом на підшип., 4000 грн. т.
(063)469-8812.
Бабку з валом і підшипниками, 4500 грн. т.
(063)991-7310.
Бензопилу "STIHL MS 461, 3,6 квт, шина 50
см ,  маса  7 ,2  к г ,  нов . ,  41 00  гр н .  т .
(097)408-7743.
Горілку ацетиленова латунна, 2 вентилі., 150
грн. т. (067)773-3968.
Ключ гайк. (ріжковий), радян., невживані, вис.
якості, з клейм. ЛЗИ, р.: 19-22, 20 грн. т.
(096)360-9472.
Ключ ріжкові 17х19, компл. 4 шт., 25 грн. т.
(067)278-4546.
Ключі є різ. радян., 50 грн. т. (063)469-8812.

Коронку по металу 125 мм, вжив., 250 грн. т.
(095)219-4670.
Набір інструментів, головки біти, тріщотка,
нов., 399 грн. т. (098)936-7539.
Набір універ. : викрутка мет. + 24 насадки.
Нов., 170 грн. т. (067)366-2723.
Пилу для газоблоків, нов., в упак., 380 грн. т.
(067)902-2310.
Плиткоріз Walmer 600, 800, 1000, 1200мм
MGM.MGLR Польша нов.,  2500  грн. т .
(068)054-6363, (095)339-0650.
Плиткоріз руч. "Powermat" (Німеччина),
800мм, нов., 2500 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Рівень лаз., з рулеткою, 3 полож., нов., 285
грн. т. (097)251-0525.
Різак  г а з . ,  з вар . ,  но в . ,  250  г рн .  т .
(050)550-8138.
Різці до токарного станка тв та ін. малі, 65 грн.
т. (097)524-0500.
Різці до токарного станка, для малих токарних
станків, 60 грн. т. (050)157-2611.
Редуктор з двигуном. Є дві швид. Понижує
1-70, 4000 грн. т. (050)157-2611.
Свердла плашки мітч. радян. в-ва, різ., опт
дешево радян. в-ва, різ., опт 0,5-1020шт., 3
грн. т. (067)672-0123, (098)645-2375.
Сокиру фірми "Jobi", 1000 г, нов., 500 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
Станок руч. для плетіння сітки, діам. проволки
до 4мм, проста і нікельована, якісно і швид.,
950 грн. т. (096)825-1076.
Струбцини різьба для струпцин, довж. 600мм
Д іам . ,  35мм,  з  г айко ю,  400  грн .  т .
(063)469-8812.
Струбцини різьба з гайками 650мм товщина-
50мм, 420 грн. т. (063)991-7310.
Струбцину  д ля  с толярних  роб іт ,
1100х1000х180см., 1000 грн. т. (063)356-6662.
Труборіз руч. з нож. литими загострен. алмаз.
роликами (з"ємні) у роб. ст. придат. для заст. в
місцях, де відсут. електромер. чи забор.
використ. електроінст. Довж. 50 - 60 см, вага
б і л я  4 , 0  к г .  С т .  робоч . ,  550  грн .  т .
(095)360-3978, (073)001-9949.
Шпатель удівельний нов. Розміра : 150 мм (1
шт. ) -, 40 грн. т. (067)366-2723.
Шприц  для  масльонки ,  250  грн.  т .
(050)702-3860.
Щітку метал., 10-ти рядна, для металу, 30 грн.
т. (096)360-9472.

Інструмент електричний
Болгарку  "Trotec", (Німеччина),1200Вт,
125мм.нова., 2350 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Болгарку Stern, 2000 Вт , 230 мм , б/в., 1200
грн. т. (063)178-5154.
Бур Meec /Швеція/електр.1200Вт, нов., 7200
грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Верстат токар. тв-2 все рідне, все прац.,
32000 грн. т. (063)469-8812.
Викрутку акумуляторну "Parkside PAS4",
30-б і тна ,  заряд.  п ристр .  USB-C ,  АКБ:
літій-іонний 4 В (1500 мАч), крутячий момент:
5,5 Нм, швидк. холостого ходу: 200 хв.,
магнітний трим. біт з шестигран. головкою,
1150 грн. т. (095)881-0662.
Гайковерт "Erbauer ERI604", Англія, 18В,
щітковий, нов., 4200 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Дриль електр.,  ссср 1981р велик. нову в упак., 
1700 грн. т. (068)059-0974.
Дриль-шуруповерт Bosch Advanced Impact
18 Quicksnap акумуляторна 18В,тушка., 4200
грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Електролобзик  "Фіолент", 999 грн. т.
(098)936-7539.
Електролоблик  "Sparky", 1350 грн. т.
(098)936-7539.
Електропилу "Wuber", 2,9 кВт шина 40
см,вага 4,5кг., 3000 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Кран-балку електр. в/п 1,5 т, на двотаврі 12
м ,  вир -во  Бол гар ія . ,  80000  грн .  т .
(097)116-6016.
Лобзик електр., б/в, роб. і нероб. ст., 6 шт.,
по, 150 грн. т. (063)078-8083.
Міксер "Powermat", буд., Німеч., 2600Вт, нов., 
2500 грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Молоток Опис відбійного молотка Bosch GSH
11 E: Потуж. (1500 Вт) відбійний молоток з
силою удару 16,8 Дж забезпечує чудову
трамбування та вбивання. Ергономічний, 17900 
грн. т. (067)342-1901.
Перфоратор "Bosch GBH 2-26 DFR", нов., в
упак., 2100 грн. т. (097)408-7743.
Перфоратор  "Me t abo " ,  2280  грн .  т .
(098)936-7539.
Перфоратор "Titan", б/в, вир. Англія, 1500Вт,
удар 8 Дж., нов., 3200 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Перфоратор Tekhmann 1100Вт, 1200об,
5300ударів, роб ст., 1380 грн. т. (098)936-7539.
Перфоратор Бош 7 Ст. нового, локація Львів,
19800 грн. т. (067)342-1901.
Пилу "Kraft Dele"-KD 10195", погружна, шини
2х700мм, потуж. 1400Вт, з рег. об., нов., повн.
компл . ,  6500  грн .  т .  ( 068)054 -6363 ,
(095)339-0650.
Пилу  " T i t an "  (Анг л і я ) ,  цирк уля ц ійну ,
диск190мм ,1500Вт,+ лазер, кейс, нов., 3000
грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Пилу  "Titan", Англія, нов., 1.5кВт, диск
254/30мм, 25кг., 7500 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Пилу "Workzone", електр., шаблева, в-во
Німеч., 800Вт, нов. в кейсі., 2500 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
Пилу ел., "Ейнхель 2240", 2200Вт, ланц.,
малокористов., коробка , докум., 2850 грн. т.
(097)298-9966.
Плиткоріз "Erbauer" (Англія), 750 Вт, диск
180мм, нов., 5100 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Станок строгальний станок з циркуляркою та
эл.мотором, 4500 грн. т. (097)016-0040.
Тельфер електр. в/п 1.5 т. на двотаврі 12 м.
вир-во Болгарія., 80000 грн. т. (097)008-0180.
Фен "Yato",82293 буд., 2000 Вт, з насад., в
кейс і ,  2000  грн .  т .  ( 068)054 -6363 ,
(095)339-0650.
Циркулярку була у використ. Ціна вказ. без
пили ,  5 000  грн .  т .  ( 06 8 )429-2588 ,
(068)717-3630.
Шліфмаши нк у  до  с тел і ,  с т і н  Geko
(Німеччина), 710Вт, диск 225мм, нов., 6800
грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Штроборіз "Powermat-Laser PM-BE-3000",
150мм,  3000Вт . ,  нов . ,  4000  грн.  т .
(068)054-6363, (095)339-0650.
Шуруповерт "Bosch GSB 18 V-LI 18В", Німеч.,
18В,  ориг . ,  нов . ,  т ушка ,  4500  грн .  т .
(068)054-6363, (095)339-0650.
Шуруповерт "Bosch Professional", бат.,
з аряд . ,  ба т .  не  трим. ,  13 50  гр н .  т .
(098)936-7539.

Шуруповерт "Bosch" мереж. від 220V, 2250
грн. т. (098)936-7539.
Шуруповерт "Макітра" викор. рідко для кв-ри
в будівництві не був .Шуруповерт дві батар.
заряд., 1600 грн. т. (068)290-9933.

Зварювальні апарати
Апарат  з вар .  " Tes l a  ММА  277" ,
нап і в пр офес ійн ий ,  вар ить  1 .6 -4  мм
електродом. струм 140-240. Зварив дві брами - 
як нов. на гарантіі. Варить ідеал. любими
електродами,  ел.  табло . ,  5200 грн.  т .
(098)385-6928.
Апарат звар. кенде-265 зварювальну маску
хамелеон 1000, 4000 грн. т. (068)059-0974.
Апарат звар., трансформаторний, 1-фазний,
220 В, самороб., випрямлячі струму, алюм.
обмотка. хор. ст., 1690 грн. т. (050)370-3591.
Апарат зварювальний, 220 В, з діодним
містком, обмотка - алюміній, важкий, 1650 грн.
т. (095)136-1779.

Обладнання побутове
Бетонозмішувач на 1 куб, 3-фазний, без
мотора., 7000 грн. т. (05014)7-2795.
Вагон Буд. ваг. (кунг). L-4,5., 30000 грн. т.
(067)324-9819.
Верстат побут. фрез.  для столярних роб. Ід.
ст., 31000 грн. т. (050)157-2611.
Верстат побут. фрез. верст. столяр. в ід.  ст.,
31000 грн. т. (050)702-3860.
Верстат побут. фрез. столяр. Все прац., 35000 
грн. т. (097)524-0500.
Верстат побут. фрез. столяр. станок, роб., ід.
ст., 34000 грн. т. (063)991-7310.
Верстат потутовий, фрез. деревообробний в
ід.  ст., 30000 грн. т. (063)469-8812.
Г ідравл ік у  має  10  виход і в .  Широке
застосування., 8500 грн. т. (050)702-3860.
З'єднювач резетки для зеднання силових
кабелів 60-25-15ампер 400вольтнові корп.
алюмінювий, 550 грн. т. (096)825-1076.
Машинку "KraftDele", Німеч., полірувальну,
ексцентрикову 1500Вт, диск 150мм, 1500-4500 
обертів/хвилину, 3000 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Пневмопрес побут. столяр. три в одному.
Склеює шпон. По довжині.Щити., 34000 грн. т.
(050)702-3860.
Пневмопрес шпону зрощення щитів та по
довжин і  зрощення ,  34000  грн .  т .
(063)991-7310.
Прес для склеювання заготовок по довжині,
наклеювання шкону, зрощення щитів/, 32000
грн. т. (050)157-2611.
Прес побут. клеіть шпон, щити, зрощує., 36000 
грн. т. (097)524-0500.
Прес столяр., для накл. шпона, зрощення
заготовок, зрощення щитів, пневмо., 30000
грн. т. (063)469-8812.
Радіатор пластинчастий 1200-600-100 для
сушок потуж., 7500 грн. т. (050)157-2611.
Стійку трим. на столяр. старок механізму
подачі дошки, 3000 грн. т. (063)991-7310.
Таль ручна червячна пересувна вантажопідйом 
3,2 т, 20 грн. т. (067)673-9148, (067)338-0938.
Тиски  г уб ки  6см,  17см  поворот .  н а
360градусів, 800 грн. т. (050)157-2611.
Фуганок циркулярка, довбальний Чав., Шир.
вала  250мм.Робочий . ,  31000  грн .  т .
(097)524-0500.
Циркулярку гемблярка довбальний. Станина
чав. Прац. ідеал. Шир. валв 250мм, 30000 грн.
т. (050)157-2611.
Циркулярку фуганок довбальний кс-250 чав.
Шир. валу 250мм, 36000 грн. т. (063)991-7310.
Циркулярку фуганок, довбальний.Ширина
валу 250мм.Чавунний.Радянсбке в-во, 30000
грн. т. (050)702-3860.
Шліфмашинку пряма, руч., пневматична ИП
2015-У11, діам. шліфувального круга до
110мм, швидк. 40м/сек.(2400об./хв), нов.,
4000 грн. т. (067)900-6560.

Спорядження особисте
Лінійку для столярних верстатів, 1500 грн. т.
(063)991-7310.
Лампу паяльна бензинова 1 л бу, 150 грн. т.
(067)780-0778.
Протигаз з підсумком ЕО18 нов. в роб. не був
гума якіс. мягка, 600 грн. т. (096)825-1076.
Шприц для масльонок. Закачка салідоло в
підшип. або  ін.  механізми, 200 грн. т.
(063)469-8812.

Інвентар та інше
Блок 2-х роликовий для підняття вантажу до
10т ,  нов . ,  радян .  вир . ,  430  г рн .  т .
(098)602-0737.
Валик для емульс. фарб ELITAKOLOR, з
ворсом, 25 см (ширина),Викор. для гладких
поверхонь з нанес. водоемуль, латексних,
силікатних фарб. Ручка діам. 8 мм Hardy. Товщ.
ворсу 18 мм. Діам. без ворсу 48 мм., 100 грн. т.
(066)788-8091, (067)852-0045.
Детектор  прихованої  електропроводки
(кабелешукач), 150 грн. т. (099)138-8374.
Лопату штикова, сапер., вир. СРСР, нов., 130
грн. т. (067)673-9148, (067)338-0938.
Піддон дерев. двохстор. р. довж. 1.15см шир.
80см вис. 15см, 200 грн. т. (096)825-1076.
Піско стру й  шланг  до  ньо го ,  з
насаткою.Діаметр шланга 30мм, товстостін.
,15м.З різьбами на 2-х кінцях, 70 грн. т.
(063)469-8812.
Припій пос-61 ф-2мм. вир. срср. заг. вага-900 
гр. можл. прод. част. ціна вказ. за 100гр., 100
грн. т. (067)773-3968.
Трос стал., товщ. 1,2 мм., 40 м. по, 9 грн. т.
(067)278-4546.
Шафу метал. з лист. товщ. 1,5мм., без зад.
стінки, р., ширина*висота*глибина:69х75х35
см., Дві полич., 550 грн. т. (050)370-3591.
Шафу  метал., 120х40х80., 2500 грн. т.
(050)430-0721.
Шланг для піскоструйного обладнання.15м.
Скл ад .  з  2 - х  к уск і в  все  на  р і зьб і .
Товс тос т інний.Є  сопло . ,  85  грн .  т .
(063)991-7310.
Шланг харч. товстостін. 25мм. стінка 12мм.,
80 грн. т. (050)157-2611.
Щітку алюмінюва дуже міцна мож. використ.
на  бо лгар ку  я к і с ть  в ід м. ,  10 0  гр н .  т .
(096)825-1076.
Щітку по металу Spitce сталева 5 рядів
(18-002) Нов. Вир. SPITCE, Китай. Довж. щітки
295 мм. Матер. руч. дер. Тип інструм. корщетка 
руч. Ціна за 1 шт. В наявн. 3 шт., 30 грн. т.
(066)788-8091, (067)852-0045.
Ящик метал., інструментальний, роздвижний,
6 полиць, зруч. для інструм. і різ. речей, 450
грн. т. (096)825-1076.

Комплектуючі та
аксесуари

Балон аргон, 40л, перевір. і запр., для зварки,
4500 грн. т. (097)685-1881.
Балон газ. суміші для зварки півавтоматом,
40л ,  запр .  і  п ерев ір . ,  4500  грн .  т .
(097)685-1881.
Вінти до струпцин 650-50мм з гайками, 450
грн. т. (050)702-3860.
Горілку  зварювальну, нова, 200 грн. т.
(067)780-0778.
Диски алмазні фірми "Diamond", 230,300,
350мм,  300  грн.  т .  ( 068 )054 -6363 ,
(095)339-0650.
Електроди  вольфрамові, для аргонової
зварки, діам. 2,4мм, 10 шт., за штуку, 100 грн.
т. (097)586-9437.
Електроди до звар. апар., діам. 5 мм, 1 кг, 30
грн. т. (098)980-9689.
Комплект ЧПУ, включає: Nema34 34HS1456
5.6A, контролер 7.8A DM860A, блок живл. 350
Вт - 60В  на кожну в ісь.,  5000 грн.  т.
(063)228-8264.
Насос на дриль "Geko", Німеч., для перекачки
рідин, пал., води, 40 л/хвилину, 350 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
Патрон до токарного станка 125мм з валом на
підшип., 4500 грн. т. (050)157-2611.
Патрон до токарного станка 125мм, 3500 грн.
т. (050)702-3860.
Пилу дискова для циркулярки, внут. діам. 32
мм., зов. 610 мм, товщ. 3 мм, торг, 1000 грн. т.
(096)677-3447.
Різці фрези для токарного по металу малого
станка, 65 грн. т. (050)702-3860.
Ремінь для спец тех. нов. р. 1250-1800-2500,
200 грн. т. (096)825-1076, (067)304-1588.
Свердло по бетону № 5,6,8,10,12, нов., 5 шт.,
вир. Німеч., 45 грн. т. (067)278-4546.
Стійку індикаторна магнітна з призмовим
стол., ШМ2Н б/в, в ід.  ст., 500 грн. т.
(050)076-5507.
Стійку для станка столярного протяжка дошки, 
2000 грн. т. (050)157-2611.
Т р о с  оцин к .  час і в  СРСР ,  застос .  у
вантажопідйомних пристроях, від ручних талей
(лебідок) до підйомних кранів. Діам. 7,0 мм Є
близ. 250 м.  за 1 м, 15 грн. т. (095)881-0662.
Фільтр  п ов і т р .  до  мотопомп  т а
бензогенераторів, 300 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Шків під ременну передачу для ел. двиг. під
проф. А, 100 грн. т. (050)370-3591.
Шланг  газ. 1/2 дюйма, 40см. гнучкий.з
прокладками і манжетами, новий-2шт.ціна за
1шт., 65 грн. т. (067)773-3968.
Шланг  п і с костру йний  . 20м .
25мм-товщина.Стінка-10мм.є форсунка, 80
грн. т. (097)524-0500.
Шланг  п і с ко струйн ий  з  р і з ьбами
товстостійний, 90 грн. т. (050)157-2611.
Шланг піскоструйний товстостін., 90 грн. т.
(050)702-3860.

Попит (промислове
використання)

Верстат свердлильний або ін., у будь-якому
ст. т. (068)506-6781.
Верстат токар. т. (095)219-4670.
Верстат токар.  тв-4 тв-6 тв-16 або ін. малого
розм., 10 грн. т. (050)157-2611.
Верстат  токар .  Розгл.  вс і  пропоз .  т .
(050)702-3908.
Верстат токар. в люб. ст. т. (050)702-3860.
Верстат токар. по металу мал., 10 грн. т.
(063)991-7310.
Верстат токар. по металу. т. (050)702-3833.
Верстат токарний ТВ-4, 6, 6м, 7, 7м, 9, 11, 16.
т. (068)506-6781.
Верстат токарний ТВ-4,6,16. т. (063)356-6662.
Верстат  т о карний  тв -4 ,  6 ,  16 .  т .
(050)157-2611.
Верстат токарний, 1к62, 16к20 та інші. т.
(097)586-9437.
Лещата у будь-якому ст. т. (068)506-6781.
Обладнання будь-яке для металообробки, у
будь-якому ст. т. (063)356-6662.
Прилад виміру вакууму, тип ТДМ 0-60 кг, 120
грн. т. (067)780-0778.
Роклу в будь-якому ст. розгл. всі пропоз., 2000 
грн. т. (067)740-6137.
Станки будь-які та інструменти в будь-якому
ст. т. (050)157-2611.
Станок свердлильний, в будь-якому ст. т.
(063)469-8812.
Станок сверлильний, токар., фрез. Лещата та
ін. облад. т. (050)702-3908.
Труборіз  - ножиці  для м /п сантех.  і
поліетиленових ПВХ труб діам. не менш 16мм і
20 мм, недор., мож. б/в. т. (068)767-7543.

Попит (побутове
використання)

Інструмент Болгарку  дрель , шліфмашинку ,
пилу , паяльник , та ін. інстр. нов. або б.в. т.
(067)427-5408.
Інструменти накидні, рожкові та розвідні
ключі, головки, та ін. інстр. т. (093)377-7657.
Апарат звар. інверт. або ін. Маску. Електроди.
Кабел і  т а  і н .  Роз гл .  в с і  пр оп оз .  т .
(068)242-3429.
Апарат звар. з маскою, до 2 кВт, з керуванням
струму, недор. т. (095)662-1958.
Апарат звар., інверт. в будь якому ст., для
себе. т. (097)586-9437.
Апарат звар.: напівавт. інверт., в роб. ст.,
недорго. т. (050)370-3591.
Бензопилу "Урал" або "Дружба" в роб. ст., 800 
грн. т. (097)016-0040.
Болгарку "Бош", "Макіта", "Спарки", круг 230,
потуж. не менше 2 кВт., хор. ст., недорого, 1
грн. т. (050)370-3591.
Болгарку перфоратор, відбійний молоток,
"Макіта", "Бош", "Спаркі", в неробочому ст. т.
(097)685-1881.
Верстат свердлильний, фрез., заточний,
плоскошліфувальний.Лещата. Інструменти або
ін .  пр истосув ання .  Р і зц і ,  м і к ром етр ,
штангельциркуль. Розгл. різ. пропозиціі. т.
(063)991-7310.
Верстат  с верл ильний ,  наст і льний ,  у
будь-якому стані. т. (096)389-9401.
Верстат токар.  тв-4-6-16 або ін. шкільн. мал.,
10 грн. т. (097)524-0500.
Верстат фрез. заточний свердлильний,
лещата, або ін. радян. облад. т. (063)356-6662.
Лещата в будь-якому ст., свердлильний,
токар., заточний станок, розгл. різ. пропозиціі.
т. (063)469-8812.
Магніт неодимовий, розгл. всі пропоз. т.
(068)242-3429.

Мечики трубні з дюймовими різьбами: мечик
трубний 3/4" №1 і мечик трубний 1/2" №2.
Мож .  б / в ,  недор .  т .  (096 )865 -6418 ,
(093)705-7968.
Обладнання металообробне радян. або
іншог о  ви р .  І н струмен ти .  Лещата .
Свердлильний станок різ. модифікацій. т.
(050)157-2611.
Осцилограф , вольтметр, антенюатор, генер., 
частотомір, ахч, стабілізатори та багато ін.,
роз гл .  в с і  пропоз . ,  до ,  5000  грн .  т .
(067)191-2976.
Перфоратор "Бош", "Макіта", "Спарки", ін.,
недорого, в робочому стані. т. (050)370-3591.
Станцію гідравлічну на 8 виходів повн. компл.,
8000 грн. т. (063)469-8812.
Шуруповерт  дрельк у ,  або  бо лгар ку ,
недорого. т. (097)298-9966.
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Металопрокат і брухт. Засоби

кріплення
Металопрокат і брухт

кольоровий
Дріт сталев. оцинк., серед. твердості, діам. 2
мм, 3 мм, 4мм, за 1 кг, 53 грн. т. (096)893-3023.
Круг нерж. харч. маркування 304,б/в,2 шт.
діам. 0.78 м., 900 грн. т. (068)633-2504.
Кутник алюм. 30х20х3мм, нов., 149 шт., 5 грн.
т. (096)360-9472.
Стрічку нерж., 0,5х200 мм., поверхня дзерк.
А ІС І -430 ,  80  грн.  т .  ( 067 )672 -0123 ,
(098)645-2375.

Металопрокат і брухт
чорний

Дріт сталев. з ПВХ покр. діам. дроту 1.7/2.5
мм, т. зелен. Вартість за 1 кг, 70 грн. т.
(068)822-7788.
Смугу 30х4, 9 м. по, 30 грн. т. (050)036-2213.
Смугу метал., 20х4, довж. 3000 м., м.п., 20
грн. т. (067)182-2992.
Трубу металеву 10х0.8 мм, електрозвар., 1
шт., за м.п., 17 грн. т. (098)980-9689.
Трубу металеву 159х4,5, довж. 5м, 300 грн. т. 
(068)506-6781.
Трубу металеву 159х4.5 8 шт, х 1.1 м., 300
грн. т. (097)524-0500.
Трубу металеву діам. 1/2 дюйма", довж. 300
см, б/в, 1 шт., м.п., 35 грн. т. (067)182-2992.
Трубу металеву товщ. 150мм, довж. 5м, 1
шт., 220 грн. т. (063)356-6662.
Трубу металеву товщ. 150мм, довж. 8м., 1
шт., 250 грн. т. (050)157-2611.
Трубу нержавіючу діам. 32мм, товщ. 3мм,
довж. 216см, 3 шт., за штуку, 250 грн. т.
(096)360-9472.
Трубу чавунну Діам. 27 см, довж. 4,2 м., 2000
грн. т. (067)161-6610.
Швелер металевий, 160мм, 5м, 300 грн. т.
(068)506-6781.
Швелер металевий, 200мм, 4,5м, 350 грн. т.
(050)157-2611.
Швелер  оцинк., 55мм, 6м, 200 грн. т.
(097)524-0500.
Швелер  оцинк., 80мм, 8м, 220  грн. т.
(063)356-6662.
Швелер оцинков., 80х4, довж. 6 м, 5 шт., 210
грн. т. (063)991-7310.
Швелер оцинкований, 80х3, довж. 6 м, 4 шт.,
200 грн. т. (097)524-0500.
Швелер оцинкований, 80х4, 6 шт. по 7 м., 200
грн. т. (068)506-6781.

Засоби кріплення
Болти анкерні, вел., для даху, з гайками, 10
шт., по, 31 грн. т. (067)902-2310.
Дріт стал. м'який 200кг. 4 мм. (біметал)
м'який, покр. міддю, а потім оцинк., кг., 65 грн.
т. (067)394-3044.
Дюбеля і шурупи СМК 6х60 мм. (50 шт.) та
СМК 6х40 мм. (15 шт). Саморізи зі свердлом по
металу 3,5х9,5 мм. (320 шт.). Цв’яхи 3,0х70 мм. 
(750 грам) та 1,0х20 мм. (500 грам) і ін. елем.
кріплен. Все нов., 400 грн. т. (067)890-2696,
(063)573-2278.
Хомут монтажний, пластик., біл. 300*4мм,
100шт, нов., запак., 1пачка, 150 грн. т.
(093)712-8830.
Цвях Цвях барабанний із кільц. насічкою, для
нейлера. Діам. цвяха 2,8 мм, довж. 75 мм,
з'єднаний дротом, кут нахилу 15°, в короб. 6000 
шт., мат. цвяха - високоміцна сталь, 1780 грн.
т. (067)990-6510, (з 07:00 до 24:00) Анрій.
Цвях Цвях барабанний із кільц. насічкою, для
нейлера. Діам. цвяха 2,8 мм, довж. 80 мм,
з'єднаний дротом, кут нахилу 15°, в короб. 6000 
шт., мат. цвяха - високоміцна сталь., 1845 грн.
т. (067)990-6510, (з 07:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний для виготовлення
піддонів. Діам. цвяха 2,5 мм, довж. 70 мм,
з'єднаний дротом, кут нахилу 15°, в короб. 7200 
шт., мат. цвяха високоміцна сталь, без покрит.,
1640 грн. т. (067)990-6510, (з 08:00 до 24:00)
Андрій.
Цвях Цвях барабанний для виготовлення
піддонів. Діам. цвяха 2,8 мм, довж. 70 мм,
з'єднаний дротом, кут нахилу 15°, в короб. 6000 
шт., мат. цвяха - високоміцна сталь., 1700 грн.
т. (067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,5
мм, довж. 45 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15° ,  в  короб.  12600 шт. , мат.  цвяха -
високоміцна сталь, покрит. - без покрит., 1755
грн. т. (067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,5
мм, довж. 50 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15° ,  в  короб.  10800 шт. , мат.  цвяха -
високоміцна сталь, покрит. - без покрит., 1715
грн. т. (067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,5
мм, довж. 55 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15°, в короб. 9000 шт., мат. цвяха - високоміцна 
сталь, покрит. - без покрит., 1560 грн. т.
(067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,5
мм, довж. 60 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15°, в короб. 9000 шт., мат. цвяха - високоміцна 
сталь, покрит. - без покрит., 1725 грн. т.
(067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,5
мм, довж. 65 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15°, в короб. 9000 шт., мат. цвяха - високоміцна 
сталь, покрит. - без покрит., 1845 грн. т.
(067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.

Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,5
мм, довж. 75 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15°, в короб. 7200 шт., мат. цвяха - високоміцна 
сталь, покрит. - без покрит., 1730 грн. т.
(067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,8
мм, довж. 60 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15°, в короб. 7500 шт., мат. цвяха - високоміцна 
сталь, покрит. - без покрит., 1842 грн. т.
(067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвях барабанний універ. Діам. цвяха 2,8
мм, довж. 65 мм, з'єднаний дротом, кут нахилу
15°, в короб. 7500 шт., мат. цвяха - високоміцна 
сталь, покрит. - без покрит., 1929 грн. т.
(067)990-6510, (з 08:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвяхи в бобіні 2,8х90 із кільц. насічкою
(рифлений), для барабанного нейлера. Діам.
цвяха 2.8 мм, довж. 90 мм, з'єднаний дротом,
кут нахилу 15°, в короб. 4500 шт.,, 1620 грн. т.
(067)990-6510, (з 07:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвяхи в бобіні 3.1х80 із кільц. насічкою
(рифлений), для барабанного нейлера. Діам.
цвяха 3.1 мм, довж. 80 мм, з'єднаний дротом,
кут нахил 15°, в короб. 4800 шт., 1778 грн. т.
(067)990-6510, (з 07:00 до 24:00) Андрій.
Цвях Цвяхи в бобіні типу 3.1х90 із кільц.
насічкою (рифлений),  для  барабанного
нейлера. Діам. цвяха 3.1 мм, довж. 90 мм, в
короб. 3600 шт. цвяхи з'єднаний дротом, кут
нахилу 15°,, 1560 грн. т. (067)990-6510, (з
07:00 до 24:00) Андрій.
Цвяхи стальні, довж. 100мм, упак. 10кг, за кг,
45 грн. т. (067)794-8167.
Шурупи фосфатові, до дер., 350х250мм
.Польща, 1000 шт., 100 грн. т. (067)278-4546.
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Асортимент. Виготовлення.
Ремонт

Ремонт та зборка меблів

Îáøèâ ì'ÿêèõ êð³ñåë,
êîìï'þòåðíèõ êð³ñåë,
ñò³ëü÷èê³â. Ñàëîí³â ³ ñèä³íü
àâòî, ñòîìàòîëîã³÷íèõ,
ïåðóêàðñüêèõ.
Ñïîðòèâíîãî ³
ðèáàëüñüêîãî ïðèëàääÿ.
Íåñòàíäàðòíèõ
êîíñòðóêö³é. Øâèäêî.
ßê³ñíî. Äîñòóïí³ ö³íè. ò.
297-5167, (096)275-0414,
Â. Êîíèñüêîãî, 9.

Ðåñòàâðàö³ÿ ì'ÿêèõ
ìåáë³â, çàì³íà êîðïóñà,
ïðóæèí, òêàíèíè. ßê³ñíî,
øâèäêî, íåäîðîãî. Íàø
ñåðâ³ñ - Âàø êîìôîðò. ò.
(095)850-5222, Îëåêñàíäð.
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Меблі для бізнесу.

Торгівельне обладнання
Пропозиція

Комплект облад. для магаз. одягу, б/в, ст.
відм., 15 стійок, 23 поперечки, локація Львів,
180 грн. т. (067)342-1901.
Скло-поличку для стелажів, б/в, в ід.  ст.,
товщ. 5 мм, 30х105 см.- 9 шт., 26х103 см. - 2
шт., 30х103 см.- 2 шт., за 1 шт. по, 45 грн. т.
(063)869-9068, (067)366-2723.
Шафу  Укра їна.  Кол.  -  св іт . ,  матеріал-
МДФ-плита, на 3-ри полич. 1 дверка по усій
висоті. Розм. (ВхШхГ)= 120х 50х 48 см. Не нов., 
більш-менш норм. ст. (з офісу, присутні сліди
користування)., 1000 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.

Попит
Крісло ,стіл офіс., письм., кабінетний, в
будь -я кому  с т .  Роз гл .  в с і  пропоз .  т .
(068)242-3429.
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Меблеві комплекти

Вітальні
Комплект "Кай Нью", шафа з вітр., тумба під
ТВ, комод, полиці, 300х40х198, кол. дуб
сонома-рівера труфіль, суч. стиль, нов., в упак., 
6900 грн. т. (096)044-2031.
Комплект "Каспій", 300х210х53, шафа, тумба
під ТВ, пенал, бар, полиці, суч. диз., кол.
венге-дуб апріл/сонома нов., в упак., 8350 грн.
т. (066)721-8149.
Комплект "Конго", 300х204х53, ніша під ТВ
110х106, шафа 2-дверна, ТВ тумба, пенал 1
дв., вітрина, полич., кол. венге/дуб сонома,
мат. ДСП+МДФ, нов., в упак., 8050 грн. т.
(097)051-6733.
Комплект "Ріо-4", 270х171х55, з полиц. та
в і тр . ,  т умб а  п ід  ТВ ,  ком од-в і тр ина ,
полиці-надставки, кол. венге тем., мат. ДСП,
нов., в упак., 6600 грн. т. (098)945-5033.
Комплект "Тренто", шир. 204 см., вис. 177
см., глиб. 35 см., вх.: тумба під ТВ, шафка з
вітр., 2 полиці та панель/полиця, нов., кол. дуб
сонома/білий мат., 3700 грн. т. (067)974-4022.
Комплект Монолітна шафа + стіл. В ід.  ст.
214/240/52, 140/240/52 + 186/136/70., 15000
грн. т. (066)751-3147.
Комплект Терра. Корп. горіх караваджо,
фасад МДФ горіх лунгарно лаков. Скло з
художньою обробкою. Ф-ка Скай. Шир. 3.11м,
вис.  2.03м. Входять в ітрина 1-о дв .  з
зеркалом-2шт. і комод-ТВ., 16700 грн. т.
(067)802-8642.
Стінку "Альпін", суч. меблевий компл. ф-ки
"Гербор", шир. 3.0м, кол. бетон/антрацит.
Дост.  по  Львову  та обл. ,  8600 грн.  т .
(067)802-8642.
Стінку 290х206х47, "Марк", шафа, комод-бар,
вітрина, ТВ тумба, полиці, фабр., суч., кол. дуб
родос-венге маг ія ,  нов . ,  8350  грн .  т .
(067)254-5303.
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Столи

Стінку  315х200х45, ДСП, кол. андерсон
пайн/дуб апріл, шафа, комод, ТВ тумба, тумба
навісна, хор. якість, "Монтреал", нов., в упак.,
9150 грн. т. (096)093-8139.
Стінку 350х240 шафа для одягу г антрес., серв. 
з баром і антрес., кн. шафа з антрес., натур.
шпон, лаков., т. горіх, в добр. ст., 5800 грн. т.
(050)025-0292.
Стінку 350х240 шафа для одягу з антрес., серв. 
з баром з антрес, книж. шафа з антрес, натур.
шпон ,  т .  г ор і х ,  л а ков . , ,  5900  грн .  т .
(032)221-7624, (096)463-2924.

Спальні
Комплект "Вероніка", 3-дверна шафа, комод з 
дзерк., приліж. тумби, ліжко 160х200, мат.
ДСП, кол. венге-дуб апріл, нов., в упак., 11650
грн. т. (096)044-2031.
Комплект  "Вероніка", венге/дуб апріл,
макасар, 3-дверна шафа 156х204, л іжко
160х200 см., 2 пт 56х46, комод 103х91, можл. з
матр., нов., 8700 грн. т. (096)870-8202.
Комплект "Кім-Шимо", ліжко 160х200, шафа 4 
дв. 168х202х57, тумби 2 шт., комод, кол.
ясень-шимо, нов., в упак., фабр., ДСП+МДФ,
9300 грн. т. (098)945-5033.
Комплект "Маркос", шафа 201х214, ліжко
160х200, 2 приліж. тумби та комод 103х92,
нов., в упак., кол. дуб самоа, мат. ДСП, 14950
грн. т. (096)093-8139.
Комплект "Мартіна", шафа 4 дв. 187х215х63,
ліжко 187х210х119, комод 120х50х83, дзерк.,
приліж. тумби 54х39х49, кол. радіка-бежевий,
лаков., хорош. якість, нов. в упак., 25900 грн. т.
(097)446-0477.
Комплект "Скарлет", шафа 3-х дв. з дзерк.,
ліжко 160х200, комод-80, приліж. тумби, кол.
сонома, ДСП, фабр. якість, нов., упак., 11300
грн. т. (067)974-4022.
Комплект "Токіо", шафа 4 дв. 200х214х59,
ліжко 169х223х93, комод 105х80х44, тумби
приліж. 55х44х44, кол. венге, суч., мат. ДСП-18
мм, нов., в упак., 18500 грн. т. (096)306-4511.
Комплект "Фантазія Нью", шафа 3-дверна 135 
см., ліжко спал. місце 160х200, тумби приліж.,
комод 90х83, кол. венге сонома, нов., в упак.,
мат. ДСП, 9700 грн. т. (066)721-8149.
Комплект "Флоренс", 3-дверна шафа, комод,
прил іж .  т умб и ,  л іжко  16 0х200 ,  кол .
секвоя/капучіно глянець, нов., в упак., мат.
ДСП, фасад МДФ., 16950 грн. т. (097)051-6733.
Комплект Югославія, дер. масив, шоколад.
кол., 6 предм.: 2 з'єднаних ліж., туалетний
столик, пуф, 2 тумби, ліжко 206х190, оббивка
зелен. вел., вишуканий декор, розкішний вигл., 
як нов., 18500 грн. т. (096)360-9472.
Комплект шафа 3-дверна 160х208х56, ліжко
160х200, приліж. тумба, комод 4 шт., "Коєн"
кол. венге магія, мат. ДСП з елементами МДФ,
нов., в упак., 19000 грн. т. (067)254-5303.
Спальню Скарлет кол. дуб сонома. Вх. шафа
4-х дв., ліжко160х200, комод., 16000 грн. т.
(099)472-5441.

Кухні
Комплект "Аліна", довж. 3 м., ціна за компл.
верх-низ, 13350 грн. т. (063)078-8083.
Комплект "Грета", довж. 200 см., 6 тумб (3
верхні та 3 нижні з стільницями), нов., в упак.,
кол. дуб самоа-рівера тр., фасад ДСП, корп.
ДСП, 6450 грн. т. (096)306-4511.
Комплект "Гретта", три шафки навісні + 3
тумби, нов., в упак., довж. 200, кол. дуб
самоа-трюфель, можл. зі стільн., 4900 грн. т.
(096)870-8202.
Комплект "Оля", МДФ, 200 см, 80 мийка, 80
низ, 40 з шухл., 80 та 40 верх, 80-вітрина,
яблуня/вільха, нов., фабр., можл. зі стільн.,
5800 грн. т. (097)441-8942.
Комплект Аліна, 2 м Нов., 3 навісні шафки+3
тумби, мармур/вільха, можл. зі стільн., 4700
грн. т. (093)880-5494.
Комплект вир. НДР, Дрезден, в добр. ст., заг.
довж. 3м, вис. 1,9м, світлого кол. (білий), 6000
грн. т. (066)712-5418.
Комплект довж. 160 см, Грета, дуб сонома, 2
верхні шафки (по 80 см), 1 тумба під мийку (80
см) та 1 зі стільн. (80 см), нов., 4500 грн. т.
(066)355-9983.
Комплект довж. 200, "Оля", 6 тумб (3 верхні, 3
нижні з стільницями), кол. ябл., нов., 2 м.
по гоних ,  в  упак . ,  МДФ, 7100  грн .  т .
(067)974-4022.
Комплект довж. 200, вх. 6 тумб (три верхні та
три нижні зі стільницями), "Аліна", мат. ДСП,
кол. мармур, нов., в упак., 5950 грн. т.
(097)051-6733.
Комплект кол. дуб сонома, вх.: мийка 80,
тумба 80, тумба 60, шуфляди 40, верхні
вітрини, верхні вітрини, верхні 80, верхні 40, з
доставкою, 12000 грн. т. (099)472-5441.
Комплект кухонних меб., довж. 80, навісні
шафки 2 шт., напол. шафка 1 шт., шпонована,
кол. св.-горіх, 2190 грн. т. (050)025-0292.

Передпокої
Комплект "Блюз", шафа, тумба для взуття,
вішак, шухляди, полиці, дзерк., нов., в упак.,
мат. ДСП, шир. 170, вис. 220, глиб. 46, кол.
венге/сонома, 5000 грн. т. (096)044-2031.
Комплект шафа-вішак: 185х90х45см., тумба:
45х90х45см., шафа-пенал: 185х45х45см.:
тумба: 45х45х45см., дзерк.: 85х45см. Заг. вис.
комплекта 230см., кол. світ. корич., 800 грн. т.
(032)238-7207, (050)024-5503.

Дитячі
Комплект "Феррара", шир. 200 см., вис. 186
см., глиб. 46 см., вх. - пенал, ТВ тумба, відкр.
полиці, кол. андерсон/дуб апріл, нов., в упак.,
мат. ДСП, 3750 грн. т. (066)721-8149.
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Столи

Столи розкладні
Стіл розкладний  80х100, корич. кол.,
полірований, 750 грн. т. (067)902-2310.

Столи робочі (для ПК,
письмові)

Парту шкільну, б/в, що складається, з окремим 
стільцем, 100х60 см, складаються, 150 грн. т.
(067)307-8068, (032)238-9459.
Стіл ПК 70х90, полиця звер. на дис., принтер,
ст. доб., кол. кава з молок., 1000 грн. т.
(063)268-7549.
Стіл ПК письм. Кол. жовто-чорний. Шир. - 110
см., вис. - 75 см., 1800 грн. т. (097)911-2631.
Стіл письмовий 0.65х1.10, кол. під дуб, 3
шухляди, 750 грн. т. (050)025-0292.
Стіл письмовий  110х65, з тумб. на 3
шуфляди, в хор. ст., 740 грн. т. (096)463-2924,
(032)221-7624.
Стіл письмовий 120х60, б/в, корич. глянц., з
правою тумб. і шухл. посеред., рад. в-ва., 200
грн. т. (093)231-3624.
Стіл письмовий 120х60, світ., вир. Польща, в
добр. ст., 150 грн. т. (096)782-5722.

Столи побутові (обідні,
кухонні)

Стіл обідній 100х80, корич. кол., розкл. книж., 
800 грн. т. (067)902-2310.
Стіл обідній 130м.,, лаков., розсувний, в
добр. ст., 500 грн. т. (067)674-3747.
Стіл обідній 75х80х120, нат. дер., під старов.,
смер. (масив), товщ. стільн. 3 см., кол. дуб,
3980 грн. т. (096)833-2511.

Столи декоративні
(журнальні, туалетні)

Стіл журнальний 58х33 см., 600 грн. т.
(097)254-7215.
Стіл журнальний  60х30, коричн. кол.,
ажурний, руч. роб., з тацею для ліж., нов., 420
грн. т. (067)902-2310.
Ст іл  журнальн ий  9 0 х50х48 ,
темнокоричневий, полірований., 350 грн. т.
(063)178-5154.
Стіл журнальний художний д.1 м. Ш.0.57
в.0.55 ід. ст., 800 грн. т. (067)902-2310,
(032)067-9022.
Стіл- бар Поверхня полірована.Ідеальний
стан .Розм ір  45 х70х70 . ,  350  грн .  т .
(099)081-1521.
Стіл-бар на кол. Стіл в середині бар. Поверхня 
полірована.В исота стола 45см. Пл. пов.
70на70см. Ід. ст., 350 грн. т. (099)081-1521.
Столик Корич., деревянній, типу консоль., 600
грн. т. (032)297-5167, (096)275-0414.
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Корпусні меблі. Підставки під

техніку. Полиці
В комплекті

Комплект 2-ох-3-ох дверні беж. та корич. кол.
д 1000х ш400х в600мм,ш900 хв550х ш500, 450
грн. т. (096)260-8289.

Шафи і вішаки
156х204х56 "Вероніка", 3-дверна з дзерк.,
нов., в упак., фабр., фасад ДСП, корп. ДСП,
кол .  венге /дуб  сонома . ,  5150  грн .  т .
(098)945-5033.
240х45х60 1-дверна, з антресоллю, 450 грн.
т. (099)413-0917.
Вішак дер. для верх. одягу (Молдова) на шість
гачків. Розм. - Вис. (від підлоги) = 178 см, Шир. 
=  88  см ,  Глиб .  =  27  см .  Ко л ір -
темно-коричневий, лакування, є сліди корист.
(транспорт, 1000 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.

Шафи-купе
120х240 кол. дуб-сонома, 2-дверна, 1 дверка
дзеркальна, 2 дверка ДСП, розсувна сист.
"Командор", нов., 5500 грн. т. (096)870-8202.
150х240 2-х дв. (дзерк.+ДСП), розсув. сист.
Командор, кромки ПВХ, нов., світла, 6500 грн.
т. (097)441-8942.
150х240х60 кол. горіх, кромка ПВХ 2 мм,
2-дверна, 1 дзеркальна, мат. ДСП, алюм. сист.
браун, фабр., нов., 6700 грн. т. (097)446-0477.
160х240х60 2-х дв., 1 дзерк.+ 1дсп, розсув.
сист .  Командор ,  нов . ,  6500  грн .  т .
(066)355-9983.
180х240 Нов., розс.сист Командор, дуб
сонома, 7300 грн. т. (093)880-5494.
200х240х60 кол. горіх-еко, алюм. сист.
"Браун", 3-дверна, 1 дверка дзеркльна, фабр.,
нов., в упак., 8100 грн. т. (067)254-5303.
200х240х60 кол. дуб, мат. ДСП, алюм. сист.
Браун, фабр., фасад 2 ДСП та 1 дзеркальна,
шир. 200, за сер. дв. полиці, за край. дв. по 2
пол., та по віш. трубі, нов., в упак., 10600 грн. т. 
(096)093-8139.
240х240х60  к ол .  г ор і х ,  3 -дверна,  1
дзеркальна, алюм. розсувна сист. "Браун",
нов., в упак., 8900 грн. т. (096)306-4511.

Тумби, підставки під
техніку, полиці

Полицю 52х11, під дзерк., у ванну, з нерж.,
без скла, 185 грн. т. (067)278-4546.

Полицю  книжкову, 1007х230х320, в-ва
Чехословаччина, в упаковці, горіх, бук, 350 грн.
т. (097)696-0637, (099)111-2018.
Полицю настін., декорат. – для квітів, або
любих ін. декоративних предм. інтер’єру. Р.
полиці: 40х13х12 см. Полиця біл. кол., дерев.,
міцна і надійна, б/в, в хор. ст., 500 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
Полицю у ванну, кутова, 3-ярусна, 34х52 см.,
150 грн. т. (099)111-2018, (097)696-0637.
Поличку кн. Україна. Кол. - тем., мат. -
МДФ-плита. Є прорізи під скло. Розм. (Д х В х Г) 
= 101 х 32 х 23 см. Не нов., більш-менш норм.
ст. ( присутні дрібні сліди користування)., 400
грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
Тумбу (гарнітур АМУРГ) Румунія (1972 рік),
корич. кол., з дверками, вел. відділ., розм.
(ШхВхГ) = 90 х 65 х 51 см, норм. ст. (є сліди
корист.  та перевезення ) . ,  500  грн .  т .
(067)608-8046, (063)731-5113.
Тумбу 100х50х40 см, двохдверну, поліровану,
з набору Трембіта, в хор. ст., 350 грн. т.
(063)178-5154.
Тумбу 60х40, світло-корич. кол., кух., підвіс.,
250 грн. т. (067)902-2310.
Тумбу вертик. Україна, кол. - тем., мат. -
МДФ-плита, на 2-ві полич. (комірки). Розм. (В х 
Ш х Г) = 112 х 37 х 34 см. Не нов. (присутні
сліди користування), під інструменти - болти -
шурупи . ,  700  грн .  т .  (067 )608 -8046 ,
(063)731-5113.
Тумбу офісну, Україна, кол. світ. (пастельний),
мат. МДФ-плита, на 3-ри полич. (комірки).
Розм.: 75х40х41 см., не нов., більш-менш
нор м.  с т .  ( з  о ф ісу ,  п рисутн і  сл іди
користування)., 600 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Шафку з дзеркалом б/в 27х24 з поличкою для
рушника, мила, 100 грн. т. (099)111-2018,
(097)696-0637.

Серванти, буфети, пенали,
стелажі

Сервант вис120 дов90 глиб 40, 540 грн. т.
(099)413-0917.
Сервант з набору меб. Бастай, горіхового
кол., 89х60х220, вир. Німеч., 680 грн. т.
(063)178-5154.
Шафу Верх. з дверц. кух. Україна. Кол. - світ.,
мат. - МДФ-плита, на 3-ри полич. (комірки). У
дверц. присутні скляні встав. 71 х 80 х 33 см. Не 
нов. (присутні сліди користування)., 900 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.

Трюмо, комоди,
пеленатори

Комод 120х44х68, на ніжках, без полиць,
лаков., корич. кол., 2500 грн. т. (063)837-4219.
Комод нім. З 4и шуфляди ід. станд. 1.20 ш. 053 
в  .0 .57см.,  800 грн.  т.  (067)902-2310,
(032)093-8145.
Трюмо 120х40, корич. кол., від нім. спальн.
гарнітуру, підстав., 150 грн. т. (067)780-0778.
Тумбу під ТВ, в класичному стилі. Корп. плита
шпонована, фасади, цок., карниз дерев"яні
дуб.   Шухляди на телескопічних направляючих.
Кол. натур. дуб, під прозорим лак., 12600 грн.
т. (050)611-0281, (067)962-3034.

Інші корпусні меблі
Білизнярку 40х80, ід. ст., горіх.колір, 380 грн.
т. (067)902-2310.
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М'які меблі, крісла, стільці,

табурети
В комплекті

Комплект б/в м'як. меб.: диван і 2 крісла в
зеленому кольорі. Шир. дивану 1.40 глиб. 0.95, 
в розклад. вигляді 1.90. Крісла шир. 0.95, глиб.
0.95, в розклад. вигляді 1.90, 5500 грн. т.
(067)314-5620.

Дивани
Диван виробництво Чехія, 216х75, висота
спинки 0.7 м, спальне місце 186х75, в доброму
стані., 3200 грн. т. (097)788-8691.
Диван-книжку 140-200см корич. кол., 2650
грн. т. (096)260-8289.
Диван-книжку 210х90, сп. місце 190х120,
нов., розкл., корп. дер., пруж. блок, міц. мех.
розкладання, корич. кол., є місце для білиз.,
6400 грн. т. (066)721-8149.
Диван-книжку  довж. 210, спал. місце
185х110, корич.-беж. кол., пружин., нов., 3900
грн. т. (096)870-8202.
Диван-книжку ткан. генуя, 90х210, сп. місце
120х190, кол. коричнево-беж., нов., дер.
каркас, пруж. блок., 6500 грн. т. (067)802-8642.

М'які крісла і пуфи
Крісло 85х90, кол. слонова кістка, м'яке,
натур. шкіра, відпочинк., нерозкл., 680 грн. т.
(067)902-2310.
Крісло для відпоч. 85х90 см беж. кол., 2 шт.,
350 грн. т. (063)178-5154.
Крісло-грушу фірми Enjoy, із внутрішнім
чохлом, у хор. ст. Мат. - Oxford Flex, р. - S та М.
Вартість  -  550/S і  800/M.,  550 грн.  т.
(095)480-1199.
Пуф велюр., корич., кругл., діам. 55, на коліщ.,
нов., 800 грн. т. (067)902-2310.

Крісла на коліщатах
Крісло комп'ютерне б/в, темно-сіре, в хор. ст., 
800 грн. т. 297-5167, (096)275-0414.
Крісло комп'ютерне на коліщ., у непоганому
ст., шир. 59см (з поручнями), торг, 500 грн. т.
(063)981-6816.

Стілець Україна. На кол. Каркас - метал та
пласт., сидіння та спинка - фанера, ткан. та
пласт.  Кол.  -  чорн.  Вис.  регул.  Розм.
(ДхШхВ)=56х60х45 см. Нормал. ст. (є сліди
користування)., 1300 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.

Стільці, лавки, табурети
Лавку світлу, кух. м'яку під старовину, з мас.
дер., матер. смер., 108х120х60 см., вис.
сидіння 46 см., 3800 грн. т. (096)833-2511, (з
10:00 до 22:00).
Стілець Дерев'янний, корич. Ретро., 500 грн.
т. (096)275-0414.
Стілець вис. 45, шир. 30, св. зелен. кол., з
м'якою спинкою, вир. Німеч., ід. ст., 4 шт., по,
350 грн. т. (067)902-2310.
Стілець дер. смер., кол. "венге", вис., 12 шт,
43х44х120, 1150 грн. т. (096)833-2511, (з 10:00 
до 22:00).
Стілець дерев. з м'яким сид., мат.: смер.
(масив), 100х45х46, вис. сидіння 46, 12 шт.,
кол. венге, по, 1090 грн. т. (096)833-2511.
Стілець крісло від набору рад. меб. 70-х років:
вис.80, вис. сид.40, глиб. сид.45, шир.44 по
найширш ій  ч .  Є  3 шт  по ,  200  грн .  т .
(063)071-8560.
Стілець прибл. 80х40, б/в, до вітал., до
обіднього столу. корич., сидіння - плюш
світлокор, потреб. реставр.  , 50 грн. т.
(093)231-3624.
Стілець у відм. ст., 42х100, корич. кол., м'яке
сидіння, 2 шт., 700 грн. т. (063)623-0689,
(096)450-2749.
Стільці 80х50х50, з м'яким сидінням, в добр.
с т . ,  в - во  Н імеч . ,  4  шт . ,  420  г рн .  т .
(097)788-8691.
Стільці дерев., 6 шт., б/в, перетяг., нов.
паралон, нов. мат., 500 грн. т. (096)360-0735.
Стільчик  корич. з і  спинкою і  бежевою
с ідушкою. ,  300  грн .  т .  297 -5167 ,
(096)275-0414.
Стіоець Дерев'янний, корич. Сідушка біла в
зелену полоску. 2шт. за штуку., 300 грн. т.
(032)297-5167, (096)275-0414.
Табурет вис., під барну стійку, побут., натур.
дер. (смерека), сидіння кругле, є підніжка, діам. 
37 ,  вис .  75 ,  12  шт . ,  по ,  870  грн .  т .
(096)833-2511.
Табурет м'який, св. корич. кол., каркас-бук
(масив), сидіння-тканина, 45х30х30, 10 шт., по, 
390 грн. т. (096)833-2511.

282
Ліжка і матраци

Ліжка дитячі, колиски
120х60 дерев. у добр. ст., з шухл. Матрац та
балдах. у подар., 2000 грн. т. (067)911-5543.
120х60 кол. під горіх - темне і світле, 640 грн.
т. (096)463-2924, (032)221-7624.
120х60 кол. під горіх, 2-рівн., 640 грн. т.
(050)025-0292.
160х200 вис. спинки 100, нов., дерев., без
матрацу, матер. смер., кол. горіх, підлітк., 5000 
грн. т. (096)833-2511.
160х65 екол. чисте, з екологічним матр., нов.,
на  кол іщ.  з  рад іо  нянею,  1000 грн.  т .
(067)902-2310.
65х125 дитяче, 650 грн. т. (096)463-2924,
(032)221-7624.
74х138 з матр., ід. ст., вік 0-7 років, можл.
торг, 2000 грн. т. (063)268-7549.
800х200 вис. спинки 100см., тем. кол., нов.,
проста мод. з нат. дер. (смерека), з ламелями,
без матрацу, 4100 грн. т. (096)833-2511.
80х190 двоярус. "Мауглі", дерево-масив
(бук), трансформ. (розбирається на 2 окремих), 
гарна якість, нов. в упак., 7100 грн. т.
(097)446-0477.
80х190 ліжко дерев. , розм. Кол. - біл., мат. -
бук, масив. Ліжечко нов. З ортопедичними
ламелями., 6780 грн. т. (050)611-0281,
(067)962-3034.

Ліжка одномісні
200х90 Ліж. Дерев.,, з матрасами, ст. хор., +
матрас р. - 2м х 0,9м, 2 шт., 3200 грн. т.
(067)672-4561.
80х190 ліжко ЕКО , Кол. - горіх, мат. - вільха
масив. в компл. входять лам. Якіс. шпилькове
кр і пл . ,  3500  грн .  т .  ( 050 )611-0281 ,
(067)962-3034.
Ліжко Габаритні розм. 1.92мх0.79м. Сп. місце
1.9мх0.77м. Пруж. блок.   Ніша для білиз., 6900
грн. т. (099)472-5441.

Ліжка двомісні
160х200  Соната ,  ДСП,  дуб  сонома  з
ламелями, нов., 2100 грн. т. (066)355-9983.
160х200 ліжко "Комфорт" , Мат. - масив бука.
Кол. - каштан. Ліжко нов., у використ. не було.
Якісне кріпл. Легко монт. З ортопедичними
ламелями., 6200 грн. т. (050)611-0281,
(067)962-3034.
160х200 ліжко Комфорт , Кол. - біл., мат. -
бук, масив. Ліжко нов. З ортопедичними
ламелями. В наяв. 2 шт.,  6740 грн. т.
(050)611-0281, (067)962-3034.
160х200  л іжко  макасар -венг е  ДСП,
"Вероніка", дер. ортоп. лам., нов., можл. з
матр., 2200 грн. т. (096)870-8202.

Матраци дитячі
190х80 "KomFort" пов. бавов. пруж. 120 шт на
кв. м ППУ з масажним ефектом, навант. 100 кг,
нов., в упак., 2800 грн. т. (096)870-8202.

Матраци одномісні
190х80 "Мехіко+", зима/літо, нов., в упаков.,
пруж. Бонель, ППУ, з'ємн. чох., вовна/бавовна,
навант. до 100 кг, 1720 грн. т. (066)355-9983.

Матраци двомісні
160х200 "Лате", 2- стор., незалежні пруж. (в
кишеньках) "Покет Спрінг", 3 ступені жосткості,
прослойка "Аір Форм", "Термо Файбер",
навант. 150 кг на 1 сп. місце, нов., запак., 4100
грн. т. (096)870-8202.
160х200 ортоп., "Мехіко+", зима/літо, пруж.
Бонель, з'ємний чох., вис. 20 см, нов., в упак.,
3400 грн. т. (097)441-8942.

284
Антикварні меблі та фурнітура

Пропозиція
Диван з валиками по боках, 170 х 70 см,
спинка вис. 62 см; є ніша; не розкл.; довоєн.,
потреб. реставр., 320 грн. т. (097)544-3299.
Комод в полісандрі , бронзові наклад., 8000
грн. т. (050)036-2213.
Підставку під вазон, дер., корич., кругл. верх.
1960-і рр., 100 грн. т. (063)071-8560.
Ручку ретро метал. на комод/шафу 90 х 55 мм,
вага 150 гр, 410 грн. т. (097)544-3299.
Стільці 2 в полісандрі кінець хіх ст., перл.,
бронза, 5000 грн. т. (050)036-2213.
Тумбу від спал. 30-і рр., потр. реставр., 200
грн. т. (063)071-8560.
Шафу антиквар., 1.0х2.0м, 6400 грн. т.
(032)221-7624, (096)463-2924.

288
Меблева фурнітура та

комплектуючі
Пропозиція

Блокаду дит. на шафу, 30 грн. т. 241-9998,
(050)736-0543.
Каркас 140х200, для ліж., 6 ніжок, нов., 2200
грн. т. (096)870-8202.
Кріплення подв. с-ми "Джокер", для монт.
вітрин, стелажів, приміроч. кабін, стійок, рекл.
стендів, поручнів, столів, стійок для кріпл.,
стелажів для аптек і магаз., демонстр. і вистав., 
25 грн. т. (050)714-5005, (097)099-8822.
Кутник тристоронній 30мм метал., для захисту
кутів дерев"яних ящ., оцінкований. 618 шт,
виконання- 1-4 Ц15 ГОСТ 2364-74, 5 грн. т.
291-3787, (067)671-2375.
Полицетримач Пелікан 100х70х38 мм; нов.;
бронза, 75 грн. т. (097)544-3299.
Ратанг коричнево-рижий 131*75см -, 350 грн.
т. 241-9998, (050)736-0543.
Ручку дверну, ручку-скобу НОВУ, метал.;
міцну, довж. 14,5 см, раритет, 60 грн. т.
(097)544-3299.
Фіксатори  направ .  для  шухляд  14мм
ДСП(SLJ02) Матеріал-пластик. Застос.-для
мебл. шухляд та висувних ящ. з можл. фіксації.
Кол ір -с іри й  з  б і л ими
в с т а в к а м и . Г а б : 7 5 х 5 5 х 1 4 м м . В а г а
комплекту-38грам., 70 грн. т. (098)983-9862,
(066)669-1403.

292
Освітлення кімнатне і

вуличне. Дзеркала. Вішаки
Світильники стельові

(люстри)
Люстри різ. люстри 6 шт., 1500 грн. т.
(096)260-8289.
Люстру (3-ри плафони) Китай. Кол. - бронза.
Мат. - метал, скло. Розм. люстри (ВхДхШ) =
20х48х9 см. Плафон - Вис. = 10 см, діам. = 10
см. Під стандарт. патрон Е-27. Не нов., є сліди
корист . ,  600  грн .  т .  (067 )608 -8046 ,
(063)731-5113.
Люстру бронзову художню для інтер'єру "під
старовину", 700 грн. т. (050)196-3434, Андрій
Миколайович.
Люстру круг. з позолотою.на 3 лампи, всеред.
дзерк. Плаф. рожеві у формі квітки, 400 грн. т.
(032)222-6524.
Люстру круглу, скляну, типу таріл., діам. 50
см, б/в, 685 грн. т. (097)251-0525.
Люстру на п'ять плафонів, б/в, роб., відм. ст.,
800 грн. т. (063)071-8560.
Люстру на три плаф., бу. Роб. Один плафон
нащерблений. Біла, 50 грн. т. (063)071-8560.
Люстру на три плафона, біла, радянська,
майже нова ., 150 грн. т. (099)111-2018,
(097)696-0637.
Люстру на шість плафонів, чеська, 70-і рр,
б/в, роб., 300 грн. т. (063)071-8560.
Люстру стельову 5-ти рожкову, метал., під
стару мідь,  з  ланцюгом, з плафонами,
повернутими вверх, біл. кол., знизу з прозорою 
рюшкою, 500 грн. т. (032)222-6524.
Люстру чеська, з прозорого кришталю, на 6
жарівок, 3200 грн. т. (097)408-7743.
Світи льни к  1 -р іжковий ,  180  грн .  т .
(096)463-2924, (032)221-7624.
Світильник лед ,діаметр-220мм, потуж.
100вт, 420 грн. т. (063)469-8812.

Світильники настінні
Бра на 1 лампу, з керам. осн., 150 грн. т.
(067)307-8068.
Лампу ден. світла TL 30172/18w 220-240v
50-60 Hz, розм. 64х13, 200 грн. т. 275-3228,
(096)450-2749.
Світильник "Фенікс", світломуз., автом., 200
грн. т. (050)550-8138.
Світильник лед 220в. 100вт, 440 грн. т.
(063)991-7310.

Світильники настільні і
торшери

Лампу ден. світла, довж. 36см, 18W, вир.
Польща, 55 грн. т. (067)278-4546.

Лампу настіл. Led на батарейки AAA нов., 335
грн. т. (098)936-7539.

Лампу настіл., привез. з Польші, корп. керам.,
абажур - пласт., прац. добр., надійно і може
прослужити ще багато років Б/в, є деякі
дефекти у вигляді царапин і навеликих тріщин в
абажур і . ,  700  грн .  т .  ( 067 )890 -2696 ,
(063)573-2278.

Лампу настільну  Матеріал-пластмаса та
метал .  Довж .  провода-140 ,5см .
Живлення-електролампочки до 60Ват. Цок.
ламп-Е27стандартний. Справна,стан норм.,
180 грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.

Світильник -ліхтар, настіл., часів СРСР, роб.
ст.; вис. 27см, метал. корп., 40Вт, корп. метал.
на 3-х метал. ніжках вис. по 8,5см. Якість
відпов., 320 грн. т. (097)544-3299.

Світильник -нічник/лампа настіл. у вигляді
свічки, якість відпов., в роб. ст., але треба
підібрати відповідну лампу. Вис. заг. 18см.
Основа круг. діам. 8см та вис. 3см. Внизу на
ос., 330 грн. т. (097)544-3299.

Світильник настіл. з гнутою голівкою вис.
25см  з  м етал .  аб ажуро м,  90  грн .  т .
(099)374-2053.

Освітлення вуличне
Комплек т  св і тильн ик  і  п лаф.  зо вн . ,
вологонепроникні, для підвалів, гаражів,
господарки, мож. застосування проводу
заземлення, відм. ст. Плаф. скляні з гумовою
прокладкою, 2 шт. вис. 18см;, 180 грн. т.
(068)767-7543.

Ліхтар  Panaso n i c  C l a s s i c  BF -110
(BF-110PE/B-R), виробник - Індонез ія ,
пластиковий, колір - червоний, криптонова
лампа, на дві великі батарейки (тип D), новий.,
180 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.

Ліхтар антиквар. багатофункц., зі змінним
кольор. світла, блок живл. акум., нов., не був в
корис., 300 грн. т. (098)602-0737.

Ліхтар вуличний, 200 грн. т. (067)182-2992.

Лампу від комарів, "Powermat", Німеч., діє на
50  м . к в . ,  700  грн .  т .  (068 )054 -6363 ,
(095)339-0650.

Лампу керосин. летуча миш нов. в роб. не
було, 550 грн. т. (096)825-1076.

Прожектор  Кол .  ко рпуса-с ірий.Вир.в
Кита ї .По тужн і с ть -20 w   К і л - ть
світодіодів-40.Яск.світіння-6000К(хол.біле
св і тло ) .  Мо жл .мо нтуван ня  на  с т і н у  і
т.п.Габ.:179х139х48мм.Вага-640грам., 120
грн. т. (066)669-1403, (073)424-6503.

Прожектор хор. ст., 250 В, 1000 Вт, 350 грн. т. 
(096)825-1076, (067)304-1588.

Світильник для вуличного освіт., а також для
гаражів, підвалів, комірок, кріпиться до стелі
або  ст іни,  плафон скля н. ,  200 грн.  т .
(098)602-0737.

Світильник підвісний та настін., мож. окр. (70
грн.), 250 грн. т. (097)625-3646, (099)383-9215.

Дзеркала
120х45 з сірим напиленням, 320 грн. т.
(067)278-4546.

40х90 нов., в упак., 150 грн. т. (067)674-3747.

48х76 товщ. 6 мм, вага 5 кг, раритет СРСР, 370 
грн. т. (097)544-3299.

56х32 прямокутне, 280 грн. т. (032)221-7624,
(096)463-2924.

56х32 прямокутне, 380 грн. т. (050)025-0292.

58х80,5 краї зашліфовані та з трико, можл. для 
примірочних продавців одягу, 35 грн. т.
(095)837-4449.

60х40 овальне, 430 грн. т. (032)221-7624,
(096)463-2924.

60х40 овальне, 580 грн. т. (050)025-0292.

70х40 декор., прямокутно-фігур. фор., 150
грн. т. (067)674-3747.

75х55 нов., в ванну або мож. повісити в
корид., 500 грн. т. 275-3228, (096)450-2749.

Вішаки
Вішак для кухні трикутник білий з гачками
17шт для кришок горняток, 50  грн.  т .
(099)111-2018, (097)696-0637.

Вішак з пластику на стіну, невел., біл. кол.,
майже нов. Вир. Польща. Довж. 27 см. шир. 4,5
см., 80 грн. т. 230-9856, (066)901-0134.

Комплектуючі та
аксесуари

Абажур склян., мат., вис. 14 см,отвір діам. 6
см ,  раритет  пово єнний ,  60 0  грн .  т .
(097)544-3299.

Лампу  "B r i l l e " ,  г алог енну  M R16 ,  з
рефлектором 35W/220V, для точкового освіт.,
16  шт . ,  200  грн .  т .  ( 098)615 -0560 ,
(050)130-3790.

Плафон з візерунчатого скла прямокут. 10х10, 
вис. 14см-2шт, 50 грн. т. (032)222-6524.

Плафон  склян.  для  лампи,  40  грн. т .
(063)837-4219.
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Навчання і освіта
Освіта колективна (курси,

тренінги, ВНЗи)

Íîìåð â³ä 2022-12-22 

Êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ,
ï³äãîòîâêà äî
ÇÍÎ.Ïåðåêëàäè,
ëåãàë³çàö³ÿ,àïîñòèëü,
íàâ÷àëüíà ë³òåðàòóðà.
Àãåíòñòâî ³íîçåìíèõ ìîâ
Íàòàë³¿ Äÿ÷óê. ò.
(032)242-7002,
(032)242-0882.

398
Робота в області та за

кордоном
В області

Автослюсаря на авторозбірку , знах. в С.Красів ,
Миколаїв. р-н, 20000 грн. т. (067)341-4464, (з 18:00
до 23:00) Микола Орестовича, (067)728-4663.

Посудомийки Гр. 2/2, Пустом. район(Наварія). З/п
9000рн. т. (067)428-1782, Марія, (063)184-4612,
Люба.

За межами країни

Âàêàíñ³¿ â Ïîëüù³, ×åõ³¿
Â³äêðèâàºìî ðîáî÷³,
ñåçîíí³ â³çè. Áðîíþºìî
àâòîá. êâèòêè Ïîëüùà,
Ëüâ³â-Ïðàãà,
Ïðàãà-Ëüâ³â(àâòîáóñ
ì³æíàðîäíèõ ñïîëó÷åíü).
Ïîâíèé þðèäè÷íèé
ñóïðîâ³ä. Ë³ö.¹507860ÀÃ
ÌÏÑÏÓ â³ä 28.02.2011, ÏÏ
"Ä³ì Àðò". ò.
(067)928-2602.

Резюме (шукаю роботу)
Водія вік 51р., без шкід. звич., кат. В, С, Д, Е, стаж
роботи на автомобілях 23 р.,. т. (068)059-0974,
(093)494-3694.

Представника Фізіолог (ЛНУ ім.Франка), досв. в
управлінні, освіті, продажах. Володію польською,
вивчаю індонезійську. Розглядаю пропоз. з можл.
розвитку у оздоровчих практиках. Україна, Індонезія,
Європа. 52р., 90000 грн. т. (067)672-2580.

400
Топ-менеджмент, директора.

Підбір кадрів
Резюме (шукаю роботу)

Директора викон. Мав досвід роботи виконавчим
директором  у  Л ьв і в .  областн ій  орган і зац і ї
роботодавців. т. (067)353-4395.

Керівника , предст. В/о (фізіолог). Досвід створ.,
управл. підрозд., роботи з клієнт. Прац. керівником
філії, відділу, директором школи, редактором ЗМІ.
Володію польс., вивчаю індонезійську. 52р., 70000
грн. т. (067)672-2580.

401
Маркетинг, PR, торгівля. Спец. 

з продажу. Касири.
Керівники. Маркетологи.

Мерчендайзери
Адміністратора Обов’язково з досвід. роботи з
прод  харч  та  1С ,  прийом,  внесення  в  1С ,
ц і ноу творення ,  повернення т а  обм і ни ,
відкриття/закриття зміни, інкасація Гр. 2/2 ;
3/3,(8:00-21:00) Локація: Наукова, 11000 грн. т.
(096)512-2111.

Маркетолога вакансія для рекламіста в соцмережах 
та тел. зн.англ.мови., 20000 грн. т. (098)262-6308.

М а р к е т ол о г а  пропоную  роб .  у  фонд і .  т .
(098)262-6308.

Спеціалісти з продажу
нерухомості

Р і е л т ор а  Оренда  к вартир ,  20000  грн .  т .
(098)697-8612.

Касири і продавці-касири

Êàñèð³â ëîêàö³¿ íàÿâí³ ïî
óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà. Ã³äíà
çàðîá³òíà ïëàòà, ãðàô³ê 2
÷åðåç 2, îô³ö³éíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ò.
(067)465-1730,
(097)959-0430.

Касира запр. на роб. в прод. маг. ЗП від 9 тис/ міс
Локація: вул. Личаківська 112. Гр. 22 ( 8.00 до 22.00 )
Офіц. працевлашт., вчасна опл. т. (095)287-3279.

Касира локації наяв. по усіх р-нах міста Гідна зароб.
пл . ,  г р .  2  ч ерез  2 ,  оф іц .  працевлашт .  т .
(067)465-1730, (097)959-0430.

Продавця-касира " Свій Маркет" запр. на роб.
продавця-касира за адрес. м. Львів Франків.,
Сихівський, Личаківський,Залізничний р-ни Гр.
роботи 2/2. Вчасна виплата зп, кар. ріст, роб. біля
дому., 10000 грн. т. (067)390-4745.

Продавця-касира (Наукова) у продукт. маг. Можл.
без досв. роботи є навч. Погод. опл., від 9500 грн.,
гр. 2/2 або 3/3. Вчасна опл. 2/місяць. Друж. колект. та 
г арн і  умови . ,  9500  грн .  т .  ( 096 )512-2111,
(067)654-2111.

Продавця-касира  Престижна мережа АЗС
пропонує вакансію оператор- касир, продавець Ми
надаємо: Офіц. працевлашт. Дотримання всіх
соціальних гарантій. Гідну оплату праці. Дружню
команду та підтримку., 11000 грн. т. (097)481-7785.

Спеціалісти і продавці
товарів

Менеджера з прод. канцтоварів. т. (097)595-4393.

Ïðîäàâö³â òîðãîâîãî çàëó. 
Ëîêàö³¿ íàÿâí³ ïî óñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Ã³äíà
çàðîá³òíà ïëàòà, ãðàô³ê
ïí-ïò ç 8:00-17:00. Ìåðåæà 
ìàãàçèí³â "Áëèçåíüêî". ò.
(067)465-1730,
(097)959-0430.

Продавця Маг. "М'ясна комора", вул. Лисеницька,
2а (р-н Пасічна). Гр.: потиж. Продукти харч., свіже
м'ясо та копченості. Кури-гриль. Всі деталі при
зустрічі або по тел. Став. 500 грн з переглядом. т.
(067)857-6626.

Продавця в маг. на Сихові Досвід роботи є
обов’язковим. Офіц. працевлашт. З/п 500-600 грн в
день Гр. роботи 9.00-21.00 7/7 Вул. Вернадського,
42, 8000 грн. т. (096)200-7326.

Продавця в маг. непродовольчих тов. в р-ні центру.
т. (067)671-3216.

Продавця в маг. прод. по вул. Вірменська,3 (центр).
Гр.: тиж. через тиж., або три через тои. З 9.00-23.30.
З/П: став. на період війни 550 грн+ таксі до дому. т.
(067)857-6626, Микола.

Продавця гастрономії у маг. Локації наяв. по усіх
р -нах  м і ст а  Г і дна  з ароб .  пл . ,  зр уч .  гр .  т .
(067)465-1730, (097)959-0430.

Ïðîäàâöÿ ãàñòðîíîì³¿.
Ëîêàö³¿ íàÿâí³ ïî óñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Ã³äíà
çàðîá³òíà ïëàòà, ãðàô³ê. ò.
(067)465-1730,
(097)959-0430.

Продавця запр. на роб. в продукт. суперм.
"Рукавичка" Локація: вул. Боткіна (р-н вул. В.
Великого). Гр. 33 з 8.00 до 18.00. т. (095)287-3279.

Продавця на викладку тов. в продукт. маг. Локація -
вул. Караджича, 29 (р-н Виговського)   Графік 2/2 з
8.00 до 16.00. Офіц. працевлашт. т. (095)287-3279.

Продавця продовольчих тов. в маг. по вул.
Повітряна, 24. т. (032)267-3396, (068)500-0076.

Продавця торг. залу Локації наяв. по усіх р-нах міста
Г ідна зароб. пл.,  гр.  пн-пт з 8:00-17:00.  т.
(067)465-1730, (097)959-0430.

Резюме (шукаю роботу)
Менеджера по роб. з клієнт., опер. ПК, на дому, за
комп'ютером, в телефонному режимі.  Прац.
адміністратором у Фейсбук, є досвід роботи в
телефонному режимі (продзвонював тел. баз.)
Закінчив курси, 2000 грн. т. (098)577-5887.

Продавця в ТРЦ "Привокзальний"  Досвід роботи. т.
(093)215-5625.

Продавця в антикварному салоні. Вік 50 р., вища
осв., є досвід у сфері інтернет-продаж антикваріату і
книг. т. (067)460-0077, Андрій Миколайович,
264-4646.

404
Економісти і юристи.

Офіс-менеджери і диспетчери
Економісти і бухгалтера

Економіста з фінанс. роботи реклам. агентства.
Знан. бух. обліку, 1С, звіт., знан. Ексель, ЗП 17000
грн в міс. т. (096)872-8037, (032)270-9900.

Телефонні диспетчери.
Оператори ПК

Диспетчера роб. з авторами проектів по і-нету та
тел. т. (067)385-1756.

Резюме (шукаю роботу)
Бухгалтера Вед. ФОП,ПП, ЮО єдин. податок, заг.
сист., досвід проходження перевірок, д/р років,
в і ддалено  в і д ,  80 0  грн .  т .  ( 0 67 )35 6-7344 ,
(093)694-4570.

Бухгалтера для ОСББ. ДР головним бухгалтером
більше 20 р., зараз на пенсії. т. (095)066-1771,
(099)250-2706.

Диспетчера на телефоні, чол., знан. ПК, є влас.
комп., на дому. т. (098)577-5887.

406
Програмісти, адміністратори,

ІТ
Програмісти

Програміста вмін. моделювати інтернет-сайти,
частк. зайнят. т. (098)697-8612.

Адміністратори. Контент
менеджери

Контент-менеджера для студ. збір контактів
автор. проектів з сайтів. т. (067)385-1756.

Інші спеціалісти ІТ
Коректора сайтів. т. (067)385-1756.

410
Охорона і безпека. Колектори

та інспектори
Охорона і безпека

Охоронця вул. Наукова та вул.Старознесенська в
прод. маг. Досвід роботи в охороні обов. Опл.
погодинна+доплата за затримання. Гр. - 2д/2н/2в
Стаб. виплата з/п 2 рази на міс., 10500 грн. т.
(096)512-2111.
Охоронця на пост. роб. в охор. ф-му, досвід роботи
від 1 р., 9000 грн. т. (067)616-3115.
Охоронця у рестор. вул.Городоцька. Досвід роботи
в охороні обов. Опл. погод. Графік-1/2 доба. Стаб.
виплата з/п (2 рази на міс). Відповід., уважного, без
шк ід .  звич . ,  10000  грн .  т .  ( 096 )512-2111,
(067)654-2111.

Резюме (шукаю роботу)
Охоронця сторожа, опер. відеонагляду. Є досвід
роботи в даній сфері., чол. 65 р. пенс. фіз. здоровий,
без шкідл. звич. т. (067)307-8068, (032)238-9459.
Сторожа Чоловік 49 років.Є досвід роботи.Охорону
не пропон. т. (068)769-9456.
Сторожа офіцер запасу, володію ПК. Роботу на
будівництві і з фізичними навантаженнями не
пропонувати. Алкоголь не вживаю зовсім і не курю. т.
(093)638-5323.
Сторожа чол. без шкід. звич., уваж., пункт., без
проблем зі здоров'ям. т. (067)972-7801.
Сторожа чоловік. т. (067)266-1568.

411
Логісти, водії, експедитори,

кур'єри, листоноші
Водії, експедитори,
кур'єри, листоноші

Водія кат. В, С (Епіцентр, вул. Городоцька, 302).
Обов.: дост. тов. до клієнта. Вимоги: дбайливе ставл.
до авто (Газель, Iveko), знан. міста та обл. Офіц.
працевлашт . ,  соц .  п а к .  т .  ( 095 )273 -9334 ,
Телефонуйте за деталями.
Водія кат. С1. Офіц. працевлашт. т. (067)714-5454,
(з 09:00 до 21:00).
Водія на авторозбірку. Розвозка автозапч. клієнтам і
на нову пошту  Гр. з 9 до 18, 12000 грн. т.
(067)341-4464, (з 18:00 до 23:00) Микола Орестович,
(067)728-4663, (з 09:00 до 15:00) Ольга Ігорівна.
Водія-вантажника на авто компанії (Газель
2016р.в.). Гр. пн-пт. Дост. прод. по магаз. мережі.
Права кат. В досвід роботи на вантажному авто обов.
Відсутність шкід. звич., 12000 грн. т. (067)654-2111.

Âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà
Çàïðîøóºìî âîä³¿â
êàòåãîð³¿ Å íà ïîñò³éíó
ðîáîòó ÷³ï íå îáîâÿçêîâî.
Áåç "øê³äëèâèõ" çâè÷îê.
Ñòàæ âîä³ííÿ. Òåõí³êà
ñïðàâíà, îáñëóãîâóºòüñÿ
â÷àñíî. Íàÿâí³ñòü çàê.
ïàñïîðòà. Êðóãîðåéñ
Óêðà¿íà-Ìîëäîâà., 40000
ãðí. ò. (067)730-6218.

Водія-охоронця в приват. охор. ф-му у місті Львові. 
З/п 10000. т. (067)703-3417, (063)748-6690.

Водії габаритної авто- та
спецтехніки

Водія вант. а/м, роб. по Львову та обл. - перевез.
металоконс. та вироб. з металу + розвантажувальні
роботи, ін. роботи З/п, 20000 грн. т. (032)252-1717,
(096)627-7602.

Водія на трактор в с. Рясна-Руська. Баж. прож.
поруч. т. (068)681-0215.

Водія навантажувача, денно, з/п 16000 — 17000 грн.
Місто Львів, вул. Ковельська 109 (вхід з вул. Б.
Хмельницьк. 212). т. (067)946-5577.

Водія-далекобійника Права кат. Е, чіп-карта водія, 
закорд. пасп. Умови роботи: вантажоперевезення:
Україна, Польща, Чехія, 50000 грн. т. (097)733-3375.

Водія-далекобійника кат. В, С, Е, по Укр., 2 рази в
тиж. Львів-Київ, Львів-Одеса. З/П по домовл. А/м
тягач Рено Магнум 2007 р. Автомат,причіп(тент).
Детальніше по тел., 16000 грн. т. (095)335-3550.

Резюме (шукаю роботу)

Водія з влас. авто. Екон. а/м, 2013 р. Влаштовує
довіл. гр. роботи, 100 грн. т. (067)158-9684.

Водія к АВС стаж водін. 28р. роб. в офіс або приват.
гот. до відряджень, осв. середня-спеціальна, з гідною 
оплатою. т. (068)229-7678.

Водія кат. А, В, С, на підпр. або приватного, стаж
роб. 22 р., закорд. пасп., можливі відряд. т.
(068)229-7678.

Різноробочого Чоловік 65 р. пенс. фіз. здоровий,
без шкід. звич. шукаю роб. осв. середньо-технічна,.
т. (067)307-8068.

412
Працівники автосервісу і

автомийки. Оператори АЗС.
Автоелектрики

Автоелектрика (ремонт електрообладнання легк.
авто ), офіційно, ПРАТ "Галичина-Авто", вул.
Городоцька, 282. З/п відрядна від, 15000 грн. т.
(067)550-0899, (з 09:17) Пн-Пт, (067)550-4983, (з
09:17) Пн-Пт.

Автомеханіки і слюсарі
Механіка-моториста рем. палив. апаратури авто,
в т.ч. Мерседес. Пов. зайнят., офіційно, вул.
Городоцька, 282, Галичина-Авто. Опл. відрядна від,
15000 грн. т. (032)232-0758, (067)550-4983.

Слюсаря  з рем. легк. а/м, вант. а/м Офіц.
працевлашт . ,  ПрА Т  " Галичина -А вто " ,  в ул .
Городоцька, 282. З/п відрядна від, 15000 грн. т.
(032)232-0758, (067)550-0320.

Інші спеціалісти
автосервісу. Оператори

АЗС
Паркувальника на вуличну парковку. Без шкід.
звич. Зп 15000 грн. т. (093)595-6953.

415
Працівники складу.

Вантажники
Зав. складом, комірники,

розпорядники
Комірника " Свій Маркет " запр. на роб. комірника
за адрес. м. Львів, вул. Городоцька, 242. Гр. роботи
2/2 або 5/2. Вчасна виплата зп., 14000 грн. т.
(067)390-4745, (з 09:00 до 18:00) Ольга.

Комірника Прийом товаро-матеріальних цінностей.
Перев.  в ідпов ідност і  к ількост і /якост і  тов.  з
прихідними док. Організ. відвантаження і збер. тов. т. 
(095)273-9334.

Оператора-приймальника на відділ. на 4 год. в
день 5/2 плаваючі вихід. З/п 5000-7000 на руки. т.
(067)539-7857.

Оператора-приймальника на відділ. на 6 год. в
день 5/2 плаваючі хідні. З/п 7000-9000 на руки. т.
(067)539-7857.

Приймальника вантаж. на відділ. Нов. Пошти (АС
Західна)  повн. роб. день , 13000-15000 на руки. т.
(067)539-7857.
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Вантажники
Вантажника  Запр.  на  роб.  мережа магаз .
"Рукавичка" р-н Нового Льв. Офіц. працевлашт., гр.
5/2, вчасна опл. т. (050)376-0919, (095)499-7893.
Вантажника в продукт. суперм. Локація: вул. Львів,
Кн.Ольги ,5б.Графік роботи 5/2, оформ. офіц., опл.
праці 2 рази на міс. т. (050)376-0919.
Вантажника на авторозбірку  С.Красів , Миколаїв.
р-н, 500 грн. т. (067)341-4464, (067)728-4663.
Вантажника на пост. роб. у Львів. логістичний центр 
ТОВ "Архімагір". т. (067)453-4712.

Âàíòàæíèêà òåðì³íîâî íà
âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî.
Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê,
ïí-ïò ç 8.00 äî 18.00,
ñóáîòà çà áàæàííÿì.
Çíàõîäèìîñÿ â ðàéîí³
Ìîòîçàâîäó. Çàðïëàòà â³ä
500 ãðí. Àâàíñ ðàç â
òèæäåíü., 600 ãðí. ò.
(095)401-3218.

Вантажника-комплектувальника м'яса. м.Львів,
вул.Угорська,22. Офіц. працевлашт., вчасна опл.
праці, кар. ріст. Запр. мережа магаз. "Рукавичка". т.
(050)373-3521, (095)287-3279.
Вантажника-різнороба на в-во. т. (098)695-0114.

Âàíòàæíèêà-ôàñóâàëüíè
êà ì'ÿñà. ì.Ëüâ³â,
âóë.Óãîðñüêà,22. Îô³ö³éíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â÷àñíà
îïëàòà ïðàö³, êàð'ºðíèé
ð³ñò. Çàïðîøóº ìåðåæà
ìàãàçèí³â "Ðóêàâè÷êà". ò.
(050)373-3521,
(095)287-3279.

Ð³çíîðîáî÷èõ
âàíòàæíèê³â,
ñîðòóâàëüíèê³â ( ð-í Ðÿñíå
-2 Êîíâåºðíèé çàâîä).
Ãíó÷êèé ãðàô³ê, ç/ï 2 ðàçè
â ì³ñÿöü â³ä âèðîá³òêó. ò.
(096)316-7355.

Інші працівники складу
Комплектувальника на склад, гр. змін. (ніч/ніч-2
вих.) Оф. прац., склад. по наклад. хлібобул. вироб.
Довіз з Самбір. та Мостис. напрямки. Львів, вул.
Городоцька, 168. т. (067)350-6456, (067)350-9611.
Комплектувальника тов. м.Львів, вул.Угорська,22.
Офіц. працевлашт., вчасна опл. праці, кар. ріст. Запр. 
мережа магаз. "Рукавичка". т. (050)373-3521,
(095)287-3279.

Êîìïëåêòóâàëüíèêà
òîâàð³â. ì.Ëüâ³â,
âóë.Óãîðñüêà,22. Îô³ö³éíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â÷àñíà
îïëàòà ïðàö³, êàð'ºðíèé
ð³ñò. Çàïðîøóº ìåðåæà
ìàãàçèí³â "Ðóêàâè÷êà". ò.
(050)373-3521,
(095)287-3279.

Покувальника  позмінно, 3n від 12000 грн.,
фізичновитривалий, в. Ковельська, 109( вх. з в. Б.
Хмельницьк., 212). т. (067)353-3314.
Помічника на склад з правами водія. Роб. в центрі
міста. т. (067)671-3216.

Ñîðòóâàëüíèêà ÏÅÒ
ïëÿøêè/ïë³âêè/ìàêóëàòóðè
. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê.
Ïí-Ïò ç 8.00 äî 18.00, îá³ä, 
ïåðåðâè. Ñóáîòà çà
áàæàííÿì. Ðàéîí
Ìîòîçàâîäó (âóë.
Ãîðîäîöüêà). Ç/ï â³ä 500
ãðí. Àâàíñ ðàç â òèæäåíü.
Òåðì³íîâî, 500 ãðí. ò.
(095)401-3218.

Фасувальника з технічними навиками, в центрі
міста. т. (067)671-3216.

Резюме (шукаю роботу)
Вантажнка 2 чол. т. (097)157-2232.
Різнороба підсобника Прож. в м Львів Розгл. всі
пропоз. т. (097)586-4195.
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Легка і важка промисловість.

Будівельники. Техніки
Легка промисловість.

Модельєри

Çàãîò³âåëüíèê³â âåðõó
âçóòòÿ ïî øê³ð³
(ñêëàäàëüíèêà âåðõó
âçóòòÿ). Áðóñîâùèêà âåðõó
âçóòòÿ. Ïîñò³éíà ðîáîòà. ò.
(067)785-5003.

Заготівельника верху взуття (шкіра) на пост. роб.
(цілий рік), гідні умови праці, з/пл від 25 000. т.
(067)740-5528.
Заготівельника верху взуття, з ДР, на пост. роб.,
хор. умови, друж. колект., вис. потиж. з/п без
затримок. т. (067)664-3676, Володимир.
З а г о т ів е л ь н и к а  в ерх у  в зу т т я .  Шк і ра .  т .
(067)673-2189.
Заготівельника верху шкір. взуття з досвід.
роботи,терміново, можл. пов. або частк. зайнят.,
можл. пош. на дому, 25000 грн. т. (093)802-4594.

Çàêð³éíèêà âåðõó âçóòòÿ.
ò. (099)522-7571.

Закрійника
 шк іряного взуття, на
пост ійну роботу.  т .
(067)757-5555.
Затяжчика верху взуття (шкіра). Зароб. пл. від 25
000 грн. Потижн. розрах. Забезпечені генераторами.
т. (067)740-5528, Олег.

Затяжчика
 шк іряного взуття, на
пост ійну роботу.  т .
(067)757-5555.

Ìàéñòðà Øóêàºìî
äîñâ³ä÷åíîãî ìàéñòðà (íþ)
ç ïîøèòòÿ ñóìîê,
íàïë³÷íèê³â, "áàíàíîê" òà
ðåìîíòó
øê³ðãàëàíòåðíåéíèõ
âèðîá³â. Á³ëüøå äåòàëåé çà 
âêàçàíèìè íîìåðàìè
òåëåôîíó. ò.
(067)757-5555.

Розкрійника Швейне підпр. запр. на пост. роб.
к вал іф.  роз кр і йника  одя гу . ,  15000  грн .  т .
(067)369-8020, (097)475-3272.

Швачки Гр. роботи через день., 15000 грн. т.
(067)369-8020, (097)475-3272.

Швачки На підпр. з пош. сумок та рюкзаків запр.
кваліфікованих швачок. Стабільно вис. та своєчас.
опл .  прац і . ,  15000  грн .  т .  ( 097)475 -3272 ,
(067)369-8020.

Швачки Нов. сучас. облад., комфорт. виробничий
простір. Працюємо щодня з 8.00 до 16.30. Зруч.
розташ. ф-ки, поруч зуп. транс., опл. поопераційна.,
15000 грн. т. (067)313-6499.

Швачки  У  зв 'язку  і з  зб ільшенням виробн.
потужностей швейне в-во запр. на роб. швачок. Вис.
з/п, хор. умови праці. Вул. Зелена, 238., 15000 грн. т.
(097)475-3272, (067)369-8020.

Швачки в ательє по рем. одягу, р-н в. Мазепи, на
пост. роб. т. (097)504-2327.

Швачки на фабрику взуття, на повну зайнят., р-н
Рясне. т. (067)664-3676, Євген.

Øâà÷îê çàïðîøóº íà
ðîáîòó ô³ðìà "ÃÀË ÌÎÄÀ".
Ç/ï â³ä 12000 - 15 000 ãðí.
âóë.Ñàäîâà 2à/12. ò.
(097)533-8883.

Швеї Роб. зі шкірою, в-во взуття. Дуже хор. умови
праці, пост. зайнят., вис. зароб. пл. т. (067)946-4085.

Інженерно-технічні
працівники (ІТП)

Інженера-конструктора з відповідною освітою та
ДР. Знах.: Стрийська-Наукова, 12000 грн. т.
(032)242-9594.

Електротехніки
Електрика В ТРЦ електрик, роб. позмін. 2 через 2.
з/пл піс. співбес., 1 грн. т. (050)370-2726.

Слюсаря-електрика Гр. змін., день/ніч-2вих.Оф.
працевлашт. Досвід роботи обов. Львів,  вул.
Городоцька, 168. т. (067)350-9611, (067)351-3939.

Зварювальники
Зварювальника на підпр. Повн. роб. день, з/п від
вироб., але не мен. 17000 грн. т. (096)627-7602,
(032)252-1717.

Будівельні та
оздоблювальні професії

Бруківника дорожнього робітника ЗП 15000 — 20000 
грн. т. (097)231-8120.

Деревообробка і
виробництво

Столяра з досвід. роботи з масивом деревини. Хор.
умови праці. Можл. ночівлі для іногородніх. Р-н Рясна
Руська., 16000 грн. т. (067)711-1218.

Столяра на підпр. З/п від 16000 грн. Повн. роб. день
з 8:00 до 17:00 (обід з 12:00 до 13:00).  т.
(096)627-7602, (032)252-1717.

Шліфувальника вироб. з дер. З досвід. роботи з
масивом деревини. Хор. опл. та умови праці, р-н
Рясне, з/п 10000-12000 грн. т. (067)711-1218.

Металообробка і
виробництво

Маляра порошк. фарб. Вимоги: налаштованість на
рез-тат, відсутність шкід. звич., відповід. Обов’язки:
порошк. фарб. метал. вироб. З/п обговорюється при
співбес., 16000 грн. т. (032)252-1717, (096)627-7602.

Різнороба Поряд., баж. прац. на рез-тат, вмін. прац. 
з  і н с трументом  т а  облад . ,  12000  грн .  т .
(032)252-1717, (096)627-7602.

Слюсаря-інструментальника на підпр. З/п від
вироб., але не мен. 20000 грн. т. (096)627-7602,
(032)252-1717.

Токаря на підпр. З/п від вироб., але не мен. 20000
грн. т. (032)245-8091, (096)627-7602.

Фрезерувальника на в-во, роб. офіц., 12000 грн. т. 
(032)242-9594.

Інша промисловість і
виробництво

Оператора з досвід. роботи на автоматичному або
напів автоматичному верстаті для вир. сітки рабиці.
В-во в р-ні вул. Зеленої. т. (096)893-3023, ( до 19:00).

Оператора з програмним керуванням (ЧПУ), з ДР, а
також учень опер. ЧПУ на підпр., роб. офіц. т.
(032)242-9594.

Оператора з розливу на в-во миючих засобів. Вис.
зароб. пл. Гр. роботи понеділок- пятниця з 9 до 18.
Вимоги: без шкід. звич., відпов. т. (098)695-0114.

О п е р а т ор а  позм інно ,  3n  в і д  15000  грн . ,
фізичновитривалий, в. Ковельська, 109( вх. з в. Б.
Хмельницьк., 212). т. (067)353-3314.

Поклейщика етикетки на бутилку. Гр. роботи пн-пт
9-18. т. (098)695-0114.

Слюсаря механо-складальних роб. з/п від 16000
грн. Роб. з метал. конструкціями. Повн. роб. день з
8 :00  до  17 :00  ( об ід  з  12 :00  до  13 :00 ) .  т .
(032)231-8992, (096)627-7602.

Промисловий і побутовий
ремонт і обслуговування

Оператора ЧПУ на підпр. Вмін. прац. на верстатах з
ЧПУ З пн. по п’ятницю з 8:00 - 17:00 (обід з 12:00 до
13:00). Опл. 20000 грн. т. (096)627-7602.
Різноробочого роб., 400 грн. т. (098)697-8612.
Сантехніка  сантехнік наладчик, 500 грн. т.
(098)697-8612.

Резюме (шукаю роботу)
Інженера роб. чоловіку любу крім вантажника.,60 р., 
Виша осв., беспер. стаж роботи, відпов. т. 275-3228,
(063)623-0689.
Бетонувальника-муляра муляра, бетонувальника, 
демонтажні роботи, буд-во, для 2-6 люд., є свій інстр. 
т. (096)357-1775.
Виконроба завгоспа, мех., елект. стаж роб. в
країнах ЄС, навики управл. персон. т. (097)243-9161.
Демонтажника зайвих, застарілих ( непоправно
пошкоджених і інших ) обєктів. З щоденною оплатою.
т. (097)803-3919.
Електрика на пів ставки. т. (097)296-8045.
Маляра  внутрішніх  і  зовнішніх  поверхонь (
фарбування ). Є вагомі знання і ДР. З щоденною
оплатою ( за домовленістю ). т. (097)803-3919.
Маляра штукатура. т. (097)586-4195.
Муляра баж. з прожив. Стаж роботи 28 років. т.
(067)583-9729.
Підсобника 2 чол. т. (097)157-2232.
Підсобника Хлоп. 37 років є ДР на будові. т.
(068)503-4539.
Підсобника  або різнороба, з поденною  або
потижневою оплатою. Досвід роботи на будівництві.
т. (097)973-6177.
Підсобника  або різнороба, з поденною або
потижневою оплатою. т. (098)622-6292.
Підсоб ника  р і знороба .  т .  ( 067 )958-4123 ,
(093)231-9212.
Підсобника чоловік. т. (096)149-7070.
Різнороба або маляра, штукатура. т. (067)954-8123, 
Володя, (093)231-9212.
Різнороба працю з поденною оплатою .Від 90гр
годину. Дешо вмію, знаю.Працьовитий, відпов., 100
грн. т. (099)301-6285.
Різнороба хлоп. 27р., є ДР на будівництві. т.
(068)503-4539.
Різноробочого 2 чол. т. (097)157-2232.
Ризноробочого на будивництви е Д.р опл. вид
виробитку або подено. т. (093)799-7287.

418
Харчова промисловість.

Заклади харчування
Харчова промисловість

Ïåêàð³â ãàñòðîíîì³¿.
Ëîêàö³¿ íàÿâí³ ïî óñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Ã³äíà
çàðîá³òíà ïëàòà, ãðàô³ê
2/2. Ìåðåæà ìàãàçèí³â
"Áëèçåíüêî". ò.
(067)465-1730,
(097)959-0430.

Пекаря "Свій Маркет" запр. на роб. пекаря з досвід.
за адрес. м. Львів, вул. Костюшка, 6 (Галицький р-н.)
та вул. Пасічна, 92 (Личаківський р-н.). Гр. 2/2.
Вчасна виплата зп, друж. колект., 12000 грн. т.
(067)390-4745, (з 09:00 до 18:00) Ольга.
Пекаря на роб. в продукт. маг. Локації наяв. по усіх
р-нах  м іста .   Г ідна  зароб .  пл . ,  гр .  2 /2 .  т .
(067)465-1730, (097)959-0430.
Тістороба в булочний цех,графік змін: день/ніч/2
вих., довіз з Мостиського та Самбірського напрямків,
хліб щозміни. Львів, вул. Городоцька, 168. т.
(067)350-9611, Вул. Городоцька, 168, (067)351-3939.

Працівники кухні в
закладах харчування

Кухаря РГК Скіфія шукає кухарів: гаряч. проц., суші,
кондитер і піцмайстер. Зароб. пл. від 10500 до 15000
грн./міс. Гр. роботи: з 11:00-22:00. Кіл-ть змін від 15
роб. днів по бажанню. т. (067)204-5240.
Кухаря Рестор. в центрі міста на пл.Ринок 5 оголош.
конкурс на вакантну посаду кухаря м'ясо-рибного
цеху. Позмін. гр. 2/2 або 3/3 9:00-20:00. Вчасна з/п
2р/міс. Деталі роботи на співбес., 13000 грн. т.
(068)562-6001, (з 09:00 до 17:00).
Кухаря вул. Повітряна, 24. т. (032)267-3396,
(068)500-0076.
Кухаря з досвід. роботи в рестор. в центрі Льв. Роб.
позмін. 8.00-22.00. Мож. прож. на час роботи, 14000
грн. т. (067)671-4677.
Кухаря  на  гарячий та холодний цех.графік
9,00-21,00.робота потиж. 7/7 кафе знах.  на
вул.Гетьмана Мазепи(Балатон) всі умови про тел. т.
(067)999-0225.
Кухаря на ліпку напівфабрикатів. Без шкід. звич.
Шукаємо постійних прац. Львів, вул. Заліз. 21. З/п
8000-12000 грн./міс. т. (063)884-8097.
Кухаря на повну зайнят. в піцерію "Аль Капоне".
Ставка+%+премії, навч., харч. т. (067)902-9373,
(099)237-0187.
Кухаря  на роздачу Епіцентр, б іля АС2, оф.
працевлашт., безкоштовні обіди, гр. 2/2, 10000 грн.
т. (032)235-1141, (095)283-8216.
Кухаря на холод. або на гарячі страви, з досвід.
роботи, гр. 7/7, год. роботи 10.00-21.00, з/п
висока+відсотки. Шевч. р-н, всі деталі в приват. т.
(097)595-9364.
Піцмайстра Запр. на роб. у суперм. "Рукавичка"
Локація - Горбачевського,15. т. (050)376-0919.
Піцмайстра Позм. гр. роб. Офіц. працевлашт.
Локація:смт.Грибовичі. Досвід роботи баж., але не
обов'яз. З/п (погодинна опл. праці+премія) від 8000
грн, 8000 грн. т. (050)376-0919.
Пекаря-піцмайстра Запр. на роб. мережа магаз.
"Рукавичка". Локація: Горбачевського( р-н Сахарова). 
ЗП від 8000 грн/міс Гр. 2/2 Офіц. працевлашт., вчасна 
опл. праці, кар. ріст. т. (050)376-0919.

Працівники залу в
закладах харчування

Бармена  в  кафе ,  вул .  Пов ітряна ,  24  (р -н
Левандівка). т. (032)267-3396, (068)500-0076.
Бармена з досвід. роботи кафе-бар "Анастасія"
запр. на роб. Гр. 7/7 з 10.00-22.00. З/П вис., Досвід
обов. Шевч. р-н. т. (097)595-9364, Наталія.
Офіц іа нта  Кафе-бар  " Анастас і я " ,  в ул .
Інструментальна 10 запр. на роб. офіціанта з досвід.
роботи та вмінням прац., всі умови за тел. т.
(097)595-9364, Наталія.
Офіціанта в кафе, місто Львів, вул. Повітряна, 24
(р-н Левандівки). т. (032)267-3396, (068)500-0076.

Мийники посуду
Мийника посуду. Шукаємо відповід. працівника без
шкідл. звич. Гр. 2/2, 10:00-23:00 (вечірня розвозка по 
місту). Погод. опл. з виплатою 2р/міс. Рестор. Yoki,
вул.Гнатюка 12а. Деталі на співбес., 11000 грн. т.
(068)562-6001, (з 10:00 до 16:30).

Мийниці посуду роб. потижнева.Бажано шевч
район.години роботи з 8,00-20,00, 500 грн. т.
(097)595-9364.

Мийницю посуду р-н Балатону. т. (032)294-4265.

Посудомийки Епіцентр, біля АС2, оф. працевлашт.,
безкоштовні обіди, позмін. гр. т. (032)235-1141,
(095)283-8216.

Посудомийки-прибиральниці наш рестор. знах.
в центрі міста, вул. Джер. 20, близ. ТЦ Форум. Наша
назва "МолодоЗелено", 6300 грн. т. (067)378-3728.

Резюме (шукаю роботу)
Кухаря з великим досвідом. Сертифікований кухар
шукає роботу, але хочу працювати зі своїм меню, не
плагіат і не совдепія., 1 грн. т. (093)638-5323.

Кухаря прибиральниці, сімейна пара шукає роботу
Доросла сімейна пара шукає роботу без фізичних
навантажень. Нам по 57 років, але ми не є немічні і
н епрацезда тн і ,  навпаки  тр удо гол і ки .  т .
(093)638-5323.

Мангальщика з досвід., без шкидливих звич. т.
(067)972-7801.

Піцмайстра ДР біля 6 років, з/п від 9500 грн. т.
(098)005-9077, (099)410-4484.

Шеф-кухаря з вел. д/р в Європі, в ресторані, маю
вел. досвід у відкритті закладу, з/п від, 27000 грн. т.
(096)565-5848.

420
Готелі. Клінінг і прибирання.

Господарство
Адміністратори. Працівники 

рецепції
Адміністратора в гот., м. Львів, з володінням англ.
мов., зн. ПК. Роб. позмін. З/п + преміальні. Доба
через дві, 8000 грн. т. (067)671-4677, (032)275-6124.

Покоївки. Прибиральниці.
Домогосподині. Пральниці

Домогосподині . т. (097)546-3179, (093)855-6330.

Ïîêî¿âêè-ïðèáèðàëüíèö³
Ïðèáèðàííÿ êâàðòèð
(öåíòð). Áàæàíèé äîñâ³ä
ðîáîòè, îõàéí³ñòü, àêòèâíà
ëþäèíà. Ñòàâêà+ïðåì³¿,
8000 ãðí. ò. (067)676-7374.

Ïîêî¿âêè-ïðèáèðàëüíèö³

äëÿ êâàðòèð â öåíòð³
Ëüâîâà, ùî çäàþòüñÿ
ïîäîáîâî. Ðîáîòà -
ô³çè÷íî àêòèâíà. Âèïëàòà - 
ïîì³ñÿ÷íî. Îïëàòà
600ãðí./çì³íà ( ç 9,00 äî
20,00). Ðîáî÷³ äí³: ÷åò.,
ïÿò., ñóá., íåä. ïîíåä,
12000 ãðí. ò.
(067)373-7345, (ç 11:00 äî
20:00) Òàðàñ.

Покоївки-прибиральниці
 квартир в центрі Львова, що
здаються подобово. Бажаний 
попередній  досвід і
проживання недалеко від
центру міста. Нарахування
оплати зал ежить в і д
робочого навантаження. т.
(063)352-3815.

Ïðèáèðàëüíèê³â â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà,
ãðàô³ê 2/2. ò.
(067)465-1730,
(097)959-0430.

Прибиральника на роб. в продукт. маг. Локації
наяв. по усіх р-нах міста Гідна зароб. пл., гр. 2/2. т.
(067)465-1730, (097)959-0430.

Прибиральниці Гр. з 09:00 – 18:00 (5 роб. днів),
вул. Ніщинського (Личаківський р-н), буд. 700 кв.
(прибир. ,  прасування) .  Шукаємо естетичну
працівницю з досвід. у сфері прибир. та користув.
сучас. тех. т. (067)310-1922.

Прибиральниці Запр. на роб. мережа магаз.
"Ру кавичка" ,  м .Льв і в , в ул .Мельника .  Оф іц .
працевлашт., гр. 5/2 , вчасна опл. праці.  т.
(050)376-0919, (050)373-3521.

Прибиральниці Запр. на роб. прибиральницю за
адрес.: м.Львів, вул. Княгині Ольги, 100Б. Обов.:
прибир. під`їзду Гр.: пн-пт, з 09:00-15:00. Ср. - вих.
Офіц. працевлашт., 6200 грн. т. (067)371-9794, (з
09:00 до 18:00), (032)244-0844.

Прибиральниці в кафе "Левандівський Газда",
місто Львів, вул. Повітряна, 24 (р-н Левандівки). т.
(032)267-3396, (068)500-0076.

Прибиральниці на в-во Оф. працевлашт. Гр.
п'ятиденний, суб-нед.-вих. Львів, вул. Городоцька,
168. т. (067)350-9611, (067)350-6456.

П р и б и р а л ь н и ц і  роб .  на  1  годину  в  тиж .
телефонувати піс. 18год., 200 грн. т. (098)697-8612.

Прибиральниці у продукт. маг. по вул. Симоненка.
Гр. 2/2; з 8:00 - 19:00. Опл. вчасна. Поряд. та без
шкід. звич., 6000 грн. т. (096)512-2111.

Прибиральниці у рестор. (р-н Мотозаводу)
"Балканський Дворик". Позмін. гр. 2/2; 9:00-23:00 є
розвозка, харч. Охайну, без шкід. звич., 8000 грн. т.
(067)654-2111.

Ïðèáèðàëüíèö³ ³
äâ³ðíèêà Òåðì³íîâî
ïîòð³áí³ ïðèáèðàëüíèêè â
í³÷íó çì³íó ³ äâ³ðíèê â
äåííó. Äåòàë³ çà
òåëåôîíîì. ò.
(098)313-7558, Îëåíà äëÿ
ïðèáèðàëüíèê³â,
(096)242-4054, Òåòÿíà íà
äâ³ðíèêà.Ç 9.00 äî 1.

Господарство, благоустрій, 
двірники

Двірника для прибир. прибуд. терит. новобудови.
Гр. пн.-пт. з 08:00 - 15:00. Офіц. працевлашт. вул.
Замарстинівська, 170., 6800 грн. т. (067)371-9794.

Двірника на 4-5 год. 09-13 (14): підмести терит.
складу, прибрати сміття, прибрати прилеглу терит.
(Трускавецька, 15)  з пн. по п’ятницю З/п 3000-3500.
т. (067)539-7857.

Машиніста підлогомийної маш. (Епіцентр, вул.
Городоцька, 302). Обов.: миття торговельного залу,
викон. різнороб. завдань. Гр. роб.: 2/2 (з 8 до 21
год.). Офіц. працевл., соцпакет, безк. харчув. т.
(095)273-9334.

Прибиральника терит. Зароб. пл. 7860 грн. т.
(098)923-3331.

Різноробочого роб., 400 грн. т. (098)697-8612.

Резюме (шукаю роботу)
Гардеробниці Баж. в р-ні Сихова. Жін. 57 років без
шкід. звич. т. (093)804-3686.

422
Освіта, виховання, психологія,

няні
Вихователі, няні,

гувернантки
Вихователя . т. (097)546-3179, (093)855-6330.

Няні гувернантки. т. (097)546-3179, (093)855-6330.

Íÿí³ äîìîãîñïîä.,
äîãëÿäàëüí. çà õâîðèìè ³
ëþäüìè ïîõèë. â³êó.
Àãåíö³ÿ "Îáåð³ã" äîïîìîæå 
ï³ä³áðàòè äëÿ Âàøî¿
ðîäèíè äîìàøí³é
ïåðñîíàë. Ïîðÿäí³ñòü ³
ðîçóì³ííÿ ãàðàíòóºìî. ò.
(097)546-3179,
(093)855-6330.

424
Краса, медицина, спорт.

Догляд і опіка
Перукарі

Перукаря  в  перукарню "Куртаж" на  Сихов і
(Санта-Барбара), в жін. зал. Дохід 55 % (15000-30000
грн.). Космет. салону., 25000 грн. т. (067)848-1559.

Перукаря  в  перукарню "Куртаж" на  Сихов і
(Санта-Барбара), в чол. зал. Дохід 60 % (15000-35000 
грн.). Космет. салону., 30000 грн. т. (067)848-1559.

Косметологи і манікюрниці
Майстра манікюру та педикюру в перукарню
"Куртаж" на Сихові (Санта-Барбара). Дохід 58%
(15000-30000 грн.) Космет. салону. т. (067)848-1559.

Догляд і опіка
Доглядальниці (доглядальник) для чол. (63 роки) в
Оброшино. Є можл. прож. Всі деталі по тел., 1 грн. т.
(067)224-4180, (032)810-5713.

Доглядальниці за хворими і людьми похилого віку.
т. (097)546-3179, (093)855-6330.

Резюме (шукаю роботу)
Адм ін істра тора  в  медицин і  т а
госпо дарськ о-адм і н і с тр ативн ій  д і яльн .  т .
(067)353-4395.

Доглядальниці за хворою людиною, або людиною
похилого віку, на цілий день,або в певні години,   у
Львові, чуйна, порядна, ДР. т. (097)339-9219,
(066)276-1272.

Доглядальниці по догл., опіці, няні, прибир.,
кухарки, домогосподині, продавця. Жін. 50р. т.
(067)385-1756.

Домогосподині доглядальниці за люд. похил. віку,
прибир., жін., ДР, поряд. гарант. Крім інтиму. т.
(098)564-3504.

Масажиста чоловік 51 рік, мож. в жін. баню чи
сауну, є досвід роботи на виїзд. т. (066)671-9505.

Масажиста шукаю роб. т. (099)081-1521.

425
Робота для студентів.

Сезонна. Без визначених
навичок

Пропозиція роботи
Різноробочого роб., 400 грн. т. (098)697-8612.

Резюме (шукаю роботу)
Підсобника різнороба. т. (098)517-8071.

Різнороба , підсобника, сторожа, 45 р., р-н Сихів,
Нов. Львів. т. (099)607-4177.

Різнороба мужчина, 55р., не вживаю спиртного і не
к урю  зовс ім ,  шук аю  роботу  б ез  ф і зичних
навантажень. т. (093)638-5323.

426
Iншi види діяльності

Резюме (шукаю роботу)
Помічника швеї ( спороти шви, відпороти зам.,
оверлок і т.д.) В р-ні Сихова Зеленої, Непов. день,
або кілька разів на тиж. Жін. 57 років акурат., без
шкід. звич. т. (093)804-3686.

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ÊÐÀÑÀ ÇÄÎÐÎÂ'ß 468

Послуги медичні та
косметологічні

Попит
Послугами фахівця для позбавлення від тютюнової
залеж. скорист. т. (093)702-4500.
Послугами фахівця з позбавлення залежності від
алкоголю та тютюну скористаюсь. т. (093)702-4500.

ÒÅÕÍ²ÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß 602

Обслуговування та ремонт
техніки

Пральні та посудомийні
машини

Ðåìîíò ³ìïîðòíî¿ òà
â³ò÷èçíÿíî¿ ïîáóòîâî¿
òåõí³êè (ïðàëüí³ ìàøèíè,
áîéëåðè, ïîðîõîòÿãè,
õîëîäèëüíèêè,
êîíäèö³îíåðè). Ïåðåìîòêà
äâèãóí³â. Ïðîäàæ
çàï÷àñòèí. ò.
(067)687-0572.

619
Сигналізації, відеонагляд,

домофони, дзвінки
Пропозиція

Cигналізацію розтяжка має основу з сиреною та
активатор при пееміщенні якого спарацьовуж
сиреееа.  Живл.  3 батар.  LR44/,  170 грн.  т .
(067)475-6966.
Дзвінок квартирний електр. Ід. ст. Бувший в корис.,
200 грн. т. (099)081-1521.
Муляж кам. відеоспост., 150 грн. т. (098)936-7539.

620
Теле-, відео-, аудіотехніка
Телевізори кінескопні

10" Електроніка 25ТЦ-313Д, кольор. та з/ч до нього 
(новий кінеск. 25ЛК2Ц з вiдхиляючою системою,
корп., блок живл., кадрова розгортка, АПЧГ, СКМ,
СКД-30, антенний змiшувач, 2 шт. антени), 1600 грн.
т. (099)138-8374.
12" Brown king чорно-білий, вис. 20см, вир. Корея,
перенос., в ід.  ст., є фм радіо, підключ. до Т2, адапт.
на  12В ,  в се  прац . ,  300  грн.  т .  275 -3228 ,
(096)450-2749.
13" Philips (36 см.), 450 грн. т. (063)228-8264.
14" LG Ultra slim, в роб. ст., пульт ду, скарт,
тюльпани для підкл. відео та Т2, корп. темного кол.,
350 грн. т. (097)404-7902.
14" THOMSON Б/в, в роб. ст., є пульт, сірого кол., з
кріп. на стіну, 900 грн. т. (096)669-2616.
14" Електрон б/в, в роб. ст., є пульт, кол. св. сір.,
1000 грн. т. (097)630-5317.
14,5" JVC ориг., чорн. кол., гарне зобр., пульт, 880
грн. т. (067)966-1830.
14,6" Saba чорн. кол., нероб., під віднов. або на з/ч, 
499 грн. т. (067)729-6141.
19" Unitra WZT Vela T 206 d, б/в, роб., мож. на з/ч,
200 грн. т. (093)231-3624.
20"  LG (52 см) в роб. ст., можл. торг, 500 грн. т.
(067)905-5590.
20" Електрон 423 ДІ з імпортним кінескопом. має
блок ДУ і НЧ вх. Потреб. рем. блоку живл., 300 грн. т.
(063)178-5154.
20" Електрон 51ТЦ-423ДИ, 75 Вт, можл. підкл. до
цифрово го  тюнера,  к ольор . ,  600  грн .  т .
(095)832-3563.
20" Електрон ТЦ-423ДІ, імпортний-кінескоп., ід.
ст., 750 грн. т. (067)900-6560.
20" Рекорд R-350-1, чорно-білий, 40 Вт, роб. ст.,
мож. підкл. до цифрового тюнера, 680 грн. т.
(050)532-4286.
20,4" JVC тумба в подар., можл. торг, 900 грн. т.
(063)268-7549.
21" LG (54 см.), кінескопний, плос. екр., в добр. ст.,
800 грн. т. (097)254-7215.
21" Panasonic хор. роб. ст., збір. Малайзія, докум.,
пульт. Не ламався, пломби на місці, самовивіз, 1245
грн. т. (098)124-9216.
21" Samsung CS21K3OMHZXNWT, плос. кінеск., 100 
прогр., стереозвук, скарт, тюльпани, пульт, сірого
кол., роб., ід. ст., 800 грн. т. (097)404-7902.
21" Samsung CZ-21MC3N, екр. плос., прямокут.,
діаг. 51 см., 100 каналів, в роб. ст., 800 грн. т.
(067)999-6624, 276-8621.
21" Samsung плос. екр., пульт д/у, відм. ст., ід.
звук, все прац., 400 грн. т. (068)242-3429.
21" Sony у відм. робоч. ст., в рем не був. діаг. ек.
54см., япон. кін., пульт ДУ, 2 динаміка 8Вт., все прац., 
500 грн. т. (068)242-3429.
21" Vidimax ТК-701дт-52, пульт, скарт, тюльпани,
100 прогр., сірого кол., роб., доб. ст., 275 грн. т.
(097)404-7902.
24" Фотон 234, чорно-білий, 40 Вт, можл. підкл. до
цифрового тюнера, нов. кінеск., гаран. до 10 років,
750 грн. т. (032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
27" Daewoo мод. DTH-29U7K-100D, в-во Корея,
доб. ст., з паспортом, б/в 4 р., 1700 грн. т.
(067)911-5543.
29" LG Flatron ід. ст., кінеск. не "сівший", вел. запас 
яскравості, контрасту, насиченості, незатертий
пульт., 2999 грн. т. (095)609-6026.
29" Philips 29PT5458/01, в неробочому ст., 300 грн.
т. (063)178-5154.
29" Sony KV-29X1R (72см) чорн. кол., (неробочий-
пропадає зображення), 385 грн. т. (097)251-0525.
50" Sony роб., тюнер Т2, 350 грн. т. (097)973-6240.
54" Samsung нероб. телефонувати з 11 до 22 год.,
200 грн. т. (067)732-6054.
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6" Електроніка 409Д ч/б, чорн. кол., мален., 1985
р.в., в ід.  ,майже нов.,, 400 грн. т. (099)111-2018,
(097)696-0637.
60" Sony роб., тюнер Т2, 350 грн. т. (097)973-6240.
7" Шиляліс 16ТБ-402Д, чорно-білий, нов. кінеск., є
можл. підкл. до цифрового тюнера, 650 грн. т.
(096)278-8688.
9" Електроніка 23ТБ-316Д, чорно-білий, мал., є
можл. підкл. цифр. тюнер, 800 грн. т. (096)278-8864.

Телевізори тонкі
15" Samsung Телевізор+монітор SAMSUNG з
РК-дисплеєм, діаг. 15" форм. 4:3, звук 5 Вт (2x2.5Вт). 
Роз'єми: антенний (RF), AV, аудіо x2, S-Video, SCART,
RGB, VGA, для навушників. Пульт. Ід. ст., 3500 грн. т.
(095)479-8388.
19" Senсor 1918DVBT, (не робочий), вмикається,
екр. стає червоним, потім синім, зел., переходить в
режим очікування - і те саме, на кнопки не реагує, далі 
не тестувався, 1350 грн. т. (098)936-7539.
3" Nokia TV-Е72, з FM радіо, аудіо/відео програв.,
USB каб., 850 грн. т. (095)662-1958.
3 2 "  PH I L I P S  32PHS4132 /12  Н ідерланди .
Світлодіодний LED   Роздільна здатність = 1366 x
768p. Форм. кадру = 4:3/16:9. Яскрав. = 280 кд/м.кв.
Повн. компл. з короб. та інструкціє. Не нов., нормал
ст., 6000 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
32" Philips роб., є невеличка поломка., 1800 грн. т.
(068)633-2504.
32" Toshiba В роб. ст., показує як нов., 2600 грн. т.
(068)575-6099.
37" Haier з Німеч., ориг., гарн. ст., 4350 грн. т.
(067)966-1830.
42" Samsung  EU42F5000AW Б/в без пульта і
підставки, без дефект.,  корп. Без битих пікселів,
матриця чиста з дріб. царапинами, 1920*1080 LED.
Самовив і з  ( коробки  нема ) ,  4500  грн .  т .
(067)625-9425.
42" Sharp Aquos, LC-DH77E, нероб., нога відсут.,
корп. місц. поплавл., диспл. візуал. цілий, або на з/ч,
2500 грн. т. (098)936-7539.

Проектори і проекційні
екрани

Проектор "Sharp XV-C10M", LCD, в-во Японія,
майже нов., потр. заміни лампи, 900 грн. т.
(067)251-9783.
Фільмоскоп /діапроектор Ф-49 "Танчик", раритет,
роб. ст. + діафільм, 820 грн. т. (097)544-3299.

Відео- і медіаплеєри
Відеомагнітофон "Daewoo" гарн. ст., 385 грн. т.
(097)298-9966.
Відеомагнітофон "Hitachi 727" пульт, в-ва Японія,
потреб. рем., 120 грн. т. (063)178-5154.
Відеомагнітофон GRUNDIG GV 440VPS. хор. роб.
ст., 1100 грн. т. (063)078-8083, (067)149-0843.
Відеомагнітофон касет. JVC HR D520EE з пультом
та паспортом,на з/ч, 60 грн. т. (099)374-2053.
Відеоплеєр "Anitech VP-9900 RC” (Японія). Прод. як
нероб.: для рем., або на з/ч Електр. є, пульт ДУ прац., 
но плеєр не приймає відеокасету (виштовхує її назад). 
З кінця 90 рр. не викор., 550 грн. т. (063)573-2278,
(067)890-2696.
Відеоплеєр  "Daewoo", касет.,  пал-секам, з
паспортом, або обмін на смарт. з функцією Wi-Fi., 300 
грн. т. 230-9856, (066)901-0134.
Медіаплеєр "Piliot" екр. 7", фоторамка, флешка
USB, карти пам SD, відео, муз., фото, 770 грн. т.
(067)966-1830.
Медіаплеєр "Samsung", караоке до 18 тисяч пісень
та мел., є редактор нот, синтезатор, аудіозапис, 800
грн. т. (096)278-8864.
Плеєр "Raindford LDL-4100", пульт, інструк., вкл.,
але щось не бачить диск, 160 грн. т. (050)371-2249.

Супутникові і ТБ приймачі
та антени

HD-відеоконвертер Допомагає підкл. Смарт тв
бокс до стар. телевізора і відтворювати 1080р
картинку на екр., 300 грн. т. (097)599-4275.
Адаптери Panasonic Вир.в Китаї.Колір-чорний
.Мат.-пластик. Справні, працюючі.1)Panasonic
ориг.(фото2)  Модель-PQLV16CE.роб.напруга
DC-12V/150мА. Вага адаптера-183грам, довж.
провода-190см.Габ.джеку:13,4х5,4мм, 130 грн. т.
(066)669-1403, (098)983-9862.
Антену DV3 телевізійну для прийому аналог. і
цифрових  наземних  си гнал і в ,  250  грн .  т .
(067)278-4546.
Антену внутрішню дворіжкову АтК-12-1, раритет,
100 грн. т. (099)111-2018, (097)696-0637.
Антену внутрішню/кімнатну АТК-12-1, дворіжкову,
б/в, раритет, 420 грн. т. (097)544-3299.
Антену зовнішню, метал., б/в, довж. 150 см,
добротну, 300 грн. т. (097)544-3299.
Антену супутн. цифр. ,"Варіант" Харків. Діам. тарілки 
0.9. ,3 головки, кріпл. до стіни і 15м. кабелю., 900 грн. 
т. (099)081-1521.
Відгалужувач (4 виходи-24дБ,1прох.вихід), відг.
абон. Jesmay, TAP 2874T-24 призн. для розподілу
ефір. і каб. ТВ сигналу в діапазоні 5-1000 МГц 4
абонентам у внутрішньобуд.і внутрішньокв. розводці
з загасанням-24дБ, 60 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Комплект супутниковий на 1-2 телевізори, все
налаштов.,  готове до установ.,  1400 грн. т.
(063)078-8083.
Модулі доступу x-cam, dragon twin firecrypt, t-rex,
pcmcia viaccess., 1500 грн. т. (063)078-8083,
(067)149-0843.
Приймач цифр. "Orton 4100C new", б/в, у відм. ст. –
все прац. як у новому Приймає незакодовані укр.,
рос і йськ і  і  з аруб іжн і  к анали ,  400  грн .  т .
(067)890-2696, (063)573-2278.
Ресівер DVB-Т2 GoldenStream T23(потребує
реанімаці Призн.для перегляду прогр. Т2, IPTV,
YouTube, Мегого Прац. на процесорі GX3235S з 64 Мб 
опер. та 4 Мб flash пам'яті.T23 із короб., 240 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.
ТВ-тюнер до телевізорів Grundig,Funai PSMDM 003
(ENV-59874F2)Вироблено в МалайзіїМатеріал-метал.
Габарити коробки тюнера:56х43х16мм Стан-б/вж.,
справний. Вага-43грами. Фото додаю., 160 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.
ТВ-тюнер до телевізорів Samsung TDQ-6L 125S(LF)
Бренд-Xu Guang(Китай) Матеріал-метал. Підходить
для вел.к-сті телевізорів Samsung(фото8) Габарити
коробки тюнера:52,5х35,4х11,5мм .впаюється в
плату тел., 220 грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
ТВ-тюнери до телевізорів Grundig,Funai Мат.
тюнерів-металСтан-б/вж.,справні.ТВ-тюнер до
телев і зор ів  Gru nd ig ,Fu na i   Модель-PSMD M
003(ENV-59874F2)  Вироблено в Малайзії Габар.
короб .  тюнера :56х43х15мм,  140  грн.  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.
ТВ-тюне ри  до  теле в і зор і в  JVC  Мат .
тюнерів-метал.Стан-б/вж., справні. ТВ-тюнер до
телевізорів JVC  Модель-CEEM574/ENV59D06G3)
Вир.в Тайланді Га барити короб. тюнера:52х46х15мм
Вага -39 грам . ,  150  грн .  т .  ( 098 )983 -9862 ,
(066)669-1403.
Тюнер "C2L S2 HD", сателітарний, FullHD 1080p,
hdmi ,  і -нет ,  iP- tv ,  Wi-F i,  пульт,  385 грн.  т .
(067)966-1830.

Тюнер "Open SX1 HD", супутниковий, пульт, hdmi
роз'єм, USB, ід. ст., 385 грн. т. (097)251-0525.
Тюнер "Uclan T2 HD SE internet", DVB-Т2, цифр.,
функція автомат. запису теле-радіо, і-нет відео,
годин. точного часу, нов., в компл., 600 грн. т.
(095)662-1958.
Тюнер "Vision", цифр., Т2, 32 канали, пульт, 699 грн.
т. (098)936-7539.
Тюнер "Воля Homecast C3300CO", на кабел. ТБ, в
роб .  ст . ,  все  прац . ,  300  грн .  т .  275-3228 ,
(096)450-2749.
Тюнер Т2 Евровест, 685 грн. т. (097)298-9966.

Відеокамери аналогові
(плівкові)

Sony CCD-V900E, вир. Японії, вмикається, ст.
невідомий, 850 грн. т. (098)936-7539.

Відеокамери цифрові
Sony HDD HDR-SR1E, 30Gb, екр. 3.5", Зум опт 10x,
цифров 80x, 1/3” ПЗС-матриця, 4Мпкс  AV, S-Video,
HDMI, USB, гарн ст., 2499 грн. т. (067)966-1830.
Sony cr sr290, в ід. ст., 40х опт. зум, 2000 цифр. зум,
ЖДД 40 Гб оптика Карл Цейс, знімає фото 6,1 мега
пікселя, кар. пам. 1 Гб, 888 грн. т. (096)611-9970.
Sony sr36e sr36e, 40-х опт. зум, 2000 цифр. зум,
НДД 40 Гб, оптика Карл Цейс, привез. з Німеч., є
англ. і польс. мови, 999 грн. т. (096)611-9970.

Музичні центри,
магнітофони, програвачі

Деку  "G rund ig" ,  в -во  Н імеч . ,  1500  грн .  т .
(097)251-0525.
Деку "Kenwood KX-51 ", касет., вир. Японії, 1999 грн.
т. (067)966-1830.
Деку двухкасетну ''HITACHI D-W500'' (Японія). Була в 
корис. з 1987 по 1994 рік Потреб. заміни гумових
пассиків. Все остальне - в хор. ст. Гум. пассики мож.
знайти і  к упити  в  і н тернет і . ,  4000  грн .  т .
(067)890-2696, (063)573-2278.
Деку CD "Sony CDP-195", СД, СД-Р, СД-РВ, 1500
грн. т. (067)729-6141.
Магнітолу "Sansfeng SL 871 DL", 1-касет. магнітоф.
(не прац), радіо: AM, FM (працює), бу, чор.-сріб. кол., 
еквал. (прац.), ориг., хор. звук. Від мережі 220в, або
батарей., 200 грн. т. (063)071-8560.
Магнітолу "Sharp QT-90ZG" (made in Japan),
переносна, кол. світло-коричневий мет., всі зруч.
80-х присутні в цій красивій моделі, звук хор., зов. ст.
норм., фото додаю., 4750 грн. т. (098)983-9862,
(066)669-1403.
Магнітолу  "V i tek" ,  портативна,  370 грн.  т .
(067)674-3747.
Магнітолу AKAI AJ-305CD Radio Японія. Стерео (10
Ватт), радіо-тюнер (FM / MW / LW / SW). Роз'єм для
навушників та мікрофону 3.5 мм. На одну касету та CD 
(не перевірялись). Є батарей. Антена відламана, без
шнур, 1000 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
Магнітолу First 180 з FM/AM/LW/SW радіо, AUX,
знімні колонки.від батарейок-8шт R20(8х1,5вольт)
напруги 230вольт Радіо має:  1)регулятор пошуку
хвиль,  2)св іто індикатор стереозвуку УКХ,  3)
стерео/монорежим УКХ, 600 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Магнітолу SHARP WQ286H (BK) Radio Японія.
Стерео (10 Ватт), радіо - тюнер (FM / MW / LW / SW).
Роз'єм для навушників 3.5 мм. На дві касети (не
перев ірялись) .  Є батарейний в ідс ік .  Антена
відламана, без шнура, 1000 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Магнітофон "Panasonic", оригінальн., CD, радіо,
тонка настройка, кас., еквал., хор. звук, гарн. ст., 980
грн. т. (097)298-9966.
Магнітофон "Орбіта 205А", бобін., стерео, в роб.
ст., запис., з бобінами (10 шт)., 1000 грн. т.
275-3228, (096)450-2749.
Магнітофон "Юпітер-202", котушковий, 800 грн. т.
(063)078-8083.
Магнітофон катушечний Юпітер-106.потребує рем.
ст. задов., 900 грн. т. (067)149-0843, (063)078-8083.
Програвач "Вега 122", на СД і касетну деку "Яуза
мп-221-1с", роб. ст., 1100 грн. т. (067)149-0843,
(063)078-8083.
Програвач DVD SYTECH. відтворює форм. MP3., 680 
грн. т. (063)178-5154.
Програвач грамплатівок Вега-106 без головки,на
з/ч, 120 грн. т. (063)178-5154.
Програвач для плат. Аккорд 201 стерео, 500 грн. т.
(097)973-6240.
Центр MTC midi 2268 CD Б/в. Під рем. чи на запчас.
Чоний кол. Відмін. естет. вигл. Складові: програв.,
радіо, еквал., 2 касетниці, CD-програвач. Без
колонок. Колон. на міні-пальчики (mini-Jack 2,5 мм,
350 грн. т. (066)788-8091, (067)852-0045.
Центр муз. "LG lm-k5540", битий, на з/ч, є пульт,
деталі телефоном, 800 грн. т. (063)078-8083,
(067)149-0843.
Центр муз. "Pioneer", дуже потуж. звук і чіткий, нов.,
30х15х15 см., 2х8 Вт., 1700 грн. т. (095)881-0662.

Аудіопідсилювачі та
еквалайзери

Комплект 2 акустичні колон. "35ас-211" (тип с-90)
та підсил. "Амфітон у-101", підсил. прод. як не роб.,
2500 грн. т. (063)078-8083, (067)149-0843.
Підсилювач  "Лорта",  роб ст.,  1500 грн. т.
(097)298-9966.
Підсилювач звуку Aux, USB, Bluetooth, FM, живл.
220В або 12В, нов., 799 грн. т. (097)251-0525.

Домашні кінотеатри,
колонки і навушники

Блютуз-навушники TWS Earbuds-X1 нові(+бонус
потреб Т.О. Світлодіодний дисп. живл. HD аудіо:
AAC/SBC. Принцип звуч. :  динамічні .  Діапаз.
з в . 2 0 - 2 0 0 0 0 Г ц .
Bluetooth5,1/5,2+EDR.HiFi.Відстань]-10м., 340 грн.
т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Кінотеатр дом. "Samsung", 500 Вт, чотири канали,
2800 грн. т. (068)290-9933.
Колонки "FenNt", активні, пара, дер., нов., 599 грн.
т. (097)251-0525.
Колонки "Logitech", доб. ст., 2х4Вт, +сабвуфер., 475 
грн. т. (067)732-2985.
Колонки "Шарп", (пасивні), пара, 2х20Вт, 8Ом, 850
грн. т. (067)966-1830.
Колонки TRUST Cusco 10W Тип 2.0 Потуж. 5Вт
Частот/ діапаз. колонок 100-20000Гц Керування
регулятора гучності; пульт ДУ живл. USB Мат. корпуса 
пласт., 300 грн. т. (050)371-9173.
Колонку "Bluetooth Spiker", портативна, безпровід.,
FM, USB, microSD, внутр. акум., нов., 385 грн. т.
(067)966-1830.
Колонку "JBL Charge2+" репліка, акум., Bluetooth,
USB,  mic roSD,  mic roUSB,  нов . ,  699  грн.  т .
(097)251-0525.
Колонку  В ід прогр.  Акорд 1шт.,  30 грн.  т .
(095)837-4449.
Колонку блютуз, JBL міні, в дуже хор. ст., чор. кол.
Малих розм., комп., хор. бас, добр. трим. акум. Є
вих. на мікро сд, ЮСБ, підкл. тел. і МП-3, 385 грн. т.
(096)611-9970.

Колонку портативну, Bluetooth колон. BE-13,
безпровід., чор. кол., в компл. заряд., каб., акум.
хор., хор. бас, є радіо, можл. встав. флешку+мікро
флеш. підкл., 2 шт., 222 грн. т. (096)611-9970.
Навушники "AirDots MI Xiaomi Black", Bluetooth
безпровідні, кейс, нов., 985 грн. т. (097)298-9966.
Навушники "JBL", бездротові, блютуз, нов. в
короб., підх. до всіх телеф., до комп'ютерів, заряд
трим. 8 год., кейс заряджає 2-3 рази., 377 грн. т.
(096)611-9970.
Навушники "Philips", безпровідні, кімнатні, для ТВ ,
тощо, інфрачерв., ориг., 999 грн. т. (098)936-7539.
Навушники Bluetooth "Wireless", безпровідні для
тел., ноутб., тощо, підтрим. карт microSD, вбудоване
FM радіо, нов., 550 грн. т. (067)966-1830.
Навушники  Gemb i r d  ду га (на  потилицю)  з
ре г уля тором  т а  м і крофоном .  Тип
навушник і в - в і д крит і ,  пров ідн і   І нт ерфейс
проводового підключення-2 x mini-jack (роз`єм 3.5
мм) Додаткові зручності-регулятор гучності на пров,
140 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.
Навушники HAMA PC NACKEN HEADSET AC-50
Оригін. Регулюючий мікроф. Країна-виробник: Німеч. 
Тип навушників-відкриті Тип підключення-провід
Інтерфейс проводового підключення-2 x mini-jac
роз 'єм 3 .5  мм,  185  грн .  т .  (066)669-1403,
(098)983-9862.
Навушники Hama HK-748(Німеччина)Вир.в Китаї.
Вид: моніторні .Підключення:з проводом  Тип
навушників: динамічні Діапазон відтв.частот:
20-20000Гц. Імпеданс:32 Ом. Чутливість:105дБ
Діаметр мембрани:40мм., 350 грн. т. (098)983-9862,
(066)669-1403.
Навушники  Remax RM-610D (повний компл.
Використовують для підключення для будь-яких
мобільних телефонів,планшетів, MP3 і т.п. Тип:
Навушники з мікрофоном Частота відтворення:
30Гц -20000Гц ,  230  грн .  т .  ( 098 )98 3 -9862 ,
(066)669-1403.
Навушники безпровідні Bluetooth "Wireless P20",
для тел., ноутб., тощо, підтрим. карт microSD, нов.,
485 грн. т. (067)966-1830.
Навушники-гарнітуру з мікрофоном BOROFONE
BM55, біл. кол., 80 грн. т. (097)179-5127.
Наушники Версия Bluetooth: 5.0, дальність зв'язку:
10 м. Одного заряду навушників вистачає на 4-6 год.
викор. у режимі прослуховування музики чи фільмів,
350 грн. т. (095)727-7449, (068)784-4555.
Сабвуфер "Bench", пасивний, від домашнього
кінотеат., сріблястий кол., доб. роб. ст., 585 грн. т.
(098)936-7539.
Систему  а к у с т . ,  2 . 0  B r a v i s  LS -691
Підключення-дротове К-сть каналів-2.0Пот.Вт-2х1.
Част. діапаз.: 150-18000Гц Рег. підсил. гучності,
Роз'єм-mini Jack 3,5- знах. збоку. Роз'єм-mini Jack
3,5 mm, 180 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Портативні плеєри
Apple  iPod Nano 16Gb,  ориг. ,  1685 грн.  т .
(098)936-7539.
Apple iPod Nano 5 Generation, 16GB (A1320),
тем.-сір. кол., ориг., гарн. ст., 1750 грн. т.
(067)729-6141.
Sony Walkman D-EJ001  виг.  в Китаї ,  кол.
бірюзовий/білий, діам. 140мм, товщ. 28мм, вага 157
гр, прац. від 2х батарейок АА, також мож. підкл.
адапт. 4,5В, корп. цілий, всі режими прац., фото
додаю., 800 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Радіоприймачі і радіоточки
Гучномовець-рад іоточку  с у вен і рна
"Хм ельницький" .  в і н тажна
рад і о точ ка ( гу чномовець )Вир . в  СРСР
Матеріал-пластик. Колір-червоно-жовтий. Справна.
Л, 240 грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Радіо "Golon", ФМ, АМ, СВ, USB на флешку MP3,
акум., нов., 799 грн. т. (097)251-0525.
Радіо "Palito Pa-200", приймач УКХ (88-108)Мгц,
мож. з БЖ, 180 грн. т. (096)278-8864.
Р а д і ол у  "Ве га  РЄ-301  С"  ( про гравач
платівок+радіо), 150 грн. т. (032)222-6524.
Радіолу "Рігонда 102", ст. задов., 999 грн. т.
(063)078-8083, (067)149-0843.
Радіоприймач "Golon", FM, корот., середні хвилі,
живл. 220V , або батарейки, нов., 750 грн. т.
(097)251-0525.
Радіоприймач "Selga", роб. ст., СХ-ДХ (0,15-1,8)
МГц, приставка КХ (3-12) МГц, чох. зі шкіри, 1966
р.в., 480 грн. т. (032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
Радіоприймач "VEF-214", в добр. ідеальн. роб. ст.,
голосний, добр. тягне службу Божу, кол. черв.,
компл. радіо "VEF-214", шнур живл. 220В, пасп.,
інстр. схема, 2550 грн. т. (095)721-2448.
Радіоприймач "Артек", ДХ (150-350)кГц, СХ
(500-1600)кГц, можу додати блок живл. та приставку
на КХ (3-12)МГц, 300 грн. т. (095)832-3563.
Радіоприймач "Кварц-302", СХ (180-570)м, ДХ
(1050-2000)м, можу додати блок живл. та приставку
на КХ (3-12)МГц., 280 грн. т. (099)138-8374.
Радіоприймач "Олимпик 402", 1992 р.в., нов.,
роб., 1000 грн. т. (097)544-3299.
Радіоприймач "Планета", ДХ (150-400)кГц, СХ
(550=1600)МГц, можу додати блок хивлення та
приставку на КХ (3-12)МГц, 600 грн. т. (096)278-8864.
Радіоприймач перенос. радіоприймач Yuegan
yg-81 fm am радіо, нов. ,антена, вих. на навуш., в
компл.  заряд. ,  пасп . ,  коробка ,  900  грн .  т .
(063)623-0689, (096)450-2749.
Р а д і оп р и й м а ч  т ранзист .  Se l ga  405
+паспорт;сумка;ДВ;СВ, 350 грн. т. (097)544-3299.
Радіоточку  (гучномовець абонентський), на
трансляційну проводову радіолінію 30 Вольт, також 3
прогр., 90 грн. т. (095)832-3563.
Радіоточку ”Україна – 303” (трьохпрограмний
радіоприймач) часів СРСР. Розм. радіоточки: 28 х 17
х 8 см. Б / в (в корис. був 5 років), но вигл. і прац. як
нов., 400 грн. т. (067)890-2696, (063)573-2278.

Диктофони, пристрої
аудіозапису, мікрофони

Мікрофон  "Pasgao Paw110", бездротовий, з
радіосистемою, несуча част. 580-870Мгц, повн.
компл., ід. ст., 1300 грн. т. (098)779-2918.
Мікрофон МД 200 А, б/в, 1976 р. вип.,на підст.; роб.
ст. На підст., яка має мех. дефект: відсутність однієї
"ніжки" - видно на фото. Сама ніжка в наяв., її треба
якісно приклеїти., 120 грн. т. (097)544-3299.
Мікрофон  ориг.  назва Wire less Profess ional
Microphone Xing Ma, частот. діапаз. 180-27000 Гц,
чутливість 35 дБ/м, опір 200 Ом, прац. від батар.
"Крона", (6F22 9V), в компл. не додаю, мат. пласт., 90
грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Диски, касети, слайди,
платівки

Аудіокасети із якісними записами зах. рок музики
70-х років, 20 грн. т. (063)178-5154.
Аудіокасети нов., ліценз., в целоф. уп.: виконавець
Захар (прізвище Клименко) "Перший", 11 пісень,
2004 р. випуску,  проект "На всі 100", част. 2, 14
пісень, по дві аудіокасети цих виконавців, по, 100 грн. 
т. (097)544-3299.
Аудіокасету оригін., рок та ін., тривал. до 90 хв., 50
шт., по, 20 грн. т. (095)832-3563.

Відеокасети СД дис., МР3, ДВД, б/в, хор. ст., 10
грн. т. (067)149-0843, (063)078-8083.
Відеокасету ''SONY T-6CLD'' (Франція),  яка
призначена для чистки головок у відеомагнітофонах.
На короб. відеокасети є інструк. корист. Ця
відеокасета є нов. і може викор. багато разів., 500
грн. т. (067)890-2696, (063)573-2278.
Диск CD (компакт) муз. націон. проекту "Український
формат", ліц., нов., студія звукозапису ZMS records, 8 
п і сень ,  без  дефект . ,  5  шт . ,  по ,  65  грн.  т .
(097)544-3299.
Диски DVD муз., 6 шт., б/в, всі в хорош. ст. (крім
“Російського року” - не всі плеєри можуть його
відтворювати). Муз. різна: від “Disco” 70-80 рр. до
“Thrash Metal” 80-90 рр., ціна за всі дис., 800 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
Диски DVD, CD з фільм., серіалами, піснями,
концертами, відеоуроками (вивчен. інозем. мов,
йога, бойові мистецтва, гри на гітарі, пасіка, обрізка
дер. та ін.), іграми, мультф., аудіокниги, 100 шт., по,
6 грн. т. (068)242-3429.
Диски СD, 50 шт., по, 18 грн. т. (096)278-8864.
Касету аудіо, в роб. ст., 50 шт. по, 20 грн. т.
(096)596-5163.
Касету в упакуванні блок 10 шт.аудіокасет DENON
DX1/90/, 3500 грн. т. (067)149-0843, (063)078-8083.
Платівки 17 шт., в хор. ст., б/в, ціна за всі. В-во
Мелодія, Чехослов., Росія та Болгарія., 1300 грн. т.
(066)788-8091, (067)852-0045.
Платівки Вінілові пластинки – скрипкова муз., 1500
грн. т. (098)635-9386.
Платівки вінілові ЕР (Міні-платівки), 7 шт., б/в, відм.
с т . ,  "Мелодия" ,  ц і н а  з а  1  шт . ,  25  г рн .  т .
(067)852-0045, (066)788-8091.
Платівки вінілові ЕР (міні-платівки), 6 шт., б/в, в хор. 
ст.,  в-во Мелодия, ц іна за всі . ,  150 грн. т.
(066)788-8091, (067)852-0045.
Платівки вінілові пластинки  естр. муз., 1880 грн. т.
(098)635-9386.
Платівки вінілові платівки, вигот. в Перу 1. Deep
Purple 1984 - Perfect Strangers 2. Rainbow 1982 -
Straight Between The Eyes  3. Foreigner 1982 - 4  4.
Genesis 1983 - 1983, 650 грн. т. (095)776-5419, (з
09:00 до 21:00), (063)709-0192, (з 09:00 до 21:00).
Платівки вінілові платівки, вигот. в Перу 5. Queen
1982 - Hot Space -  6. Queen 1984 - The Works   7. Toto
1982 - IV  8. Asia 1982 - II, 650 грн. т. (095)776-5419, (з
09:00 до 21:00), (063)709-0192, (з 09:00 до 21:00).
Платівки вінілові, 10 шт., б/в, в хорош. і відмін. ст.,
ц і на  з а  вс і .  В -во  "Мелодия" ,  250  грн .  т .
(066)788-8091, (067)852-0045.
Платівки вінілові, 3 шт., рад. часів, б/в, фірма
Мелодія: День Победы, 1984 р., хор. ст.; Мій ном. в
Viber 0667888091 для уточнень при потребі., 200 грн.
т. (067)852-0045, (066)788-8091.
Платівки вінілові, 33 оборотів/хвилину, 30 см. діам.,
В. Висоцький, концерти, відм. ст., 20 шт. оптом, 400
грн. т. 238-7207, (050)024-5503.
Платівки вінілові, б/в, відм. та хор. ст., в-во Мелодія, 
10 шт., ціна за 1 шт., 50 грн. т. (066)788-8091,
(067)852-0045.
Платівки вінілові, б/в, у відм. та хор. ст., в-во фірма
Мелод ія,  3  шт. ,  ц іна  за  1  шт. ,  100 грн.  т .
(066)788-8091, (067)852-0045.
Платівки вінілові, відм. та хор. ст., б/в, 17 шт., за 1
шт. В-во Мелодія, Чехослов., Росія та Болгарія., 130
грн. т. (066)788-8091, (067)852-0045.
Платівки виробн. Англія, США, Польша, Болгарія,
хор. ст., 80 грн. т. (098)779-2918.
Платівки дит. вінілові пластинки (казки), 550 грн. т.
(098)635-9386.
Платівку 1 шт. б/в в хор. ст. М. Жванецкий
“Дискотека смеха” / И. Карцев и В. Ильченко
“Собрание на ликеро-водочном заводе”., 100 грн. т.
(066)788-8091, (067)852-0045.
Платівку Boney M: Rivers of Babylon 4.25. Brown Girl
In The Ring 4.04.;45 обер./хв.; внутр. діам. 38мм,
зовн. діам. 174мм. Зробл. в Польщі. "tonpress KAW",
250 грн. т. (096)676-0017.
Платівку Мірей Матьє.: Любов і життя. -РЗГ
"Мелод і я " ,  1979р . ,  ар т . 89 -3 ,  с терео  33
С60-08613-14, 11 пісень франц., ліценз. "Аріола…"
Мюнхен., 150 грн. т. (096)676-0017.
П л а т і вк у  Морозов  В і к тор . :Скриня .1989
р .Мелод і я , тир .10тис . , і д . с т . ,  400  грн .  т .
(096)676-0082.
П л а т і вк у  Сп і в .  т р і о
Маренич.:Укр.нар.пісні.12штук.Мелодія.Запис 1979
р.Випуск 1990р.Тир.2880, ід.ст. ,  350 грн.  т .
(096)676-0082.
П л а т і вк у  Яремчук  Н азар ій :Чумацький
шлях .1990.Мелод і я . І д . с т ан. ,  250  грн .  т .
(096)676-0082.
Платівку до 50 шт., по, 10 грн. т. (095)832-3563.
Платівку класика, різні, 11 штук, хороший стан, 100
грн. т. (067)304-1588, (096)825-1076.

Аксесуари і комплектуючі
Адаптер 12V/1,5A PhiHong+мережевий каб. мод.
PSAA18U-120 Brand-Phihong, рів. енергоеф.-В,
вихідна напруга-12В пост. напруги, вих. опір (Output
Current Range)-1.5A, 103х49х33,5мм, кільк. вих.-1,
150 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.
Адаптер  Venom PL -36w-12V.  Вх ідна напр . :
110-240В,50/60Гц(AC)3,0A. Вихідна напр.: 12V. Вих.
струм: 3,0A. Потужність-36W. Розміри6: корпусу:
125х55х31мм. Вага-163 грами. Фото зовнішнього
с тану  додаю ,  150  грн .  т .  ( 098 )983 -9862 ,
(066)669-1403.
Адаптер-перехідник  3709-001791(новий).
Виробник-Samsung. Країна виробник-Південна Корея 
Підх. для тел.Samsung 2013-2017 р. випуску серії: F,
J, JU, H, K, KU, M, MU.Габарити:63х47х22мм.
Вага-18грам.Фото додаю., 350 грн. т. (098)983-9862, 
(066)669-1403.
Акумулятор 2НКП-24М, для радіоапаратури., 120
грн. т. (067)278-4546.
А у д і ок а б е л ь - п е р е х ід н и к  к оротенький
аудіокабель-перехідник Minijack 3,5 mm. Прийшов
мені у короб. з TV-тюнером і не викор. мною., 30 грн.
т. (096)488-4879, (095)169-0676.
Блок живл. БЗЖ-2.портативної радіоапаратури.
Полярон. 4.5В, 6В, 9В., 200 грн. т. (067)773-3968.
Блок  живлення до радиоприймача вєф 202
вставляється в нього., 100 грн. т. (099)111-2018,
(097)696-0637.
Генератор Г4-18А, станд. сигналів 0,1-35 МГц
синусоїдних, є модуляція вхід. сигналів, 3600 грн. т.
(050)532-4286.
Голку звукознімача стерео ИГЄП-301, нов. + головка 
звукознімача б/в, 65 грн. т. (093)596-8611.
Головки для касетників, різ., нов. шт.,, 150 грн. т.
(067)149-0843, (063)078-8083.
Головку звукознімача ГЕП-301С з голк. + нов. голка,
65 грн. т. (093)596-8611.
Діафільми до фільмоскопу з казковим сюжетом, 5
шт., 45 грн. т. (097)544-3299.
Динаміки  707700 4ом,3вт,габар.118*118мм,
h-43мм-2шт ;  Динам ік  4ГД-35(пошкоджений
дифузор), діам.200мм,вис.72мм. Ціна за 2шт, 3й
безкоштовно., 50 грн. т. (095)066-1771.
Кінескоп  16ЛК, 50ЛК, 61ЛК, 4ЛК2Б, 6ЛМ2С,
чорно-білі, нов., 500 грн. т. (096)278-8864.
Кінескоп 16лк, до телевізора "Електроніка ,шилялис
з корпусом, нов., 1985р., 150 грн. т. (099)111-2018,
(097)696-0637.
Кабель HDMI - DVI-D (Single Link) Cable E258864
AWM 20276 80C 30V VW-1 (HDMI (Type A - male 19pin) - 
DVI-D (Single Link) (Type A - male 18+1pin)), довжина
10.0 м. Виробник = Китай. Колір - чорний. Не новий,
400 грн. т. (063)731-5113, (067)608-8046.

Кабель High speed (HDMI (male 19pin) - HDMI (male
19pin)) (v1.4), довж. 1.8 м. Вир. Китай. Кол. - чорн.
Не нов., норм. роб. ст., 170 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Кабель SV, комп., довж. 5 м, ст. ід., в-во Німеч., 70
грн. т. (067)990-4899.
Кабель Каб. USB to Micro USB зраз. нульових років
Для  девайс і в  н ульових  рок і в  ( цифрових
фотоапаратів-відокамер, mp4-плеєрів та ін.)., 30 грн.
т. (096)488-4879, (095)169-0676.
Конденсатори пускові К42-19, 10 і 12 МКФ х 500В,
по, 30 грн. т. (093)596-8611.
Коробк у  Бренд -Ac t ue l .Вироб . в
Китаї.Модель:WL-BO-40D Тип тов.: Короб. та чохли
для батарейок.Колір: Прозор. Акум.-батарейки в
компл. не йдуть. Тип:Батарейний відсік  Функції:
перемик. вкл/вимкн., 80 грн. т. (098)983-9862,
(066)669-1403.
Корпус для телевізора "Електроніка 408Д", нов., 100
грн. т. (099)111-2018, (097)696-0637.
Кріплення на стіну для телевізора вагою до 50 кг. і
довж. кінескопа по діагоналі до 68 см. Сірого кол.,
надійне і довговічне. Б/в, в хор. ст., 700 грн. т.
(063)573-2278, (067)890-2696.
Кронштейн "Barkan" для телевізора, на стіну,
навант. до 30 кг, б/в, в роб. ст., кол. св. сір., 350 грн.
т. (097)630-5317.
Кронштейн настін. Квадо К-20(14-23дюйма) Для
моніторів і телевізорів. Від українського вироб. Вага
комплекту-777грам. Кронштейн-новий в ориг. упак.
Фото  додаю,  250  грн .  т .  ( 066 )669 -1403 ,
(098)983-9862.
Набір дротів для сабвуфера, нов., 399 грн. т.
(093)841-9683.
Окуляри  "Samsung" ,  іма х  3Д ,  66  грн .  т .
(096)611-9970.
Пристрій заряд., СБ-2ЛВЕ, для цифрової кам.
"Кенон", нов., 100 грн. т. (067)675-8082.
Пульт "Phil ips", т. сір., прац., пл. пульта не
пошкоджена (фото 6), 155х50х25мм, вага 63 грами
(без батарейок), прац. від батарейок АА (R6)-2шт., в
компл .  не  додаю ,  фото  додаю,  55  грн .  т .
(066)669-1403, (098)983-9862.
Пульт world vision, 50 грн. т. (063)469-8812.
П у л ь т  д л я  T V  S o n y  R M -8 3 6  н е  п о т р е б .
настроювання .Пульт  має  я к і с .  ABS
плас тик .Живлення -2ак умуля тори(HR6 )  або
батарейки  ( АА ,R6 ) Габарити :208х43х25мм
Вага -84 грам (без  ба тарейок ) ,  55  грн .  т .
(066)669-1403, (098)983-9862.
Пульт до телевізора "Sony", нов., 50 грн. т.
(067)780-0778.
Радіолампи типу 365-та, 6ф5п, 6к13п, 6ф4п, 6н1п,
6ф1п,  6ж1п,  6ж5п по одній шт. ,  10 грн.  т .
(095)837-4449.
Розгалужувач-суматор телевізійний "Cпрут", вир.
в Укр. (ЕТП), використов. для підкл. телевіз. антени на 
2 телевіз. пристр., нов., інструк. по користуванню
(фото 5), габар.: 126х55,7х13,8мм, вага 60 гр, 70 грн.
т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Схему електричну для телевізора Lifetec LT 3790VT
(37см по діагоналі), на 2-х аркушах А4. Фото додаю,
55 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.
Трубку осцилографічну 3ЛО1И, нову, 400 грн. т.
(096)278-8864.
Шнур HDMI на HDMI(Platoon) 2,7м v1.4 (на деталі) За 
допомогою даного кабелю здійснюється пер.
цифрового відео найвищ. дозволу і багатоканального
стереозвуку. Довж. зі штекерами-2,81м,чиста-2,7м.,
75 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Попит
Апаратуру ТБ б/в або нов., пошк., з дефектом.Радіо. 
Тюнер Т2 цифр. приймач, тюнер до супутникових
антен, можуть бути без пульта.Мобільні телеф.
смартфони роб.і нероб.Диски DVD,CD чисті та ін. т.
(068)242-3429.
Диски DVD CD чисті і записані, карту пам., флешку
USB. т. (068)242-3429.
Колонки акуст., "Амфітон", "Радіотехніка", "Вега",
"Лорта", та імп. в-ва. т. (095)837-0729.
Колонки до комп'ютера. т. (097)298-9966.
П л е є р  DVD  (ДВД)  Смартфони ,  моб .
телеф.,компютерну техніку,ноутбук,планшет, ТБ та
іншу техніку. т. (068)242-3429.
Радіодеталі апаратуру, плати з різн. рад. техніки,
б/в, мікросхеми, конденсатори і т.д., розгл. всі
пропоз., виїзд по місту і обл. т. (067)191-2976,
(093)879-6337.
Рекордер DVD/VHS JVC DR-MV5 (Combo, 2 в 1), або
JVC DR-MV1 (Комбо, 2 в 1) в хор. роб. ст., 500 грн. т.
(067)890-2696, (з 15:23) Богдан, (063)573-2278.
Рекордер JVC DR-MX10 (VHS/DVD/HDD), або JVC
DR-MX1 (VHS/DVD/HDD),  або  JVC HM-HDS4
(DVD/HDD/VHS) в хор. роб. ст., 1000 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
Телевізор імп. в-ва, LCD ,  LED. т. (067)427-5408.
Телевізор імп. в-ва. т. (095)837-0729.
Телевізор ЛЕД, ЛСД, плазма, в роб. та неробочому
ст., мож. з розбитою матрицею, можл. кінескопний.
Великого і малого розм. Розгл. всі пропоз. т.
(068)242-3429.
Телевізор кінескопний, малого та великого розм.
Розгл. всі пропоз. т. (068)242-3429.
Телевізор недор. т. (067)966-1830.
Тюнер Т2 Q149 для телевізора у повному компл.
(коробка, інструк., пульт, каб., тощо), мож. б/в, роб.
ст. за прийнятну ціну. т. (068)767-7543.
Тюнер Т2 недор. т. (097)312-0813.
Тюнер Т2 в роб. ст. зі всіма аксес. за, 100 грн. т.
(096)676-0082.
Центр  муз . ,  на  дис.  Мож.  без  колонок .  т .
(068)242-3429.
Центр музичний, магнітолу або радіоприймач. т.
(067)966-1830.
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Фототехніка і оптика
Цифрові компактні

фотоапарати
Canon SX120 IS, 10Мп, 10Х оптич зум, гарні знімки,
чорн. кол., 1385 грн. т. (098)936-7539.
Fujifilm FinePix A805 Чуд. ст., повн.роб. 8,3
мегапікселя, 200 грн. т. (098)779-2918.
Fujifilm FinePix JZ100B-EE Bla Японія. Кол. -
чорн., меню - русифіковане, карта пам. Kingston SD =
4 Гб. Матриця = 1/2.3" CCD, 14 млн. мегапікселів. F = 
4.5 - 36.0 мм. Не нов., норм. ст. (повний комплект).,
600 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
KOROLL 35 MILANO. вир-во Італії Антиквариат. Б/у,
200 грн. т. (099)111-2018, (097)696-0637.
Kodak Z812IS, у відмінному стані, з паспортом та
шнурами, якісне, чітке фото, сумка в подарунок, 1000
грн. т. (067)911-5543.
Nikon COOLPIX S2550. Корист. мало. Ст. і компл. на
фото. В под. SDHC карта 4 Gb 10 кл., 500 грн. т.
(098)615-0560, (050)130-3790.
Nikon COOLPIX A10 Напівпроф.Колір: сріб. Опт.
збільш.: 5-кратний Макрозйомка: від 1см.HD-відео
(720p-1280x720) Дисплей-2,7 (рідкокрист.)LCD TFT
(230 тис.точок) 17 МБ вбуд. пам'яті+типи карт
пам'яті-SD, SDHC, SDXC, 350 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.

Nikon Сoolpix P-80 1 власн. 10 МП, зум х18, витр
8-1/2000 сек, ISO 64-6400, запис відео і звуку. Компл: 
інструк, заряд, кабелі.На макс. ширококут. у верх.
прав. куті є затемнення (ост. фото), відео- все добр.
Торг., 999 грн. т. (096)441-7718.
Olympus FE-4030, 14Мп, опт 4х, відео, SD, власний
акумул., пляма на екрані (на фотограції не впливає),
решту ід. ст., 685 грн. т. 247-1410, (097)251-0525.
Oregon DS6310 Scientific, цифр., нов., до 8Мр, дисп. 
LCD 35мм, фотоспал., акум., USB каб., заряд.,
інструк., карта пам. SD 1ГБ, чох., 150 грн. т.
(032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
Sony DSC-W30, 6Мп, вбудов. акумул. відео, гарн. ст., 
685 грн. т. (097)298-9966.
Смена 8М, радян. вир., 500 грн. т. (066)856-8700.

Цифрові дзеркальні
фотоапарати

Canon PowerShot A540, цифр., 6.2МГп, ориг., 850
грн. т. (067)966-1830.
Canon SX400 HS, 16 Мп, 30-кратний оптич. зум, HD
відео, ст. ід., чорн. кол., бат., заряд., фотосумка ,
карта памяті 16 Гб. бу майже нов., 2150 грн. т.
(067)596-8726.
Panasonic Lumix DMC-F3, 12Мп, відео HD, оригінал,
власний акумулятор, (плямка на екрані, на знімки не
впливає), 585 грн. т. (067)729-6141.
Вилия для колекц., 100 грн. т. (067)307-8068.
ФЕД 5В, лінза и-61 л/д 28/55, в коричневому чохлі,
ідеал. збереж. ст. + фотоекспонометри., 450 грн. т.
(098)602-0737.

Аналогові компактні
фотокамери

С м е н а  п л і в к .  фотоап .  повоєнно го  ч ас у
вип. ,робочий,+шк іряний футл . ,  750  грн .  т .
(097)544-3299.
Смена-6 вир. СРСР, в чохлі, у відм. ст., 600 грн. т.
(097)254-7215.

Аналогові дзеркальні
фотокамери

Smena 8M, б/в, чор. кол., є футл., об"єктив Т-43
4/40, р. кадру 24х36, затвор: центр., 300 грн. т.
(097)630-5317.
Зеніт Е, нов., з об'єктивом "Геліос 44-2", 1400 грн. т. 
(097)599-4275.

Оптика
Бінокль "Ariel ", Німеч., збільш. 10 разів, лінза 50
мм, вага 0.8кг, 1500 грн. т. (066)712-5418.
Бінокль театральний з чехлом. Б/в, в хор. ст., чор.
коль., шкло без царапин, регул. чітк. зобр. прац.
відмін., кратність збільшення–2.5, чехол з натур.
шкіри., 1000 грн. т. (063)573-2278, (067)890-2696.
Монокуляр  монокль ,  нов . ,  485  грн .  т .
(098)936-7539.

Об'єктиви, світлофільтри,
перехідні кільця

Об'єктив "Юпітер 8-м", 1:2 Ф-5см, б/в, для
фотоапарата "Київ", 360 грн. т. (050)076-5507.

Фотоспалахи,
акумулятори, зарядні

пристрої
Пристрій SONY Super Quick Charger BCG-34HRE4N
Японія. Заряд. пристр. Ni-MH + 4-и акум. Sony Ni-MH
- AA 2500 mAh. Не нов., нормал ст. Повн. комплект-
коробка, інструк., каб. 220В + 2 ліхт., 1000 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Пристрій Technoline BC250 Німеч. Нов., повн.
компл. - коробка, заряд. пристр., каб. електр.,
інструк. Дод. 4-и акум. ЕverActive Ni-MH AA (/HR06)
2500 mAh та ліхтар (дов. 27 см)., 500 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Фотоспалах "Toshiba" 414 Japan, роб., 150 грн. т.
(050)714-5005, (097)099-8822.
Фотоспалах СЄФ - 2, 150 грн. т. (067)780-0778.
Фотоспалах для фотоапарату, "Unomat" б/в, в упак., 
в хор. роб. ст., 45 грн. т. (095)837-4449.

Інша фототехніка,
аксесуари і комплектуючі

Індикатор в-ва НДР, б/в, 800 грн. т. (067)182-2992.
Альбом для фотографій. Є 2 альбоми (в кожному–12 
листів, розрах. на 25 фото. розм. 15 на 10 см.), нов.,
чорн. коль., міцні і зручні для носіння в кишені піджака 
або куртки. Ціна за 2 альбоми., 400 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
Вимірювач спротиву М67М кишеньковий вимірювач 
спротиву нов. в заводс. упак. М416 для актив. опорів,
300 грн. т. (096)825-1076.
Електрофотоглянцувач  ЕФГ-5м-1,  нов.  в
упакуванні, не був в користованні, радян. вир., 350
грн. т. (098)602-0737.
Ліхтар  на  3  кольоров і  ф ільтри,  40  грн .  т .
(093)596-8611.
Насос для перекачування різ. рідин(і агресивних
також). Мод. "Iwaki pamp MD-10L-220s" (від
фотолабораторії), вир-во Японії, б/в, доб. робоч. ст.,
2500 грн. т. (096)441-7718.
Пінцет  -затискач (-зажим)  для фотопаперу
(фотографій), довж. 15 см, нержавійка, раритет, 300
грн. т. (097)544-3299.
Пристрій заряд. на 2 аккумулятори АА або ААА
JABAO JB-1 самовивіз р-н привокзального р-ку або
подомовленості, 100 грн. т. (050)371-9173.
Рамку кадруючу, нов. в упакуванні, не була у корис.,
радян. вир., 150 грн. т. (098)602-0737.
Світлофільтри  радян.  10  шт ,  650  грн.  т .
(067)729-6141.
Сенсор  прису тнос т і ,  нов. ,  ма тричний ,
оптико-електронний сенсор AT20E-NM331, для
виявлення присутності об'єктів, та країв об'єктів на
ос. різниці контрастів. Не використов., в короб. з
докум. Німеч., 3999 грн. т. (067)453-5943.
Сумку "Case Logic" фірмов., для фото-відео-техніки,
р. 20х18х10см, 450 грн. т. (097)251-0525.
Фотоглянцувач  "Тавр ія" ,  б/ в ,  150 грн.  т .
(067)732-6054.
Фотозбільшувач  Лен інград-2 ,  100 грн.  т .
(099)374-2053.
Фотопапір  18х24,  24х30,  30х40 ,  радян.  ,
венгерський, 650 грн. т. (067)729-6141.
Фоторамку цмфрову Samsung LP08 (SPF-83V)діаг.
8"разр. 800 &#215; 600,модуль безпровідної мер.
W i - F iП і дтримка  к ар т  памят і ,  формат і в
(аудио/відео/зображення)JPEG, MP3, MPEG1/4,
WMV9, 2000 грн. т. (032)238-7207, (050)024-5503.
Футляр для фотоапарату, чорний, твердий, матеріал 
- синтетика, 11х7х5 см., замок-блискавка, норм.
стан, 100 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
Шлейф з клавіатурою для цифрового фотоапарата
Nikon S2500, S2550, 75 грн. т. (098)615-0560,
(050)130-3790.
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Мала побутова техніка

Попит
Бінокуляр  лупа медич.  чи профес.,  лупа з
кріпленням на голову. Недорого. т. (073)001-9949.
Лінзи оптичні, з діаметром та фокусом менше 10мм,
діаметром більше 10см та фокусом більше 30см, 24
штуки. т. (032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
Приціл оптич. мисливський ВОМЗ, ПІЛАД, ПУ-3,5,
ПД-6, ПД-8, ПКС-7 за розумну помірковану ціну.
Розгл. усі пропоз. Нову наворочену бутафорію до
пневматики не пропонуйте. т. (050)076-5507.
Фотоапарат плівк. фотоап.: Київ-15, Київ-17,
Київ-19 ,Киів- С , Київ-88 Зеніт, Алмаз, а також
Praktica GDR, 500 грн. т. (068)575-6099.

625
Мала побутова техніка

Техніка кухонна
(механічна)

М'ясорубку  руч. чав. в роб. ст., 90 грн. т.
(099)374-2054.
Соковитискач паровий, радянський, 100 грн. т.
(099)111-2018, (097)696-0637.
Шатківницю руч. пластмас. для нарізки овочів
ШБ-1 з двома ножами,розмір 17х35 см, 60 грн. т.
(099)374-2054.

Техніка кухонна
(термообробка продуктів,

водонагрівачі)
Аерогриль "Moulinex", нов., всі аксес. на 14 опер.,
1100 грн. т. (067)902-2310.
Вафельницю "Світлана", електрична,потужність 1
кВт Радян.,, круг., нов., 350 грн. т. (097)788-8691.
Гриль "Domotec Contact", 700Вт, нов., 999 грн. т.
(067)966-1830.
Йогуртницю "Orion OR-YM01", 7 бан., нов., докум.,
385 грн. т. (097)251-0525.
Кавоварку "Philips HD 7502 ", коробка, гарн. ст., 765
грн. т. (067)966-1830.
Кавоварку "Vitek", на дві чашки, в хор. ст., прац.
відмін., 500 грн. т. (067)304-1588, (096)825-1076.
Кавоварку "Zelmer" , 15 бар, на мелену каву і
капсули, нерж., хор. ст., 1685 грн. т. (098)936-7539.
Кавоварку Кафія. В-во Німеч. ориг. Нов. На 4
горнятка. Caffia., 1600 грн. т. (063)268-7549.
Кавоварку ф-ма Фіскатех гейзерна на дві порції,
Італія,, 50 грн. т. 240-4075, (097)973-3832.
Кавомашину "міні". "Gusto" в роб. ст., 560 грн. т.
(067)674-3747.
Самовар електр. 2л, тульський, з латуні, б/в, 250
грн. т. (032)222-6524.
Самовар електр., 1981 р.в., 2,5л; 1 кВт; роб. ст.;
нерж., ЭС-2,5/1 ГОСТ 7400-75. Раритет часів СРСР.
Якість відпов. Здійснено заміну нагрівального
елемента та прокладок; не протікає,, 450 грн. т.
(097)544-3299.
Самовар електр., рад. вир., нов., 450 грн. т.
(063)178-5154.
Самовар електричний, в-ва Білорусія, з паспортом,
новий,  1975р. ,  250  грн.  т .  (099)111-2018 ,
(097)696-0637.
Сушку для сухофруктів, грибів, зелені, риби., 350
грн. т. (067)191-2976.
Фритюрницю "Bartscher A162410E", в-во Німеч.,
4л, 2000Вт, 3850 грн. т. (098)936-7539.
Фритюрницю "Elenberg", ел., на 1л олії, 380 грн. т.
(067)902-2310.
Фритюрницю "Moulinex " 2000 Ватт на 2-2.5 л., 500
грн. т. (099)374-2054.
Хлібопіч Zelmer моднель Тур 43z010 потреб.
ремонту,поломка в живленні або на з/ч, 200 грн. т.
(063)623-0689, (096)450-2749.
Чайник "Domotec", ел., диск, мет., нов., короб., 445
грн. т. (067)966-1830.
Чайник "Saturn ST-EK1014" (на деталі). Пот.
1800-2200Вт. Ємкість-1,7л. Вага-724 грами (з
підставкою). Підстав. чайника пов. робоча-70 грн.
(фото  6 ) .  Довж.  дрот у -80см . ,  85  грн .  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.
Чайник електр. біл. колору, б/в, робочій все прац.,,
150 грн. т. 275-3228, (096)450-2749.
Чайник електричний алюмінієвий, 2л, радянського
виробництва, 250 грн. т. (097)788-8691.
Чайник з нержавійки, 2,8 л, в ідеальному стані, 220
грн. т. (067)278-4546.

Техніка кухонна
(електрична)

Блендер "Domotek", 3 в 1, нов., 1280 грн. т.
(067)966-1830.
Блендер "Kingberg" 2в1, 800Вт, скл. чаша, нов.,
1385 грн. т. (067)966-1830.
Блендер "Kitchin" вертикальний погружний, нов.,
коробка, 445 грн. т. (067)729-6141.
Б л е н д е р  Z e lme r  Вироблено  в
Польщі.Тип:Занурюваний стац. блендер Кол.:
білий+зелений. мережа 220Вольт. Пот.600Вт. Кіл-ть
швидкостей:12 Кіл-ть чаш:1. Блендер несправний(на
детал і )В майстерню не носили,  200 грн.  т .
(066)669-1403, (098)983-9862.
Блендер Сатурн 500 ватт,в роб. ст. все прац. ножка
знім., 300 грн. т. 275-3228, (096)450-2749.
В а г и  к у х .  T CM 2 37767 (до 5к г -на  дет ал і )
С тан -несправн і .  Живлення -4батарейки
АА-пальчики(4х1,5вольт).В компл. не додаю. При
встан.елементів висвічується дисп. "88888", згодом
переходить  в  режим  спокою" ,  110  грн.  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.
Вагу "Elektroplus", кух., 10 кг, нов., 245 грн. т.
(097)298-9966.
Кавомолку  "Domo tec " ,  нов . ,  399  грн.  т .
(097)251-0525.
Кавомолку "Ельво" ЕКМУ 50-2, електр., б/в, норм.
нероб. ст., крїна вир. - Україна. На з/ч, мотор роб.,
100 грн. т. (067)990-4899.
М’ясорубку Панасонік, ст. доб., 2600 грн. т.
(063)268-7549.
Міксер електр. "Domotec  MS-333OL", 7 швидкостей, 
в роб. ст., 200W, коробка, пасп., 300 грн. т. 275-3228, 
(096)450-2749.
Міксер електр. Рось нов. в упак., 450 грн. т.
(063)178-5154.
П р и с т р ій  д ля  герметично го  упа к .  прод .
"Schwe ibau toma t "  в -во  Н імеч . ,  380  грн .  т .
(067)278-4546.
Соковитискач "Sanga", 250 Вт, Німеч., сір. кол., 499 
грн. т. 247-1410, (097)251-0525.
Соковитискач "Vitek Rainbow", мала, гарн. ст., 685
грн. т. (097)251-0525.
Соковитискач "Біфінет", вир. Німеч., 999 грн. т.
(097)251-0525.
Соковитискач "СВП-2у4", 1980 р., 250Вт, 3000
об./хв., 5 дисків, 350 грн. т. (099)111-2018,
(097)696-0637.
Соковит искач  ф ірми Філ іпс ,  1500  грн .  т .
(098)523-8042.

Техніка для особистого
догляду. Ваги

Бритву "Braun", ел., вир. Німеч., живл. 220 Вт., 320
грн. т. (067)278-4546.
Бритву "Braun", сіточна, з тримером, живл. 220В, ід.
ст., 1250 грн. т. (098)936-7539.
Бритву "Philips series 3000", 3 головки, акум., гарн.
ст., 1350 грн. т. (097)298-9966.
Бритву "Бердск-9", електр., 3 леза, ножиці, чиста,
коробка метал., 450 грн. т. (032)237-7950, (з 18:00 до 
22:00).
Бритву "Харків 6М", роб., чиста, 350 грн. т.
(096)278-8688.
Бритву Mesko MS2918, нов., на 3 ножі плаваючі 3D, є 
ножниці, акумуляторна, заряд. (4,75V; 2,5A), інструк.,
500 грн. т. (095)662-1958.
Бритву ел. "Philips", акум., гарн. ст., 585 грн. т.
(097)298-9966.
Ваги Scarlett(Великобританія)Мат.платформи:
високоміцне загарт. скло Ультрат.дизайн: 5мм(фото
5) Колір:срібно-графітовий мал. квітів з ефектом
ніжно мерехтливого блиску. макс. навант.: 180кг, 140 
грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Вагу "Персонал Скал", ел., 200 г, точн. до мілігр.,
мал., нов., 238 грн. т. (098)936-7539.
Вагу електр., 150 кг, скло, нов., коробка, 399 грн. т.
(067)729-6141.
Вагу побутову кухонну, максимальне навантаження -
до 5 кг.  Радянське виробництво., 30 грн. т .
(095)066-1771.
Електробритву  "K leen  Ku t  RSCW-2088" ,  з
тріммером, акумуляторна з зарядкою, нов. в компл.,
450 грн. т. (099)138-8374.
Електробритву “Philips Norelco 3805 XL” (Made in
Holland). Прод. як не робочу (немає електричного
струму) – для рем., або на з/ч, 400 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
Електробритву “Remington MS2 90”, привез. з
США, чор. кол., б / в, прац. добр., весь час в одних
руках, не ломалась, в рем. не була. Баж. поміняти
сітку, все ін. в повному порядку., 500 грн. т.
(067)890-2696, (063)573-2278.
ЕпІлятор Braun 5316/1170 Silk Epil 1(новий) Країна
вир.: Німеч. Мож. мити під струменем води Тип
епіляції: Суха Кіл-ть пінцетів:20шт Компл.: епілятор,
щ і точ ка  для  чищення ,  адапт . ,  670  грн .  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.
Епілятор  "Da iwa " ,  ел . ,  нов . ,  200  грн .  т .
(063)837-4219.
Епілятор "Easy Tweeze Facil Epil Quick", гарн. ст., 545 
грн. т. (097)251-0525.
Машинку "Domotec", для стрижки, насадки, нов.,
коробка, весь компл., 375 грн. т. (097)251-0525.
Плойку щипці, фен для волосся-виробник Японія.
нов., 250 грн. т. (067)773-3968.
Фен "Domotec" 2200Вт, режим холодного, нов.,
коробка, 499 грн. т. (097)251-0525.
Фен  D iana 1000W Всі  реж. роблять.(фото6)
Колір-чорно-білий. Кількість швидкостей-2  Кількість
температурних режимів-4. Подавання холодного
повітря-є. Габарити-200х190х72мм. Довжина
шнура-155см. Стан-норм, 140 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Фен Сюрприз радян. вир., 60 грн. т. (099)374-2053.
Щипці  для  завивки  E l bee  14206
Б р е н д - E l b e e ( А н г л і я ) К о л і р - б л і д а
вишня.Матеріал:пластик та метал.  Максимальна
темпер. нагріву:160 С Особливості:підставка та петля 
для  п і дв ішування (фото  5 , 6 ) ,  230  грн .  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.

Техніка для догляду за
дитиною

Нагрівач ПД-22, для дитячих пляшечок, радян. вир.,
в хор. роб. ст., 25 грн. т. (095)837-4449.
Підігрівач "Chicco", для дит. харч., у відм. ст., можл. 
підкл. до авто, 800 грн. т. (067)911-5543.

Техніка медична.
Масажери електричні

Глюкометр "Accu-Chek Aviva", електр., вир. США,
весь компл., нов., 499 грн. т. (067)966-1830.
Килимок -грілка електр. 35х30 см., 150 грн. т.
(097)973-6177.
Тонометр "Nissei", прац. як від батарейок, так і від
розетки, вир. Японія, 1280 грн. т. (098)936-7539.

Техніка кліматична
Вентилятор ВАП1, руч. і електр. привід, ел. двиг.,
2800 об./хв. вага 23кг, 3800 грн. т. (096)825-1076.
Вентилятор електр. з гумовими лопастями, з
можливісьтю обертання. В роб. ст., 150 грн. т.
(067)307-8068.
Вентилятор літ., акумулят., нов., 165 грн. т.
(098)936-7539.
Гігрометр-термометр HTC-2, Китай, цифр., LED
дисп., вуличний/кімнатний з виносним датчиком
температури, парам. вимірювання=вологість - 10%/
99%, темпер. -50°C/ +70°C. Колір-білий. Нов., в упак.
(блістер)., 300 грн. т. (063)731-5113, (067)608-8046.
Метеостанцію "Digital", термометр, гігрометр,
календар, будил., мін/мах темпер., внутр./зовн.
сенсори, нов., 268 грн. т. (097)251-0525.
Метеостанц ію  Цифр .  O BH
Nordica-4832Настільно-настінна. Цифр. годин. з
будильником, барометр, термометр. Вироблено в
Швец і ї . Кол і р - комб і  ( чорно-ср іб ний ) .
Матеріал-пластик. Стан-справний, хор., 430 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.
Насос тепл. Rotenso Япон. з компр. Мітсубісі,для
опаленя та конд.,на 50-70 м.кв, дуже екон., мод. 2021 
р., споживає від 100 до 500 ват в годину. Прац. дуже
тихо + реально самий екон. на р-ку нов., 33000 грн. т.
(067)724-7772.
Обігрівач "Ballu", пов. нов., є режим вибору швид.
обігріву., 1500 грн. т. (097)393-3475.
Обігрівач  інфрачервоий нагрівач UFO-star з
дистанційним керуванням, потуж. від 0,8 до 2,4квт.
Телескоп. стійка. Нов., в упак., 4000 грн. т.
(098)106-7316.
Обігрівач ОВ030для обігріву прим. складів прац. на
бензині мож. перевести на диз і газ, 4000 грн. т.
(096)825-1076, (067)304-1588.
Обігрівач масл. DeLonghi, 1,5 кВт, роб., 7 ребер,
обігрів до 15 м2 б/в, 1450 грн. т. (097)408-7743.
ПІД-регулятор Овен ТРМ101 в роб. ст. ТРМ101-РР
~90..245В 50Гц 6ВА Кл.0,5 Інтерфейс RS-485
протокол Овен, 2750 грн. т. (095)776-5419, (з 09:00
до 21:00), (063)709-0192, (з 09:00 до 21:00).
Радіатор калорифер, пластинчасті ,для вел. прим.,
сушок, вироблений в ссср, робочий.1200х600х100,
7000 грн. т. (063)469-8812.
Тепловентилятор "Crowberg", обігрівач, 3 режими,
нов., 799 грн. т. (098)936-7539.
Тепловентилятор "Elenberg", обігрівач, 3 режими,
б/в, 685 грн. т. (098)936-7539.
Тепловентилятор Saturn ST-HT8341 Китай. Потуж.
= 1.8 кВт. Регул. потужності - 2 ступені. Є вентил. - 16 
см. Мат. = ПВХ. Кол. - біл. Вхідна напр. 220В (у
розе т к у ) .  Не  нов. ,  норм .  с т . ,  900  грн .  т .
(067)608-8046, (063)731-5113.

Тепловентилятор Vitek VT-1743W Китай. Потуж. =
1.5 кВт. Регул. потужності - 2 ступені. Є вентил. - 14
см. Мат. = ПВХ. Кол. - сір. Вхідна напр. 220В (у
розетку). Не нов., без регулятора, 400 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Тепловентилятор Термія АО ЕВО 2.0/0.1 РТС
(230В)Р Україна. Потуж. = 2.0 кВт. Регул. потужності - 
2 ступені. Є вентил. - 14 см. Мат. = сталь + ПВХ. Кол.
- черв. Вхідна напр. 220В (у розетку), 1700 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Тепловентилятор  нов. в упак., 600 грн. т.
(097)393-3475.

Ел. годинники. Побутова
вимірювальна техніка

Годинник настільний Електрон. Б6-403 СРСР.
цифр., від електром. 220В. Кол. = корп. - біл.
(пожовтів), дисп. - цифри зелен. кол. Не нов.,
збивається час. ,  200 грн.  т .  (067)608-8046,
(063)731-5113.
Дозиметр ДП-5ВБ Пов. роб., але без лічильника
Гейгера, вимірювач потужності дози., 1000 грн. т.
(098)779-2918.
Мікроамперметр М49, радян. в-ва, зі шкалою
0-300 од., з двома гвинтовими клемами М4 на зад.
кришц і ,  і д .  ст . ,  83 х83х40  мм . ,  60  грн .  т .
(073)001-9949.

Праски
Domotec нов., 445 грн. т. (098)936-7539.
Rainberg нов., 550 грн. т. (098)936-7539.
Siemens 1200Вт, хор ст., 599 грн. т. (097)298-9966.
Turbo  х ор .  с т . ,  прац .  добр . ,  350  грн .  т .
(067)304-1588, (096)825-1076.
Праску ел. з терморегуляторм, б/к, радян., в добр.
ст., 300 грн. т. (097)788-8691.
П р а с к у  е лек тричну  з  т ерморе г уля тором  і
термопарою . важка. б/к, в ідеальному стані, 400 грн.
т. (097)788-8691.
П р а с к у  е лек тричну  нову ,  в  упаковц і  ,  з
терморегулятором,  радянську ,  450  грн .  т .
(097)788-8691.
Праску радян. в-ва, майже нов., роб., 245 грн. т.
(067)278-4546.
Праску старовинна(радянського виробництва)
важка ,  в  роб .  с т . ,  і д еал .  збереж . ,  з
підставкою,ідеально підх. для прасув. сильно зімятих
речей., 420 грн. т. (098)602-0737.

Порохотяги
AEG Vampir 7100, нім. вир., зображений на світлинах, 
сірого кольоруВ компл. щіт. і шланг, 550 грн. т.
(096)069-3325.
Geko Germany пром. 25л , 1800Вт, нов., 4000 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
LG V-C3036ND, 1100-1300W, чист., роб., міш.
багат оразо вий ,  нов .  шланг ,  1350  гр н .  т .
(032)237-7950, (з 18:00 до 22:00).
LG VK8828HQ, 1600-1800W, Корея, 2013р, чист.,
компл., 3000 грн. т. (050)532-4286.
Miele є все в компл. Роб., 700 грн. т. (063)469-8812.
Philips impakt plus FC8384, 1300-1500W, абсолютно
чист .  т а  роб . ,  д уже  я к i сний  мотор ,  м іш .
багаторазовий, 2800 грн. т. (096)278-8688.
Saturn ST1277, 1400Вт, 220В, абсолютно чист. і
роб., мотор нов., міш. багаторазовий, 1680 грн. т.
(095)832-3563.
VAX 2400Вт, потуж., безмішковий, відсут. фільтр
насадки, 1280 грн. т. (067)729-6141.
Zelmer в роб. ст., миюч., 2500 грн. т. (067)902-2310.
Шмель-4 Вироблено в СРСР. Колір:п`яна вишня
Матеріал:пластик та метал Режим роботи: трив.
Робочий(1991р), як говорять "на ходу". Довж.шнура:
6м. Напр.: 220V. Потуж.: 140Вт. Вага:1,8кг., 430 грн.
т. (098)983-9862, (066)669-1403.

Інша побутова техніка
Апарат для виготовлення оздоровчої води, 1500 грн.
т. (097)016-0040.
Відпарювач "Steambrush Tobi 2078", руч., нов., 545
грн. т. (097)251-0525.
Підлогонатирач вертикальний, радянс. вир., роб.,
485 грн. т. (097)251-0525.
Підлогонатирач електричний, рад. виробництва,
добрий стан, 330 грн. т. (097)788-8691.
Підлогонатирач електричний, рад. виробництва,
добрий стан, 550 грн. т. (097)310-7531.
Підлогонатирач рад вироб, 250 грн. т. 240-4075,
(097)973-3832.
Підставку з кольоровою індикацією Globe Dragon,
стан-справний, колір-синій, матеріал-пластмаса,
габарити: 90х33,4мм, вага-65 грам (без батарейок),
батарейки в комплект не даю, фото додаю., 80 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.
Прес для вичавлювання соку з фрук. та овочів, 1000
грн. т. (067)792-0513.
Тен БМ3 електр. нов. в роб. не був 2кіловат 220вольт
якість хор., 380 грн. т. (096)825-1076.
Тен електр. нерж. на 220вольт НВС2 довж. 60см в
роб .  с т .  в се  прац . ,  900  грн .  т .  275 -3228 ,
(096)450-2749.

Аксесуари і комплектуючі
Ємність Сист. фільтрації Thomas Dry-box у зборі.
Підх. до всіх мод. Thomas з Dry-box і Aqua-box., 2551
грн. т. (050)333-9566, (050)333-9581.
Аква-бокс (аквафільтр) у зборі для пилососів
Thomas сер і ї  X t /xs/per fect /dry ,  1692 грн.  т .
(050)333-9566, (050)333-9581.
Акумулятори 2600-2750mAh ціна  за штуку, 70 грн.
т. (095)356-1541.
Б а т а р е й к у  G P  C R - 12 2 0  b a t  ( 3 B )  L i t h i u m
(CR1220-7U5) літєва, напр. = 3 В, форма - таблетка,
нов., упак. - пластик. блістер (є три шт. по 50 грн.).
Вир. - Китай. Термін придатності = 2028 рік, 150 грн.
т. (063)731-5113, (067)608-8046.
Блок живл. 5В/0,1А з внутр. радіатором від рад.
калькулятора "Електроніка" серії Б3 чи МК з проводом 
довж. 1,6 м, розрах. на довготривалу роб., 50 грн. т.
(066)901-0134.
Блок живл. мереж. AC Adapter 10AD-E, вир. Тайвань,
парам. заряджання = 9V DC 1A 9W, роз'єм = 4.1 x 2.0
мм., довж. шнура = 2.0 м, норм. роб. ст., без
упаковки (блістера)., 110 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Вентилятори  800мм 16000м куб год 035квт
алюьінієві Венгрія, 8000 грн. т. (063)469-8812.
Головку  стригуча,  двохножева,  метал. ,  в ід
електробритви Харків 5М, Харків 15М, Харків 51М, з
непошкодженими деталями, можу продати окремими 
част., ст. пов. роб., 100 грн. т. (073)001-9949.
Двигун ДКС-1-У4, 220 В, 35 Вт, 3000 об/хв., роб.
стан, 300 грн. т. (067)675-8082.
Двигун ДПМ-25-Н1-03, роб. ст., 100 грн. т.
(067)675-8082.
Двигун для міксера "Рось", нов., терміново, торг, 60
грн. т. (067)990-4899.
Дифузор універсальний, що регулює повітряний
пот і к  фена,  матер і ал -пластик ,  кол ір - комб і
( темно-синьо/фіолетовий,  пальчики-чорн і ) ,
справний, хороший стан, зовн. діам. сопла-51мм
(фото 8). Діам .дифузора 113мм, 350 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.

Електротен чайника Tristar(1850-2200Ватт)+бонус
Справн.  Стан-хороший. Модель-дугоподібна
Матеріал-нержавіюча сталь Виробник-Tristar(Китай)
Габарити:80х84х45мм Бонус-силіконова прокладка
(фото1) Вага-144грами., 90 грн. т. (098)983-9862,
(066)669-1403.
Комплект ріжучий (сіточки і ножі, нов., діам. 20 мм и
17 мм) для ел. бритви "Харків 6", "Харків 61", 100 грн. 
т. (096)865-6418.
Контакти  ел.  до п ідставки електрочайника
"Elenberg" 200W, діам. верх. контактної кромки 39
мм. Зовн. діам. біло-голубої підставки (підошви) 18
см., 50 грн. т. (073)001-9949.
Кошик Strainer Basket (ситечковий кошик) до кух.
комбайну Braun K700., серійний номер-3200638,
виробник-Br aun,  матер іал-пластмаса. ,  сит .
кошик-основа для вичавлювання цитрусових (так
званий цитрус-прес)., 100 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Мішок  Матеріал-брезент та метал Колір-хак
і Г абарити :180х155мм.  Д і аметр -155мм
Об`єм-2 ,5л (2к г  пилюки)  Вага -90грам.  Руч .
поясок;для зруч.  видалення пилюки(фото5)
Стан-хороший. ,  160  грн .  т .  (066)669-1403,
(098)983-9862.
Н і ж- п о д р іб н ю в а ч  для  Chopp e r ,  б лендер
(модельVN-5818) - нержав. сталь, товщ. ножа-0,8мм,
діам. ножа-105мм, ст. норм., фото додаю., 175 грн. т. 
(066)669-1403, (098)983-9862.
Навушники для поглинання посторонніх звуків.
Голос людини підсилюється. Військові., 3500 грн. т.
(050)702-3833.
Насадки Для комбайна, набір 6 шт., 50 грн. т.
(095)837-4449.
Насадки для порохотягу Щіт. вел. (29,5мм) -1шт.
Насадки маленькі (діам. 29,5мм та 31,5мм)і -2шт.
Внутрішня рамка від великої щітки з щітковими
вусиками  по  перим .  -  1  шт . ,  150  грн.  т .
(073)001-9949.
Насадку Thomas для вологого прибир. м'як. меб.
артикул 139851. Конструкція насадки дозвол.
ре тельно  чис ти ти  м ' як і  меб .  і  при  цьому
контролювати  воло г і с т ь  пов . ,  579  грн .  т .
(050)333-9566, (050)333-9581.
Насадку Насадка з перемикачем підлога/килим для
сухого прибир. шерсті з килимів та твердої підл. -
відмінне рішення для власників домашніх тварин., 776 
грн. т. (050)333-9566, (050)333-9581.
Підошву тефлон, від сучасної парової праски
"Eurotek", 1200W, з терморегул. мех., вод. ємкістю,
індикатором, зад. криш., ел. шнуром, роб. ст., 100
грн. т. (068)767-7543.
Підставку (підошву) під електрочайник "Scarlett"
(England), model: SC- 1024, чорн. кол., без шнура,
діам. зовн. 190 мм, діам. верхньої кромки контактів
27,5 мм., ст. роб., б/в., 60 грн. т. (066)901-0134,
(032)230-9856.
Під став ку  П ід -а  для  електрочай.  S i emens
Electrogerate GmbH 2000-2400W, type: CTWK11, made 
in P.R.C. Тем.кол., шнур і євровилка, зов. діам. 165,
провід 80 см., діам. верх. кромки конт. 27,5 мм. Ст.
норм., роб., 110 грн. т. (066)901-0134.
Підставку Підстав. оваль. фор. біл. кол. під
електрочайник DELFA модель:DCO 8710, сер.
номер:DCO 11100001 з електрошнур. і євровілкою.
Р. овалу у найдовш. місцях 167 і 122 мм. Контакти
добрі, ст. роб., 100 грн. т. (066)901-0134.
Підставку під електрочайник Braun, біл. кол., зі
шнуром і євровилкою RC=B301520920, мод. 302,
діам. зовн. 175 мм, діам. верхньої конт. кромки 27,5
мм., ст. доб., вир. Німеч., 110 грн. т. (066)901-0134,
230-9856.
Підставку під електрочайник First (Austria), чорн.
кол., зі шнуром і євровилкою FA-5411-6 (KES- 1801),
діам. зовн. 170 мм, діам. верхньої кромки контактів
31,0 мм., ст. роб., вир. Китай., 110 грн. т.
(066)901-0134, 230-9856.
П е р е х і д н и к  н а  є вророзе т к у ,  50  г рн .  т .
(050)371-9173.
Пилозбірник для підлогонатирача рад. в-ва, хор.
стан., 45 грн. т. (095)091-1134.
Реле часу прогр. тип ВС1068УХЛ, нов. в роб. не було, 
700 грн. т. (067)304-1588, (096)825-1076.
Решітку вентиляторна, зах., 40-41 см., 25 грн. т.
(095)837-4449.
Сітку-фільтр Круг. Діам. 19 см. Нов. в упак., 25 грн.
т. (095)837-4449.
Тацю-тарілку прямокут., склокераміка, біл. кол. в
квіти, р. 34х30 для мікрохвильовки, 80 грн. т.
(032)222-6524.
Тримач Блендера Vitek VT-1478(Чаша,тримач
насадок  і  т ерка )  Матер і ал -пласт ик  х арч .
Кол ір-чорний.  Чаша для  б лендера-робочий
об`єм-1500мл (повний-2 л(фото3,4,5,6,8) Габ.чаші:
висота-145мм, д іаметр-178мм,,  580 грн.  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.
Трубки  до  імпорт .  пор .  плас .  конус . ,  без
деф.1-компл. з 2-х труб.44,5 см(у зборі 85 см), кінц.
зов. діам. 37(31) мм, внутр. діам.31(27)мм; 2
-од.труб.49см, зов. діам.41(35) мм, вн.діам.
35(31)мм., 80 грн. т. (066)901-0134.
Турбо-щітку для пилососа Rowenta(під діам. 31,6мм 
Модель-ZR900601 RS-RT9544 Стан-нова, справна.
Колір-чорний. Матеріал-пластик. Габар.: 230х120х80
Діам. трубки-31,6мм(фото8) Вага-276грам., 410 грн.
т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Турбощітку для пилососа rainford rbt-131, нов., 500
грн. т. (067)149-0843, (063)078-8083.
Фільтр Ориг. Нера-фільтр, що миється до пилососів
Thomas сері ї  Хt/perfect/dry Box.,  483 грн. т.
(050)333-9566, (050)333-9581.
Шестерню ориг., "Gear wheel with shaft", серійний
номер-3202626, підх. до таких мод. комбайнів-K600,
K700, K750, 72г, 105 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Шланг до порохот. чор. кол., імпорт., заг. довж. 190
см, довж. гофр. трубки - 150 см, діам. 40 мм. Діам.
наконеч. вхідного патрубка у корп. зовн./внутр. 47,5
мм/35 мм  Ст. відм., б/в., 210 грн. т. (068)767-7543.
Шланг до порохотягу імпорт. сірого колірьор, заг.
довж. 2,0 м, довж. гофров. трубки - 155 см, діам. 40
мм. Р. півкруглого вх. наконеч. із зачіпкою у корп.
54/44,5 мм. Ст. норм., б/в., 200 грн. т. (068)767-7543.
Шланги від різ. порох. без деф., ст. норм. Шланг
бежев. довж. 173/130см, тов. гофр. труб. 43 мм, р.
півкруг. наконеч.46/37 мм. Шланг сір. довж.
220 /170см ,  т ов .  г офр .  тр -и  40  мм ,  д і ам .
наконеч.48/42 мм., 260 грн. т. (096)865-6418,
(093)705-7968.
Штуцер різьба зовніш. 1/2" (дюйма), М22 крок 1,5,
для  п ід 'є д.  шланга  без  р ізьб и. ,  10  грн.  т .
(095)108-1412.
Щітку до імпорт. порохот., вжив., не потріскана, 100
грн. т. (067)257-3831.
Якір міксера, заг. довжина-115,6мм. Посадка під
підшипник-6,9мм. Діам. заліза з обмоткою-31мм.
Довж. заліза-15мм. Діам. колектора(міді для
щіток)-19мм.  Загальний вигл. подано на фото, 75
грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Попит
Електрочайник диск., метал. 1-2 л у роб. ст. Мож.
б/в, до 80 грн. т. (066)901-0134.
Кришку задню нижню, пластмасову чи метал.,
прямокутно-зігнутої фор., від праски рад. зраз. та тен 
на гр і в альний  трубчастий  ви гну то ї  фор .  т .
(096)865-6418, (093)705-7968.
Лампочку мал. (діам. 3,0 мм) з двома вусикамм
LM3A001R для ліхтарика Maglite Mini AAA, мож. б/в
або дві запасні лампочки в блістері (упаковці). т.
(073)001-9949.

Обігрівач недор. т. (097)251-0525.
Осцилограф прилади радянс. вир-ва, частотомір,
вольтметр, розгляну всі пропозиції. т. (067)191-2976, 
(093)879-6337.
Піч мікрохвильову, недор. т. (097)251-0525.
Порохотяг робочий. т. (097)298-9966.
Прес для вичавлення соку, мех., електр., можл. в
неробочому ст., розгл. всі пропоз. т. (068)242-3429.
Систему змотки провода Пружинна котушка для
провода чи метал. обойма з цілою непошкодженою
пружиною для радян. порохот. Аудра (AUDRA)
ПНП-600 УХЛ 4.2. т. (096)865-6418, (093)705-7968.
Фен "Ровента Мувелінг", або CV, в роб. ст., потужн.
не нижче 1700Вт,  мож.  без комплекта,  без
коробки.(до 150 грн.). т. 230-9856, (066)901-0134.
Шланг Шланг до порохотягу світ.-сірого кол.,
імпорт., заг. довж. 180 см, гофров. трубка - довж. 140 
см, діам.38 мм. Діам. наконеч. вхідного патрубка із
зачіпками в отв. корпуса - 53 мм. Ст. відм., б/в., 210
грн. т. (096)865-6418.
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Кондиціонери і холодильне

обладнання
Кондиціонери

Arctic Storm Ultra mini конд., (170х165х150)мм,
охолодж. вод., на 10 год. заправка, підсвітка всіма
колярами, три швид., живл. 5V або 220V, для створ.
прохолоди біля роб. місця, в компл., 270 грн. т.
(050)532-4286.
Rotenso Япон. з компресором Мітсубісі, на 50-70
м.кв, дуже екон., мод. 2021 р., споживає від 100 до
600 ват в годину. Прац. дуже тихо (безшумно) +
реально самий екон. на р-ку  нов., 33000 грн. т.
(067)724-7772.

Êîíäèö³îíåðè îïàëåííÿ,
âåíòèëÿö³ÿ. Ïðîäàæ,
ìîíòàæ, ñåðâ³ñ. ÏÏ
"Ï³ðàì³äà". Âóë.
Êóëüïàðê³âñüêà, 95à. ò.
(032)292-8181,
(067)672-5377.

Рекуператор Інноваційна децентралізована сист.
прямоточної вентиляції із штучним інтелектом HitVen
IVS-4 побудована за принципом «увімкнув–забув».
Продам, нов., 8500 грн. т. (097)755-0945.

Холодильники до 1м
Норд термохолодильник 60х60х40 телефонувати з
11 до 22 год., 300 грн. т. (067)732-6054.

Холодильники від 1,6м
INDESIT Двокам.  в джуе хор. ст. Вис.: 184 см, шир.:
60 см, глиб.: 60 см., 5000 грн. т. (097)235-8963,
(097)583-7766.
Indezit вис. 165см., майже нов., потреб. рем. На з/ч,
750 грн. т. (097)477-3397.
NORD 226 Україна (1993 рік випуску). Кол. - біл.
Розм. - В = 178 см, Ш = 58 см, Г = 60 см. Недоліки - є
іржа на корпусі, погнута біч. стінка, вже слабкі
ущільнювачі. Прац. та морозить., 1000 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Sna ige  FR  315  без  фреону ,  800  грн .  т .
(067)182-2992.

Морозильні камери
МК-250 Б/в в роб. ст. об. 250 л, можл. дост., 4400
грн. т. (097)487-5995.

Аксесуари і комплектуючі
Балон від фреону на 11,3 кг, 10 шт., по, 200 грн. т.
(093)712-8830.
Замок накладн. електр. Ріфф РХ 09, викор. для
закривання дверей холод. шаф і вітрин, нов., 250 грн.
т. (067)675-8082.
Компресор ФГ-0,125, з пусковим реле РТК-3-4У4
(1,35А), від холод. "Днепр-2", роб., 800 грн. т.
(050)532-4286.
Компресор холодил., хладоагрегат для холодильноі
шафи,  на  з /ч ,  1000 грн.  т .  ( 067)6 73-9148 ,
(067)338-0938.
Лотки для холодильників пласмас для зберіг. прод.
поі нижню полку холодиль. шкафа різ. мод. хол-ів. Р.
в мм 423 х180 х 173 (170, 172). Ст. відм. 4 шт., 220
грн. т. (066)901-0134.
Полиці склян. калені і метал. для хол."Дніпро",
"Донбас", "Мінськ", "ЗІЛ". Скляні: 41х30см (тов.8,0
мм ,  в а г а  2 , 4  к г ) ,  4 4 х29 , 7см  ( т . 5 , 5  мм) .
Метал.42х31,5см - 1шт., 44,5х32,0см - 2шт., 150 грн.
т. (068)767-7543.

Попит
Холодильник  В і зьму  або  куп лю недорого
холодильник у будь-якому стані, або компресор від
нього. т. (068)575-6099.
Холодильник ЗИЛ-Москва, 1963 - 1971 р.в., як
раритет, у робочому або неробочому стані, розгляну
усі варіанти. т. (067)257-3831.
Холодильник в доб. ст. т. (067)427-5408.
Холодильник  в роб. ст.,  б/в.  Недорого. т.
(067)732-6054.
Холодильник та порохотяг, будь-який, в робочому
стані, куплю терміново, 100 грн. т. (096)069-3325.
Холодильник у будь-якому ст. Розгл. усі вар., 50000 
грн. т. (067)257-3831.

628
Плити, печі, витяжки

Асортимент

Áóðæóéêó Âèñîòà ç
í³æêàìè 81ñì Âèñîòà áåç
í³æîê 61ñì Âíóòð³øí³é
ä³àìåòð 41ñì Òîâùèíà 7ìì 
Ëüâ³â, 7000 ãðí. ò.
(067)304-8377.

Плити газові
Vento вар. поверхня, 4-х конфорна, р. 51х58 см,
роб . ,  б / в ,  в  х ор .  с т . ,  нерж . ,  1500  грн .  т .
(097)408-7743.
Хансер 4 конфорки, п’эзозапалення, б/вжив, 1300
грн. т. 240-4075, (097)973-3832.

Плити електричні
AEG-Electrolux стац., склокерамічна, тайм., гриль,
конвек., розмор., в-во Німеч., відм. ст., майже нов.,
гаран. 1 рік, 7700 грн. т. (068)512-3919.
Bosch ексклюзив, склокераміка, нерж., варочна
пан., дух., тайм., 2 вентилятори, ориг., вир. Німеч.,
г аран .  1  р і к ,  8200  грн .  т .  ( 067 )835 -1523 ,
(098)948-3650.
Bosch ориг. нерж., тайм., 2 вентилятори, клас А+
нов., вир. Німеч. + склокерамічна сенсорна варочна
поверхня, гаран. 1 рік, 8800 грн. т. (067)866-2650.
Domotec 2-конфорна, настіл., нов., 1285 грн. т.
(067)966-1830.
Domotek 1-конфорна, настіл., нов., коробка, 765
грн. т. (067)966-1830.
PALUX Пічка 10 рівнів вир. Німеч., з нерж., з
сис темою  парозволоження ,  60000  грн .  т .
(099)186-0195, (067)306-2305.

Печі духові
Подолка 2 деки, регул. потужності, 4 полож., 400
грн. т. (067)780-0778.

Витяжки
ELEYUS Україна. Тип- підвіс. Розм. (ДхШхВ) =
58х50х24 см. Матеріал- сталь + емаль. Є витяжний
вентил. Є дві лампи підсвітки плити. Кол. - біл. Діам.
під гофру = 98 мм. Не нов., норм. ст., 1200 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.

Аксесуари і комплектуючі
Автоматику Арбат раз. з горелкою подходе до котла
КС160  рабила  один  сезон,  1000  грн .  т .
(096)825-1076.
Тен для електроплити "Ariston", б/в, в роб. ст., 2 шт.,
100 грн. т. (067)342-2215.
Тен нагрів., трубчаст., для ел. плити "Електа".
4-камф., 4 шт., 110 грн. т. (068)767-7543.

Попит
Плиту "Ардо", "Індезіт", "Норд", "Гретта", або ін. т.
(095)837-0729.
Плиту газ., в роб. ст. т. (067)427-5408.

630
Пральні та посудомийні

машини
Пральні машини

(фронтальне
завантаження)

ARDO -800 х, клас. мод., 5kg/ 800, в хор. роб. ст.,
доглян., чиста, прац. тихо, прогр. всі прац., негнила,
перевірила майстром, самовивіз, 5000 грн. т.
(067)875-0733.
Bosch WFV 3810|03, 1500 грн. т. (050)036-2213.
Неотон пристр., 380 грн. т. (067)902-2310.

Пральні машини
(вертикальне

завантаження)
AEG  1200  оберт ів / хвилину ,  5 ,5  к г  АА  клас
енергозбер., завант. 5кг, нічний режим прання,
гаран., 5900 грн. т. (067)943-8182.
Privileg 1200 об. 5 кг завант. прац. дуже тихо відм.
б і ленький  с т .   Гаран.  6  м і с . ,  4900  грн .  т .
(067)943-8182.
Whirlpool завант. 5кг, вузька 40см, клас А, прац. всі
режими, в-во Німеч., 4900 грн. т. (067)943-8182.

Посудомийні машини
Bosch 45 см., привез. з Німеч., відм. ст., пов. роб.,
4500 грн. т. (067)943-8182.

Аксесуари і комплектуючі
Двигун  до  прально і  маш.  АЄГ,  150 грн.  т .
(097)524-0500.
Двигун  до  прально і  маш.  АЄГ,  200 грн.  т .
(063)991-7310.
Електродвигун-насос ЄНСМ-1УХЛ4 від пр. маш.
Евріка, б/в, 120Вт, 30л/хв, доб. ст., 150 грн. т.
(093)596-8611.
Панель управл. і електрон. Для пр. маш. Вірпул АВЕ
7730 б.в., 300 грн. т. (095)837-4449.
Ремінь приводу 1195 PHE Hutchinson для пралки
Indesit C00082318. Маркування:1195(факт.довжина
реміня в мм)Тип профілю:H (дрібний).Для-  Whirlpool,
Indesit, Ariston, Hotpoint, Hotpoint-Ariston, 200 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.

Попит
Машинку пр., автомат, б/в. т. (067)427-5408.
Машинку прал. полуавтомат типу "Малютка" або
іншу недор. т. (099)138-8374.
Машинку прал., автомат. т. (095)837-0729.

634
В'язальне та швейне

обладнання
Швейне обладнання

(механічне)
2-М клас ножна, радян. вир., в роб. ст., в склад. ст.
вигл. як тумбочка., 1000 грн. т. (067)999-6624,
276-8621.
378 клас рукавна, в добр. ст., 5500 грн. т.
(067)394-3044.
Adler в роб. ст., привез. з Польщі., 1600 грн. т.
(067)394-3044.
Lucznik з ножним приводом, вир. Польша 1960р.,
900 грн. т. (063)178-5154.
Veritas шв., в-во Німеч., 1100 грн. т. 230-4120,
(096)404-3276.
Подольськ ПМ 3 ім. Калініна класу 2М-22, корич.
кол., зі стол., з ніж. приводом, 4 шухляди всеред. для
збер. ниток, зіг-заг, різ. лапки. В хор. ст., 600 грн. т.
(032)222-6524.
Подольськ без стола, ПМЗ, ніжн. приводом, 400
грн. т. (093)377-7657.
Подольськ в хор ст., 999 грн. т. (098)936-7539.
Чайка 143 з ножним приводом, 1992р. вип., в хор.
ст., 800 грн. т. (063)178-5154.
Чепель 30, 1000 грн. т. (098)635-9386.
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Швейне обладнання
(електричне)

Brother Boutigue вир-ва Япония, 4000 грн. т.
(097)016-0040.
New Home NH 5621 Регул. тиски лапки на ткан.
Регулировка швид. шитва плавна. Реверс. Строчки:
обметочная,еластична потайна. Максимальная довж.
стібка 4 мм., 8899 грн. т. (067)905-2896.
VERITAS вир-во Німеч., с ніж. електроприводом. В
роб. ст., є інструкція.Всі питання по тел.   р-он
Левандівка, 2000 грн. т. (063)636-7840.
Подольськ 142, 2500 грн. т. (097)254-7215.

В'язальне обладнання
Донечанка нов., для ручного в'яз., 150 грн. т.
(050)550-8138.
Нева В'язальна маш., 1000 грн. т. (097)973-6240.

Аксесуари і комплектуючі
Голки Singer Країна вир. Бразилія Опис Голки Singer
подв. голки 3 мм Р. 80/11 2024, 4 мм Р. 80/11 2024,
50 грн. т. (050)714-5005, (067)639-4909.
Голки СРСР(фото1,2,3) Виробник-Одеський з-д
"Верстатонормаль" ім. А.Іванова, АРТ-268-У, ГОСТ
2 2 2 4 9 -8 2 . Н а б ір  с к л . з
10шт(№120-1шт,№110-1шт,№100-5шт,№90-3шт).Д 
овж.голок-39мм.Діаметр голки-2мм, 80 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.
Голки ручні Alfa, для бісеропл., із золотим вушком, з
нитковдягачем, 6 шт., 20 грн. т. (050)714-5005,
(097)099-8822.
Леза шабельні від 6 до 13 дюймів, для вертикальних
нож і в  розкро ї в ,  20  грн .  т .  ( 050 )714 -5005 ,
(067)639-4909.
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Професійна і торгівельна

техніка і обладнання
Попит

Апарат холодильний для розливу квасу, води,
прохолоджуючих напоїв, в комплекті з керамічною
установкою, 3000 грн. т. (093)702-4500.
Балон  вуглекислого газу для розливу напоїв,
заповнений, до, 2000 грн. т. (093)702-4500.
Блоки Ориг.блок живл. Ingenico PSM24W-080(8V/3A) 
Робочий-для банк.терміналів,для POS-терміналів
Ingenico iCT220/250.Вх.напруга-100-240V~50-60Hz
5 0 - 6 2 V A ,
0,6A.Вих.напруга-8V/3A(Dc)Роз`єм:5,5&#215;2,5mm, 
320 грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Станок токар., фрез. або ін. т. (063)469-8812.

ÏÎÂIÄÎÌËÅÍÍß 720

Повідомлення публічні
Повідомлення юридичних

осіб та благодійних фондів
04.05.2022ð.

ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì
ËÌÍÎ Ñîñíîâñüêîþ Î.ß
çàâåäåíî ñïàäêîâó ñïðàâó
ï³ñëÿ ñìåðò³ 12.01.22ð.
×åðêàñ Â. Â. Ñïàäêîºìö³â ó 
ñòðîê äî 31.12.22ð.
çâåðòàòèñü äî ïðèâ. íîò.
Ñîñíîâñüêî¿ Î.ß. ì. Ëüâ³â,
â. Ëþá³íñüêà, 92. ò.
(096)268-4015.

Â³äêðèëàñü ñïàäùèíà
ï³ñëÿ ñìåðò³ Øêîäà Ñåðã³ÿ
²âàíîâè÷à (1956 ð.í.),
ïîìåð 29.01.22ð.
Ñïàäêîºìö³â ïðîñèìî
çãîëîñèòèñÿ äî íîòàð.
Þùóê ².Ë. ì. Ëüâ³â, â. Â.
Âåëèêîãî, 125/73
ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ
ïîäà÷³ îãîëîøåííÿ.

Ïå÷àòêó
Âòðà÷åíó ïå÷àòêó ÒÎÂ
ÊÂ²ÒÈ ËÜÂÎÂÀ ÏËÞÑ
ªÄÐÏÎÓ 39214412 ç
03.12.22ð. ââàæàòè
íåä³éñíîþ. Ð³øåííÿì
çàñíîâíèêà ç 10.12.22ð.
ïðèïèíåí³ ïîâíîâàæåííÿ
äèðåêòîðà Ì³õàëü÷óêà
Îëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à.

Повідомлення фізичних
осіб

Приєднаюсь  до громадської організації для
взаємопідтримки і викон. громадської роботи. т.
(095)600-2680, (097)510-6719.

Прошу зголоситися
 Денисюк Володимира
Григоровича та Денисюк
Лялю Андріївну (стосовно
залишків речей на квартирі),
терміном до 30 грудня 2022
року. У випадку ігнорування,
буду змушений звернутися
до суду. т. (066)927-0915.
Сільську хатинку 18 км від Льв., віддам 1/2 кім. в
безк.  корист.  самотній дівчині  сирот і  або з
багатодітної сім'ї з можливим успадкуванням житла,
дзвоніть є вайбер. т. (066)671-9505.
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Повідомлення приватні

Шлюбні
160/32 Львів'янин інв 3 гр без м/с проблем
працюю,спокійний, позн з жін до 40 років Заради
розваги не писати. т. (098)763-2421.

36/175/65 львів'янин, ВО, без сімейного минулого,
веду здоровий спосіб життя, працюю. Познайомлюсь
для створення сім'ї з дівчиною 21-33 р., без дітей зі
Львова або Львівської області. т. (096)608-8658.
41/180/75 приваб. віруючий вірний доб. ніжний
познайом. з дівчиною 18-49 р без шкід. звич. яка
погодиться на переїзд, дзвон. мож. цілодоб., вайбер - 
прож. сам в селі біля Льв. т. (099)607-7318.
45/175/75 Чоловік позн. з самот., розлученою або
заміжньою жінкою. т. (095)221-3292.
45/177/78 Живу у Львові ,одруженим не був.
Познайомлюсь із забезпеченою жінкою зі Льв. т.
(067)390-4220.
46/172/70 Львів'янин, симпатичний, без шкід.
звич., веду здоровий спосіб життя, познайомлюсь із
серйозними намірами з привітною, порядною,
привабливою зовн. жін. до 44 р. (бажано львів'янкою
або побл. Львова). т. (067)672-4626.
54/176/85 матер. забезп., одруж. не був, прожив.
10км. від Льв. Шукаю дружину 40-50р, без діт.
згідною на переїзд. т. (096)788-7528.
61/170/70 Львівянин,освічений,добрий,порядний
забезпечений матеріально та житлом.Для серйоз.
стос. познайом. з надійною,добродушною жінкою яка
прагне змін у своєму житті. т. (097)312-0813.
Вірний спорт. приваб. забезпечений окрем. житлом
позн. з охайною дівчиною без діт. та шкід. звич., вік,
зовн. , національність, вага, зріст та ін. дані не мають
ніякого значення. т. (066)671-9505.
Забезпечений окрем. житлом для спільного прож.
познайом. з дівчиною без діт. 18-29 років. т.
(098)203-2955.
Привабливий львів'янин для спільного прож.
позн. з дівчиною 18-48 років без діт. та шкід. звич. яка 
погодиться на переїзд. Вайбер. т. (066)671-9505.
Чоловік, 33 роки Познайомлюсь з дівчиною до 33р.
Без фізичних і психологічних вад. У якої є баж.
створити сімю. Погодиться на переїзд у Львів .Не
схильною до повноти.  Може бути з  обл.  т .
(097)149-6997.

Øëþáíà àãåíö³ÿ "ß+Òè"
äîïîìîæå ñàìîòí³ì
îäðóæèòèñü, çíàéòè ñâîþ
äîëþ. Âæå â 2022ð. ç
íàøîþ äîïîìîãîþ
îäðóæèëîñü 14 ïàð. ª âåë.
êàðòîòåêà, ÿêó ìîæíà
ïåðåãëÿíóòè áåçêîø. Ç
ïîâàãîþ ³ ðîçóì³ííÿì
ñòàâèìîñü äî êîæíîãî. ò.
(093)855-6330,
(097)487-6625, (ç 11:00 äî
19:00).

Знайомства
35 років чоловік позн. з дівчиною, жінкою для
спілк., дружби, приємних прогулянок. В майбутньому 
романтичних стос. Вис., займаюсь спортом. Якщо
самотньо, сумно і не тільки тоді дзвоніть. Вайбер. т.
(068)486-7915.
65/158/55 жінка, порядна, добра господиня, без
шкідливих звичок, познайомиться з чоловіком до 75
рок і в ,  порядним ,  без  шк і дливих  з вичок ,
забезпеченим для спілкування та створення сім'ї. т.
(096)272-7407.
Львівянин Познайомлюсь із жінкою для зустрічей. т.
(067)390-4220.
Хлопець позн. з дівчиною, жінкою для спілк.,
незабутніх романтично-інтимних зустрічей, стос.
Поряд., охайн., здоровий, спортивної статури без
шкід. звич. Дзвінки. Вайбер. т. (097)635-2263.
Чоловік 47 років познайомиться з розумною жінкою
з і  Львова .  Мета :  сп і л к ування ,  з ус тр і ч і .  т .
(099)910-0385.
Чоловік Вік: 32 р. Познайомлюсь з жінкою 18-35
років Мета знайомства: дружба та спілк., любов,
стосунки, шлюб, створ. сім'ї. т. (096)216-3503, (з
17:00 до 22:00) СМС.

728
Загублено, знайдено
Загублено (речі,

документи)
Велосипед "Arrow", кол. 26", аморт. на пер. вилці,
зад. болотник і багаж., прошу повернути за винаг. т.
(096)611-9970.

Вважати недійсним (інші
документи)
Àòåñòàò

ïðî çäîáóòòÿ ïîâíî¿
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
ÂÊ 27165760 íà ³ì'ÿ
Êîíäðàøîâà Êîñòÿíòèíà
Ñåðã³éîâè÷à, ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Äèïëîì
ïðî ÂÎ, ìàã³ñòðà,
ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà
306/21 â³ä 18.06.21ð. òà
äîäàòîê, âèäàí³
Íàö³îíàëüíèì
óí³âåðñèòåòîì îáîðîíè
Óêðà¿íè ³ì.
×åðíÿõîâñüêîãî íà ïð.
Ñîðîêà Ñåðã³é
Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Äîãîâ³ð
êóï³âë³ êâàðòèðè,
ïîñâ³ä÷åíèé Êì³òü Ë.²,
ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì
ËÌÍÎ 28.09.2017ð., çà
íîìåðîì 1781 ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Êàðòêó
âîä³ÿ UAD
¹0000003EJ8020, ä³éñíó
äî 24.06.2023 ðîêó, íà
ïð³çâèùå Âîëîøèí
Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷,
ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Êàðòêó
âîä³ÿ äëÿ öèôðîâîãî
òàõîãðàôà âèäàíó íà
Êóçíºöîâ Î. çà ¹
UAD0000152298000
ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Êâèòîê
â³éñüêîâèé, âèäàíèé íà ïð. 
Áó÷êî Â³êòîð Çåíîíîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Êâèòîê
â³éñüêîâèé, âèäàíèé íà ïð. 
Ëóêà÷îâè÷ Ìèêîëà
Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Êâèòîê
ñòóäåíòñüêèé  âèäàíèé
Ãàâðèùèøèí ²ðèí³
Áîãäàí³âí³é - Ëüâ³âñüêèì
Òîðãîâåëüíî- åêîíîì³÷íèì 
óí³âåðñèòåòîì çàãóáëåíî ³
ââàæàºòüñÿ íåä³éñíèì.

Êâèòîê
ñòóäåíòñüêèé, âèäàíèé
ËÍÌÓ ³ì. Ä. Ãàëèöüêîãî íà
ïð. Àç³ì Àðøñàëàí
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Êâèòîê
ñòóäåíòñüêèé, âèäàíèé
ËÍÌÓ ³ì. Ä. Ãàëèöüêîãî íà
ïð. Ïàí÷èøèí Ä³àíà
Îðåñò³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Êâèòîê
ñòóäåíòñüêèé, âèäàíèé
ËÍÌÓ ³ì. Ä. Ãàëèöüêîãî íà
ïð. Ñàäâàí Ðóäðà Ñ³íãõ
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
³íâàë³äà ²² ãðóïè (³íâàë³ä
äèòèíñòâà) âèäàíå íà ïð.
Áîãäàíîâà Âåðîí³êà
Åäóàðä³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
³íâàë³äà ²² ãðóïè, ÀÀÒ
136413, âèäàíå íà ïð.
Äîëãèé Ïåòðî ²âàíîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
³íâàë³äà ²²² ãðóïè, âèäàíå
íà ïð. Ñåìàùóê ²ðèíà
Âàñèë³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
³íâàë³äà â³éíè ²²² ãðóïè,
ñåð³ÿ À ¹017611, âèäàíå
íà ïð. Ïèñüìåíñüêèé
Àíòîí Â³êòîðîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì'¿ íà ïð.
Ìîòà Äàíèëî Ðîìàíîâè÷
13.08.2004 ðîêó ââàæàòè
íåä³éñíèì, 100 ãðí. ò.
(067)733-5679, 91-1275.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ¹
162985 â³ä 20.10.16ð.,
âèäàíå íà ïð. Ñè÷îâà
Ãàííà Àíäð³¿âíà ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ¹
164355 â³ä 08.02.2017 ðîêó 
òà ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ
ÏÑ 086027 íà ³ì'ÿ
Êàðà÷åâñüêà Ðèòà
Âàñèë³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ÌÂ
¹062556 27 ëèïíÿ 2018ð.,
âèäàíå íà ïð. Ñàâ÷åíêî
Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ÓÁÄ
¹ 441295 â³ä
23.07.2018ð., âèäàíå íà
ïð. Ìàäàðàø Ëþäìèëà
²âàí³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é,
âèäàíå íà ïð. Ãóðìàí
Íàçàð Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ
÷ëåíà ñ³ì'¿ çàãèáëîãî,
âèäàíå íà ïð. Ôåäàê Ìàð³ÿ 
ßðîñëàâ³âíà, ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Ñâ³äîöòâî
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
æèòëîâèé áóäèíîê â ñìò.
Îëåñüêî, ïî â. Øåâ÷åíêà,
58 ( êîë. Ñòàë³íà, 26),
âèäàíå íà ïð. Êîíàøåâè÷
Ìàðê³ÿí Ðîìàíîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ñâ³äîöòâî
íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
êâàðòèðó â ñ. Ñîëîíêà, â.
Ïîâ³òðÿíà, áóä. ¹3, êâ.
¹16 âèäàíå íà ïð.
Ìåëüíèê Ãàííà Âàñèë³âíà
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ñâ³äîöòâî
ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà
íåðóõîìå ìàéíî ì. Ëüâ³â,
âóë. Ïëóãîâà 4à, êâ.33
ââàæàòè íåä³éñíèì.

×³ï-êàðòó
äî öèôðîâîãî òàõîãðàôà
íà ³ì'ÿ ßöóëÿê Þð³é, ñåð³¿
UAD0000055296001,
ä³éñíó äî 05.03.2026ð., ó
çâ'ÿçêó ³ç âòðàòîþ,
ââàæàòè íåä³éñíîþ.
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Віддам-, прийму в дар

Прийму в дар
Акордеон Синтезатор, гітару, скрипку, духові в будь
якому ст., 1 грн. т. (095)837-4449.
БФП лаз. т. (063)786-2818.
Візок інвал. в будь-якому ст. та взуття 43-45р. т.
(066)671-9505.
Візок інвалідний. т. (098)203-2955.
Візок дит., будь-який, в будь-якому ст., прийме в
дар багатодітна сім'я. т. (066)671-9505.
Велосипед Мож. в неробочому ст. т. (095)837-4449.
Велосипед дит., будь-який, в будь-якому ст.,
прийме в дар багатодітна сім'я. т. (066)671-9505.
Велосипед Тиса або подіб, в будь-якому ст.,
прийме в дар багатодітна сім'я, пишіть та дзвоніть є
вайбер. т. (066)671-9505.
Велосипед дитячий прийме в дар багатодітна
сім'я. т. (098)203-2955.
Дитяче харчування прийме в дар багатодітна сім'я. 
т. (066)671-9505.
Книги Баж., Довженка, Корнійчука, Микитенка,
Стельмаха Мих., Яновського. т. (096)676-0017.
Комп'ютер Стац. або ноут в будь якому ст., можл. не 
роб., 1 грн. т. (095)837-4449.
Підручники для 1-го класу 1968 р., для другого
класу 1969 р. т. (096)676-0082.
Планшет смарт., ноутбук. т. (063)858-4590.
Програвач вініл. платіврок типу Фенікс, або ін. роб.
або в будь якому ст. т. (095)837-4449.
Програвач вінілових дисків "Акорд", або будь-який
ін. Мож. нероб., 1 грн. т. (095)837-4449.
Радіодеталі  плати,  р ізн і  рад іозапчастини,
прилади.або за символічну опл. т. (067)191-2976,
(093)879-6337.
Телевізор тонкокорпусний до 32". т. (063)786-2818.
Телефони Будь які моб.тел. Мож. не роб. т.
(095)837-4449.
Телефони стаціонарні роб., подовжувачі телеф. т.
(096)676-0017.
Тюнер Т2. т. (063)786-2818.
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Спорт. Активний відпочинок.
Хобі

Велосипеди для дітей
Crosser trike рож., 3-коліс., з багаж., фарами,
поворитниками, сигналом, мелодіями, в хор. ст.,
1200 грн. т. (067)278-4546.
Fisher кол. 18", 1600 грн. т. (098)710-3343.
GT дамка, кол. 26",, 2700 грн. т. (098)710-3343.
Mc.Kenzie 16" кол., ст. нового, 1300 грн. т.
(067)740-6137.
Princess для дівчинки 2.5-5 років, 3-х колісний,
рожевого кольору, в доброму стані, 250 грн. т.
(067)390-7677, (032)262-6683.
Pups 2-колісний, щенячий патруль, ід. ст., 1400 грн.
т. (097)911-2631.
Pups 3-х колісний, бу, роб., мож. на з/ч, біл., для дит. 
2.5-5 років, 200 грн. т. (093)231-3624.
Scott 18 терміново, 1500 грн. т. (067)927-1507,
(067)791-5590.

Велосипеди для дорослих
Ardis 16" кол., 1600 грн. т. (067)740-6137.
Ardis підліт., б/в, діам. коліс 16", для діт. віком 7-11
років, син. кол., доб. ст., 975 грн. т. (067)390-7677.
Arkus 26", двохпідвіс., 2500 грн. т. (098)710-3343.
Conouest кол. 24", дамка, в хор. ст., 2400 грн. т.
(067)199-9884.
Cпорт бу, роб., мож. на запчастинами, 1000 грн. т.
(093)231-3624.
GT кол. 24", 1700 грн. т. (067)199-9884.
Gazelle , б/в, в хор. ст., в-во - Нідерланди, 3
планетарні перед., багаж., перед. і зад. світ., 3800
грн. т. (097)855-2537.
Giant електровел. доросл., акум. 36 В, все прац.
добр., 15000 грн. т. (067)394-3044.
Mc.Kenzze 24" алюм., 2600 грн. т. (067)199-9884.
Rogaze Liner з заднім амортиз., передачами, в-во
Німеч., 2350 грн. т. (067)278-4546.
Shannon  п ідл і т . ,  кол.  24" ,  план і т . ,  3  пер .
динамомашина,  2000 грн.  т .  (093)468-0949,
(063)343-9545.
Sparta На 26 кол. дам. щойно привез. з Німеч.,
15500 грн. т. (095)881-0662.
Spelli 26", велосип. в хор. ст., 3500 грн. т.
(067)740-6137.
Steiger дамка, кол. 28", 2700 грн. т. (093)468-0949.
Totem  б / в ,  х орош.  роб .  с т . ,  3275  грн .  т .
(098)124-9216.

Vaterland дам. з Німеч. на 26 кол., ст. нового., 9900
грн. т. (095)881-0662.
Матадор б/в Рама мет. Кол. 28 дюймів. В хор. ст.
Недор., 4000 грн. т. (067)342-2215.
Спорт бу в роб. ст. 8 швидкостей: дві перед. та
чотири зад. с запчастинами 2 багажника, 4000 грн. т.
(067)780-7771.

Велозапчастини і техніка
Батарею акумуляторні для електровелосипеда
12в,12а, 4,3 кг, 15х10х10 см, б/в, 5 шт., 100 грн. т.
(097)008-0180.
Велоланцюги (на деталі) довший(фото 4,5)і
короткий(фото6,7).К-сть ланок: 92і41 відповідно.
Довж.піна:8.6 мм  Довж. ланки-21,1мм Довж.
ланцюга-122см і 53см відповідно. Матеріал-сталь.
Вага: 280грам(92ланки), 65 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Велосидіння до дит. велосипеду, рад. в-ва, 3 шт.,
110 грн. т. (068)767-7543.
Кермо велосипедне Amro 5602219 з виносом 15080,
матер і ал -метал ,  к ол і р - чорний ,  довжина
керма-560мм, зовнішній діаметр-22мм, внутрішній
діаметр-19мм, в комплекті з виносом (фото5, 6), 350
грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Колеса для велосипедів десна-2, тиса, аіст, кама,
салют, Україна, по, 100 грн. т. (098)203-2955.
Колесо 26", вісь підшипник шестерні 6 перед.
взборі, 685 грн. т. (067)966-1830.
Комплект генер., фара, до велосип., за все, 100 грн. 
т. (067)173-5640, (098)980-9689.
Крила крила (болотники) вишнев. кол. для юнацьк.
вітчиз. велосип., шир. 5см, довж. по дотичній перед.
62,5см та задн. 102 см до кол. 533-37мм у гарн. ст.
Додаються кроншт. кріпл. до рами., 180 грн. т.
(068)767-7543.
Крило перед. (болотник), нікельоване, для дит.
велосип., довж. серед. част., відповідно, по зов.
дотичній 215 мм, внутр. хорді 198 мм, шир. 55 мм, у
задов. ст., 50 грн. т. (073)001-9949.
Раму Велосип., 175 грн. т. (095)837-4449.

Велоспорядження і
аксесуари

Багажник  Мат . :  метал.  Кол ір :б ілий.  Розм.
площадки:3 20х140мм. Довж. від багажника  до гайки
кріплення-258мм( фото 7)Товщина металу:5, 8мм
Кріпл.  в  чотирьох точках.   Вага:  653 грами
Стан:хороший. ,  160  грн.  т .  (098)983-9862,
(066)669-1403.
Багажник метал. для вело-да доросл. або юнацьк.
моделі, заг. довж. 42 см, довж. тримачів (від отворів)
до полки багажника 34 см. Діам. отв. у тримачах 5 мм. 
Ст. відм., 210 грн. т. (068)767-7543.
Велозамок—ланцюг міц., лег., зруч., надійн., підх.
для: велосипедів, візочків, довж. ланцюга 1 м, вага
200 гр, в компл. три ключа, 155 грн. т. (096)611-9970.
Велоліхтар перед., б/в, вмонт. лампа 3,5 В, зов. ст.
хор., 25 грн. т. (093)860-6825, (066)669-1403.
Веломигалку Fisher Price-потребує ТО Прац. на
батарейк ах  або  а к умулятор ах (2ш т-АА  аб о
LR6-пальчиков і  б а тарейки -фото6 )
Габарити:110х65х50мм Вага без батарейок-71грам(в 
компл. не додаю), 50 грн. т. (066)669-1403,
(098)983-9862.
Замок до велосип. на 4 кодових цифри, довж. 1,80
см, Німеч., нов., 380 грн. т. (067)278-4546.
Колесо (некомплект), одне доп. кол. на кронштейні
р. 17х13 см., з отворами діам. 10 мм., 60 грн. т.
(068)767-7543.
Кріплення Велосипедне Універ. велотримач для
смартфонів 4,5 - 7 дюйма. Нов., 130 грн. т.
(067)366-2723.
Кріплення для велосипедів на рейлінги а/м, нов., є
три шт., локація Львів, 1380 грн. т. (067)342-1901.

Мотоспорядження і
аксесуари

Шолом для мотоциклу, син. кол., 150 грн. т.
(097)938-1170.

Ролики, скейти, самокати.
Аксесуари

Гіроскутер Smart гіроскутер-ріроборт 8 в хор. ст. з
з арядним  чо хлом  т а  короб . ,  2900  грн .  т .
(067)740-6137.
Ковзани роликовi, розмiр 38 (8), зеленi, вир.
Тайвань, чистi, 700 грн. т. (050)532-4286.
Ролики розсувні Explore Activa Girl (Eldorado), 34-37
р.,  (довжина уст ілки 19,6см),  робочі ,  трохи
пошарпані, замок працює, шнурки-ліпучки цілі, вага
ковзанів-1,645кг., комплекту-1,98кг, 285 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.
Самокат "Маша і Ведмідь", витрим. 80кг, хор. ст.,
385 грн. т. (098)936-7539.
Самокат алюм. корп., 240 грн. т. (067)740-6137.

Ковзани і сани
Ковзани "Снежок", універс. ретро-ковзани (до 40
розм. вкл.), двополозні, вир. СРСР, унісекс, спосіб
викор. показано на фото 5, матеріал-сталь та шкіра,
400 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.
Ковзани 39 р., "КсінгТіан ", білі, ід. ст., 385 грн. т.
(098)936-7539.
Ковзани спорт. звич. (розм.37) і фігурні (розм. 34-6)
радян. вир-а у норм. ст. корич. кол. 2 пари., 100 грн.
т. (096)865-6418, (093)705-7968.
Ковзани фігурні, стальні, білі, р. 32, з черевиками
20.5 см, 200 грн. т. (096)463-2924.
Сани "KHW", вир. Німеч., 3400 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Сани б/в в хор. ст. Львів/Винники, 850 грн. т.
(096)291-9039.

Сани дит., метал і дер., рад. зраз., бу., 500 грн. т.
(093)231-3624.
Сани німецькі, дерев., 1100 грн. т. (096)260-8289.
Санчата дит. плет. в добр. ст. і вигляді, 1000 грн. т.
(067)394-3044.

Лижі і сноуборди
Лижі "Dynasprint", з кріп. Tirolia, в-во Німеч., довж.
177см, б/в, 95 грн. т. (095)837-4449.
Лижі "Dynastar", довж. 175см., вир. Франція, б/в,
норм. ст., 655 грн. т. (098)124-9216.

Спорядження
гірськолижне, костюми,

черевики
К о м б і не з о н  48 -50 / L ,  лиж . ,  600  грн .  т .
(067)182-2992.
Комбінезон лиж. Sport Line, р. XL (54-56) пояс 49
см, пах 34 см, довж. ніг 112 см, довж. заг. 170 см,
різнокол., мат. - болонья + сінтепон. Посеред. -
блискавка (71 см). Не нов., норм. ст., 1300 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Рукавиці 8, лиж., 150 грн. т. (067)182-2992.
Чоботи Австр. гірськолиж. чоботи б/в Р. 27,5
(40-41), в норм. роб. ст. Є трохи потерт., які зовсім не 
впливають на їзду., 500 грн. т. (067)777-8512.
Чохол для лиж Потуж. нейлон, довж.205 см, шир.
біля зав'язок 35 см, біля дна 25 см.Чудов.стан., 80
грн. т. (098)779-2918.
Штани лижні чоловічі, Індонезія, розм. (М) 50 (пояс
35-41 см, пах 30 см, довж. 101 см), темно-сірі,
поліестер (Poliester) - 100%, підкладка - фліс. Пояс та
штанини - на затяжках., 350 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.

Спорядження туристичне
Літар налобний акумуляторний.Новий. На резинці
(розмір регулюється).4 -и режими світіння. Регуляція
кута нахилу. На повній зарядці світить 4- и години.Є
USB -шнур., 230 грн. т. (067)366-2723.
Ліхтар руч. "Police" , з акумул., або батар, потуж.,
метал, з лінзою, 2 зарядки, коробка, нов., 399 грн. т.
(067)966-1830.
Ліхтарик акумул. нов. 4-и режими світла. Може
використов. як повербанк. Вис. -17 см. Акум. -18650
мА.Спереду магніт (фото 4 ) По боках: шип метал. і
ніж- фото 6 .Компл: коробка і USB- шнур., 370 грн. т.
(067)366-2723.
Ліхтарик тактичний акумулят., потуж., метал корп.,
550 грн. т. (097)298-9966.
Мішок  спал. СРСР. Тип - Турист. Наповн. -
бавовна-вата. Брезентовий зов. чох. (колір - синій).
Кол. внутріш. мішка - черв. Р. = 192 x 88 х 7 см. Вага -
до 7 кг. Нов., нормал, 1100 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Матрац надувний,латекс Німеч., новий,потужний
латекс, 200х70х12 см, 600 грн. т. (098)779-2918.
Плитку туристична, бензинова.,  480 грн. т.
(063)178-5154.
Рюкзак Україна. Об. 35 л. Мат. - брезент. Розм.
(ВхШхГ) = 42х30х27 см. Горл. - на затяжці, є вел.
накладна кишеня по центр і  та  б ічн і .  Кол.  -
темнозелений. Не нов., норм. ст., 1000 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Рюкзак Україна. Об. 50 л. Мат. - брезент. Розм.
(ВхШхГ) = 60 х 35 х 25 см. Горл. - на затяжці, є вел.
накладна кишеня по центр і  та  б ічн і .  Кол.  -
темнозелений. Не нов., норм. ст., 1000 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Рюкзак міс. KAPPA Італія. Об. 45 л. Мат. - оксфорд.
Розм. (ВхШхГ) = 53х34х26 см. Горл. - на зав'язку, є
нижнє відділ. на блискавці. Без кишень. Кол. - світ. з
синім.  Не нов. , ,  900 грн.  т .  (067)608-8046,
(063)731-5113.
Рюкзак міс. Weltjugendtag Німеч. Об. 15 л. Мат. -
оксфорд. Розм. (ВхШхГ) = 40х32х12 см. Згори -
замок-блискавка, є вел. накладна кишеня по центрі
(на блискавці). Кол. - світ. з сині, 200 грн. т.
(067)608-8046, (063)731-5113.
Флягу військ. з чохлом, 120 грн. т. (067)278-4546.

Гантелі, бліни, грифи, лави
Гантелю з кейсом для перенос., зручно брати у
подорожі, гриф хром., дис. мет. (не бетон, який
кришиться), буде служити довго, 2 дис. по 2.5 кг та 2
дис. по 1.5 кг, гриф 2 кг., 2000 грн. т. (098)100-0365,
(095)207-6332.

Спортивні тренажери та
інше тренажерне

обладнання
Еспандер пруж., 200 грн. т. (097)973-6177.
Обтяжувач  поясний ,  1 . 5 к г ,  150  грн .  т .
(097)973-6177.
Тренажер "Ab Doer Pro Model", в-во Китай, нов.,
2500 грн. т. (067)911-5543.
Тренажер-масажер "Sharper", кім., нов., в упак.,
для масажу спини та м'язів живота, 2100 грн. т.
(067)902-2310.

Бійцівське спорядження.
Груші

Грушу для боксу, 55 см., 585 грн. т. (098)936-7539.
Кімано дитяче, підліткове. Рукав 50см штани шир.
45х2, вис. 87см. Біл. кол. 2 пояси., 75 грн. т.
(095)837-4449.
Мiшок для боксу i кiкбоксiнгу, вис. 75см, діам. 25см,
12,6кг, чорно-білий кол., 540 грн. т. (050)532-4286.
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Легкові автомобілі (іномарки)

Все для водних видів
спорту і відпочинку

Матрац надув. "Barbie" , 170х69см., плавальний,
нов, 199 грн. т. (098)936-7539.
Матрац надув., для відпоч. на пляжі, нов., в упак.,
188х71см, "Бествей", 240 грн. т. (067)278-4546.
Матрац  надувн.,  вел. ,  2-спал.,  350 грн.  т .
(067)902-2310.
Шапку  для плав. ,  гумову,  нов. ,  70 грн.  т .
(063)837-4219.

Все для рибалки і
полювання. Човни

Катушку до спінінга, нов., 420 грн. т. (067)278-4546.
Спінінг нов., на 3,4 коліна, 480 грн. т. (067)278-4546.
Черевики зим. EIGER для рибалки і полювання
46-47р., 1500 грн. т. (097)973-6177.
Чоботи-штани TAGRIDER для рибал. 46р., 800 грн.
т. (097)973-6177.

Все для спортивних ігор
Гру "покер" з фішками і 2 колодами карт, 150 грн. т.
(050)550-8138.
Дошку шахову, нову, дерев., лаковану, Львівську,
42х42см, 300 грн. т. (096)870-7905.
Кеди 41 р., для спорту, довж. стельки 26.5 см., нов.,
295 грн. т. (098)124-9216.
Кріплення для сітки від настільного тенісу, без сітки, 
пара для одного стола, 60 грн. т. (095)837-4449.
М'яч футбольний шкіряний новий. Маса 450 г. обвід
71 см. Виробництво Синьківська шкіргалантерейна
фабрика, 800 грн. т. (097)788-8691.
М'ячі Тенісні, 30 грн. т. (050)157-2611.
М'ячі тенісні мячі в ід.  ст., 30 грн. т. (050)702-3908.
Ракетки тенісні, радян. вир., 2 шт., 400 грн. т.
(067)182-2992.
Туфлі 32-34, танц. для дівч., білі, для спортивних
танців, по, 30 грн. т. (063)071-8560.

Металошукачі та
аксесуари

Металошукач "Клон", з глибинною катушкою, 2000
грн. т. (063)228-8264.
Підлокітник з ручкою на металошукач, під діам.
25мм., за баж. укомплектую до повної штанги., 700
грн. т. (063)228-8264.

Інше спорядження для
спорту, відпочинку і хобі

Бінокль "Бушнел", 999 грн. т. (098)936-7539.
Булаву Пара для худ. гімнастики, 75 грн. т.
(095)837-4449.
Дзвінок 5 дзвінків настільних для офіціанта, в хор.
ст., діам. 100 мм. Вартість - 85 шт., 85 грн. т.
(095)480-1199.
Еспандер для рук, на 5 пружин, 150 грн. т.
(066)480-5995, (096)652-3479.
Ліхтар Зроб. в СРСР.Модель-ФКБ-1(кишеньковий
батарейковий) Габарити;160х37мм Лампочка-2,5V,
може  бу ти  і  3 , 5V(фото  4 )  Справний .Стан
-хороший.(фото 6) Фото зовнішнього вигляду додаю., 
110 грн. т. (098)983-9862, (066)669-1403.
Ліхтар Міні портат. світлодіодний побут. ліхтарик,
відст. освіт. 200-500м, безперервний темп освіт. 6-8
год., 9900000 лм (люмен), потуж. 1Вт, кол. біл., 250
грн. т. (096)212-8882.
Ліхтарик акумулят. нов. 3-и режими світіння.
Довжина-12 см. Акумулятор-600mA. В компл. є USB-
шнур. Біл. кол., 130 грн. т. (067)366-2723.
Ліхтарик на голову, 150 грн. т. (098)936-7539.
Лазер "ТІЛазер" зелен., підвищ. потужності, акум.,
закриваэться на ключ, нов., коробка, 385 грн. т.
(098)936-7539.
Намет внут. УСБ 56, нов., в роб. не був, вх.
утеплювач і відбілювач в компл., 2500 грн. т.
(096)825-1076.
Обруч Пластм., розбір. з внутрішніми колесиками,
20 грн. т. (095)837-4449.
Ракетку "Rossignol R40", вир. Франції, алюмін., для
великого тенісу, 880 грн. т. (097)251-0525.
Рукавиці для фітнесу і спортивних занять. Нов. Фікс. 
на зап'ясті за допомогою ліпучки. Розмір- L., 140 грн.
т. (067)366-2723.
Рукавиці спорт. для фітнесу і спортивних тренувань.
Фікс. на зап'ясті за допомогою ліпучки. Нов. Чор. кол. 
Розміра- L та XL., 170 грн. т. (067)366-2723.

Рюкзак 45л фірм. тактичний питна сист., 3д, нов.,
ло кац і я  Льв і в ,  с -ми  молл і , ,  4200  грн .  т .
(067)342-1901.
Рюкзак Європа. Об. 20 л. Матеріал-болонья. Розм.
(ВхШхГ )  =  40х30х15  см .  По  ус і й
довжині-замок-блискавка, є вел. накладна кишеня по
центрі (на блискавці). Колір-темнозелений. Не нов.,
нормал  с т . ,  1800  грн .  т .  ( 067 )608 -8046 ,
(063)731-5113.
Сауну-лазню мобільна сауна-лазня 2.5х2.0, нов.,
детальна інформація по тел. ,  16000 грн.  т .
(067)740-6137.
Станок для стрільби регул. ALLEN, нов., 4900 грн. т.
(067)342-1901.
Сумку поясна, або на плече. Привез. з США, чорна,
вмістка, на три кишені (два спереду і один ззаду). Б/в, 
але вигл. як нов., 550 грн. т. (067)890-2696,
(063)573-2278.
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Інші дитячі товари

Візки та аксесуари
Візок "Bugaboo", ід. ст., можл. торг, 3000 грн. т.
(063)248-0471.
Візок "Quinny", з Європи, дощовий чох., корз., гарн.
ст., 2850 грн. т. (067)729-6141.
Візок Д-1, д  вир. Польша в роб. ст. мало корист.
роз кл .  мяке  сид і ння  зручна,  400  грн.  т .
(063)623-0689, (096)450-2749.
Каркас від візка радянськ. вир-а, нікельов. під кол. з
внутр. діам. 10 мм із внутр. стопорами. Вісі довж. 75
мм на кінцях мають проточені канавки (прорізи) діам.
5,0 мм, шир. 3,0 мм. Ст. норм., 220 грн. т.
(068)767-7543.
Колеса до візка "Мальвина", зовн. ковп. ступиць,
пластм. корп., зовн. діам. 160 мм, шир. ступиці 30
мм, вн. діам. 8,4 мм, товщ. гум. шини 10 мм, 4 шт.,
220 грн. т. (068)767-7543.

Кошики, кенгуру, конверти
та аксесуари

Кенгуру Т. син. кол., 150 грн. т. (095)837-4449.
Кенгуру-переноску BabyBjorn Чудов.стан, без
дефект., на рост від 53 до 90 см., 100 грн. т.
(098)779-2918.
Кенгуру-переноску RED CASTLE, Франція до 12кг,
до 1-го р., 100% бавов., гарн. ст., повн.робоча, 80
грн. т. (098)779-2918.
Кошик руч. для дит., 55 грн. т. (095)837-4449.
Рюкзак-кенгуру BabyCarrier Вік дитини:від 3 до 18
міс.; Вага дитини:до 12 кг; Матеріал:поліестер.
Розташ. дит.: Спереду(обличчям до себе) Кол.: т.
синій, лег., ергономічний, компак.;, 400 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.

Килимки, манежі, стільці,
ходунки, гойдалки

Гойдалку дит. на 2-4 р., на метал. опорах, 400 грн. т. 
(099)374-2054.
Килимок розв., з ігр. та музикою., 100 грн. т.
(063)940-9526.
Ходунки "Giro Girello Baby Walker Trotteur", для діт.
віком від 6 міс., 2 в 1 -ходунки-столик для годув.,
1550 грн. т. (097)544-3299.
Ходунки-вижжі Чудов.стан, без дефект., багато
налаштувань., 70 грн. т. (098)779-2918.

Ванночки, басейни,
купальне приладдя

Ванночку акрил., польс., 150 грн. т. (067)902-2310.
Ванночку дит. Primo немовля до 5 років, 600 грн. т.
(063)268-7549.
Ванночку дит. для купання, 80х39 см, білу, зі
зливом, Англія, б/в, 450 грн. т. (097)544-3299.

Іграшки електричні
Бичок весела музична іграшка. 3 батарейки АА. Вис.
29см, 350 грн. т. (067)168-6432.
Мін і-п іан ін о  вир .  Ки та ї ,  плас т . ,
живлення-батарейки R6 або AA (пальчики) фото 6,
кол. жовт., вік-від 6 міс., вага-240 гр (без батарейок),
зов. ст. хор., звучить досить норм., 200 грн. т.
(098)983-9862, (066)669-1403.

Синтезатор-піаніно 3768 (під реставрацію), з
можл. підкл. мікрофона, 8 тембрів і ритмів, 6
демо-пісень, 37 клавіш, на вік від 3 р., вир. Китай,
мережа 220V/робота від батарейок 3х1,5V (тип R6 або 
AA), 130 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Іграшки інші
Іграшки малі 6шт по, 20 грн. т. (063)786-2818.

Іграшку Monsuno капсула, баранчик з підсвіт., б/в,
хор. ст., 50 грн. т. (098)124-9216.

Іграшку мерзота, б/в, хорош. ст., 55 грн. т.
(098)124-9216.

Більярд дит., 800 грн. т. (067)182-2992.

Будиночок  17х19х17см. ,  дер . ,  25  грн .  т .
(095)837-4449.

Гру  кегл і ,  пластмас. ,  нов. ,  в  упак.  (кульок
"покоцаний"), радян. періоду, компл.: 6 кеглин вис.
по 23см та 2 м'ячі діам. по 9см, цілісність компл.
збереж.,  для д іт.  в ід 2-7 рок ів,  130 грн.  т.
(097)544-3299.

Комплект іграшкова сім'я - тато, мама і 4 діток, нов., 
вир. НДР, торг.,  550 грн. т. (067)757-4112,
(066)090-0020.

Конструктор ігровий, фірми Ausini, б/в, хороший
стан., 125 грн. т. (098)124-9216.

Кубики Зайцева укр., в компл.: кубики незібрані,
наповнювачі для кубиків, таблиці, інструк. по
складанню кубиків, дуже ефективний метод навчити
дит. читати, 500 грн. т. 241-9998, (050)736-0543.

Ляльку "Монстр хай", б/в, в хорош. ст., 195 грн. т.
(098)124-9216.

Машинку метал. автоцистерна пони Мед 0612. Нов.
Раритет., 4100 грн. т. (097)544-3299.

Мотоцикл  дит., "Honda", нов., висота-7 см,
довжина-12 см, 225 грн. т. (098)124-9216.

Набір Military Series в міні-рюкзачку Виробник-YG
TOYS. Дит. набір, признач. для діт. віком від 3-ох
років в ігрових цілях. Набір склад. з 26 предм., та
збер і гається в  м ін і -рюкзачку . ,  120  грн .  т .
(098)983-9862, (066)669-1403.

Пазли Ведмідь і тигр, 84002, 72 деталі, 22х33см, 100 
грн. т. (063)786-2818.

Пазли Пес, кіт, миша, 22см, 72 деталі, 100 грн. т.
(063)786-2818.

Пульт+батарейки  Стан-справний (фото7)
Призначення -для  дитяч их  і г рашок .
Матеріал-пластик. Колір-чорний. Частота-27MHz.
Габарити:85х8 0х45мм.  Подв ійний джойстик
:вперід-назад та вправо-вліво. Фото додаю, 150 грн.
т. (066)669-1403, (098)983-9862.

Пупс в-во Німеч., нов., у використ. не були, 11 шт.,
торг, 100 грн. т. (067)757-4112, (066)090-0020.

Рейки Пластм. 3-х видів 30 шт. (цілі і пошкоджені), за 
всі, 300 грн. т. (096)676-0017.

Солдатиків Na-Na Рекомендується для гри малюкам 
стар .  3  ро к і в ,  119  грн .  т .  ( 0 44 )451-48 84 ,
(099)128-0042.

Телескоп дит. б/в, пластмас. оптика і корп., 85 грн.
т. (095)091-1134.

Телескоп дитячий, б/в, пластмасова оптика і
корпус., 75 грн. т. (095)837-4449.

Шрек  130мм
Матеріал-екопластик.Висота-130мм.Вага-67грам.
Прац. від 2 батарейок LR-41(міні-таблетки-фото7). В
грудній част. іграшки присутня кнопка вкл. голосу
Шрека (фото8 ) . ,  80  грн .  т .  ( 098 )983 -9862 ,
(066)669-1403.

Інші дитячі товари
Вушка темно-фіолетові, в'язані, теплі, 120 грн. т.
(097)544-3299.

Захист для НЕЄВРО-резеток в наяв. 2 шт, 5 грн. т.
241-9998, (050)736-0543.

Підігрівач дит. харч. з терморег., 20 грн. т.
(097)973-3832.

Парасольку Дит. парасолька напівавт. у вигляді
тростинки. Ст. відм. Купол має привабливі вуха. Діам. 
між наконечниками у куполі 90 см, довж. у склад.
вигляді 62см., 120 грн. т. (068)767-7543.

Парасольку дит. напівавт. у вигляді тростини. Ст.
відм. Купол кольор. на блакитному фоні. Діам. між
наконечниками 90 см, довж. у склад. вигляді 58 см.,
160 грн. т. (073)001-9949, (095)360-3978.
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Інтер'єр та мистецтво.

Колекціонування та
антикваріат

Попит

А н т и к в а р і а т :  с т а т у е т к и ,
монети
 марки,  годинники,
фотоап ар.,  значки,
підстакан., старов.і дитячі
новорічні  і грашки,  старі
парфуми,  біжутерію,
фотознимки і  книги до
1940р., настін. керам. тарілки 
та інші старовинні речі. Куплю 
дорого. т. (095)577-3491,
Передзвоню, (067)986-4459.

Монети
 значки, нагороди СРСР та
інших країн. Ялинкові  та
дитячі іграшки часів СРСР.
Статуетки, моделі
автомобілів, годинники та
інше.  т .  (098)072-5364,
(068)339-3341.

794
Продукти харчування

Овочі та фрукти
Горіхи волоські (грецькіІ) не лущені, вирощені 30 км
від Льв., урожай 2022 р., середньго розміру.Ціна за 1
кг -, 15 грн. т. (095)945-9273.

Горіхи волоські (грецькіІ) не лущені, вирощені 30 км
в ід  Львова ,  урожай  202 2  року ,  середнь го
розміру.Ціна за 1 кг -, 20 грн. т. (095)945-9273.

Горіхи волоські грецькі. 5 кг., очищені, вирощені у
влас. саду в екол. чистому р-ні на Прикарпатті, дуже
смачні, без гіркоти, високої якості, урожай 2022 р.,
ціна за кг, 100 грн. т. (067)725-8502.

Картоплю 300 кг, по, 6 грн. т. (067)314-5620.

Картоплю дріб. 220кг., 800 грн. т. (066)808-2681.

Картоплю дріб. картопля 290 кг. Самовивіз Можл.
торг. 1 кг, 1 грн. т. (099)314-7930.

Картоплю сорт “Белла роса” дом. 200кг. по, 8 грн. т. 
(066)808-2681.

Картоплю цьогорічну дріб. картоплю за кг, 1 грн. т.
(067)314-5620.

Картоплю цьогорічну, дріб., 300 кг,, 3 грн. т.
(067)314-5620.

Топінамбур мал. 10 кг, по, 15 грн. т. (066)808-2681.

Молочна продукція
Молоко Сухе незбиране мол. 26% (натуральні
молоч. жири). Упак. - паперовий багатошаровий міш.
Мол. сухе незбиране ДСТУ 26%. Склад: мол. сухе
незбиране . ,  120  грн .  т .  ( 050 )602 -8262 ,
(050)602-8488.

Сироватку Суха молоч. сироватка - продукт,
отриманий в результаті висушування сирної,
підсирної або казеїнової сироваток, які є побічним
продук том  перероб .  молока. ,  50  г рн .  т .
(050)602-8262, (050)602-8488.

М'ясна та рибна продукція
Ікру лососеву зурнисту. Вона має велик. харчову
цінність:в 100 грамах містяться 270 калорій.  При
замовлені від 1 ящ.(24 шт.) Дост. Нов. Пошта, 50 грн.
т. (098)217-0126.

Клешні краба Сурімі Склад: (м'ясо риби), вода,
пшен. крохмаль, олія, соєвий білок, краби, модиф.
крохмаль, яєчний білок, соняш. олія та часник. Ппри
замовленні упаковки (12шт.) Дост. лише Нов. Пошта., 
82 грн. т. (098)217-0126.

Консервація
Смородину чорну- клад. вітамінів. ягоди чорної
смородини пересипані цукром та простерилізовані у
влас. соці. розфасовка-1 л. екол. чист. продукт з
влас. городу.без ГМО., 250 грн. т. (067)773-3968.

Інші продукти харчування
Мед гречка+різнотрав'я та соняшник+різнотрав'я
дост. по Львову в кільк. 10л безкоштовна або мож.
забрати на проспекті черв. калини ціна залежить від
кільк. мож. прод. бідонами по 40л, 150 грн. т.
(097)484-6323.

Овес 1т., опт, 1 кг, 6 грн. т. (096)074-7734.

Перетинки волоського горіха 100гр, 18 грн. т.
(067)278-4546.

Пшеницю опт, 1т.,  1 кг, 7 грн. т. (096)074-7734.
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Пропозиція

Концентрат Мийний концентрат Thomas Profloor
1000 мл незамінний для прибир. всіх типів твердих
підлогових покриттів, 325 грн. т. (050)333-9566,
(050)333-9581.

Мило Рідке мило ТМ "Лінкс" фас.5л Підх. для викор.
в побуті та для готелів.Гурт та роздріб., 170 грн. т.
(050)430-0721.

Мило рідке мило антибактеріальне Galax класичне
(запаска 500 мл), нов., 40 грн. т. (095)480-1199.

Плин для посуди ТМ "Лінкс" фас.5л для викор. в
побуті та закл. громадськогол харч. Не подоразнює,
вис. якість, добрк відмиває. Гурт і роздріб., 170 грн.
т. (050)430-0721.

Порошок Пральний порошок в-во Чехія,фас.10кг п/е 
пак. Добр. пере. Гурт та роздріб, 400 грн. т.
(050)430-0721.

²ÍØ² ÏÎÑËÓÃÈ 814

Юридичні, нотаріальні та
соціальні послуги. Переклади
Юридичні, нотаріальні та

соціальні послуги

Юридична допомога
 Весь спектр юридичних
посл уг.  Офо рмле ння
позовн их заяв,  в ідзивів,
скарг у  суди  всіх  р і вні в.
Військове право. Скасування
виконавчих нотаріальних
написів.  Консультаці ї  по
телефону - безкоштовні. т.
( 0 9 6 ) 7 2 3 - 0 8 4 5 ,
(099)085-6736.

834
Поліграфічні та рекламні

послуги. Дизайн
Пропозицiя

Ïå÷àòêè
øòàìïè, ïëîìá³ðàòîðè.
Òåðì³íîâå âèãîòîâëåííÿ.
Êàíöòîâàðè â àñîðòèìåíò³
îô³ñ-øêîëà.  Êñåðîêñ. âóë.
Êîïåðíèêà, 32 òåë. ò.
(032)261-4465,
E-mail:leonlviv@ukr.net.
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Cтоляра для виготовлення лавок, поличок, гойдалки
та ін. дерев. вироб. у влас. домашньому господарстві
скорист., 1000 грн. т. (093)702-4500.

Батареї в планшеті Assistant AP-777G замінювача
послугою скорист. з урахуванням вартості батар. за,
250 грн. т. (096)676-0082.

Послугами людини для впорядкування дровітні
скорист.  роботи прибл. днів на десять  оплата по
узгодженню сторін. роб. нетермінова.графік роботи
вільн. скорист., 4000 грн. т. (067)988-2797.

Послугами людини для хромування чи нікелювання
скористаюсь. т. (063)120-3585.

Послугами  майстра чи аматора,  який вміє
ремонтувати прості ел. стрілочні годинники з
живленням від батарейки, скорист. т. (032)230-9856,
(066)901-0134.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 902

Прокат. Послуги перевезення і 
спецтехніки

Прокат транспорту

Mercedes-Sprinter
 16 кубів, будка. В оренду. В
день 800 грн.  т .
(067)750-3937.

Перевезення вантажні

Автоперевезення вантажів
 до 1,5т. Надаємо послуги
вантажних перевезень по м.
Львів, області та Україні. До
1.5 тн, 10 м3. Fiat Ducato.
Форма оплати -  го т івка,
безготівковий розрахунок,
працюємо з ПДВ. Вартість від 
500 грн.,  500 грн.  т .
(097)653-7214, Дмитро.

Àâòîïåðåâåçåííÿ
âàíòàæ³â äî 25ò ïî Óêðà¿í³
òà çà êîðäîí, ïîïóòí³
çàâàíòàæåííÿ â óñ³õ
íàïðÿìêàõ. Çàìîâíèê³â
àâòîòðàíñïîðòó òà
âëàñíèê³â çàïðîøóºìî äî
ñï³âïðàö³. Ë³ö.
ÀÂ¹150298. Ïîñëóãè
âàíòàæíèê³â. ò.
(050)431-8435.

Автоперевезення вантажів
 до 2т. Мерседес-Спрінтер
(будка) 16 кубів. По Львову та
Україні. т. (067)750-3937.

Àâòîïåðåâåçåííÿ
âàíòàæ³â äî 80ò.
Ïåðåâåçåííÿ òðàëàìè â³ä
1ò. äî 80ò. Íåãàáàðèòí³
ïåðåâåç. Ïåðåâåçåííÿ
åêñêàâàòîð³â, êðàí³â,
áóëüäîçåð³â, îáëàäíàííÿ.
Ïåðåâåçåííÿ ñàìîñêèäàìè 
20-30ò. Ïîñëóãè
ñàìîñêèä³â. Ì³æíàðîäí³
ïåðåâåçåííÿ. ò.
(067)653-5330,
(032)240-5343.

904
Легкові автомобілі (іномарки)

Chevrolet
Chevrolet Aveo черв., 2006р, 133т.км, 1500л
бенз.-проп., МКПП, Авто в хор. тех.стані ржі немає
газ з зав. вписаний прод. бо не експлуатую пробіг рід. 
не скручений. Львівська регістрація 2-й власн. купл. в
Укр. фото на сайті. 126000 грн. т. (068)290-9933.

Citroen
Citroen C4 Picasso 7 місць сір., 2007р, 166т.км,
1800л бенз.-проп., МКПП, Купл. в салоні, ориг.
пробіг, без ДТП, сервіс. книж., 8Airbag, ABS, ESP,
4зонний кл., датчик дощу,світла, кр., мультикермо,
парктрон ік ,шторки,AUX,  USB,  2ключ і ,зимов і
колеса,ТО. 262800 грн. т. (050)370-5619.

Ford
Ford Mondeo  чорн. ,  2011р,  215т.км,  1.6л
диз.-турбо, МКПП, Л/д, гума зим., літ., дві пари
килимків, клімат-контроль, круїз-контроль, функція
старт-стоп, торг. 280800 грн. т. (050)878-9571,
(097)951-4179.

Honda
Honda Insight сір., 2009р, 158т.км, 1.3л гібрид,
АКПП (варіат.), Сервіс. книж., 2 ключа,поміняні всі
фільтра і масло і колодки перед. і зад. і свічки. 287928
грн. т. (067)732-2985.

Hyundai
Hyundai Accent  с ір. ,  2008р,  100т.км, 1.4л
бенз.-проп., АКПП,. 126000 грн. т. (096)706-8937,
(093)453-9719.

Hyundai Sonata NF сріб., 2008р, 201т.км, 2.0л
бенз.-проп., АКПП, Авто не бите, не фарб. Салон
чистенький(ніколи не курили). Додатк. встан. ГБО 4го
покол. зареєстроване та впис. в тех. пасп.,
парктронік, та двохстороння сигнал.! зим. гума є!.
268200 грн. т. (067)701-0468.

Hyundai Tucson чорн., 2008р, 166т.км, 1999л бенз., 
МКПП,. 388800 грн. т. (067)911-5543.

Opel
Opel Astra H чорн., 2007р, 324т.км, 1.4л бенз.,
МКПП, 1 власн., 324 000 пробіг, обєм двиг. 1.4 бенз.,
руч. коробка перед., перед. склопід., конд. 129600
грн. т. (067)670-7934.

Opel Astra J т.-сір., 2012р, 173т.км, 2.0л диз., АКПП, 
Авто в хор. ст. В наяв. 2 компл. гуми (літня з литими
дисками). 313200 грн. т. (063)945-4305.

Peugeot
Peugeot 5008 Алюре біл., 2010р, 228т.км, 2.0л
диз.-турбо, АКПП, Мінівен, 5 дверей, 5 міс., 163 к.с.,
диз. місто 6.2, траса 4.4, змішаний 5.7, коробка
передач-автомат (Айсін), привід перед., кол. біл.
алюр. 468000 грн. т. (095)881-0662.

Renault
Renault Megane чорн., 2012р, 230т.км, 1.5л диз.,
МКПП, приг. із Бельгії, розмит., поставл. на облік,
кузов нефарб., гарн. чист. салон, все прац., шкіряне
кермо, навігація, вклад. не потреб. 306000 грн. т.
(05014)7-2795.
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Легковi автомобiлi (СНД)

Skoda
Skoda Fabia 6Y5 сір., 2004р, 224т.км, 1.4л
бенз.-проп., МКПП, 16V 100 к.с. двиг. BBZ (2004 рік -
заг. легк. універсал). Двигун- бенз. та газ (вписаний у
техпаспорт). Роб. ст. (можл. потреб. дрібних
ремонтних робіт). 122400 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.

Skoda Octavia сір., 2004р, 290т.км, 1.6л бенз.,
МКПП, сімейне авто,додаткових вклад. не потреб.
деталі за телефоном. 147600 грн. т. (097)033-5716.

Suzuki
Suzuki Liana син., 2006р, 100т.км, 1300л бенз.,
МКПП, надійне, економне (5,2/7,2) японське авто. Не
бита, не фарб. Гараж. збер. Реал. пробіг. 190800 грн.
т. (067)727-2604.

Toyota
Toyota Sienna
 син., 2019р, 24т.км, 3.5л
бенз. ,  АКПП,
Повнопривідний мінівен 7
місць для комфортних
подорожей В ідеальному
стані .  972000 грн.  т .
(067)254-1363.

Volkswagen
Volkswagen Caddy борд., 2012р, 193т.км, 1.6л
диз., МКПП, 75кв, свіжопригнаний, в ід.  ст., сенсор
доща і світла. 450000 грн. т. (067)342-3375.

Volkswagen Golf Т-рок спорт біл., 2019р, 15т.км,
1.5л бенз.-турбо, АКПП (тіптрон.), Авто офіц. у
2020р., один власн., макс. компл., підігр.пер.сид.,
мультим.екр.сенс., жид.крист.дисплей показників,
мультикермо, 17 дис. сірі, дах чорн., 2х зон.клімат.
1008000 грн. т. (099)310-7337.

Volkswagen Passat унiверсал-В корич., 1996р,
180т.км, 2.0л бенз.-проп., МКПП, унiверсал -В,
потреб. космет. рем. без зварки, можл. обмiн на
тактор диз., торг. 59400 грн. т. (096)677-3447.

Інші іномарки
Lamborghini Murcielago В 12 біл., 2007р, 12т.км,
6.5л бенз., АКПП, Авто єдине в Укр., повноц. спорткар 
італійського бренду з німецьким начинням, дост. до
Льв. безкоштовна  Салон біла шкіра. 6120000 грн. т.
(099)310-7337.

906
Легковi автомобiлi (СНД)

ВАЗ
ВАЗ 21043 Жигулі син., 2002р, 89т.км, 1.5л бенз.,
МКПП, з метал. багаж. на горі, зі зняттям з обліку.
72000 грн. т. (067)675-8082.

ВАЗ 2105 Жигулі вишн., 1985р, 1т.км, 1300л бенз., 
МКПП, у хор. ст. По двигуну проблем немає.по
ходовій потр. лиш зам. амортизаторів решта усе
поміняно.кузов не гнил. Як що позазоною то звоніть
на вайбер. 27000 грн. т. (097)764-9584.

ВАЗ 2121 Нива вишн., 1990р, 25т.км, 1600л бенз.,
МКПП, Срочно продам ниву у хор. ст., двиг.
зроблений,мости роздатка все прац. нічого не гудить, 
кузов не гнелий нічого варити ні красити не потр., як
що позазоною звоніть на вайбер. 82800 грн. т.
(097)764-9584.

ГАЗ
ГАЗ 21 Волга беж., 1959р, 50т.км, 2.5л бенз.,
МКПП, на ходу,  +запчастини. 22000 грн.  т .
(093)641-0511, (097)016-0040.

ЗАЗ
ЗАЗ 11055 Таврія біл., 2004р, 88т.км, 1200л бенз.,
МКПП, в заводс. фарбі потреб. звар. роб. акб тосолу і
бензину / двиг. та кпп в добр. ст. 25000 грн. т.
(066)671-9505.

ЗАЗ 965 Запорожец черв., 1962р, 20т.км, 900л
бенз., робот., "Горбатий" в ориг. компл. Гараж. збер.
Майже пов. компл.  (відсутня тільки пічка )  В авто
вкладено багато сил, часу, коштів. 77040 грн. т.
(096)248-0833.

ЗАЗ 968 Запорожец
 біл., 1993р, 30т.км, 1л бенз.,
МКПП,.  13300 грн.  т .
(067)947-0285.
ЗАЗ 968 Запорожец черв., 1979р, 70т.км, 40л
бенз., МКПП, в ориг. компл. з док. Акум. є.Страхівка
д ійсна  до  21 .09 .2023р .Торг .  26640  грн .  т .
(096)248-0833.

УАЗ
УАЗ 31512 зел., 1989р, 80т.км, 2.4л бенз., МКПП,
на ходу, все прац. норм. Мости цивільні. 80000 грн. т.
(067)394-3044.

908
Мікроавтобуси і автобуси

Мікроавтобуси (до 9 місць
/ 1,5т)

Peugeot Expert  б іл. ,  2001р, 217т.км, 2.0л
диз.-турбо, МКПП, дв. 2.0 НDI, зроб. капремонт
(ТНВД,  форс.  та  інше) ,  замін.  ремінь  ГРМ,
генератора, помпу, масло, фільтри, гальм. колодки,
пильники, нов. акум.,. 99000 грн. т. (050)223-8312.

Volkswagen T3 біл., 1990р, 80т.км, 1.6л диз.,
МКПП, пасажир 8+1. 82800 грн. т. (068)059-0974,
(093)494-3694.

910
Мототехніка

Скутери
Staiger Sinus BT20 т.-сір., 2019р, 2т.км, електро,
АКПП, електровелосипедАвстрія. Пробіг на одному
заряді 50-70 км. Електрообладнання Bosch. Легкий.
Технічно справний, повний комплект. Бонус зарядний 
пристрій та ключі безкоштовно. 49500 грн. т.
(098)100-0365, (095)207-6332.
Yamaha Aerox R черв., 2008р, 27т.км, бенз., АКПП
(варіат.), Ід. тех. ст. нова  гума та гальм. колодкі.
Рідинне охолодж. До сезону гот. на 100% Розум. торг
можл. 43200 грн. т. (073)079-4555.
Туліца Т200 син., 1983р, 10т.км, 200л бенз., МКПП,
торг. 6500 грн. т. (096)677-3447.

Мотоцикли
Suzuki V-Strom i чорн., 2006р, 38т.км, 650л бенз.,
МКПП, Мотоцикл в дуже збереженому ст., пройшов
повне ТО. Детальна інформація по тел. 172800 грн. т.
(067)740-6137.
Suzuki V-strom i чорн., 2006р, 38т.км, 650л бенз.,
МКПП, Мотоцикл в хор. ст. Свіжопригнаний. Повне
ТО. 172800 грн. т. (067)740-6137.
Днепр МТ10 чорн., 1998р, 28т.км, 650л бенз.,
МКПП, з док., 1 власн. 16560 грн. т. (067)342-3375.
Иж Юпітер 5 черв., 1989р, 31т.км, 350л бенз.,
МКПП, мотоцикл в оригінальному ст., з док., боковою 
коляскою, хром в прекрас. ст., мотор не колотий,
давно  не  ї здив ,  не  на  ходу .  12600  грн .  т .
(063)120-3585, (067)782-9007.
Урал имз 8.103-30 зел., 1985р, 13т.км, 650л
бенз., МКПП, продає хозяін, зареєстованій у львові,
на спідометрі 13 тис км, реально судячи по стану гуми 
на підніжках тис 25 (моя оцінка), замін. поршн. група
на 2-й рем., піс. рем. пробіг 200 км. 2124000 грн. т.
(066)712-5418.
Ява 638 черв., 1991р, 41т.км, 350л бенз., АКПП,
Техпасп. загуб., всі ном. сходяться, не находу. 18000
грн. т. (063)120-3585, (067)782-9007.

912
Автофургони. Причіпи

Пропозиція
Причіп ПІМ-40 для силосу. В/п 10т, 40 куб.м.Стан
відм. Вклад. не потреб. Бв.,  125000 грн. т.
(098)946-3680.

914
Вантажні. Спец- та

сільгосптехніка
Трактори саморобні

Трактор дига з навіскою без двиг., 15000 грн. т.
(096)414-3096.
Трактор саморбний, находу, двиг. бенз. HISA,
коробка i мiст ГАЗ 53, фарк., без навiски,, окр. є
прицеп , можл. обмiн на рiвноцiнне авто, важкий
мотоблок,, 38500 грн. т. (096)677-3447.

Інша спец- та
сільгосптехніка

Автокран КТА 25, 2007 р., в/п 25 т, стріла 3-секційна, 
довж. 21, 7 м, вклад. не потреб. Докум. в порядку.,
1092000 грн. т. (095)870-1832.
Автонавантажувач Львів., диз. двиг. Д144(т40),
вантажопідйомністю 5т, піс. повного кап. рем.,
розбирався пов. до рами, гідравл. насоси нов., насос
дозато р  нов . ,  шла нги  нов . ,  698 0  грн .  т .
(067)270-5190.
Машину БКМ 3, 5 на базі ЗІЛ 157маленьке напрац.
відповідає показникам нового авто, признач. для
буріння під опори ліній ЛЕП, діам. буріння 750мм,
глиб. буріння 3, 5 м, 600000 грн. т. (097)074-3640.
Навантажувач  "Балканкар", ДВ1792, 3.5 т,
болгарський навант., піс. повного кап. рем., двиг.,
ход., коробка, гідравліка - все зроб., 5950 грн. т.
(067)270-5190.
Навантажувач Mitsubishi KFD15-KF3B-50073. , в/п
1.5 т., вис. при підйом. 3 м., напрац. 7914 мотогод.,
мех. КПП, шир. каретка, шини цільнолит., 280000 грн. 
т. (067)636-3456.
Навантажувач  Nissan P1F1M15D в/п 1,5 т ,
г аз /бензин ,  МКПП,  докум. ,  340000  грн .  т .
(067)636-3456.
Навантажувач Toyota , мод. 7FD14. в/п 1,4 т., вис.
під. 3 м., мех. КПП, шини цільнолит., пов. пак. докум., 
гаран., 400000 грн. т. (067)636-3456.
Навантажувач Toyota 02-7FG35 , АКПП, в/п 4 т, вис.
300, двиг. газ/бензин, шини пневмо, докум., 480000
грн. т. (067)636-3456.
Навантажувач Toyota 02-7FGF30 в/п 3 т, АКПП,
2-секц. мачта вагонного типу, 3 секц. гідравліки,
шини супереластичні, 480000 грн. т. (067)636-3456.
Навантажувач Toyota 40-7FG15, в/п 1,5 т. , вис. під.
3.7 м., двиг. газ-бенз., 308000 грн. т. (067)636-3456.
Навантажувач Toyota 6FG18, в/п 1,35 т., вис. 3 м.,
мачта дуплекс станд., коробка перед. мех., шини
пневмо., 260000 грн. т. (067)636-3456.
Навантажувач Toyota 8FGL15с,, з МКПП, в/п 1,5 т
(база 1.8 т), макс. вис. підйому 3 м., напрац. 4671
м/год., нов. шини, 400000 грн. т. (067)636-3456.
Навантажувач Балканкар ДВ1792, болгарський, в/п 
3,5т, піс. повного кап. рем., двиг., ход., коробка,
гідравліка - все зроб., 5950 грн. т. (067)270-5190.
Навантажувач Балканкар, в/п 3,5т, піс. повного кап. 
рем., двиг., ход., коробка, гідравліка - все зроб., 5950 
грн. т. (067)270-5190.
Навантажувач Львів. 40816, 2018р., 199843 грн. т.
(067)270-5190.
Навантажувач Львів. диз. 5т піс. капремонту
Д144(т40) вантажопідйомністю 5т піс. повного кап.
рем., розбирався пов. до рами, навант. зібр. на70% з
нових запчастин,, 175000 грн. т. (067)270-5190.
Навантажувач ТСМ FD15C13 в/п 1,5 т., вис. під. 3
м., напрац. 4392 мотогод.мех. КПП, шинигумаст.,
пов .  п а к .  док ум . ,  г арант . ,  4 40000 грн .  т .
(067)636-3456.

Навантажувач Фронтальний  Lonking LG833N 2021
р. В/п 3 т Подовжена стріла  Джойстик Конд. Ківш 1.8,
2.3, 2.5, 1352000 грн. т. (067)990-6510, (з 07:00 до
24:00) Андрій.

Навантажувач фронтальний "Komatsu WA 420",
2002 р., б/в. Приг. із Франції. Розмит. В Укр. не прац.
В/п: 6 тон. Об. ковша: 3.3 м.куб., 1300000 грн. т.
(067)990-6510, (з 07:00 до 24:00) Андрій.

Навантажувач фронтальний "Lonking ZL50NC", 5т,
2021 р. Гаран. 3 р. Ківш 3.0 – 4.5 м.куб., 2075500 грн.
т. (067)990-6510.

Навантажувач львівський диз. двиг. Д-144 (
повітряне охолодження) в/п 5-7т, вис. підйому
3,3-4,5м. Автонавантажувач пройшов повн. капіт.
рем. капіт. рем., 175700 грн. т. (067)270-5190.

Ямобур  БКМ-420х2.5 .  Б урокранове  облад.
БКМ-420х2.5 для трактора Т-150К. Гідравл. та мех.
привід бура., 485000 грн. т. (067)571-2407, (з 09:00
до 18:00), (099)169-3656, (з 09:00 до 18:00).

Ямобур БКМА-1.03.5 на базі ЗИЛ-131. Глиб. буріння 
3.5-5м, діам. змінних бурів 300, 600, 900мм., 1000
грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.

Ямобур МРК-750 на базі ЗИЛ-131., 1700000 грн. т.
(067)571-2407, (099)169-3656.

Навісне обладнання
Бара-грунторіз ЄТЦ-165, для трактора МТЗ , для
риття траншей і нарізки щілин в заморожених і тяжких 
грунтах, шир. траншеї 160мм, глиб. до 1400мм,
80000 грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.

Відвал Т-150К бульдозерний відвал-лопата для
трактора Т-150К., 100000 грн. т. (067)571-2407,
(099)169-3656.

Гідробур навіс. гідравл. буровий редук. для буріння
шурфів, універ. конструкція ямобура дозвол.
встановлювати її на різ. види техніки- екскаватори,
крани, маніпул., 135000 грн. т. (067)571-2407, (з
08:00 до 18:00), (099)169-3656, (з 08:00 до 18:00).

Грейфер ГК-221. Ковш гідравл., двохщелепний,
нов . ,  0 . 5 к ,  60000  грн .  т .  ( 067 )571-2407 ,
(099)169-3656.

Ковш  е к с кава торний  В -во  т а  рем .  ковш і в
землерийних, навантажувальних., 1000 грн. т.
(067)571-2407, (099)169-3656.

Кран-маніпулятор навіс. для завант. круглих тюків. 
Встановлюється на трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40. Хор. ст.
Б/в., 5500 грн. т. (096)414-3096.

Люльку-кошик монт. до маніпулятора, поворот.,
45000 грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.

Піскорозприскувач МДК-433362., 50000 грн. т.
(067)571-2407, (099)169-3656.

Ямокопач навіс. ямокопач до трактора МТЗ., 50000
грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.

Попит (спец- і
сільгосптехніка)

Автонавантажувач  болгарський "Балканкар"
1,5-3т, у будь-якому тех. ст. т. (067)270-5190.

Автонавантажувач львів. та болгарського вир-ва, у
будь-якому тех. ст., та з/ч до них. т. (067)270-5190.

Трактор Т25, що потреб. рем., в будь-якому тех. ст.,
до, 26000 грн. т. (097)051-6733.

Трактор Т 25 в будь-якому тех. стані, можл. без
докум. до 20000 гр. т. (067)254-5303.
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Автомобілі на запчастини
Легкові автомобілі

(іномарки)
Opel Ascona сір., 1988р, 130т.км, 1.6л бенз., МКПП, 
без пробігу по Укр., з Німеч., на з/ч. 28800 грн. т.
(067)314-1312, (067)928-3930.

Легкові автомобілі (СНД)
ЗАЗ 1102 вишн., 2006р, Розборка Славута 1.2
продам по запчастинах капот, багажник і ходову. 1000 
грн. т. (097)310-7531.

Москвич ІЖ 2715 черв., 1990р, 88т.км, 1.5л бенз.,
МКПП,  на  х оду ,  г нил .  к у зов.  8300  грн .  т .
(097)487-5995.

Мікроавтобуси.
Вантажівки. Спецтехніка

Renault Trafic біл., 2006р, 142т.км, 1.9л диз.,
МКПП, 8+1, dci, б/п по Укр., на з/ч. 46800 грн. т.
(067)314-1312, (067)928-3930.

924
З/ч для легкових автомобілів

(іномарки)
Audi

Для AUDI Q5 - 8R Зах., б/в але в хорош. ст. Знят. з
авто піс. 100 тис.км пробігу. З правого боку від водія
край надламаний ( 13 - 15 см). Взаємозамінний з
моделями VAG 8R 0 863 821, VAG 8R 2 863 821., 2200
грн. т. (096)441-7718.

Для Audi 80 B4 зад. балка на диск. гальма взборі,
гальм. дис. в ід.  ст., 1994 р.в., 3600 грн. т.
(098)385-6928, (095)030-4029.

Для Audi Q5 (VAG 8R) Гальм. Диск б/в, VAG 8R..301, 
знят. з авто піс. 100 тис км пробігу через пошкодж.
парного диску протилежного кол. і встановл. пари
нових дисків, ст. хор. - дивіться фото., 2000 грн. т.
(096)441-7718.

BMW
Для BMW 3  Фару  Зад.  права,  750 грн.  т .
(095)837-4449.

Для B MW 3  фара  т юн ін гова ,  485  гр н .  т .
(097)298-9966.

Для BMW 316 вакуумний підсил. гальма,, 550 грн. т. 
(067)394-3044.

Chevrolet
Для Chevrolet Aveo ліхтар лів. зад., 2007 р.в., б/в,
згід. фото, але всі лампи роб., у Львові, 195 грн. т.
(095)136-1779.
Для Chevrolet Lacetti скло вод. двер., 500 грн. т.
(098)980-9689.
Для Chevrolet Лачетті склопідйомн. вод. двер.,
седан, 450 грн. т. (098)980-9689.

Daewoo
Для Daewoo Nubira стійка пер., нов., запак.
2000р., 1200 грн. т. (068)290-9933.

Fiat
Для Fiat Doblo накладку на решітку радіатора
(нержавійка), 2 шт., 2005-2010 р.в., нов., в упак.,
ориг., вир. Турція., 880 грн. т. (095)881-0662.
Для Fiat Скудо бензобак, 2000 р. в., 500 грн. т.
(067)744-7811.
Для Fiat Скудо свічки накалу, "Беру", 2005 р.в., 4
шт., 600 грн. т. (098)710-3343.

Ford
Для Ford Escort пр. бок. дзерк. зад. огл., б/в, в
норм. ст., 1986-1989 р.в., 420 грн. т. (050)076-5507.
Для Ford Focus двиг. 1.6л (підходить на моделі до
1999р., пробіг 160 тис., тиск в циліндрах 12 атм.),
доб. ст. (стояв на моїй "блясі")., 13500 грн. т.
(067)394-3044.
Для Ford Фієста стартер, 1.6 л., 1980 р.в., 1000
грн. т. (097)586-9437.

Geely
Для Gelly GX-2 Нов. в упак. Прав. зад. Цbліндр
гальм., 175 грн. т. (073)079-4555.

Hyundai
Для Hyundai Acent Пер. ступ. Орігінал, новенька, № 
по каталогу 51750-1J000. Підх. і для авто Кіа.
Посадочне місце під гранату має 25 зубів., 800 грн. т.
(098)779-2918.
Для  Hyunda i  Denso  Св і ч к і  з апалювання
Denso-Довга спідниця. Країна виробник Індонезія.
original, 395 грн. т. (073)079-4555.
Для Hyundai Санта Фе бамп. зад., з тріщин. потр.
пайка, 2006-2010 р.в., 1550 грн. т. (093)505-0500.

Land Rover
Для Land Rover Freelander обшика задніх стійок
/прав-лів/ за 2шт оригіал добрий стан, 1000 грн. т.
(050)525-7142.
Д л я  L a n d  R o ve r  F r e e l a n d e r  с т і й ки
/перед-задн/оригінал добрий стан, 1100 грн. т.
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander фаркоп оригінал
добрий стан, 1600 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8 бенз., 1998
р.,блок АБС, оригінал, добрий стан, 1950 грн. т.
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8 л бенз 1998
корзина щеплення з підшипником взборі оригінал
добрий стан, 1250 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998 р.,
к апот  в збор і  шумкою ,  з амком ,  пе тлями ,
амортизатором, колір син.-зелен. металік, ориг.,
добр. стан, 4350 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998 р.,
стартер двигуна, оригінал, добрий стан, 1200 грн. т.
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998 р.в., 
МКП, добр. стан, 7500 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998 р.в., 
бампер (перед.-задн.), оригінал, добрий стан, 1600
грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998 р.в., 
корпус пов ітряного фільтра взборі  з  новим
повітряним фільтром, оригінал, добрий стан, 1150
грн. т. (067)390-7677.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998 р.в., 
ступиця (передня-задня) комплектна взборі з
шпильками, п ідшипником, гайками, диском,
гальмівним мех. і барабаном., датчиком АБС,
оригінал, добрий стан, 5300 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998р,
дверка (перед-задн. бокова-задн. багажника взборі з
приводом очищення ,обшивки і кронштейн запаски,
колір син.-зелен. металік, ориг., добр. стан, 1000
грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998р.,
важіль пдвіски взборі з опорою, сайлентблоком і
болтом, оригінал, добрий стан, 2350 грн. т.
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998р.,
вентилятор радіатора охолодж. двиг., оригінал, добр. 
стан., 1850 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998р.,
крило передн. (праве-ліве), колір син.-зелен.
метал і к ,  ориг і н . ,  добр .  с тан ,  1000  грн .  т .
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998р.,
рейка гідравлічна взборі з наконечниками., оригінал,
добр. стан, 5650 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз., 1998р.,
фара (передн.-задн.) оригін., добр. стан, 900 грн. т.
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1998, обшивка
порог і в  комплектно  за 2  к - ти ,  600  грн.  т .
(050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 піввісі задні оригіал
добрий стан, 1350 грн. т. (050)525-7142.
Для Land Rover Freelander 1 1,8л бенз 1998,
бачок омивача комплектно оригінал добрий стан, 950
грн. т. (067)390-7677.
Для Land Rover Freelander1 1,8л бенз 1998 Пан.
приладів/щиток/ оригінал,добрий ст., 950 грн. т.
(050)525-7142.
Для Land Rover Frelander 1 1.8л бенз., 1998 р.в.,
механізм лобового склоочищення взборі з важелями,
оригінал, добрий стан, 2350 грн. т. (050)525-7142.

Mazda
Для Mazda 6 радіатор, 2005 р.в, 1000 грн. т.
(068)094-8271.
Для Mazda 6  фара, 2005 р.в, 1000 грн. т.
(068)094-8271.

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Vito rсенон все роб., 800 грн. т.
(063)991-7310.
Для Mercedes-Benz Vito ксенон, 800 грн. т.
(063)469-8812.
Для Mersedes 124 бендикс Valeo б/в, з редуктором
та сердечником катушки стартера, взборі, в доброму
стані, 450 грн. т. (067)390-7677.

Mitsubishi
Для Mitsubishi Pajero головка блоку, 1987 р.в., 2,6
бенз., двиг. 4G54, потреб. рем., 150 грн. т.
(096)759-1181.

Nissan
Для Nissan Sani седан, двері перед., 1993 р.в., син.
кол., ліва і права стор., косинки вікон. зад. і ін., 850
грн. т. (068)290-9933.

Opel
Для Opel Corsa кришка багажника, бамп., рейка та
ін. хетчбек, 1990 р.в., 300 грн. т. (096)044-2031.
Для Opel Omega B пан. прил., б/в, вир. Нім., хор.
ст., 1996 р.в., терміново, торг., 170 грн. т.
(067)990-4899.
Для Opel Vectra С трапец. двірників (поперечна
тяга), 2007 р.в., б/в, підх. до Шевроле Авео, 500 грн.
т. (068)633-2504, (032)243-1586.
Для Opel Vektra фара ліва 2002 рв, 120 грн. т.
(066)671-9505.
Для Opel Астра F класік, амортиз. зад. нов., 350
грн. т. (067)780-0778.
Для Opel Вектра В кільця для поршн. групи (нові) на 
один циліндр 2.0 ДТН 1998 р.в., 300 грн. т.
(068)633-2504, (032)243-1586.
Для Opel Вектра В обмеж. відкрив. перед. дверей,
1998 р.в. (б/в), 100 грн. т. (068)633-2504, 243-1586.
Для Opel Корса кришка багажника із склом,
хетчбек, 1989 р.в., 500 грн. т. (097)051-6733.
Для Opel Омега В фаркоп, седан, 1996 р.в., 450
грн. т. (067)740-6137.

Renault
Для Renault Captur дефлектор на капоті, б/в
,оригінал,добрий стан, 1400 грн. т. (067)390-7677.
Для Renault Grand Ремінь з натяжним роликом, 150 
грн. т. (050)157-2611.
Для Renault Grand Scenik датчик росходу пов., 400 
грн. т. (063)469-8812.
Для Renault Kangoo зад. амортиз., 2010 р.в., б/в,
500 грн. т. (068)059-0974, (093)494-3694.
Для Renault Kengo зад. двері праві (розпашонка),
2008-2010 р.в . ,  500 грн.  т .  (068 )059-0974,
(067)855-2060.
Для Renaul t  Megane  ориг інальна решітка
переднього бампера Megan II 8200412379, 2000 грн.
т. (093)117-1366, (066)265-4627.
Для Renault Scenic Ремінь з натяжним валиком, 80
грн. т. (097)524-0500.
Для Renault Scenic датчик контролю подачі пов.,
500 грн. т. (050)702-3860.
Для Renault Scenic датчик пов., 450 грн. т.
(063)991-7310.
Для Renault Scenic датчик розходу пов., 400 грн. т.
(097)524-0500.
Для Renault Scenic датчик розходу пов., 500 грн. т.
(097)524-0500.
Для Renault Scenic ремінь двиг. з роликом, 150
грн. т. (050)702-3860.
Для Renault Scenic ремінь з ратяжниь валиком
рено сценік 2 1.5 диз., 150 грн. т. (063)991-7310.
Для Renault Scenik фару зад. ліва побита, 50 грн. т.
(063)469-8812.
Для Renault Пкфтв Sdenik2 коретор регул. пов.,
1000 грн. т. (050)157-2611.

Seat
Для Seat Toledo двері, зад. права, 1994 р.в, 400
грн. т. (067)718-5993.
Для Seat Toledo кнопка світла, 1994 р.в., 200 грн. т.
(067)718-5993.
Для Seat Toledo підкермова пластмаса для регул.
керм. колонки, 1994 р.в., 200 грн. т. (067)718-5993.
Для Seat Toledo ущільн. дверей, 1994 р.в., 200 грн.
т. (067)718-5993.
Для Seat Toledo фара, 1994 р.в., 600 грн. т.
(067)718-5993.
Для Seat Толедо блок АБС, 1994 р.в., 500 грн. т.
(067)718-5993.
Для Seat Толедо бобіна, 1994 р.в, 150 грн. т.
(067)718-5993.
Для Seat Толедо елсклоп. зад., 1994 р.в., 600 грн.
т. (067)718-5993.
Для Seat Толедо поличка багажника, б/в, 1994 р.в,
300 грн. т. (067)718-5993.

Skoda
Для Skoda Kodiak Бамп.  2017 р. випуску, має у
перед. част.  невелику тріщину.,  800 грн. т.
(097)625-3646, (099)383-9215.
Для Skoda Octavia нов. компл. щепл., 2500 грн. т.
(067)727-2604.
Для Skoda Octavia A7 подушка до двигуна, торг.,
990 грн. т. (066)341-8105.
Для Skoda Octavia Tour Combi полуосі перед.,
1500 грн. т. (093)317-6769, (050)844-2500.
Для Skoda Octavia Tour Combi 1.8t турбіну в хор.
ст. Не реставрована і не ремонтована., 3000 грн. т.
(093)317-6769, (050)844-2500.
Для Skoda Octavia А5 фара ліва оригінальна з
тріснутим склом, 2011 р.в., 200 грн. т. (068)767-7543.

Volkswagen
Для Volkswagen Golf двиг. 1,8МІ, пробіг 150 т.км.,
1995 р.в., без пробігу по Укр., 8000 грн. т.
(063)817-6275.
Для Volkswagen Golf 2 5-ст. КПП, 1985-1990 р.в.,
4000 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Golf  2  балка радіаторна,
1985-1991 р.в., 400 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Golf 2 бамп зад., 1986-1991 р.в.,
400 грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Gol f  2  бачок  для р ідини
охолодження, 1991 р.в., 150 грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Golf 2 гальм. диск, 1991 р.в., 150
грн. т. (097)171-0899.

Для Volkswagen Golf 2 генер., 1985-1990 р.в.,
1200 грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Golf 2 двері, 1986-1990 р.в., 400
грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Golf 2 капот, 1986-1991 р.в, 1000
грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Golf 2 колект., 1990 р.в., 300 грн.
т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Golf 2 насос масл., 1985-1991
р.в., 600 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Golf 2 трапец. склоочисників
взборі, 1990 р. в., 300 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Golf 3 бамп. задн., 1996 р.в., 300
грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Golf 3 бамп., 1996 р.в., 1000 грн.
т. (068)094-8271.
Для Volkswagen Golf 3 гідрорейка керм., у хор. ст.,
в Укр. не експлуатувалась, 1997 р.в., 3000 грн. т.
(063)817-6275.
Для Volkswagen Golf 3 генер., 1996 р.в., 1000 грн.
т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Golf 3 головка блоку 1,9 ТД, 1996
р.в., 5500 грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Golf 3 двері, 1996 р.в., 400 грн. т.
(068)094-8271.
Для Volkswagen Golf 3 двиг., 1,6л, 1996 р.в., 4900
грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Golf 3 екр., ТБ, 1994 р. випуску,
500 грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Golf 3 капот., 1996 р.в., 800 грн. т.
(068)094-8271.
Для Volkswagen Golf 3 карти дверей, 1996 р.в., 150 
грн. т. (068)094-8271.
Для Volkswagen Golf 3 лонжерон, чвертка., 1996
р.в., 500 грн. т. (068)094-8271.
Для Volkswagen Golf 3 радіатор, 1996 р.в., 700 грн. 
т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Golf 3 решіт. радіатора., 1996 р.в., 
350 грн. т. (068)094-8271.
Для Volkswagen Golf 3 сидіння зад., 1996 р.в., 500
грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Golf 3 фара, 1994 р.в., 500 грн. т.
(050)881-4087.
Для Volkswagen Golf 6 хетчбек тридверного, права
пер. дверка,  Торг., 100 грн. т. (093)039-5233.
Для Volkswagen Kadett амортиз. зад., нов., 350
грн. т. (050)550-8138.
Для Volkswagen Passat B3 двері перед., зад.,
1,8л, 1992 р.в., 400 грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat B3 куліса КПП, для 1,8,
1993 р.в., 800 грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat B3 стійка, унів. (амортиз.), 
1993 р.в., 450 грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 Мі, 1993 р.в., 1500 грн.
т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 бамп., 1991 р.в., 300
грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Passat В3 г/п керма, 1993 р.в.,
1000 грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 генер., 1991 р.в., 1200
грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 зчепл., 1991 р.в., 1000
грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Passat В3 капот, 1992 р.в., 700
грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 сидіння перед., 1992
р.в., 600 грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 стартер, 1,8л, 1991
р.в., 900 грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Passat В3 трамб., 1,8 МІ, 1991
р.в., 1000 грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Passat В3 турб., для двиг. 1,9
диз., 1989-1993 р.в., 2500 грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Passat В3 фара, 1992 р.в., 450
грн. т. (098)172-4295, (097)349-6970.
Для Volkswagen Passat В6 капот, б/в, оригинал, є
мал .  деформац ія ,  2010  р .  в . ,  4000  грн .  т .
(068)633-2504.
Для Volkswagen Polo болт буксирний, нов., 70 грн.
т. (098)980-9689.
Для Volkswagen Гольф 2 4-ст. КПП, дв. 1,6,
1985-1990 р.в, 2000 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Гольф 2 блок запобіжників, 1991
р.в., 200 грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Гольф 2 зад. стопи, 1986-1990
р.в., 200 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Гольф 2 колінвал, 1,6 дизель,
1991 р.в., 700 грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Гольф 2 лобове скло, 1985-1990
р.в., 1400 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Гольф 2 подуш. двиг., 1991 р.в.,
200 грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Гольф 2 ступ., 1,6 Д, 1985-1990
р.в., 400 грн. т. (067)268-3827.
Для Volkswagen Гольф 2 торпеда., 1991 р.в., 500
грн. т. (097)171-0899.
Для Volkswagen Гольф 2 шрус (кулак), 1985-1990
р.в., 350 грн. т. (097)349-6970.
Для Volkswagen Гольф 3 балка зад., 1995 р.
випуску, 1500 грн. т. (067)718-5993.
Для Volkswagen Гольф 3 борода., 1996 р.в., 200
грн. т. (068)094-8271.
Для Volkswagen Гольф 3 двиг. 1,4 МІ, без пробігу в 
Укр., 1996 р.в., 10000 грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Гольф 3 електросклопідйомник
зад., 1994 р.в., 600 грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Гольф 3 краб, для двигуна 1,6 (МІ) 
1994 р.в., 500 грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Гольф 3 пічка, 1994 р.в., 300 грн.
т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Гольф 3 стартер, 1994 р.в., 800
грн. т. (050)881-4087.
Для Volkswagen Пассат В3 крила, 1992 р.в., 300
грн. т. (098)196-1188.
Для Volkswagen Пассат В3 скло бок., 1991 р.в.,
150 грн. т. (097)349-6970.

З/ч для інших автомобілів
(іномарки)

Для Rover 216 кермові тяги, 2002 р.в., 2 шт., 800
грн. т. (097)599-4275.
Для Rover 216 сайленблоки зад. повздовжніх
ричагів, 2002 р.в., 2 шт., 3000 грн. т. (097)599-4275.

З/ч універсальні
Амортизатор зад. ЗАЗ, для Деу Ланос, Сенс, Нексія, 
Опель Астра, нов., Італія, 350 грн. т. (050)550-8138.
Вентилятор радіатора взборі, б/в, для Рено Кенго,
Лагуна і інших, в доброму стані, 600 грн. т.
(067)390-7677, (098)488-0114.
Диски гальміні всіх мод. авто "Шкода", гальм. дис.
зад. і перед., оригін., у роб. ст., товщ. 8 мм (нові 12
мм), зов. 25,3 см, внут. 15,1 см, 2 шт., по, 600 грн. т.
(073)001-9949.
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З/ч для спец- та сільгосптехніки

Дроти високовольтні саліконові нов., 150 грн. т.
(063)991-7310.
Колінвал з поршнями до Пежо, Сітроен, 1.9д, пробіг 
65 тис., все стандарт, є масляний насос і все решта,
5000 грн. т. (063)945-4305.
Колектор впускний б/в, з механ. інжектор., до двиг.
4-цил., бенз., з нов. проклад. головк., 1994 р.в., для
Ауді, Гольф, Джетта та ін., 750 грн. т. (067)390-7677,
(032)262-6683.
Кришку  б ензобака .  І д .  с т . ,  200  грн .  т .
(099)081-1521.
Кришку для розширювального бачка, нова, для
Renault Laguna, Kangoo, Clio, Megane та інших
моделей, 200 грн. т. (067)390-7677, (098)488-0114.
Насос омивача лобового скла. роб. вир. Польща., 80
грн. т. (067)773-3968.
Сидушку для а/м Пер. 2шт. .за штуку., 800 грн. т.
(032)297-5167, (096)275-0414.
Склоочисники каркасні "Trico ROM T1", довж. 530
мм, з накладками, 2 шт., за обидві, 600 грн. т.
(096)676-0017.
Фільтр палив. KX84D для Peugeot, Citroen, D - 94 -
довж. еліпса, D1 - 70 - шир. еліпса, dз- 25 - діам.
зовнішн., Н - 80 - вис., 250 грн. т. (067)777-8512.
Фільтр повітр. Filtron AP021 для а/м: Lancia, Fiat,
Peugeot, Land Rover, шир. 183мм, довж. 323мм, вис.
40мм, 195 грн. т. (067)777-8512.
Шків з шестернею колінвал, майже нов., дв., бенз.,
1994 р.в., для Ауді, Гольф, Джетта та інші, 450 грн. т.
(067)390-7677, (098)488-0114.

926
З/ч для легкових автомобілів

(СНД)
ВАЗ

Для ВАЗ  2101-2107 Бензонас., 70 грн. т.
(050)157-2611.
Для ВАЗ 1111 Ока 4-ст. КПП 1992 р.в., в роб. ст.,
без торгу., 3600 грн. т. (098)203-2955.
Для ВАЗ 1111 Ока КПП, 1992 р.в., в добр. роб. ст.,
без торгу, 3600 грн. т. (066)671-9505.
Для ВАЗ 1111 Ока сидіння компл., перед. і зад.,
100 грн. т. (098)203-2955.
Для ВАЗ 2101 4 КПП, 1987 р.в., 2000 грн. т.
(063)817-6275.
Д л я  В АЗ  2 1 0 1  Форкоп  б у . ,  300  грн.  т .
(067)290-6607.
Для ВАЗ 2101 втулка регулювального болта, 5 грн.
т. (067)773-3968.
Для ВАЗ 2101 дверні внутр. руч., 50 грн. т.
(097)938-1170.
Для ВАЗ 2101 зад. скло з ущільнювачем, 1998 р.в.,
190 грн. т. (097)938-1170.
Для ВАЗ 2101 компл. поршнів і вкладишів, 1200
грн. т. (067)672-4561.
Для ВАЗ 2101 компл. проклад. блока циліндр.,
1983 р.в., 4 шт., 150 грн. т. (067)966-1830.
Д л я  В АЗ  2 1 0 1  к орз .  з чепл . ,  250  грн .  т .
(097)938-1170.
Для ВАЗ 2101 міст зад., 1993 р.в., 2000 грн. т.
(097)586-9437.
Для ВАЗ 2101 наклад. пластик., нов., 1983 р.в., 45
грн. т. (097)298-9966.
Для ВАЗ 2101 піввісі зад. моста, б/в, 2 шт. по, 200
грн. т. (067)290-6607.
Для ВАЗ 2101 пристр. для регул. зазорів, 1000 грн.
т. (050)036-2213.
Для ВАЗ 2101 пруж. перед. та зад. ціна за шт., 125
грн. т. (097)938-1170.
Для ВАЗ 2101  реактивна  тяга ,  70  грн.  т .
(097)938-1170.
Для ВАЗ 2101 ричаги підвіски верхні лів. та прав.,
70 грн. т. (097)938-1170.
Для ВАЗ 2101 розпредвал, нов., (без корпусу), 350
грн. т. (067)672-4561.
Для ВАЗ 2101  скло зад. двер.,  80 грн. т.
(097)938-1170.
Для ВАЗ 2101 ступиці взборі, 4 шт. по, 400 грн. т.
(067)290-6607.
Для ВАЗ 2101 трубка зад., гальмівна, нов., 1982
р.в., 145 грн. т. (067)729-6141.
Для ВАЗ 2101 фередо, 90 грн. т. (097)938-1170.
Для ВАЗ 2101-06 підфарники, високовольтну
котушку, патрубок, 250 грн. т. (097)625-3646,
(099)383-9215.
Для ВАЗ 2101-07 Мотор для дворників фар, 800
грн. т. (050)157-2611.
Для ВАЗ 2101-07 трампльор .Знято з робочоі
маш., 150 грн. т. (050)702-3908.
Для ВАЗ 2103 Двиг. піс. кап.ремонту., 5444 грн. т.
(067)314-6953.
Для ВАЗ 2105 бабіну знято з робочоі маш., 80 грн.
т. (063)469-8812.
Для ВАЗ 2105 бабіну, 80 грн. т. (097)524-0500.
Для ВАЗ 2105 бабіну, 80 грн. т. (063)991-7310.
Для ВАЗ 2105 бабіну, 80 грн. т. (050)702-3860.
Для ВАЗ 2105 бензонас., 100 грн. т. (097)524-0500.
Для ВАЗ 2105 бензонас., 100 грн. т. (097)524-0500.
Для ВАЗ 2105 бензонас., 120 грн. т. (063)991-7310.
Для ВАЗ 2105 бензонас., 150 грн. т. (050)702-3860.
Для ВАЗ 2105 головний циліндр, 100 грн. т.
(050)702-3860.
Для ВАЗ 2105 мотор омивач скла, 50 грн. т.
(097)524-0500.
Д л я  В АЗ  2 1 0 5  омивач  скла ,  50  грн .  т .
(050)157-2611.
Для ВАЗ 2105 піддон двиг. 1300, 250 грн. т.
(063)991-7310.
Для ВАЗ 2105 піддон, 250 грн. т. (050)702-3860.
Для ВАЗ 2105 піддон, 260 грн. т. (050)702-3860.
Для ВАЗ 2105 ремінь двиг.  1300. Пробіг 5000км, 30 
грн. т. (063)469-8812.
Для ВАЗ 2105 ремінь двигува  1300, 65 грн. т.
(063)991-7310.
Д л я  В АЗ  2 1 0 5  р еш і т к у  пер . ,  30  г рн .  т .
(050)157-2611.
Для ВАЗ 2105 решітку передню, 35 грн. т.
(097)524-0500.
Для ВАЗ 2105 розібр. двиг. об*єм 1300, 200 грн. т.
(063)991-7310.
Для ВАЗ 2105 розібр. двиг. обєм 1300, 400 грн. т.
(063)469-8812.
Для ВАЗ 2105 трамб., 150 грн. т. (063)991-7310.
Для ВАЗ 2105 трамб., 150 грн. т. (050)702-3860.
Для ВАЗ 2105 трамб., знято з робочоі маш., 150
грн. т. (063)469-8812.
Для ВАЗ 2105 трампльор двиг. 1300, 150 грн. т.
(097)524-0500.
Для ВАЗ 2105 шланг нов. тормозний, 80 грн. т.
(063)469-8812.
Для ВАЗ 2106 важіль регул. сидіння перед. крісла,
нов. ,  СРСР,  (рух  вперед-назад) ,  50  грн.  т .
(096)360-9472.
Для ВАЗ 2106 кільця гум. під перед. та зад.
просівші пруж. з танкової гуми, компл., 4 шт.,
1998-2003 р.в., 600 грн. т. (050)076-5507.
Для ВАЗ 2106 кришка переносної лампи, СРСР, 10
грн. т. (096)360-9472.
Для ВАЗ 2106 перед. сальник двиг., 6 грн. т.
(096)360-9472.
Для ВАЗ 2106 ремкомплект під 2 рем. двиг., 1,6 л,
все ориг. Тольяті, 1985-2003 р.в., 8000 грн. т.
(050)076-5507.
Для ВАЗ 2106 трос підсосу 1987р.в., 150 грн. т.
(067)729-6141.

Для ВАЗ 2106 шестерня колінвала, спідометра,
розприділювача, 1988 р.в., нов., 100 грн. т.
(097)251-0525.
Для  ВАЗ 21061  к ардан ,  б /в,  900  грн .  т .
(097)487-5995.
Для ВАЗ 21063 4-ст. КПП, 1990 р.в., 1300 грн. т.
(097)487-5995.
Для ВАЗ 21063 ричаги перед., 1990 р.в., 300 грн. т. 
(097)487-5995.
Для ВАЗ 2108 2109, 21099, дзерк. ліве, чор. кол.,
гарн. ст., 365 грн. т. (097)251-0525.
Для ВАЗ 2108 датчик х.х.  на карб., 40 грн. т.
(097)524-0500.
Для  ВАЗ 2108  да тчик  холосто го  ходу  до
карбюратора, 50 грн. т. (050)157-2611.
Д л я  В АЗ  2 1 0 8- 0 9  с т ар тер ,  1000  грн .  т .
(067)792-0513.
Для ВАЗ 2121 Нива двиг. Сітроен, диз. 1.9л, з
5-КПП, від ПОлонеза. компл. для Ниви., 17500 грн. т.
(067)394-3044.
Для ВАЗ 2121 Нива наконечники кермових тяг,
ориг., 4 шт, 1992 р.в., 1200 грн. т. (050)076-5507.

ГАЗ
Для ГАЗ карбюратор в наявності 7 шт., 600 грн. т.
(098)470-1351.
Для ГАЗ  24 колект. двиг. взборі, 200 грн. т.
(050)550-8138.
Для ГАЗ 21 Зад. стопи нов. ціна за 2 шт, 1000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 21 Радіатор в добр. стані.бу., 1500 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 21 Ресори бу, 1500 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 21 головка блоку циліндрів, б/в, 425 грн. т.
(097)310-7531.
Для ГАЗ 21 дверні замки, 1968 р.в., 120 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21 двиг., 2100 грн. т. (067)314-5620.
Для ГАЗ 21 зад. ліхтар, 1968 р.в., 80 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21 зад. міст, 2200 грн. т. (067)314-5620.
Для ГАЗ 21 лобове скло, 1968 р.в., 175 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21 нижні важелі перед. підвіски, 1968 р.в.,
150 грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 21 ободи фар, 1968 р.в., 100 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21  педалі ,  1968 р.в. ,  140 грн.  т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21 перед. стійки (ліва і права) з поворотним 
кулаком,  нов . ,  ц і на  за  кожну . ,  850  грн .  т .
(067)780-0778.
Для ГАЗ 21 реле зарядки РР24-Г2, нов., 1968 р.в.,
180 грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 21 решіт. радіатора хром, 1968 р.в., 200
грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 21 руч. зовн. дверні, 1968 р.в., 160 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21 скло зад. дверей, 1968 р.в., 120 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21 скло зад., 1968 р.в., 150 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 21-24 колінвал, хор. ст., р.: шатунні 52.5,
корінні 62.0, вис. 62см, 500 грн. т. (096)825-1076.
Для ГАЗ 2110 Новоий карб. К 151Pekar для ГАЗ
Волга Газель. Соболь Уаз орегінал, 6000 грн. т.
(098)470-1351, (050)052-6175.
Для ГАЗ 24 Вісь півмісяць передньй підвіски 2 шт,
250 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 Вакуум бу., 300 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 ГБЦ головка блоку циліндрів б/в, 1500
грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 Генер. 1737.01 14вольт 40ампер з реле
шоколадка нов. в роб. не був на авто  водяна помпа,
1600 грн. т. (096)825-1076.
Для ГАЗ 24 Генер. ГАЗ "; 40 ампер УАЗ Газ 53
Мосввич, 350 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 Електродвиг. обігріва передньго скла
МЄ 218, 120 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 КПП на 5 перед., б/в.в добр. ст., 5000
грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 КПП, б/в, 1000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 Компл. ремонтний для карбюратора 126
Г, 120 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 Компл. ремонтний для карбюратора
126Г, 120 грн. т. (032)097-4745, (050)550-8138.
Для ГАЗ 24 Крила перед. ліве і пр. бу майже нов. 1
шт, 800 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 Помпа водяна бу в добр. ст., 800 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 24 Ресори бу в добр. ст., 1500 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 24 бачок-омивач скла, 1990 р.в., 150 грн. т. 
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 блок циліндрів двиг. 1990 р.в., 600 грн.
т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 блок шестерні короб. перед., 1990 р.в.,
150 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 газорозподільний мех., 100 грн. т.
(067)780-0778.
Для ГАЗ 24 генер. в роб. ст., 1990 р.в., 400 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 генер., б/в, в хор. ст., 2013 р.в., 700 грн.
т. (066)856-8700.
Для ГАЗ 24 двері задні, 1980 р.в., б/в, 550 грн. т.
(097)310-7531.
Для ГАЗ 24 дверні ручки, 2 штуки, нові, 1990 р.в.,
150 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 двиг. з навісним піс. капремонту, 14000
грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 двиг., без навісного, в добр. ст., з
доброю компресією., 5000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 зад. міст, 2000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 зад. міст, 2200 грн. т. (067)314-5620.
Для ГАЗ 24 зад. сидіння, 1981 р.в., 200 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 зад.скло, 1990 р.в., 150 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24  капот ,  1990  р .в. ,  280  грн .  т .
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 кардан взборі, роб. ст., 1990 р.в., 250
грн. т. (097)938-1170.
Д л я  Г А З  2 4  к арданний  вал,  600  грн .  т .
(066)856-8700.
Для ГАЗ 24 картер КПП, 1990 р.в., 100 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 картер маховика алюмін. (кожух), 1990
р.в., 230 грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 катуш. запал. Б115В, 1990 р.в., 70 грн.
т. (050)550-8138.
Для ГАЗ 24 кермовий мех., в алюмінієвому корпусі з
валом, 800 грн. т. (050)550-8138.
Для ГАЗ 24 колінвал б/в р. 0.25 по кругу., 1000 грн.
т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 колінвал, б/в, 1980 р.в., 550 грн. т.
(097)310-7531.
Для ГАЗ 24 компл. клап., 400 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 кришка багажника, 1990 р.в., 250 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 ліва стійка поворотного кулака,
шкворнева, 100 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 люк бензобака нов., 1990 р.в., 80 грн. т.
(067)780-0778.
Для ГАЗ 24 масл. радіатор, 1990 р.в., 300 грн. т.
(097)938-1170.
Для ГАЗ 24 обогрівач зад. скла, 200 грн. т.
(050)550-8138.
Для ГАЗ 24 піввісь зад. з підшипн. шпильк., 1990
р.в., 250 грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 підшипники, 1988 р. в., 20 грн. т.
(032)230-4120, (096)404-3276.

Для ГАЗ 24  п і чка  салону  б/в ,  600  грн.  т .
(067)290-6607.
Для ГАЗ 24 палець зі стаканом перед. підвіски, 80
грн. т. (050)550-8138.
Для ГАЗ 24 первинний вал короб. перед., нов., вир.
СРСР, 250 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 пруж. амортизаційні, перед., 2 шт., в
хор. ст., 2014 р.в., по, 300 грн. т. (066)856-8700.
Для ГАЗ 24 пруж. перед. три мітки, 1990 р.в., 200
грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 пруж. перед., 3 мітки, 1990 р.в., 200 грн. 
т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 різьбова втулка передньоі півіски, 4 шт.,
80 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 радіатор б/в, 1500 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 24 ричаг підвіски верхньої, нов., 1990 р.в.,
250 грн. т. (050)550-8138.
Для ГАЗ 24 ричаг правий поворотного кулака,
новий, 1990 р.в., 150 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24 розшир. бачок радіатора, 1990 р.в., 80
грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 ручне гальмо взборі, 1990 р.в., 200 грн.
т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 стійка перед. підвіски, шкворнева, 800
грн. т. (050)550-8138.
Для ГАЗ 24 стабілізатор підвіски, 1990 р.в., 100 грн.
т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 24 стартер, 1991 р. в, 1000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 24 ступиці б/в, взборі, 4 шт. по, 800 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 24  тормозні  колодки,  100 грн.  т .
(097)016-0040.
Для ГАЗ 24 фільтр двиг. алюм. б/в 1999 р.в., 180
грн. т. (067)261-8891.
Для ГАЗ 24 фара, 100 грн. т. (067)780-0778.
Для ГАЗ 24  фарк . ,  1991 р .в . ,  500  грн.  т .
(067)290-6607.
Для ГАЗ 24 чашка пруж. верхньої підвіски, 1991 р.в., 
200 грн. т. (050)550-8138.
Для  ГАЗ 24  шкворня  2  шт  по ,  50  грн .  т .
(067)780-0778.
Для ГАЗ 24 Волга катуш. запал., 200 грн. т.
(066)856-8700.
Для ГАЗ 24 Волга  скло  зад. ,  500  грн.  т .
(066)856-8700.
Для ГАЗ 24 Волга скло лобове, 500 грн. т.
(066)856-8700.
Для ГАЗ 2410  Бензобак  бу ,  1000 грн .  т .
(067)290-6607.
Для ГАЗ 2410 Двиг. змз 402 в роб. ст. без навісного, 
5000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 2410 Помпа водяна бу в добр. ст., 400 грн.
т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 2410 Поршн. група взборі бу піс. пробігу 5
тис.км, 1500 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 2410 вакуум, 1983 р. в., 500 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 2410 керм. колон., б/в, 500 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 2410 руч. зовнішніх дверей, 1990 р.в., 110
грн. т. (097)938-1170.
Для ГАЗ 3110 Бензобак бу в добр. ст., 1000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 Генер. бу 90 Ампер для двиг. змз 402, 
800 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 Двиг. змз 406 інж. з навісним в добр.
ст. компресія у всіх циліндрах 11.5 мож. поміряти. Є
відео роботи мотора перед тим як зняли можу
вислати на Вайбер, 28000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 Зад. міст нов. на авто не стояв.,
10000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 КПП б/в.в добр. ст., 5000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 Радіатор охолодження.бу.є мідн. і
алюм., 1500 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 Рул. колон. бу., 500 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 Сідушки салону перед зад в добр. ст., 
2000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 3110  зад. міст,  б/в, 5000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ 3110 пан. прил. взборі, б/в, 1000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ГАЗ-21 Ричаг рульової трапеції лівий/правий,
300 грн. т. (095)520-5633.
Для Газ 21 скло підіймачі дверей, 1968 р.в., 90 грн.
т. (097)938-1170.
Для Газ 2410 двиг. ЗМЗ 402 з навісним в добр. ст.,
10000 грн. т. (067)290-6607.

ЗАЗ
Для ЗАЗ 1102 Таврія поворотник фари прав., 150
грн. т. (098)980-9689.
Для ЗАЗ 968 , 966, 966А, колінчаст. вал рад. вир.
(Запоріжжя), 40к.с. у компл з маховиком. Присут.
болт махов. діам. 27 мм (під голов. ключа 36 мм) і
стопорна спецшайба. Ст. нов., пост. зберіг. в коморі
кв-ри, 3200 грн. т. (096)865-6418, (093)705-7968.
Для ЗАЗ 968 , 966, 968А, 968М мідні трубки та
магістралі гальмів., зчепленої і палив. сист. діам. 6,0 - 
6,1 мм, довж. і форма різ. Вир-о радян. Ст. нов., 100
грн. т. (096)865-6418, (093)705-7968.
Для ЗАЗ 968 40К.С. стартер, 1990 р.в., 500 грн. т.
(097)487-5995.
Для ЗАЗ 968 бак б/в 40л., 600 грн. т. (097)487-5995.
Для ЗАЗ 968 ліхт. зад., 1990 р.в., 200 грн. т.
(097)487-5995.
Для ЗАЗ 968 рул. колон., 1990 р.в., 500 грн. т.
(097)487-5995.
Для ЗАЗ 968М заднє скло, 1993 р.в., 100 грн. т.
(032)230-9856, (066)901-0134.
Для ЗАЗ 968М карб. 133, 400 грн. т. (097)487-5995.
Для ЗАЗ 968М крила мет., пр. + ліве (комплект),
нов., ціна за компл., 1100 грн. т. (096)865-6418,
(093)705-7968.
Для ЗАЗ 968М пічка автономна, 500 грн. т.
(097)487-5995.
Для ЗАЗ 968М ремінь безп. (не інерційний), нов.,
"Norma РБ41-04", 1 компл., 1988-1993 р. випуску, 80
грн. т. (096)278-8688.
Для ЗАЗ М968 ел. бензонас., 12 В, 1991 р. в., 500
грн. т. (097)487-5995.
Для ЗАЗ М968 ричаги, 1991 р. в., 400 грн. т.
(097)487-5995.
Для ЗАЗ М968 скло лобове, 1991 р. в., 500 грн. т.
(097)487-5995.
Для ЗАЗ М968 ступиці, 1991 р. в., 300 грн. т.
(097)487-5995.

Москвич
Для Москвич 2140  склоочис.,  400 грн.  т .
(068)059-0974, (093)494-3694.
Для Москвич 2140 штани від колектора до
вихлопної, 1975 р.в., 150 грн. т. (097)938-1170.
Для Москвич 412 Гбц головка блоку циліндрів б/в,
1000 грн. т. (067)290-6607.
Дл я Москви ч  41 2  КПП  б / в ,  800  грн .  т .
(067)290-6607.
Для Москвич 412 Колінвал бу.розмір станд., не
шліф., 1000 грн. т. (067)290-6607.
Для Москвич 412 зад. міст б/в, 1500 грн. т.
(067)290-6607.
Для Москвич 412 капот не вживаний, 1980 р.в.,
150 грн. т. 231-9032.
Для Москвич 412 поршн. група взборі майже нов.
пробіг 500 км., 1000 грн. т. (067)290-6607.
Для Москвич 412 радіатор б/в, 1000 грн. т.
(067)290-6607.

Для Москвич 412  ресори б/в, 1000 грн. т.
(067)290-6607.
Для Москвич 412  стартер б/в, 800 грн. т.
(067)290-6607.
Для Москвич 412 ступиці взборі, 4 шт. по, 400 грн.
т. (067)290-6607.

УАЗ
Для УАЗ 3962 (буханка) склоочис., 400 грн. т.
(068)059-0974, (093)494-3694.
Для УАЗ 3962  кожух маховика, 500 грн. т.
(068)059-0974, (093)494-3694.
Для УАЗ 3962 ресори, 1990 р.в., 700 грн. т.
(068)059-0974, (093)494-3694.
Для УАЗ 3962 фарк., 1000 грн. т. (068)059-0974,
(093)494-3694.
Для УАЗ 3962 чулки перед. мостаз вухом (буханка),
700 грн. т. (098)071-3893, (093)494-3694.
Для УАЗ 452 Балка Уаз на прицеп в наяв. 2 шт, шт,
3000 грн. т. (067)290-6607.
Для УАЗ 452 ГБЦ головка блоку циліндрів, б/в, 1500
грн. т. (067)290-6607.
Для УАЗ 452 Помпа водяна бу в добр. ст., 800 грн. т. 
(067)290-6607.
Для УАЗ 452 блок циліндрів до двиг. об. 2.4, 1500
грн. т. (067)290-6607.
Для УАЗ 452 двиг. Газ 24 їх також ставлять на Уаз з
нав і сним  п і с .  к апремонту ,  14000  грн .  т .
(067)290-6607.
Для УАЗ 452 колінвал б/в, р. 0.25 по кругу, 1000 грн. 
т. (067)290-6607.
Для УАЗ 452 піввісі зад. моста, б/в, 2 шт. по, 300
грн. т. (067)290-6607.
Д л я  У А З  4 5 2  ресори  б / в . ,  1500  грн .  т .
(067)290-6607.
Для УАЗ 452 щепл. б/в, 1000 грн. т. (067)290-6607.

З/ч універсальні
Амартизатор  трим. зад. дверей, 50 грн. т.
(050)157-2611.
Бачок омивач скла, роб. ст., для ГАЗ, ВАЗ, Москвич,
100 грн. т. (098)602-0737.
Бендикс старт., для ВАЗ 2101-2107, 100 грн. т.
(097)298-9966.
Дроти високоиольтні на сиічки саліконові нов. на всі
авто підходять, 120 грн. т. (063)469-8812.
Комплектуючі до фари Для автофари ФГ-140 :
накладне шкло (розсіювач) 2 шт, зах. гум. обідок 1
шт., пластмас. захисні решіт. 2 шт. Ціни різ., 110 грн.
т. (096)865-6418.
Плафон для зад. підсвітки, для ВАЗ 2101, 2108,
2109, 65 грн. т. (098)124-9216.
П о м пу  водяна  Ск 3  охоло дж.  двиг .  а /м  з
крильчаткою., 100 грн. т. (067)773-3968.
Ремні привідні (текстропні), нові, рад. періоду,
підходять до різних авто, як радянс. так і імпортних,
45 грн. т. (097)544-3299.
Фаркоп  для а/м ЗАЗ Таврія, з  кріпильними
виробами. Нов., 1100 грн. т. (096)865-6418.
Шланги тормозні нов. зад. 2 шт, 100 грн. т.
(097)524-0500.

928
З/ч для мікроавтобусів і

автобусів
Mercedes-Benz

Для Mercedes-Benz 609 перед. сидіння двійне
пасажирське, 1995 р.в., 300 грн. т. (067)314-5620.

Volkswagen
Для Volkswagen T2 масл. насос, нов., 1000 грн. т.
(068)059-0974, (093)494-3694.
Для Volkswagen T4 (1,9 D/ТD), диск зчепл. б/в:
Sachs-VW 028 141 034T, з корзиною Sachs-Valeo,
можл. прод. диску і корзини окр., 999 грн. т.
(096)441-7718.

ГАЗ
Для ГАЗ 3302 Двиг. змз 406 інж. з навісним в добр.
ст. компресія у всіх циліндрах 11.5 мож. поміряти.Є
відео роботи мотора перед тим як його зняли можу
вислати відео на Вайбер, 28000 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗель 3302 КПП коробка передач.бу.в добр.
ст., 5000 грн. т. (067)290-6607.

З/ч для інших автомобілів
(СНД)

Для РАФ 3302 бамп. алюм., 2 шт., 500 грн. т.
(068)059-0974, (093)494-3694.

930
З/ч для мототехніки

З/ч для мопедів
Для Карпат кільця поршневі, 2 шт., 60 грн. т.
(098)980-9689.
Для Карпат сигн. звук., електромеханічний, 6В,
нов., 80 грн. т. (096)278-8688.
Для Карпат спідометр СП101, нов., мех., до 60
км/годину, 80 грн. т. (096)278-8688.

З/ч для мотоциклів
Для Jawa 634 підножка центр., ціла, не варена, не
тріснута, 600 грн. т. (063)120-3585.
Для Днепр скло вітрове, 150 грн. т. (097)938-1170.
Для Муравей поршні, нов. та б/в, 500 грн. т.
(063)120-3585.
Для Ява "старушка", поршня 1 рем., під 15 палець,
СССР, 1100 грн. т. (063)120-3585.
Для Ява 634 бак з широкими хром. накладками, в
хор. ст.,, 700 грн. т. (063)120-3585.
Для мотоцикла Ява "старушка", зірка зад. на 46
зубів, б/в, в ід.  ст., взборі, 700 грн. т. (063)120-3585.
Для мотоцикла Ява 350 вилку з траверсами взборі 
на 360-634 мод., 900 грн. т. (063)120-3585.
Зірочку двохрядна ІЖ 21 зуб якість ориг., 400 грн. т.
(096)825-1076.

932
З/ч для причіпів. Тенти

Пропозиція
Для причіпа зад. ліхт., нов., хорош. якості, 450 грн.
т. (096)825-1076.
Для причіпа ЗІЛ 130 ресори, 1000 грн. т.
(093)702-4500.
Для причепа Т-150 ступиці, компл., 2200 грн. т.
(096)414-3096.

Ліхтарі зад., для причепа, нов., Чехія, 450 грн. т.
(067)780-0778.
Ступіци на причіп від іномарки. 2шт. по, 150 грн. т.
(093)641-0511, (097)016-0040.
Тент брезентовий на причіп, 3,6х2,5х1,9м, натур.,
водостійк., радянс., нов., 3200 грн. т. (050)550-8138.
Тент брезентовий, на причіп, нов., 3.6х2.5х1.9м,
водостійкий, 3200 грн. т. (067)780-0778.
Тент  для а/м ГАЗ 69, 69А, Уаз 469, нов.,  з
прорезиненого матер., не промокає, зелен. хакі.
Добр. натягується, закований, в компл. наставки на
двері, тент без скла. Є під ориг. (мішковина), 3000
грн. т. (097)396-7861.
Шасі для причіпа 1-вісне в зборі. Довж. 370см. Шир.
по кол. 2м 40см. Хор.ст. Б/в., 17600 грн. т.
(096)414-3096.

934
З/ч для вантажних

автомобілів
ГАЗ

Для  УАЗ радіатор пічки, нов., в роб. не був підходе
до авто волга газ 21 і24, 600 грн. т. (067)304-1588,
(096)825-1076.
Для ГАЗ 3307 керм. колон. взб., 650 грн. т.
(097)008-0180.
Для ГАЗ 3307 кермо, 100 грн. т. (097)008-0180.
Для ГАЗ 3307 пан. прил., 100 грн. т. (097)008-0180.
Для  ГАЗ  51  блок  двиг .  б /в ,  2 300  гр н .  т .
(095)870-1832.
Для ГАЗ 51 гільзи блоку двиг., нов., 200 грн. т.
(095)870-1832.
Для ГАЗ 51 заводну ручку, 200 грн. т. (068)059-0974, 
(093)494-3694.
Для ГАЗ 51 кардан для з'єднання задньго моста з
короб .  перед . ,  800  грн .  т .  ( 068 )059-0974 ,
(093)494-3694.
Для ГАЗ 51 передні барабани нові 1990 р.в., 150
грн. т. (068)059-0974, (093)494-3694.
Для ГАЗ 52 Головний тормозний циліндр б/в, 150
грн. т. (063)268-9196.
Для  ГАЗ  52  блок  двиг .  б /в ,  2 300  гр н .  т .
(095)870-1832.
Для ГАЗ 52 гільзи блоку двиг., нов., 200 грн. т.
(095)870-1832.
Для ГАЗ 52 генер., 300 грн. т. (095)870-1832.
Для ГАЗ 52 диск зчепл. (фередо), 200 грн. т.
(095)870-1832.
Для ГАЗ 52 карб., 690 грн. т. (063)268-9196.
Д л я  Г А З  52  к арда н  зад .  б /в ,  50 0  грн .  т .
(063)268-9196.
Для ГАЗ 52 котушка запал. б/в, 100 грн. т.
(095)136-1779.
Для ГАЗ 52 трамб., б/в, 240 грн. т. (063)268-9196.
Для ГАЗ 52 трамб., б/в, 240 грн. т. (063)268-9196.
Для ГАЗ 52 фара пер., 150 грн. т. (063)268-9196.
Для ГАЗ 53 Генер. бу, 800 грн. т. (067)290-6607.
Для ГАЗ 53 Двиг. 8 циліндрів, обєм двиг. 4250,на
ходу, закидають свічки, компресії трим., 13000 грн. т. 
(067)831-6160.
Для ГАЗ 53 КПП , не вибиває, справна, ще не знята з
маш., 4500 грн. т. (067)831-6160.
Для ГАЗ 53 бензонас., 100 грн. т. (097)116-6016.
Для ГАЗ 53 двиг. пічки, 110 грн. т. (097)116-6016.
Для ГАЗ 53 зчепл., 200 грн. т. (097)116-6016.
Для ГАЗ 53 кардан взборі з підшипником, нов., в
роб. не був, 1500 грн. т. (096)825-1076.
Для  ГАЗ 53  к ол і нвал  шл іф. ,  1000  грн.  т .
(068)597-3262.
Для ГАЗ 53 ліхт. зад., 150 грн. т. (095)870-1832.
Для ГАЗ 53  махов.  колінвалу ,  150  грн.  т .
(097)116-6016.
Для ГАЗ 53 насос масл., 150 грн. т. (063)078-6622.
Для ГАЗ 53 пан. прил., 100 грн. т. (063)078-6622.
Д л я  Г А З  53  п омпа  водяна ,  150  грн .  т .
(097)116-6016.
Для ГАЗ 53 радіатор масл., алюм., 150 грн. т.
(063)078-6622.
Для ГАЗ 53 розпредвал взборі з шестернею, 200
грн. т. (097)116-6016.
Для ГАЗ 53 склоочисний мех. з двиг., 100 грн. т.
(095)870-1832.
Для ГАЗ 53 стартер, 650 грн. т. (097)008-0180.
Для ГАЗ 53 стартер, б/в, 1991 р.в., 650 грн. т.
(097)116-6016.
Для ГАЗ 53 фільтр двиг. алюм. (корпус) б/в, 1999
р.в., 300 грн. т. (067)689-2373.
Для ГАЗ 53 центриф. двиг. 1991 р.в., 200 грн. т.
(067)689-2373.
Для ГАЗ 53 штанги-штовхачі коромисел двиг.,
компл., 15 грн. т. (096)961-8380.
Для ГАЗ 66 для перед. моста поворот. кулак, гальм.
барабан, цапфа, зад. піввісі нов., 1500 грн. т.
(067)394-3044.
Для ГАЗ 66 маслоприймач двиг., б/в, 100 грн. т.
(067)689-2373.
Для ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ Ремкомплект до бензонасоса, 70 
грн. т. (095)136-1779.

ЗІЛ
Для ЗІЛ 130 амортиз. нов., в роб. не були,  ст. хор.,
600 грн. т. (067)304-1588, (096)825-1076.
Для ЗІЛ 130 компр., пробіг 500 км., 1000 грн. т.
(068)059-0974, (093)494-3694.
Для ЗІЛ 130  преривач розподільник, нов.,
к он та к тний,  700  грн .  т .  ( 067)304 -1588 ,
(096)825-1076.
Для ЗІЛ 130 сальники, по, 5 грн. т. (095)136-1779.
Для ЗІЛ 131 бак палив. 108х65х45см з НЗ 1991 р.в., 
450 грн. т. (096)961-8380.
Для ЗІЛ 131 редук. серед. моста, майже нов.,
15000 грн. т. (097)586-9437.
Для ЗІЛ 133 облицювання радіатора, нов., 5500 грн. 
т. (096)414-3096.
Для ЗІЛ 157 Генер. майже нов., 1000 грн. т.
(067)290-6607.
Для ЗІЛ 157 водяна помпа, нов., в роб. не була, 700
грн. т. (067)304-1588, (096)825-1076.
Для ЗіЛ 130 Головка блоку 12Б б.у. 1шт. 2008 р.в.,
1500 грн. т. (097)248-6140, (097)431-0235.
Для ЗіЛ 130 Головка блоку 375 б.у. 2шт. 2008 р.в.,
1500 грн. т. (097)248-6140, (097)431-0235.
Для ЗіЛ 130 Карб. б.у. 1шт. 2010 р.в., 500 грн. т.
(097)248-6140, (097)431-0235.
Для ЗіЛ 130 Корз. зчепл. б.у. 1шт. 2001р.в., 1500
грн. т. (097)248-6140, (097)431-0235.
Для ЗіЛ 130 Шатун 1шт. б.у. 2001р.в, 100 грн. т.
(097)248-6140, (097)431-0235.
Для Зіл 130 Вклад. 0,5 нов. 1990р.в., 400 грн. т.
(097)248-6140, (097)431-0235.
Для Зіл 130 Впускні клапана 8шт. нов. 1990р.в., 300 
грн. т. (097)248-6140, (097)431-0235.
Для Зіл 130 Генер. 90А б.у. 1шт. 2005 р.в., 500 грн.
т. (097)248-6140, (097)431-0235.

Урал
Для Урал 375 бак палив. 108х65х45см з НЗ 1991
р.в., 450 грн. т. (097)116-6016.

З/ч для інших автомобілів
(іномарки)

Дл я C i t roen  Jump y  мо торч .  ( прив і д)
склопідйомника правої перед. двері, 12V, 2010р., 280 
грн. т. (096)278-8688.
Для Citroen Jumpy скло бок. спускне правої перед.
двері, фургон, 2010р., 500 грн. т. (096)278-8688.

З/ч універсальні
Глушник метал., 90х25 см, з'єднання 3 болти, для
Урал, ЗІЛ, ГАЗ 4320, 600 грн. т. (067)304-1588,
(096)825-1076.
Диск зчепл. для ГАЗ -52, ЗІЛ-130, б/в, 140 грн. т.
(050)370-3591.
Скло лобове, для ЗІЛ, ГАЗ, в роб. не було, 600 грн. т.
(096)825-1076.

936
З/ч для спец- та
сільгосптехніки

З/ч для спецтехніки
Для  автонавантажувача львівського безблочна
стріла (кран балка), 300 грн. т. (067)270-5190.
Д л я  Б у р - м а ши н и  М Р К 7 5 0  р еду к .  к у т .
690А-94-000,  100000 грн.  т .  (067)571-2407,
(099)169-3656.
Для Бур-машини УГБ-50 ремкомплект шестірен
на  обе ртач ,  1000  грн .  т .  ( 0 67 )571- 2407 ,
(099)169-3656.
Для автонавантажувача 5-10 т, вила, 1000 грн. т.
(067)270-5190.
Для автонавантажувача Тойота, диск щеплення,,
1300 грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Для автонавантажувача львів., циліндри підйому і
п і дшибники  на  раму  вантажа ,  100  грн .  т .
(067)270-5190.
Для автонавантажувача львівськ. раму шасі, 1000
грн. т. (067)270-5190.
Д л я  а в т о на в а н т а ж ув а ч а  л ь в і в сь к о г о
гідроциліндри підйому наклону керма, 100 грн. т.
(067)270-5190.
Для автонавантажувача львівського мех.
зворотнього ходу (реверс, мох), 300 грн. т.
(067)270-5190.
Для бульдозера Т-170 насос гідравл. НШ-50У-2,
490 грн. т. (067)689-2373.
Для бульдозера Т-170 розподільник тиску Р-160,
2500 грн. т. (067)689-2373.
Д л я  г р е й д е р а  Д З - 9 9  н асос  г і дравл .
210.20.321БУ-1 (банан), 3600 грн. т. (067)689-2373.
Д л я  к а т к а  Ра с к а т  аморт і з ац і йн і  подуш.
ДУ-58.01.00.010, 800 грн. т.  (067)571-2407,
(099)169-3656.
Для фронтального навантажувача Detva Ковш
1,2 куб.м. в хорошому стані. Без дефектів. Б/в, 1983
р.в., 23500 грн. т. (098)946-3680.
Комплект бурового облад. до бур-машини УГБ-50,
1000 грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.
Муфту УГБ50А-04-04-5А до бур-машини УГБ, 9000
грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.
Ремкомплект для короб. до ямобура БМ-302, 1000
грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.
Ремкомплект до короб. буровой маш. УГБ-50, 1000
грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.
Ремкомплект штанги до ямобура БМ-302, 1000 грн. 
т. (067)571-2407, (099)169-3656.

З/ч для сільгосптехніки
Для Fortschritt E-303 Жатка для косіння трави 4 м.,
відм.ст., б/в., 30000 грн. т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 Карданний вал між двиг. і
конічн. редукт. у відм.ст., б/в., 5200 грн. т.
(098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 Обертач покосів сіна у
відм.ст, б/в., 20000 грн. т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 Редук. борт. у відм.ст., б/в.,
6500 грн. т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 Редук. конічний сер. в зборі з
гідронасосами та біноклем б/в, відм.стан., 21500 грн. 
т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 Редук. обертача зворотний у
відм.ст., б/в., 11500 грн. т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 Ступ. з цапфою в зборі,
шліци добрі, б/в., 4250 грн. т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 варіатор ходової у відм.ст.,
б/в., 8200 грн. т. (098)946-3680.
Для гноєрозкдача ПРТ-10 ступиці, компл., 2200
грн. т. (096)414-3096.
Для картоплекопалки КТН-2 зірка (павук), 600
грн. т. (098)946-3680.
Для картоплекопалки КТН-2 корпус (з підшипн.),
500 грн. т. (098)946-3680.
Для комбайна Fortschritt E-281 Maral-125
коробка реверсивна в зборі, хор.ст, б/в., 12700 грн.
т. (098)946-3680.
Для комбайна Fortschritt E-281 Maral-125
січкарня в зборі. Шків, 2 корпуси, 12 ножів.
Хор.ст.,б/в., 17800 грн. т. (098)946-3680.
Для комбайна Maral-125 E-281 двиг. б/в на з/ч,
10000 грн. т. (098)946-3680.
Для комбайну Нива двиг. СМД-21 взборі, хор. роб. 
ст., 30000 грн. т. (096)961-8380.
Для комбайну Нива двиг. СМД-22 в зборі, хор.
роб. ст., 30000 грн. т. (096)961-8380.
Для комбайну Нива рол. Grimme, 750 грн. т.
(067)571-2407, (099)169-3656.
Для косилки Fortschritt E-303 шнек жатки в роб.
ст., б/в, 9000 грн. т. (098)946-3680.
Для трактора насос для перекачування води та
іншої суміші, привід від вала відбора потужності 1990
р., 1500 грн. т. (093)494-3694, (068)059-0974.
Для трактора редук. борт., 2 шт., 10000 грн. т.
(097)586-9437.
Для трактора МТЗ корзина зчеплення в комплекті
(під стартер), 1000 грн. т. (098)946-3680.
Для трактора МТЗ плита під стартер, 800 грн. т.
(096)414-3096.
Для трактора Т25 балка, відм. ст., 850 грн. т.
(098)946-3680.
Для трактора саморобного (диги) шасі з навіскою
без двиг., 15000 грн. т. (098)669-9943.
Стартер Для тракторного пускача стартер, нов.
вироблений в срср., 1000 грн. т. (096)466-1285.
Стартер для тракторного пускача МТЗ, ЮМЗ б/в без
втягуючого реле., 600 грн. т. (067)394-3044.

З/ч універсальні
Комплект бурового облад. до ямобура, 1000 грн. т.
(067)571-2407, (099)169-3656.
Підшипники К30 С5 Стібер, Нукр 47А, РКВ 40, РВ
25,  2206 ,  6305,  111 грн.  т .  (068)054-6363,
(095)339-0650.
Ремкомплект до обертача ямобура БМ-302, 1000
грн. т. (067)571-2407, (099)169-3656.
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938
Акумулятори, обладнання,

аксесуари, хімія
Акумулятори

Fortis 6СТ 60 нов., 1300 грн. т. (067)740-6137.
Maxx гелевий Gel 12V FM-12-80 80Ah, тип VRLA, для
джер.  безперебійного живл. ,  упс,  дбж,  ups
Призначені для циклічної роботи і глибокого розряду,
тому вони довговічні., 12500 грн. т. (093)501-1763.
Varta 6 СТ 56, 1100 грн. т. (067)199-9884.
lifepo4  Літій-Залізо-Фосфатний акум. бат. з
системою BMS, яка контролює зарядрозряд батар. її
т емпературу .  2000  цикл і в  п ідх .  до  джерел
безперебійного живл. (ДБЖ). Ємн. 100Аh. вихідна
12.8V, 29000 грн. т. (093)501-1763.
НК55 акум. НК22 НК55лужний для освіт. прим. і
сигналізаціі, 1950 грн. т. (096)825-1076.

Додаткове обладнання, ГБО
Балон ГБО метан, 2 покол., на 90 л, циліндричний,
б/в, 1500 грн. т. (067)290-6607.
Балон ГБО пропан, 2 покол., на 50 л, циліндричний,
б/в, 1000 грн. т. (067)290-6607.
Вимірювач щільності електроліту, індикатор якості
тосолу., 50 грн. т. 238-7207, (050)024-5503.
Вогнегасник сухо-хімічний, тип АВС, нов., не
зарядж. 45, 95 грн. т. (067)278-4546.
Вулканізатор до камер авто, мотоцикла, мопеда,
вело, в компл. з гумою для вулканізації, на 6/12
Вольт, 70 Вт, 400 грн. т. (095)662-1958.
Домкрат автомоб., 900 кг, 300 грн. т. (050)902-6601.
Насос груша для підкачки рід. пал. "Silver", 40 л/хв,
8мм, 10мм, 300 грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Установку ГБО 2 Пропан 2 ге покол., вир. Італія
ловато бу балон таблетка на 48 л., повн. компл., 4000
грн. т. (067)290-6607.
Установку ГБО 2 пропан 2-ге покол. майже нов. вир.
Італія томасето балон 50л, 4000 грн. т. (067)290-6607.

Автоаксесуари, тюнінг
Килимки до а/м Volvo XC70, оригін., сірі, в хор. ст., 4
шт., 400 грн. т. (098)980-9689.
Ланцюги для їзди по снігу різ. розм. для легк. а/м
нов. та б /в, 7500 грн. т. (067)394-3044.
Пристрій заряд. автомоб. (штекер для Nokia), Input:
12/24v. Output:5,7v/890ma, б/в, роб., ст. хор., 100
грн. т. (096)441-7718.

Автобагажники, бокси,
кріплення

Багажник на дах а/м ВАЗ-Жигулі. Метал., регул. по
ширині під любе авто з водостоками. В використ. був
декіл. разів, зберігався в  Ст. хор. Розрах. на вантаж
до 200 кг., 1050 грн. т. (067)757-4112, (066)090-0020.
Рейлінги на дах для а/м Фіат Добло, кол. сір. мет.,
нов., в упак., всі кріпл., інструк., оригін., в-во Турція,
1335 грн. т. (095)881-0662.
Рейлінги на дах для всіх а/м, сірого кол., мет., нов.,
в упак., з інстр., в компл. на всі кріпл., оригін., в-во
Турція, 1335 грн. т. (095)881-0662.

Автохімія
Антифриз -концентрат, ориг., Long Life Coolant, 4л.,
зел. кол., вироб. Mobis. Єдин. антиф. , що має офіц.
допуск комп. Hyundai Motor Corp. Вигот. спец. для
авто Hyundai і KIA, не замерз. -52 гр. при 2: 1, 600 грн. 
т. (093)117-1366.
Масло "Фукс Тітан", універ. 15w-40, 4 л, Німеч., 420
грн. т. (067)672-4561.

Інші автотовари
Автозарядку 12в, 100 грн. т. (063)469-8812.
Автозарядку 12в, 100 грн. т. (050)702-3860.
Автозарядку на 12в, 100 грн. т. (097)524-0500.
Автопорохотяг "Coido 6022", 12В з компресором
(5Вт ) ,  вироблено  в  Кита ї ,  к ол .  к омб і
(чорний/блідо-жовтий), прац. (перевірено адапт.
12V/3A), вага-1,15кг, довж. дроту 2,5м, фото додаю.,
130 грн. т. (066)669-1403, (098)983-9862.
Автосканер ЕЛМ-327, 200 грн. т. (050)702-3860.
Автосканер чит. і коректує помилки з драйвером
ЕЛМ-327, 220 грн. т. (063)991-7310.
Домкрат мех., в роб. ст., можл. торг., 350 грн. т.
(098)602-0737.
Килимки салону текстильні, 4 шт., до а/м Volkswagen 
Passat, 400 грн. т. (067)314-5620.
Порохотяг потуж. безпровідний автомоб. пилосос
Black & Decker DustBuster NW4820N. Пилосос
зроблену у Європі (не Китай), тому він дійсно дуже
функціональний., 1250 грн. т. (098)100-0365,
(095)207-6332.
Пристрій EnerGenie (EG-U2C2A-CAR-02). Китай. 2-х
портовий USB 5В / 2.1 А. Вх. - Автомоб. прикурювач.
Напр. живл. - 12 - 14 В пост. струму. Кол. - чорн., мат. 
- пласт. Нов., в упак., 150 грн. т. (067)608-8046,
(063)731-5113.
Сканер автосканер для любого авто. Виявляє та
забирвє помилки. Є драйвер.ELM-327, 200 грн. т.
(050)157-2611.

940
Автотехніка, акустика,

освітлення, безпека
Навігатори

Ergo GPS 835, б/в, заряд., 350 грн. т. (050)532-4286.

Відеореєстратори
HD DVR нічний режим, підтрим. карт пам. СД, нов.,
коробка, весь компл., 599 грн. т. (098)936-7539.

Автомагнітоли
2DIN USB, FM, Bluetooth, Відео, AUX, сенсорна,
пульт, нов., 2250 грн. т. (067)729-6141.
Alpine USB флешка, радіо, карта пам., нов., коробка,
пульт, штек. з проводками, 765 грн. т. (067)966-1830.
Pioneer 2DIN, USB на флешку, SD, FM, нов.,
коробка, 1150 грн. т. (067)966-1830.
Pioneer USB флешка, карти пам., радіо, пульт, нов.,
короб., весь компл., 750 грн. т. (097)251-0525.
Pioneer USB, MP3, SD, FM, нов., коробка, весь
компл., 735 грн. т. (067)729-6141.
X-Digital USB, MP3, FM , на флешку, радіо, нов.,
п уль т ,  к оробка ,  весь  компл . ,  750  грн .  т .
(098)936-7539.
Биліна  315,  нов. ,  радян.  вир. ,  500 грн.  т .
(066)856-8700.

Автодинаміки, сабвуфери,
підсилювачі

Автодинаміки "Pioneer", нов., коробка, пара, 699
грн. т. (067)966-1830.
Автодинаміки "ProAudio", нов., 4х полюсні, 800 Вт,
2000 грн. т. (068)290-9933.
Підсилювач КІСХ 27, звуку, автомоб., 2-канал., б/в,
ід. ст., 4000 грн. т. (067)290-6607.
Підсилювач звуку, "Kentiger" USB, SD-карти, FM,
AUX, живл. 220V або 12V, пульт, 750 грн. т.
(067)966-1830.
Сабвуфер "JBL", автомоб., 1000Вт, у корпусі,
пасивний, б/в, в ід.  ст., 4000 грн. т. (067)290-6607.

Автосигналізації, трекери,
блокиратори

Блокиратор  педалей а/м Solex, 980 грн. т.
(063)178-5154.

Автосвітло
Фару (оптика) б/в, права, для Сітроен Берлінго,
Пежо, 2008р., 2500 грн. т. (067)678-1600.
Фару ФГ-140 рад. вир-а, у зборі з оптикою, нов.
Підх. до ав-ля Волга, ВАЗ (Жигулі), Запорожець, УАЗ,
мотоциклів та інш. вант. тр-а. Запасне накладне шкло
(розсіювач) за окр. плату, 420 грн. т. (096)865-6418,
(093)705-7968.

Інша автотехніка
Автоп орохот яг  " V akuumC leane r " ,  12В  в і д
прикурювача,  нов . ,  к оробка ,  399  грн .  т .
(098)936-7539.
Модулятор "USBSound", ФМ, USB, micro SD, SD,
MP-3, нов., пульт, 175 грн. т. (098)936-7539.
Переноску перенос. авто 12-24 вольт 15 м. мід. біла 
темна з трансформатором на 12 вольт, 650 грн. т.
(096)825-1076.
Пристрій заряд., для планшетів в авто, (від
прикурювача) 5V, 2A (тонкий штек. 2.5mm), нов., 199
грн. т. (067)729-6141.
Сканер помилок в авто "ObD-II", cамодіагностика,
підкл. безпровідне Bluetooth, нов., 299 грн. т.
(067)729-6141.

Комплектуючі та
аксесуари

Знак аварiйной зупин., трикутний, черв., нов., 90
грн. т. (095)662-1958.
ФМ-модулятор "Elit Cars S" Bluetooth, USB,
підтрим. карт, нов., 299 грн. т. (067)729-6141.

942
Шини і диски
Асортимент

Äèñêè àâòîìîá³ëüí³ á/â, ç
ªâðîïè: òèòàíîâ³, ìåòàëåâ³
îðèã³íàëüí³ òà çàì³ííèêè
ð³çíèõ àâòîìîá³ë³â òà
ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ
âèðîáíèê³â. Ãóðòîâ³ ö³íè. ò.
(067)740-6137,
(093)699-0681.

Øèíè á/â, ïðîâ³äíèõ
ºâðîïåéñüêèõ âèðîáíèê³â.
Ãóðòîì òà â ðîçäð³á, ë³òí³
òà çèìîâ³. Ìîæëèâî ç
äèñêàìè, êîìïëåêòàìè. ª
ïîøòó÷íî Ð 13-Ð 18. Äèñêè, 
á/â. ò. (067)740-6137,
(093)699-0681.

Диски легкосплавні
Р14  "Ronal",  на 5 отв.,  4 шт.,  3200 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
Р14 4 шт., розболтовка 4114.3 ет 38, підходять до
Шевроле Лачетті, в дуже хор. ст., 4500 грн. т.
(098)385-6928.
Р15 4х100, 4 шт., 3500 грн. т. (067)199-9884.
Р15  5х100 BBS, Німеч., 4 шт., 6000 грн. т.
(068)094-8271.
Р16  4х100, Opel,Renault 4 шт., 4800 грн. т.
(050)902-6601.
Р16 5х114,3 для а/м Opel GM.Renault.Nissan.Toyota
та ін. 4 шт., 5500 грн. т. (067)740-6137.
Р16 5х98 ет35 6,5j dia58 в гарн. ст. в Укр. не
експлуатув. 4шт., 6500 грн. т. (063)817-6275.
Р16 для Honda,Toyota, Mitshubishi 5х114.3, 4 шт.,
5000 грн. т. (098)710-3343.

Р16  для Peugeot Citroen 4 шт, 5200 грн. т.
(067)740-6137.
Р16 легкоспл., від БМВ, в Укр. не експлуатув., 7jx16,
4 шт., 4500 грн. т. (093)690-8978.

Диски металеві
Р13 4 шт., для Фольксваген, Деу Ланус, по, 250 грн.
т. (098)710-3343.
Р13  4х100,  для а/м ВАЗ 2101, 150  грн.  т .
(097)938-1170.
Р13  Дис .  с тальн і  для  ваз  01-07-08 ,  мало
експлуатованих, доб. стан,а також ковп. є нов., 250
грн. т. (067)394-3044.
Р13 для іном, 120 грн. т. (063)991-7310.
Р13 для іномарки, 120 грн. т. (063)469-8812.
Р13  для Део Ланос,  4 шт. ,  по,  250 грн.  т .
(093)468-0949.
Р13 метал., 120 грн. т. (050)157-2611.
Р13 метал., 150 грн. т. (050)702-3860.
Р14 4Х100, 4шт. для Рено, 400 грн. т. (098)710-3343.
Р14 4Х100, 4шт. по, 350 грн. т. (050)902-6601.
Р14 4х100, ет49, від а/м Опель, 4 шт., по, 250 грн. т.
(067)792-0513.
Р14 4х114.3, 4 шт., по, 300 грн. т. (093)468-0949,
(063)343-9545.
Р15 2 шт., для Фольксваген, Ауді 5х112 ЕТ33 6,5J,
по, 500 грн. т. (067)792-0513.
Р15  4  шт . ,  4х100 ,  Д ІА  54 ,  по,  450  грн.  т .
(093)468-0949.
Р15 4 шт., 5х108, по, 400 грн. т. (050)902-6601.
Р15 4 шт., для Peugeot, 4х108, 3500 грн. т.
(067)740-6137.
Р15  4 шт.,  для Volkswagen, по, 350 грн. т.
(093)699-0681.
Р15 4 шт., для ГАЗ 3110, 1500 грн. т. (067)290-6607.
Р15 4 шт., для Опель, по, 350 грн. т. (067)744-7811.
Р15 4 шт., для Фольксваген Кадді, 5х112, по, 350
грн. т. (067)744-7811.
Р15 4х108 дис. для Пежо Р15 4 шт. по, 450 грн. т.
(067)927-1507, (067)791-5590.
Р15 5х112 для Mercedes 4 шт по, 300 грн. т.
(067)927-1507, (067)791-5590.
Р15 6Jх15H2 ET49, б/в, 4 шт., по, 350 грн. т.
(097)630-5317.
Р15 6jх15 ет45 5х112 оригін. від фольксваген в Укр.
не експлуатув. 2шт. ціна за шт, 500 грн. т.
(093)690-8975.
Р15 для Mercedes-Benz Sprinter, 5х130, 4 шт., 900
грн. т. (067)199-9884.
Р15 для Опель, 4 шт., по, 300 грн. т. (093)699-0681.
Р15 на п,ять отв. кріпл. в хор. ст., 4шт., 280 грн. т.
(063)178-5154.
Р16 5х112, 4шт., 550 грн. т. (098)710-3343.
Р16 5х114.3 та 5-120, для а/м Hyundai, 4 шт., 450
грн. т. (050)902-6601.

Шини літні
Р13 155/80 "Белшина", для ЗАЗ 968. 4 шт., по, 300
грн. т. (097)487-5995.
Р13 165/70, "Debica", б/в, в добр. ст., за к-т, 650 грн. 
т. (096)782-5722.
Р14 165/65, "Kumho Solus", нов., 4 шт., 599 грн. т.
(098)710-3343.
Р14 175/65, "Goodyear", 4 шт., по, 600 грн. т.
(093)468-0949.
Р14  185/60, "Fulda", 2 шт.,  по, 500 грн. т.
(067)199-9884.
Р15 185/55, "Michelin", 4 шт., по, 600 грн. т.
(050)902-6601.
Р15 185/65, "Brigestone, 2 шт. по, 700 грн. т.
(050)902-6601.
Р15  195 /50 ,  "Deb i c a"  , 4  шт . ,  500  грн .  т .
(098)710-3343.
Р15 195/55 85H, "Continental", б/в, 1 шт., в-во
Франція, ід. ст., 120 грн. т. 291-3787, (067)671-2375.
Р15 195/65 "Goodyear", 8 мм., 2 шт., 900 грн. т.
(067)199-9884.
Р15 195/65, "Continental", 4 шт., 600 грн. т.
(050)902-6601.
Р15  195/65,  "Goodyear' ,  4 шт. ,  500 грн.  т .
(067)199-9884.
Р15  195 /65 ,  "Nok i an " ,  2  шт . ,  650  грн .  т .
(098)710-3343.
Р15 205/60 "Roadstoun 2000", 1 шт, в-ва Корея, нов.,
1100 грн. т. (067)596-8726.
Р15 5/120, "Michelin", для BMW, докатка, 700 грн. т.
(050)902-6601.
Р16 205/55 "Bridgestone", 4 шт., по, 650 грн. т.
(067)744-7811.
Р16 205/55 "Continental", в добр. ст., 1 шт., 400 грн.
т. (067)314-5620.
Р16 215/60, 95H, "Pirenza", ST-07, 2 шт., по, 100 грн.
т. (096)278-8688.
Р17 225/45, "Dunlop", 2 шт., по, 599 грн. т.
(093)699-0681.
Р17  225/55,  "Miche l in" ,  2  шт. ,  850  грн.  т .
(098)710-3343.
Р17  235/55 "Pirel l i l " ,  4 шт.,  по, 500 грн. т.
(067)744-7811.

Шини зимові
Р13 135/80, "Debica", 2 шт., нов., по, 400 грн. т.
(067)927-1507, (067)791-5590.
Р13 165/70, "Кleber", 4 шт., по, 650 грн. т.
(098)710-3343.
Р13 175/70Р13 Barum 2016 р.4 шт., 600 грн. т.
(050)902-6601.
Р13 185/70, "Winter Radial", 1 шт., 300 грн. т.
(097)938-1170.
Р14 /175, "Bridgestone", в-во Іспанія, 4 шт., прот. в
хор. ст., 1600 грн. т. (067)701-0468.
Р14 165/70, "Bridgestone", 4 шт., шт., 700 грн. т.
(093)468-0949.
Р14 185/65, "Goodyear Ultra Grip 500", 2 шт., 499 грн.
т. (067)740-6137.
Р15 195/65 Barum Polaris 3 2015р.в.4 шт., 750 грн. т.
(098)710-3343.
Р15  195/65, "Fulda",  2 шт.,  по, 700 грн. т.
(093)468-0949, (063)343-9545.
Р15 195/65, "Michelin", 4 шт., по, 500 грн. т.
(067)927-1507, (067)791-5590.
Р15 205/65, "Br igestone", 2 шт., 850 грн. т.
(050)902-6601.
Р15 205/65, "Dunlop", 2 шт.,  по, 650 грн. т.
(093)468-0949, (063)343-9545.

Р15С 195/70, "Goodyear", 4 шт., по, 900 грн. т.
(050)902-6601.
Р16 205/55 "Dunlop", прот. 4-5 мм, в Укр. не
експлуатув.,  4 шт.,  ц іна за шт.,  400 грн. т.
(093)690-8978.
Р16 205/55, "Dunlop", прот. 5-6мм, 4 шт., за шт., 400
грн. т. (067)792-0513.
Р16 215/60 R16 99H XL DUNLOP SP Winter Sport 3D
Німеч. (4 шт). Гума, безкамерні, RADIAL, ширина=
215 (профіль=60), діаметр= R16, індекс навантаж. та
швидкості= 99H. Xtra Load M+S. Протектор= 5-6 мм.,
1800 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
Р16С 195/65 "Goodyear", 4 шт., 950 грн. т.
(098)710-3343.
Р16С 195/65 "Goodyear", 4 шт., по, 900 грн. т.
(050)902-6601.
Р16С 215/65, "Goodyear" M+S, 2015 р.в., 4 шт., по,
850 грн. т. (067)199-9884.
Р19 Р225/55 R19 99V. Тойо А36 Компл. 4шт.
Відїздили 1 сезон., 1200 грн. т. (063)895-4878.

Шини всесезонні
Р13 165/70 6.45 Росава на Москвич 1 шт майже нов.
прот. 9 мм, 800 грн. т. (067)290-6607.
Р14 205/70 Росава нов. 1 шт прот. 10 мм ціна за 1 шт, 
1500 грн. т. (067)290-6607.
Р15 185/60/ Р15 Nordicca ст. норм. прот. 5 мм., 150
грн. т. (097)016-0040.
Р15 205/65, "Kleber", прот. 5-6 мм, 4 шт., по, 700 грн. 
т. (050)902-6601.
Р15С 195/70, "Brigestone", 2 шт., по, 400 грн. т.
(067)740-6137.
Р15С 205/70, "Goodyear", 2 шт., по, 1100 грн. т.
(067)740-6137.
Р16 125/70, запаска -докатка-костиль Michelin
запаска -докатка-костиль, 350 грн. т. (050)902-6601.
Р16 185/75 Р16с Белшина 1шт майже нов. прот. 9 мм 
ціна за 1 шт, 1500 грн. т. (067)290-6607.
Р16 C 215/65, "Yokohama", 4 шт., 800 грн. т.
(098)710-3343.
Р16С 235/65 "Goodyear", 1 шт., 1000 грн. т.
(063)817-6275.
Р17 242/65 R17 MICHELIN - 3 шт. і GENERAL - 1 шт.
кожну по, 400 грн. т. (097)625-3646, (099)383-9215.

Колеса літні (диски з
шинами)

Р13 165/80, ''Росава'', на метал. дис., для ВАЗ 2106, 
4 шт., по, 600 грн. т. (097)487-5995.
Р13 175/70"Rosava БЦ 20", 1 шт.До ВАЗ 01-07, 100
грн. т. (066)341-8105.
Р13 175/70, "Continental", з метал. дис., 4 шт., ціна
вказ. за 1 шт., 500 грн. т. (067)740-6137.
Р14 165/70 4/100 мм дис. мет"Hankook" 4-5мм 2шт
робоч.стан /за 1шт/, 475 грн. т. (067)390-7677.
Р14 165/70, "Continental", 5Х100, мет. диск, 4 шт.,
500 грн. т. (067)199-9884.
Р14 175/65, "Pneumant", 4Х100, мет. дис., 2 шт, 500
грн. т. (067)199-9884.

Колеса зимові (диски з
шинами)

Р14 175/65, "Continental", з метал. дис., для Renault
Kangoo, 4 шт., по, 800 грн. т. (067)740-6137.
Р14 175/70, "Pneumant", для Опель Астра, на мет.
дис., 4 шт., Франція, 5000 грн. т. (067)673-4928.
Р14 185 / 65 R14 Matador (Nordicca Basic), Tunga
Nordway. (4 шт. + запаска) Дис. - стал., D = 14 дюйм,
PCD = 5x100, W = 6 дюйм, DIA = 57.1 мм. Шини -
гума, безкамерні, RADIAL, (86QT) M+S. Норм. ст.,
5000 грн. т. (067)608-8046, (063)731-5113.
Р14 185/65, "Sava Eskimo S3", 4х114.3, на метал.
дис . ,  для  а /м  Lache t t i ,  4  шт . ,  800  грн .  т .
(067)199-9884.
Р15 195/65 Premiorri зроб. в Укр. 4 шт на Газ 3110
майже нов. прот. 8 мм ціна за 4 шт, 6000 грн. т.
(067)290-6607.
Р15 195/65, "Michelin", 4х100, на метал. дис., 4 шт.,
800 грн. т. (050)902-6601.
Р16 205/55 91H, "Sportiva", з легкоспл. дис., 4 шт.,
ціна за 1 шт., у прекрас. ст. дис. на 5 отв. відст. між
отворам 108.мм. внут. діам. 65 мм., 1600 грн. т.
(067)773-3968.

Колеса всесезонні (диски з 
шинами)

Р13 165/70 6.45 4 шт на Москвич 2 кол. мають прот. 9 
мм а ще 2 по 7 мм ціна за 4 шт, 4000 грн. т.
(067)290-6607.
Р14 205/70 Росава на Газ24 2 шт майже нов. прот. 9
мм ціна за 2 шт, 3000 грн. т. (067)290-6607.

Колеса для мото- та
спецтехніки

Для Fortschritt E-303 E-281 Шини 16-20 перед.,
б/в., 5500 грн. т. (098)946-3680.
Для Fortschritt E-303 жатки Шини 16-20 з дис.,
6300 грн. т. (098)946-3680.
Р10 6,5х10,7х12 -2 шт. Contynental, 2000 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
Р10 Кол. для скутера 3.00/10 доб. ст., накачане., 500
грн. т. (067)394-3044.
Р17  130/80,  "Metze l ler" ,  2 шт.,  400 грн.  т .
(067)199-9884.
Р18 15,5/65/18 для прич.2ПТС-6 нові 2шт. вир-во
СРСР., 3500 грн. т. (098)946-3680.
Р18 16,5/70/18 для прич.2ПТС-6, б/в, комплект,
3000 грн. т. (098)946-3680.

Аксесуари та інше
Болт колісний, довж. 48,5 мм, зовніш. різьба
M12x1,25, довж. різьби 22 мм, клас: 8.8, шир.
гаєчного ключа: 17, 16. Поштучно,торг., 20 грн. т.
(095)881-0662.
Ковпак 14" "HELLA" № 129 487 пласт. срібляст. кол.,
зовніш. діам. 390 мм. Ковпак посеред. має отв. 8 мм,
з шістьома непошкодж. зачіпкам і мет. обручем. Ст.
роб. 1 шт., 120 грн. т. (096)865-6418.

Ковпак  J e s t i c  R16  Fun .  Ун ів ер .  плас тм .
напівзакритий ковпак, ориг., діам. 438 мм, виг. у
Польщі. Сріблясто-сірий кол., є мет. обід і 10 засувок. 
Ст. відм. 1 шт., 210 грн. т. (073)001-9949.
Ковпак R13, "Giga" (вир. Argo), сріблястого кол., б/в, 
з непошкодж. зачіп. та стал. обручем. Зовн. діам. 370
мм ст. доб., 1шт. + 1 шт., 150 грн. т. (073)001-9949.
Ковпак Silverstone R14 (для колес авто Volkswagen,
Skoda та їнш. Закритый ковпак с прорізами сріб. кол.
ARGO (G&#211;RECKI) вир. Польща , зовн. діам. 395
мм, цілий. Ст. норм., роб., 1 шт., 160 грн. т.
(066)901-0134.
Ковпак W 14" ориг. ковпак на кол. Volkswagen R14"
сріблястого кол. з непожкодж. зачіпками. Part No. CF
80-874-14" made in Taiwan 1 шт. Ст. роб., 200 грн. т.
(068)767-7543.
Ковпак Р13, "Gorecki ВР (VR)", Польща, сріблястого
кол., вироблений з протиударного морозостійкого
міцного пластика, у відм. ст., 1 шт., 200 грн. т.
(073)001-9949.
Ковпак  Р15, "Jackу", ABS, зов. діам. 420мм,
сріблястого кол., б/в, з непошкодженими защіпками
та сталевим ободом, роб. ст., 1 шт., 160 грн. т.
(068)767-7543.
Ковпак Р15, "Smart" (Польща), сріблястого кол., зов. 
діам. 420 мм, б/в, з неушкодженими защіпками та
сталевим обручем, ст. норм., роб., 1 шт., 120 грн. т.
(073)001-9949.
Ковпак Р15, Jacky Auto Sport (Польща), сріблястого
кол., б/в, з непошкодженими защіпками та сталевим
ободом, роб. ст., 1 шт., 150 грн. т. (073)001-9949.
Ковпак Р15, для Peugeot, 1 шт., ориг., 485 грн. т.
(098)936-7539.
Ковпак Р16 Samoa (вир. Польща), сріблястого кол.,
заг. діам. 445 мм, з емблемою логотипу Renault на
фольгованій ос. Ковпак зробл. з фірмової пластмас.
Leoplast Albrecht. Ст. майже нов., 160 грн. т.
(096)865-6418, (093)705-7968.
Ковпак Р16, "Glory" ("Jestic"), вир. Kraplewо, в-во
Польща ,  плас тм . ,  ср і блясто го  кол .  з
непошкодженими защіпками і метал. ободом, зов.
д і ам .  445мм,  доб .  с т . ,  1  шт . ,  130  грн .  т .
(068)767-7543.
Ковпак автомоб. Р13, сріблястого кол., зовн. діам.
375 мм з 5-а непошкодженими зачіпками і метал.
обручем, ст.  доб.,  роб.,  1 шт.,  110 грн.  т.
(068)767-7543.
Ковпак автомоб. пластм. срібляст. кол. зовн. діам
360 мм з шістьома зачіпками. Ст. доб. без дефект.,
роб. 1 шт., 160 грн. т. (096)865-6418.
Ковпак автомобільный R14 с метал. обручем и
непошкодженими 5 зачіпками, зов. діам. 395 мм. Ст.
роб., 110 грн. т. (066)901-0134.
Ковпак для Lada, діам. 175мм, б/в, норм. ст., 110
грн. т. (068)767-7543.
Ковпаки Р13, ЗАЗ, алюм. (діаметр 220 мм), на кол.
а-ля Запорожець, у компл. 4 шт., б/в, ст. дуже доб.,
220 грн. т. (066)901-0134.
Ковпаки Р15, 4 шт., 600 грн. т. (067)927-1507,
(067)791-5590.
Ковпаки  Р15 ,  для  Ope l ,  4шт . ,  500  грн.  т .
(093)468-0949.
Ковпаки Р15, для Мерседес 124, 4шт, 1989 р.в., 250
грн. т. (097)599-4275.
Ковпаки Р15, для Фольксваген Поло, 4 шт., 600 грн.
т. (098)710-3343.
Ковпаки Р15, для Фольксваген, 4 шт., 600 грн. т.
(067)740-6137.
Ковпаки Р16 для Renault, 600 грн. т. (050)902-6601.
Ковпаки для коліс ВАЗ 01-06 хром. в кільк. 4 шт. За 1 
шт., 250 грн. т. (097)625-3646, (099)383-9215.

945
Обладнання для автосервісів

та гаражів
Обладнання для

автосервісів
Бак  палевний орег інальн і  завод.  для диз  і
бензинового  пал.  з  датчиками,  800  грн.  т .
(096)825-1076.
Гайковерт "Proxima", потужн. 1600НМ з мех. Twin
Hammer., 4000 грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.
Гайковерт електр. "MarPol"(Польща), 2200Вт,
720Вт,1/2 з насад., нов., 2500 грн. т. (068)054-6363,
(095)339-0650.
Катушку катуш. кабеля зручна для кабеля 50 м., 400
грн. т. (096)825-1076.
Прес в/п 20т, для автосервісу,, 9500 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.
Пристрій полірувальний, "Tectake", Польща, 710Вт,
150мм, з регулюванням об., нов., 4500 грн. т.
(068)054-6363, (095)339-0650.

Обладнання для гаражів
Бак метал. 40л. б/в, 600 грн. т. (097)487-5995.
Бочку поліет. 50л, б/в, 110 грн. т. (096)782-5722.
Домкрат і насос від ваз 01-07 доб. ст., 300 грн. т.
(067)394-3044.

Домкрат ШААЗ гідравл. 5 т., трьохштоковий-3 сек.,
бутил. типу, нов., вис.підйом.-490мм., гаран. запас.
міцно, при підйомі 1,5-2 рази, 1200 грн. т.
(067)900-6560.

Домкрат причеп., підйом 10 тон, 2 види шток звер. і
знизу, 800 грн. т. (096)825-1076.

З й о м н и к и  для  знят тя  г альм .  цил і ндр і в
/12 -18 -21-35елемент і в / , нов і ,  850  грн.  т .
(068)054-6363, (095)339-0650.

Каністру 40л, для пал., метал., вітчиз. вир., доб. ст.,
300 грн. т. (067)672-4561.

Каністру 5 л., товста пластмасова, для тех. води,
мастила, хіміі, 10 грн. т. (098)124-9216.

Каністру алюмінієва 20л б/в для палива, 650 грн. т.
(067)390-7677.

Каністру алюмінієву 10л, яка не була в корис. Нов.,
600 грн. т. 243-6145, (096)650-5781.

Компресор для шин всіх авто, "Continental", знят. з
Мерседеса, нов., з вентилятором охолодж. всеред.,
манометр контролю накачки, потуж. 180W, на 12V, в
компл. банка герметику, 1700 грн. т. (095)881-0662.

Набір викруток "Dedra" (Польща), під удар та ключ, 7
шт., 500 грн. т. (068)054-6363, (095)339-0650.

Опрокидувач для ремонта ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, 2500
грн. т. (097)016-0040.

Платформу "Мультикар Систем", б/в, для заїзду в
мікроавт. Мерседес навантаж., мотоциклом, шир.
1м, довж. 3м, 4200 грн. т. (096)893-3023, (з 09:00 до
21:00).

Прилад для діагностики електрообладнання а/м
(перевірка генераторів, стартерів, розподільника
запал., свічок і для виявлення ін. несправностей в
роб. електрообладнання), нов. в упак., 3100 грн. т.
(098)602-0737.

Пристрій заряд. для а/м 12 В, 10-22,5 А, самороб.,
інструкцiя, для акумул. до 225А*годин, 1800 грн. т.
(099)138-8374.

Пристрій заряд. для акум., 24-32 В, 6 А, самороб.,
800 грн. т. (095)832-3563.

Пристрій заряд., "Ресурс-1", 2-12 В, 6,3 А, з зах. та
автомат. виключенням, є функція блоку живл., напр.
1,3-10,3 В, 6,3 А, 1000 грн. т. (050)532-4286.

Пристрій пуско-зарядний 12/24В Ceko, Німеч.,
630А ,  нов . ,  5800  грн .  т .  ( 068 ) 054 -6363 ,
(095)339-0650.

Шафу метал. 400х450х1000 з полич., 900 грн. т.
(097)487-5995.

Шафу метал. 400х700х1000 з полич., 1000 грн. т.
(097)487-5995.

Шафу  метал. ,  100х100х50 см. ,  400 грн.  т .
(063)356-6662.

947
Ремонт і обслуговування

авто- та спецтехніки
Пропозицiя

Îáøèâ ñàëîí³â ³ ñèä³íü
àâòî, ñòîìàòîëîã³÷íèõ,
ïåðóêàðñüêèõ,
êîìï'þòåðíèõ, ì'ÿêèõ
êð³ñåë. Ñïîðòèâíîãî ³
ðèáàëüñüêîãî ïðèëàääÿ.
Íåñòàíäàðòíèõ
êîíñòðóêö³é. Øâèäêî.
ßê³ñíî. Äîñòóïí³ ö³íè. ò.
297-5167, (096)275-0414.

Підп. до др. 22.12.2022 р.  Зам.№___
Віддруковано ТОВ «ДІМ»  46000

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28
 тел.: (067) 490-76-58

Відповідальність за зміст тексту,
реклами та оголошень несе рекламодавець.

Передрук матеріалів без письмової згоди
редакції заборонено.
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