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У червні газ
для населення
знову подешевшав

Хмельницьким пільговикам
продовжують видавати
електронні квитки
Електронні квитки для пільгового проїзду в громадському транспорті продовжують видавати жителям
міста Хмельницького, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд.
«Електронний квиток для пільгових категорій
видається безкоштовно та за особистим зверненням пільговика. На сьогодні е-квитки вже
отримали понад 19 тисяч хмельничан», – цитує
пресслужба міської ради начальницю відділу пільг
Управління праці та соціального захисту населення
Тетяну Федосєєву.

Отримати пільгову картку для проїзду безплатно хмельничани можуть у Центрі надання
адміністративних послуг:

● вул. Соборна, 16;
● вул. Грушевського, 86.

Вартість газу у червні 2020 року знову знизилася.
Як зазначають у НАК «Нафтогаз», червнева ціна встановлена на рівні, що на шість відсотків нижча за ту, яка
була у травні.
Як повідомляють у пресслужбі ТОВ «Хмельницькгаз
збут», вартість природного газу у червні 2020 року для
жителів області (крім Шепетівки та Шепетівського району)
складатиме 2,78 гривні за 1 кубометр газу (з ПДВ, без
врахування тарифу на доставку природного газу). У порівнянні з попереднім місяцем, ціна блакитного палива
зменшилася на 16 копійок.
Для шепетівчан та жителів Шепетівського району
вартість блакитного палива у червні становитиме –
2,79 гривні за кубометр, що на 16 копійок менше за
травневу ціну.
Нагадаємо, що окрім вартості блакитного палива, потрібно платити ще за його доставку. Згідно з рішенням
НКРЕКП з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року
включно для АТ «Хмельницькгаз» встановлено тариф в
розмірі 1,044 гривні за 1 метр кубічний на місяць (з ПДВ).
З 1 липня 2020 року – у розмірі 1,20 гривні за 1 метр кубічний на місяць (з ПДВ).
«При визначенні обсягу споживання за основу береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж
попереднього «газового року». Це проміжок часу з
1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Сума кубів
газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які
сплачуються щомісячно впродовж року», – пояснюють у
пресслужбі АТ «Хмельницькгаз».
https://ye.ua/
Надія СВІНЦІЦЬКА

А також у громадських приймальнях Управління
праці та соціального захисту населення за місцем проживання, що знаходяться за адресами:
● вул. Проскурівська, 56;
● вул. Перемоги, 10 Б;
● вул. Шевченка, 99;
● вул. Інститутська, 18;
● вул. Проскурівського підпілля, 32 (Управління праці та
соціального захисту населення).

Документи, необхідні для отримання електронного
квитка:

● паспорт громадянина України;
● індивідуальний податковий номер;
● документ, що підтверджує право на пільговий проїзд.

Прийом громадян проводиться відповідно до встановленого
режиму роботи виконавчих органів міської ради: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 10 до 16 години, у п’ятницю – з 10 до
15 години. Обідня перерва – з 12 години до 13 години.
Нагадаємо, протягом 2020 року у місті Хмельницькому запроваджуватиметься автоматизована система обліку оплати
проїзду в міському комунальному транспорті. За інформацією Управління транспорту та зв’язку, вже завершено
монтаж стаціонарних валідаторів у салонах електротранспорту. Наразі ведуться перемовини з перевізниками та компанією «Герц» на встановлення валідаторів у салонах автобусів не комунальної власності.
https://ye.ua/
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Пенсійний фонд, органи соцзахисту
та ЦНАПи змінили графік роботи

Реклама

У Хмельницькому змінили графік роботи деякі установи
та виконавчі органи. Такі зміни пов’язані з вимогами
Кабміну і новий графік діятиме на час карантину. Зокрема,
розпорядженням міського голови Олександра Симчишина
змінено режим роботи виконавчих органів Хмельницької
міської ради:

Початок роботи – о 8:00.
Обідня перерва – з 12:00 до 13:00.
Закінчення роботи – 17:15 у понеділок, вівторок,
середу, четвер. О 16:00 – у п’ятницю.
Управління адміністративних послуг (ЦНАПи) та управління праці та соціального захисту населення у Хмельницькому здійснюють прийом громадян:
Понеділок, вівторок, середа, четвер – 10:00 до 16:00.
П’ятниця – з 10:00 до 15:00.
Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій
області
Початок роботи – 10:00.
Обідня перерва – 14:00 до 14:45.
Закінчення роботи – 19:00 у понеділок, вівторок,
середу, четвер. О 17:45 у п’ятницю.
Прийом документів з питань призначення, перерахунку пенсій, виплати допомоги на поховання, замовлення на видачу довідок, прийом письмових
звернень здійснюється з понеділка по четвер з
10:00 до 18:00, в п’ятницю з 10:00 до 17:00 через скриньку
«Для звернень».
https://ye.ua/
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Добірка жартів про карантин і коронавірус

Більше дивись
та читай на ye.ua
Стеж за актуальними новинами:

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».

Соціальні виплати зросли
у липні
З 1 липня введені нові соціальні допомоги, яких досі не
було. Це – допомога на догляд за літніми людьми, яким виповнилося 80 років і які потребують догляду сторонніх осіб,
одноразова допомога малозабезпеченим особам для старту
підприємницької діяльності. Суттєво зріс розмір допомоги
на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування, і на
дітей з інвалідністю. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 2 червня, але його ще має підписати президент.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування,
аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх
утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, ця допомога призначається у повному розмірі двох з половиною
прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для
дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 4 447,50 грн,
віком від 6 до 18 років – 5 545 грн.

Як зростуть соціальні виплати у липні

5. Допомога дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів

Прожиткові мінімуми з 1 липня будуть такі:
● загальний показник на одну особу в розрахунку на
місяць – 2 118 грн;
● для дітей віком до 6 років – 1 859 грн (був 1 779 грн);
● для дітей віком від 6 до 18 років – 2 318 грн (2 218 грн);
● для працездатних осіб – 2 197 грн (2 102 грн);
● для осіб, які втратили працездатність, – 1 712 грн
(1 638 грн).
Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

1. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (так
звані «декретні»)
Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки на місяць, але вона не може бути
меншою, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 липня вона
не може бути меншою 549,25 грн (була 525,50 грн). Право
на цю допомогу в органах соціального захисту населення
мають усі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Допомога при народженні дитини

Цей вид допомоги залишається без змін і становить
41 280 грн: 10 320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця впродовж трьох років.

3. Допомога на дітей одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між двома
прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку
та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. З липня максимальний розмір допомоги для дітей віком до 6 років
становить 1 859 грн (був 1 779 грн), від 6 до 18 років –
2 318 грн (2 218 грн), від 18 до 23 років (якщо навчаються
на стаціонарі) – 2 197 грн (2 102 грн). До прикладу, сім’я
складається з двох осіб: мама-одиначка і семирічна
дитина. Середньомісячний дохід сім’ї – 4 000 грн, на одну
особу – 2 000 грн. Розмір допомоги такій сім’ї з липня
складає 318 грн (2 318 грн – 2 000 грн).

4. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування

Надається у сумі, що дорівнює різниці між 2,5 прожиткового мінімума для дитини відповідного віку та розміром
призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги:
● для дітей віком до 6 років – як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку – 4 447, 50 грн
(була 3 558 грн ) та середньомісячним розміром аліментів,
допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені
дитині;
● від 6 до 18 років – як різниця між 5 545 грн (була 4 436)
та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.
До прикладу, сім’я взяла під опіку семирічну дитину-сироту
й отримує на неї пенсію з втрати годувальника 1 712 грн.
Розмір допомоги буде – 3 833 грн (5 545-1 712).

Допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме, надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для
дітей до 6 років становить 929, 50 грн (був 889,50), від 6 до
18 років – 1 159 грн (був 1 109).

6. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1 712 грн.

7. Допомога малозабезпеченим сім’ям

Визначається як різниця між прожитковим мінімумом для
сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Окрім того,
на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої
сім'ї, встановлено такі доплати: на дитину до 13 років –
250 грн, від 13 до 18 років – 500 грн.

8. Допомога багатодітним сім’ям

Цей вид допомоги призначається на кожну третю і наступну дитину з місяця, в якому була подана заява з усіма
необхідними документами. І виплачується щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно. На кожну третю і
наступну дитину держава виплачує 1 700 грн.

9. Тимчасова соціальна допомога непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату
Призначається непрацюючим людям, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну
виплату. І лише тим, хто на момент оформлення соціальних
виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші виплачуватимуться до досягнення такими особами віку, з якого
вони набувають право на пенсійну виплату. Сума допомоги
визначається як різниця між прожитковим мінімумом для
осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму
для непрацездатних громадян. З липня максимальний
розмір допомоги – 1 712 грн (було 1 638).

10. Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

Цей вид допомоги ввели вперше. Її надаватимуть одиноким особам, які досягли 80-річного віку і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб». З липня розмір допомоги для них становить 684,80 грн.
Підготувала
Ольга МАЛИНОВСЬКА.
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Як зареєструватись
у центрі зайнятості
в період карантину:
покрокова інструкція

На час карантину служби зайнятості спростили процедуру подання документів для осіб, які хочуть зареєструватись у базі та отримати статус безробітного. Як повідомляють у відділі інформаційної роботи Хмельницького
обласного центру зайнятості, для цього потрібно заповнити лише дві заяви. «Під час карантину усі служби зайнятості не приймають громадян безпосередньо у приміщеннях, а роблять це дистанційно. Тому бланк заяви
про надання чи поновлення статусу безробітного та
бланк заяви про призначення чи поновлення виплати допомоги по безробіттю можна подати двома способами:
через скриньку для кореспонденції або електронною
поштою», – йдеться у повідомленні.
Отож, якщо ви вирішили подати заяви через
скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:
– завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх вдома,
складіть їх у конверт або з’єднайте в інший зручний спосіб
(бланк заяви про надання/поновлення статусу безробітного і бланк заяви про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю);
– заповніть заяви, які знаходяться біля скриньки в центрі
зайнятості. Слід пам’ятати, що для заповнення заяв вам
знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність,
тому візьміть документи з собою. Не забудьте вказати свій
контактний номер телефону! Покладіть заяви в скриньку
для кореспонденції (у робочі години робочого дня).
Якщо ви надсилаєте заяви електронною поштою:
– заповніть заяви власноруч за зразком, або роздрукуйте їх. У темі листа заповніть усі розділи, підпишіть власноруч, відскануйте і надішліть на електронну пошту центру
зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку.
Приносити чи надсилати заяви потрібно у територіально найближчий до громадян центр зайнятості, або у
той, де вони бажають бути зареєстровані, незалежно від
місця прописки. Перелік адрес та електронних пошт
центрів зайнятості на Хмельниччині можна знайти на
сайті Державної служби зайнятості. У відділі інформаційної роботи Хмельницького обласного центру зайнятості додають, після того, як заява надходить до них, спеціалісти телефонують громадянам, які їх надсилали й повідомляють про її отримання. Далі людину реєструють у
базі як безробітну. Під час карантину такий статус присвоюється з першого дня, коли подається заява. Виплата допомоги призначається також з першого дня реєстрації.
Після закінчення карантину в Україні, із зареєстрованими
у період дії обмежувальних заходів зв’язуються спеціалісти центру зайнятості і повідомляють коли потрібно принести оригінали деяких документів.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК
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Про проблему сміття в Україні говорять роками. Й поки
уряд і парламент розглядають нові концепції поводження з
побутовими відходами, вітчизняні сміттєзвалища перетворюються на бомбу уповільненої дії.
Хмельницький полігон твердих побутових відходів теж не
є виключенням. За попередніми прогнозами міської влади,
якщо найближчим часом не скоротити вивезення на його територію сміття, він зможе «прожити» максимум сім років.
Тому обласний центр вирішив рухатися власним шляхом –
вивчити західний досвід і залучити на будівництво сміттєпереробного заводу кредитні та грантові кошти Європейського
банку реконструкції та розвитку. Нині втіленням у життя
такого бачення займається офіс «Розумне довкілля. Хмельницький».

Гора з деревами замість
сміттєзвалища: як у Хмельницькому
боротимуться з відходами

Міф про сміття як про «золоту жилу»

Розмови про прихід інвестора, який збудує у Хмельницькому сміттєпереробний завод, точилися роками. Проте
ні у нашому місті, ні в інших частинах України за роки незалежності досі не створено жодного такого підприємства. Директор офісу «Розумне довкілля. Хмельницький» Микола
Ваврищук переконаний, що це пов’язано з «бідністю»
нашого сміття та застарілим законодавством.
За його словами, цінна вторинна сировина у вітчизняних
відходах займає до восьми відсотків. Зокрема, це папір,
скло, метал і пластикові пляшки. Тому в Україні прибуток від
продажу вторинної сировини може не покрити навіть оперативних витрат сміттєпереробного заводу. Тому зацікавлений
у прибутку інвестор підвищуватиме тарифи для населення.
«До нас приходили підприємці зацікавлені у такому
бізнесі, – розповідає Микола Ваврищук. – Ми просили їх показати фінансову й технологічну моделі сміттєпереробного заводу, як він зароблятиме гроші. Також просили
показати їх досвід у цій сфері. Але після цього інвестори
зникали».
Хмельницький міський голова Олександр Симчишин переконаний, що за таких умов єдиним способом розв’язати
цю проблему є створення комунального сміттєпереробного
заводу, який перебуватиме у власності громади.

Скільки хмельничани викидають сміття та чи забруднює воно підземні води

Для визначення технології майбутнього сміттєпереробного заводу необхідно було з’ясувати, скільки саме місто
продукує сміття та дослідити його склад. Тому перш за все
на місцевому полігоні твердих побутових відходів встановили ваги.
За словами Миколи Ваврищука, дослідження показали,
що хмельничани з кожним роком все більше викидають
сміття. Якщо у 2017-у на полігон потрапило 92 тисячі тонн
відходів, то у 2018-у – 95 тисяч тонн, а у 2019-у – 98 тисяч тонн.
«Обираючи модель сміттєпереробного заводу, ми врахували зростання населення в обласному центрі та створення майбутньої об’єднаної територіальної громади зі
сусідніми селами. Таким чином отримали цифру у
115 тисяч тонн сміття на рік. Це базовий показник для
майбутнього заводу».
Проте звичайних хмельничан більше непокоять не обсяги
сміття, а чи просочується фільтрат (волога, яка проходить
через шар сміття та насичується токсичними речовинами –
авт.) у підземні води. Щоб з’ясувати це, на хмельницькому
полігоні пробурили вісім свердловин.
«Ми з’ясували, що максимальна глибина сміття становить 38 метрів. Опісля заглибилися на десять метрів
у шар глини, але навіть не дійшли до його кінця. Зібрані
на тій глибині зразки віддали на аналіз двом структурам: приватній та Львівській політехніці. Науковці
обох дійшли висновку, що фільтрат не проходить через

глину й не проникає у підземні води», – підкреслив Микола
Ваврищук.

Техніко-біологічна переробка замість спалювання
сміття: який метод переробки відходів хочуть запровадити у Хмельницькому
«У нас часто питають: хлопці, то ви хочете спалювати
сміття? – каже Микола Ваврищук. – Ні, ми не збираємося
його спалювати. Насправді, таку технологію використовують у Швеції та Норвегії. Ця методика екологічно безпечна для довкілля, але надто дорога для Хмельницького.
Будівництво такого заводу коштуватиме орієнтовно сто
мільйонів євро».
Крім спалювання сміття, у Хмельницькому також розглядали інші технології. Проте зрештою зупинилися на
методі техніко-біологічної переробки, який свого часу активно впроваджувався в Європі.
За словами Миколи Ваврищука, ця технологія є доволі
ефективною. Вона дозволяє за короткий час і відносно невисоку вартість зменшити на 60 відсотків потрапляння відходів на місцевий полігон.
Згідно з цим методом, посортоване сміття їде на завод. Там
формуються три фракції: цінна сировина вторинної переробки, органіка та РДФ (вид альтернативного палива – авт.).
Далі вторинну сировину пресують і відправляють покупцю.
Завдяки їй підприємство отримуватиме невеликий дохід.
Щодо органіки, то вона перероблюватиметься методом
компостування. Таке сміття завантажуватимуть у спеціальні
бункери, куди подаватимуть повітря температурою 70 градусів. Впродовж місяця такі відходи стають дезактивованими
й перестають виділяти запах, зменшуються в обсязі та вазі.
Після цього ними можна пересипати полігон, який потребує
цього.

Наступна фракція – РДФ, у яке входить дерево,
гума, поліетилен, відходи від швейного виробництва,
памперси…
«Маємо попередні домовленості з Кам’янець-Подільським
цементним заводом, який зацікавлений у спалені такого
альтернативного палива. Тому очікуємо, що це підприємство буде у нас його брати, – розповідає Микола Варищук. – Для загального розуміння, у Європі сміттєпереробні заводи доплачують цементним, щоб ті спалювали їх
РДФ. Але поки в Україні цей ринок не сформований».

Співпраця з ЄБРР: кредит на будівництво заводу
та грант на рекультивацію сміттєзвалища

«Наступним виникло питання, де взяти кошти. Створення такого сміттєпереробного заводу може коштувати
до 30 мільйонів євро. Тобто з міського бюджету не можливо
виділити таку суму, щоб за рік-два збудувати завод, а на
інвестора теж не варто розраховувати, – розповідає
Микола Ваврищук. – Тому почали звертатися у міжнародні
інституції, які зможуть прокредитувати такий проєкт.
Зокрема, у Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. Зрештою вирішили співпрацювати з
останнім, адже представники ЄБРР запропонували кращі
умови».
На початку 2019 року Олександр Симчишин підписав
перший меморандум з представниками ЄБРР. Пізніше, дослідивши важливість будівництва у Хмельницькому сміттєпереробного заводу, Європейський банк реконструкції та
розвитку зголосився виділити місту п’ять мільйонів євро безповоротного гранту на рекультивацію нинішнього полігону
твердих побутових відходів. Крім того, 23,5 мільйони євро
кредиту – безпосередньо на будівництво сміттєпереробного
заводу. Також він зазначає, якщо коронавірус не внесе ніяких
коректив до кінця літа ЄБРР має прийняти остаточне рішення щодо виділення кредиту та гранту. За умови позитивної відповіді, Хмельницький може розраховувати на відкриття сміттєпереробного заводу у 2022 році.

Доля нинішнього сміттєзвалища – зелена гора з деревами

За словами директора офісу «Розумне довкілля. Хмельницький», щоб закрити існуючий полігон, спершу потрібно
відкрити першу та другу карту на вже придбаних сусідніх земельних ділянках. На цих територіях спершу потрібно вкопатися й застелити їх мембранами, які не дозволять просочуватися фільтрату. Опісля їх накривають і лише тоді почнуть вивозити туди сміття. Крім того, буде передбачена
система для видобутку біогазу.
Після цього починається біологічна рекультивація. Стабілізоване сміття накриють мембраною, суглинком і чорноземом. Опісля почнуть садити рослини. У проєкті закладено
висадити чотири тисячі кущів, півтори тисячі дерев, а також
інші багаторічні рослини, зокрема, траву. Фактично теперішнє сміттєзвалище перетвориться на зелену гору.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН
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Зупинений набір співробітників,
природна плинність кадрів
та діджиталізація
Видання «БІЗНЕС» спільно з grc.ua та KPMG Ukraine
провели дослідження «HR в період пандемії». Його результати показують: хоча абсолютній більшості респондентів (71%) вдалось уникнути масових скорочень, ситуація
на ринку праці наразі неоднозначна.
З початку весни ситуація гіршала з кожним місяцем. Якщо
у березні Міжнародна організація праці прогнозувала, що
через пандемію роботу можуть втратити близько 25 млн жителів планети, то в квітні ця цифра зросла до 1,6 млрд.
Для порівняння: в Україні, за даними прем’єр-міністра
Дениса Шмигаля, через карантин роботу втратили понад 2
млн людей. Статистика Державного центру зайнятості (ДЦЗ)
дещо оптимістичніша: станом на 12 травня 2020 р. ДЦЗ зареєстрував 482,6 тис. безробітних. Але це на 58% більше,
ніж у травні 2019 р. І найбільший приріст припав саме на
карантинні місяці. Починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвались 190,4 тис. осіб.
Експерти констатують: якщо до кризи ринок праці «контролювали» працівники, то зараз – роботодавці. Вони жорсткіше диктують умови, рівень оплати, адже високий рівень
безробіття обумовлює великий вибір кандидатів.

Пандемічний шок

Копірайтерку скоротили з комерційного сайту, але цей
факт вона сприйняла спокійно. Навпаки, коли після звільнення вона розмістила пост у соцмережах, там з’явилася
маса пропозицій роботи. З недіджитальними професіями
ситуація гірша. Втім, тривожність не залишає й тих, кому пощастило утриматись на роботі. Наприклад, одна з компанійоператорів зв’язку не скоротила жодного з 2 тисяч працівників, однак керівництво зізнається, що люди нервують.
Експерт ринку праці та засновник рекрутингової агенції
«Борщ – Рекрутинг Майбутнього» Сергій Марченко констатує: основні скорочення в Україні відбулися на початку
карантину, а зараз більшість компаній цей процес припинили. Рубікон скорочень персоналу та видатків перейдено, підтверджує дослідження «HR в період пандемії».
Згідно з його результатами, 7,6% компаній персонал вже
скоротили, 21% роботодавців планують і далі скорочувати
персонал, 71% збережуть природну плинність.
За даними Держслужби зайнятості, серед безробітних, зареєстрованих в останні місяці, 51% звільнені за угодою
сторін, 15% – у зв’язку із закінченням строку договору. І
лише 9% пішли за власним бажанням, а 7% були скорочені.
На початок квітня найбільше скорочення кількості як вакансій, так і резюме спостерігалось у сфері обслуговування,
туризмі та роздрібній торгівлі.
«Кількість вакансій на українських джоб-сайтах скоротилася більш ніж удвічі. Якщо на початку карантину на
одному з найбільших сайтів пошуку вакансій було понад
60 тисяч вакансій, то зараз – всього близько 25 тисяч», –
констатує Сергій Марченко.

Посткарантинний світ

Як пожартував громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар в ефірі Human
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Capital Talks «українські підприємці не
мають впевненості у завтрашньому дні,
тому що ніхто не знає, яким і коли буде
завтрашній день. Після закінчення карантину близько половини людей, що
втратили роботу, не зможуть одразу
працевлаштуватися, вважає пан Марченко. Безробіття буде безпрецедентно
високим для останніх років – на рівні
12-15% за методологією Міжнародної
організації праці (МОП).
На думку кар’єрного коуча та HRентузіастки Вікторії Сафронової, є два
основні сценарії, за якими працюватимуть компанії. Перший – оптимізація
бізнес-процесів. «Після карантину на
плечі співробітника може лягти додатЗараз безробітних на 58% більше, ніж було у травні 2019 р.
ковий або змінений функціонал. Про додатковий найм мова не йтиме», – зауважує вона.
нулися близько 90% з 89 тисяч українців. Вони шукатимуть
Другий сценарій – компанія набирає обертів і може знову роботу на малій батьківщині, і необов’язково в тих сферах, в
поступово наймати співробітників у команду. Проте навіть за яких працювали до карантину.
другого сценарію не варто забувати про неочікувані по«Якщо готельно-ресторанна сфера, спортивні заклади
вороти, адже поновлення найму відбуватиметься не дуже та салони краси зараз, з очевидних причин, переживають
швидко й за умови, що компанія відновить свої потужності. далеко не найкращі часи та змушені скорочувати працівАле й зараз є компанії і сфери економіки, які продовжують ників, то в деяких галузях вдалось зберегти темпи набору
найм у звичайному режимі.
нових співробітників», – розповідає Дрожжина.
Утриматися на своєму місці мало – важливо ще зберегти
Ба більше, є сфери, в яких кількість вакансій зросла
зарплатню, наголошують спеціалісти. Згідно з опитуванням майже вдвічі. Так, згідно з аналізом бази grc.ua найбільший
«HR в період пандемії», у найближчі місяці 35,2% робото- приріст кількості вільних місць у квітні в порівнянні з бедавців збираються зменшувати розмір оплати праці, тоді як резнем показали логістика, ІТ-сфера, телекомунікації та
64,7% відповіли, що залишать існуючий рівень. Але чи варто зв’язок, роздрібна торгівля, медицина та фармацевтика.
радіти такому результату, адже половина респондентів під
«Затребуваними будуть керівники середньої та вищої
час карантину вже зменшила оплату працівникам.
ланок, які зможуть розробити та реалізувати нову стра«Підвищення зарплат якщо і будуть, то, швидше за тегію і максимально швидко відновити компанію, маркевсе, поодинокі, – дає невтішний прогноз Юлія Дрожжина, тологи та PR з акцентом на антикризові комунікації. Песпеціалістка експертно-аналітичного центру grc.ua. – Вже редбачається, що із високою занепокоєністю питанням
зараз зарплатні очікування претендентів знизилися підтримки здоров’я гарний попит буде на медиків та фармайже на 10%».
мацевтів», – прогнозує пані Дрожжина.
«Статистика менеджменту говорить наступне:
Попит на юристів, фінансистів та HR-менеджерів зросте у
завжди є 10% неефективних співробітників і 5% тих, яким форматі аутсорсу. ДЦЗ завбачує, що фрілансерів побільшає
можна з легкістю сказати «до побачення». Криза вимагає й серед інших професій. Зокрема, дизайнерів, аналітиків,
швидко приймати рішення, а не розтягувати надання коректорів, художників, фотографів, копірайтерів, журнадругого шансу нерезультативним», – зазначає Дмитро лістів, адміністраторів соцмереж, онлайн-консультантів та
Шимків, голова ради директорів фармацевтичної компанії менеджерів сall-центрів.
«Дарниця».
Тим часом й ДЦЗ, й експерти одностайно наголосили, що
Експерти одностайні: за таких умов варто очікувати скоро- зменшиться попит на працівників, роботу яких можна авточення реальних заробітних плат у середньому на 10%. А у матизувати, наприклад: кондуктор громадського транспорту,
деяких галузях і компаніях – до 30-50%.
консьєрж, паркувальник, а також на тих, хто працював у туризмі, цивільній авіації, готельному та ресторанному бізнесі.
Тож, як кажуть спеціалісти, зміни лише почалися, хоча
Ким бути
Великий тиск на ринок праці можуть спричинити заро- перші страхи та прийняття неминучого співробітники та кебітчани, які повернулися з-за кордону, – від початку ка- рівники ментально пройшли. Фахівці радять перекваліфікорантину їх вже близько 2 млн. Певна частка заробітчан вуватися на діджитал-спрямовані профсфери: IT, дизайн,
мають фінансову «подушку» і залишаться в Україні тим- маркетинг, аналітика даних тощо.
https://grc.ua/
часово. Інша ситуація в тих, кому нема куди повертатися,
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
зокрема заробітчанам сфери HoReCa. З Польщі повер-

Які види відпусток передбачено
для працівників з дітьми?
довжити, проте, чи буде вона частково оплачуваною або
без збереження заробітної плати, залишається на розсуд
роботодавця (ст. 179 КЗпП). Працівникам, які усиновили
дитину, надається одноразова оплачувана відпустка тривалістю 56 днів (70 днів – в разі усиновлення двох і більше
дітей) (ст. 182 КЗпП).

Додаткова відпустка

На які відпустки, у яких випадках та якої тривалості має
право працівник, у якого є діти?

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі
ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів,
починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами обчислюється сумарно й становить
126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).
Вона надається жінкам повністю, незалежно від кількості
днів, фактично використаних до пологів (ст. 179 КЗпП).

Відпустка по догляду за дитиною

Така відпустка надається за заявою матері або батьку
дитини, бабі, діду або іншим родичам, які фактично наглядають за дитиною. Вона триває до досягнення дитиною
трирічного віку. Заробітна плата під час такої відпустки зберігається. Відпустку по догляду за дитиною також можна по-

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила
дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А
I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без
матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи
А I групи, чи одному із прийомних батьків, надається додаткова відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох
підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не
може перевищувати 17 календарних днів (ст. 1821 КЗпП,
лист від 06.02.2018 р. №203/0/101-18/284).
Зазначена відпустка є соціальною і надається в
обов’язковому порядку за заявою працівника один раз на
календарний рік, незалежно від відпрацьованого часу. Працівник не матиме права на таку відпустку тільки в разі, якщо
він перебував у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і не виконував
трудові обов’язки жодного дня (лист від 06.02.2018 р.
№203/0/101-18/284). Додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів не можна поділити на частини, проте Мін-

соцполітики дозволяє за наявності права на додаткову відпустку за двома підставами (17 календарних днів) використати зазначену відпустку, спочатку за однією підставою
тривалістю 10 календарних днів, а через деякий час за
іншою підставою тривалістю 7 календарних днів (лист від
12.05.2015 р. №256/13/116-15). В разі, коли така відпустка
не використана, а працівник звільняється, гроші за додаткову відпустку компенсуються (ст. 83 КЗпП). Додаткову
відпустку також можна перенести на інший період у випадках, перелічених у ст. 80 КЗпП. Також відповідно до
ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки, працівника не можна відкликати із додаткової відпустки на дитину.
Також для жінок (або для батька дитини, який виховує
дитину без матері, опікуна, одного з прийомних батьків або
батьків-вихователів – ст. 1861 КЗпП), які мають дітей віком
до 14 років або з інвалідністю:
● може бути встановлена скорочена тривалість робочого
часу або неповний робочий день, але за рахунок власних
коштів;
● у разі необхідності власник або уповноважений ним
орган безкоштовно або на пільгових умовах видає путівки
до санаторіїв та будинків відпочинку, а також видає їм матеріальну допомогу (ст. 185 КЗпП).
Окрім того, жінок (або для батька дитини, який виховує
дитину без матері, опікуна, одного з прийомних батьків або
батьків-вихователів – ст. 1861 КЗпП), які мають дітей віком
до 3 років, заборонено залучати до роботи в нічний час
(ст. 176 КЗпП), до надурочних робіт, направляти таких працівників у відрядження (ст. 177 КЗпП).
https://hrliga.com/
Підготувала Тетяна САЦЮК
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Між рядків:
що можуть розповісти
роботодавцю
соцмережі пошукача

Як шукати роботу
після карантину: п’ять порад
трібних для різних професій досвіді й навичках. Окремим
пунктом напишіть про свої досягнення – саме на них зараз
будуть звертати увагу роботодавці. Також не забувайте про
супровідний лист: його потрібно писати окремо для кожної
вакансії, і його мова та стиль мають відповідати тим, що в
оголошенні про роботу – так ви покажете, що перебуваєте з
роботодавцем на одній хвилі.

Роботодавці все частіше звертають увагу на сторінки
пошукачів у соціальних мережах. Часто профілі можуть
розказати про кандидата більше, ніж резюме та співбесіда. А є речі, які навіть стають причиною відмови. Тож
під час пошуку роботи важливо привести до ладу власні
соцмережі – неважливо, даєте ви на них посилання у
резюме чи ні. На що звертають увагу HR-менеджери під
час підбору кандидатів, та які помилки здатні поставити
на вас хрест?

Активність у соцмережах

Частота публікацій та охоплення ними аудиторії – важливий критерій для оцінки кандидата. Проте не для
кожної професії важливо постійно писати пости, мати
багато підписників та збирати тисячі лайків на знімках.
Якщо для претендента на посаду в СБУ публікувати фото
та текстову інформацію з роботи недопустимо, то для
PR-менеджера – необхідно. Тому перш ніж почати активно вести свою сторінку в Facebook подумайте, наскільки це актуально для вашої професії.

Тематика публікацій

Звертають увагу HR-фахівці й на тематику ваших публікацій. До того, що точно мало кому сподобається, належать дискримінаційні висловлювання, репости інформації із сумнівних джерел, ображання інших, використання нецензурних слів у своїх постах. У теперішній час
перенасичення інформацією роботодавець хоче бачити у
своїй команді працівника, здатного відрізнити фейк від
правди та свідомо відмовитись від споживання інформаційного сміття.
Також не варто в соцмережах ділитися гнівними спогадами стосовно колишніх роботодавців або ж з’ясовувати
з кимось стосунки під поглядом сотні підписників. Побачивши таке у вас на сторінці, рекрутер вирішить, що у
стресовій ситуації ви поводитесь агресивно та неадекватно.
Утім, роботодавці зазначають, що хочуть бачити у потенційного працівника пости на різну тематику, адже соцмережі – це відображення вашого життя, а воно у різні
дні виглядає по-різному.

Фотографії

Можуть налякати роботодавця й опубліковані вами
знімки. Особливо, якщо це будуть фотосесії у стилі ню чи
в нетверезому стані. Разом з цим HR-фахівець хоче
бачити, що у вас є життя й поза роботою, що ви вмієте
відпочивати та не цураєтеся корпоративних заходів, а
значить умієте бути командним гравцем. Якщо всі ваші
фото роботодавець може й не переглянути, то на аватар
обов’язково зверне увагу. Тут краще обрати пристойну
фотографію без пляшки в руках чи зайвих людей на задньому плані. Всілякі котики чи приколи на аватарі точно
не сподобаються рекрутеру.
Важливий момент! Якщо ви дотримуєтеся всіх правил
у соцмережах, не забувайте слідкувати за тими фото чи
публікаціями, на яких вас відзначають друзі. Адже вони
можуть зіграти вам не на користь.

Групи та вподобані сторінки

Часто рекрутер може дослідити, чим ви цікавитеся.
Якщо у списку груп та сторінок, які вам подобаються, публікацій, які ви лайкаєте, є спільноти професійного направлення, то це лише підніме вас в очах роботодавця.
Також плюсом буде, якщо у вас збігаються смаки на
музику чи кіно (проте цей пункт важко передбачити й
навряд чи він впливатиме на остаточне рішення про прийняття на роботу). Якщо ж у вас серед вподобаних сторінок лише групи з азартними іграми або сумнівними порадами, то роботодавець вважатиме вас несерйозним та
невідповідальним.

Помилки

Навіть якщо ваша робота ніяк не пов’язана з текстом,
помилки у публікаціях можуть насторожити більшу
частину роботодавців. Вони вважають, що такі кандидати
неуважні, несерйозно ставляться до роботи, не можуть
похвалитися ретельністю під час виконання завдань та
просто не поважають своїх підписників. Тож не лінуйтеся
після публікації перечитати все написане та виправити
помилки.

Прийняття на роботу – не привід розслабитися

Адже 42% роботодавців продовжують контролювати
поведінку своїх працівників у соцмережах і після прийняття на роботу. Тож пам’ятайте про всі правила не
лише під час пошуку роботи, а й задовго після.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Різні канали

При пошуку роботи оцініть, наскільки високий
рівень конкуренції за вашою спеціальністю.
Карантин в Україні спровокував кризу, скорочення кількості робочих місць та велику конкуренцію на ринку праці.
Тож сьогодні багато хто змушений відправитися на пошуки
роботи, хоча це зовсім не входило в його плани. Якщо ви
зненацька опинилися у відкритому морі вакансій та резюме
й не знаєте, як звідти вибратись, вам допоможуть слушні
поради.

Аналіз ринку праці

Перш ніж складати резюме та відсилати його у відомі вам
компанії, радимо проаналізувати ринок праці. Оцініть, наскільки високий рівень конкуренції за вашою спеціальністю
(проаналізувавши кількість вакансій та кількість активних
кандидатів). Також зрозумійте, на який в середньому рівень
доходу вам варто очікувати, які бонуси пропонують роботодавці тощо. Якщо конкуренція у вашій професії надто
велика, можливо, буде корисно переглянути суміжні галузі
або взагалі змінити спеціальність на більш затребувану
зараз – хоча б на час кризи. Конкуренція вас не лякає? Тоді
варто ретельно підійти до пошуку роботи: відкликатися на
більшу кількість вакансій, якось виділитися серед конкурентів та, можливо, зменшити зарплатні очікування.

Написання резюме

Віднайдіть своє старе резюме та оновіть його відповідно
до набутого досвіду, кар’єрного зростання чи досягнень.
Якщо ви розглядаєте роботу одразу у декількох сферах, то
створіть декілька резюме, які акцентуватимуть увагу на по-

Розмістили резюме і дивуєтесь, чому на вас не сипляться
пропозиції про роботу? Воно і недивно. У період жорсткої
конкуренції потрібно ставати активним пошукачем та самому
стукати у зачинені двері. Окрім публікації свого резюме на
сайті пошуку роботи, необхідно постійно моніторити там нові
вакансії, підписатися на розсилку пропозицій про роботу,
розповісти друзям, що ви в пошуках. Можливо, вам стануть
у пригоді особисті зв’язки. Не зайвим також буде опублікувати пост у соцмережах, де ви розповісте про свій досвід
та досягнення і зазначите, яку роботу шукаєте. Ваша публікація за допомогою лайків та репостів друзів може потрапити
на очі роботодавцю й зацікавити його.

Пошук роботи – це робота

Для того щоб пошук роботи став успішним, потрібно не
лінуватися приділяти йому час. Виділіть декілька годин
щодня, які ви присвятите пошуку вакансій, написанню до них
резюме та супровідних листів, спілкуванню з рекрутерами
тощо. Ті, хто часто шукають роботу, прирівнюють цей процес
до самої роботи, адже він також потребує чимало часу та
сил. У кризовий період потрібно бути дуже активним пошукачем – тільки так можна розраховувати на результат. Не
шкодуйте витрачати час і на розвиток, який допоможе вам
отримати плюсик під час пошуку роботи.

Завантажте мобільний додаток з
пошуку роботи
Якщо у вас на смартфоні досі немає будь-якого додатка з
пошуку роботи, то саме час його завантажити. Тут ви знайдете весь найважливіший функціонал для пошуку роботи.
До того ж шукати вакансії можна буде в будь-який час та у
будь-якому місці (що особливо актуально влітку).
Під час пошуку роботи важливо вірити у себе та свій успіх.
Адже якщо ви поставите на собі хрест, видалите резюме та
не шукатимете вакансії, – нової роботи вам не бачити, особливо у кризовий період.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Зберігайте дистанцію!
Правила субординації на робочому місці
У будь-якому трудовому колективі існує ієрархія, завжди є
керівники та підлеглі. У робочому процесі поєднуються
люди з різними характерами, вихованням, лінією поведінки.
Протягом спілкування виникають різні ситуації, може навіть
і не завжди приємні. Зрозуміло, трудові відносини потребують правил та службової дисципліни, без яких неможливий продуктивний робочий процес. Відносини в організації регулюються правилами субординації. За допомогою
субординації можна покращити трудовий процес та створити
здорову атмосферу у колективі.
Будується субординація на принципах відносин між керівництвом та підлеглими, згідно з ієрархією. Регулюється статутом організації та наказами вищого керівництва.

Принципи, загальні для всіх

У різних організаціях, як правило, діють свої, вже давно
встановлені, опрацьовані роками робочі відносини. Приводимо декілька загальних етичних правил, які позитивно
впливають на атмосферу в колективі:
● вітайтеся з усіма;
● не торкайтесь особистих тем у робочий час та ніколи ні
з ким не обговорюйте керівництво та колег;
● дотримуйтесь прозорого робочого процесу з чітко розподіленими завданнями, так зменшиться кількість неефективних співробітників;
● повністю несіть відповідальність за своє завдання.

З точки зору керівника

Насамперед, компетентний керівник повинен відчувати
атмосферу в колективі, сильні та слабкі якості працівників.
Розставляти пріоритети під час розподілу завдань – працівник має знати, що треба виконати у першу чергу. Для
ефективного робочого процесу має бути знайдений розумний баланс між авторитаризмом та свободою дій підлеглих. Жорсткий підхід може завадити проявам креативності та призвести до придушення ініціативи з боку працівника.
Психологи запевняють: заведення фаворитів серед підлеглих рано чи пізно призводить до руйнування авторитету
керівника. Якщо співробітник заслужив критику, не варто
вказувати на його недоліки перед усім колективом. А ось ви-

знання досягнень, слова подяки за вдалий проєкт, гарну
працю оголошуються у широкому колі. Позитивним моментом вважається проведення нарад та дискусій, де розглядаються нагальні питання, вислуховуються думки підлеглих. Спілкування поза межами робочого часу має відбуватися з дотриманням правил корпоративної етики, інакше
можливе небажане панібратство. Фамільярні відносини між
керівником та молодшими за посадою робітниками недопустимі.

З точки зору підлеглого

У відношенні підлеглого до керівника теж необхідно
знайти ту саму золоту середину – ніяких «перегинів» та негативного ставлення. У розмовах про робочий процес не допускайте холодного категоричного тону. Проявляйте ініціативу тактовно та компетентно, знайте суть завдання. Ні в
якому разі не провокуйте керівника на думку, ніби знаєте у
цьому питанні більше, ніж він. Звертайтесь до свого безпосереднього керівника, адже звертання до вищого керівництва «через голову» ніяк не зміцнить ваш авторитет в організації. Ніколи не критикуйте керівника за його спиною, бо
у будь-якому випадку ваші слова дійдуть до його відома,
наслідки можуть бути для вас негативними.

Субординація між колегами

У відношеннях з колегами однієї ланки необхідно дотримуватись корпоративної етики: партнерство, доброзичливість, розуміння своїх особистих завдань та повна відповідальність за них. Дуже продумано висловлюйтесь про результати роботи колеги. Жорстка критика, із зачіпанням особистих якостей людини, не сприятиме покращенню робочого процесу та відносин. Якщо одержали колективне завдання, чітко визначте роль кожного у виконанні, щоб запобігти нерівного ККД.
Отже, як висновок можемо сказати, що субординація у робочих відносинах потрібна. Адже у колективі, де до співробітника ставляться з повагою та доброзичливістю, де ініціатива сприймається позитивно, працюється комфортно та
результативно.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Як усунути запах бензину
в салоні авто
Максимум, що може відчувати користувач, – це
легкий аромат пального навколо лючка бензобака, та й то у дуже спекотний день. Решта
ударів по нашому нюху – це наслідок певних негараздів у паливній системі. Їх треба невідкладно
усувати.
При непрогрітому двигуні з вихлопної труби вилітає вода. В деяких випадках разом з нею може
бути і бензин.
Це дуже добре, що бензин має настільки потужний запах: якби його не було, автомобіль був
би набагато небезпечнішим. Адже запах пального
в салоні – це сигнал тривоги про негерметичність
паливної системи, що означає скорий початок
пожежі.

Де шукати протікання, якщо
в автомобілі запахло бензином
Облили на заправці. Доволі часто причина
пахощів банальна: заправник на АЗС, виймаючи
пістолет, проливає декілька крапель у порожнину
під лючком навколо горловини. Можна витерти
калюжку серветкою, якщо є, куди її потім викинути. Якщо
ні – за хвилину бензин випарується сам.
З вихлопної. У автомобілі, що перебуває в ненайкращому
стані, бензином може тхнути з вихлопної труби – пальне, що
не згоріло, вилітає назовні разом с відпрацьованими газами.
Слід перевірити паливну систему й запалення двигуна. У
авто з карбюратором подібне явище проходить під час прогріву двигуна.
Протікання під капотом. Навколо двигуна більше
всього з’єднань і паливних приладів, які можуть протікати. Є
сенс під час пошуку під капотом не вимикати двигун, адже
бензин швидко випаровується і не завжди вдається побачити його патьоки. Деякі причини можна усунути самотужки (шланги, хомути), деякі – тільки в умовах СТО (поламки штуцерів, корпусних деталей).
Порушення трубопроводів. Паливопровід може потріскатись від віку (гумовий, пластиковий), проіржавіти (металевий), пошкодитись від удару (будь-який), втратити герметичність у місці з’єднання (на штуцері). В багатьох випадках
для усунення проблеми потрібні будуть нові деталі, але іноді
можна обійтися підручними засобами.
Пробоїна у баку. Найчастіше паливний бак розташований під днищем автомобіля, і, бува, він страждає від
ударів. Причому це трапляється не лише у позашляхових

Запах пального в салоні – це сигнал тривоги
про негерметичність паливної системи.
битвах на змаганнях з офф-роуду, а й на розбитих асфальтових трасах. На старих авто сталевий бак може протікати
через наскрізну корозію. У невеличку дірочку можна закрутити шуруп-саморіз із гумовою шайбою, це зупинить витік
палива. Тріщину можна спробувати замазати звичайним
милом, а якщо поряд є магазин, пошукайте там спеціальний
«аварійний» герметик – він «загоїть» і більш-менш помітні
пробоїни, хоча й тимчасово.
Пошкодження паливного баку можуть бути різними: від
легкого потіння на металі до калюж на асфальті.
Майте на увазі, що порушення герметичності паливної
системи не завжди супроводжується протіканням. Оскільки
іноді неприємність трапляється на ділянці без тиску або із
розрядженням. Тут допоможе уважність, ретельний огляд
кожної деталі або діагностика методом заміни деталей на
справні.
До автомобільного газу – пропан-бутану – навмисне додають сильнодіючу віддушку, ароматизатор, який повідомляє про витік газу (яким сам по собі не має запаху) через
порушені ущільнення. У бензина цей «сигнальний» ефект
безкоштовний, тож не ігноруйте його, не ризикуйте, одразу
реагуйте на бензиновий аромат і усувайте неполадку.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Краще авто для сім’ї: як обрати
Який він, найкращий сімейний автомобіль? Вибір на ринку
настільки широкий, що в кожному сегменті це стало справою
особистих уподобань. Але допоможемо вам визначитися з
більш важливим – типом автомобіля, змалювавши плюси й
мінуси кожного.
Сімейний седан. Починаємо з класичного для вітчизняного
менталітету кузова – седана. Якщо він сімейний – значить,
класом не нижче верхнього В, С, а то і D. У нього буде салон,
який без застережень вміщає п’ятьох пасажирів, в якому буде
зручно їхати навіть на великі відстані, і багажник об'ємом від
300 л. Двигун потужністю близько 80-120 к.с. Оскільки статус
«сімейний» передбачає цінову доступність, маються на увазі
моделі без дорогого оснащення і високотехнологічних силових
агрегатів. В Україні на роль сімейного седана претендує народний Lanos, однак зараз він знятий з виробництва (залишився ще Sens). Втім, він трохи замалий як для сімейного.
Об'єктивно це можуть бути: з більш доступних – скажімо,
Citroen C-Elysee, Peugeot 301, Renault Logan, Skoda Rapid та
Octavia (хоча у них й кузов ліфтбек), Ravon R4 та Gentra
(Chevrolet Lacetti), Chevrolet Cruze, з тих, що подорожче – Ford
Mondeo, VW Passat, Kia Optima, Hyundai Sonata, Toyota Camry.
Плюси: відокремлений від салону багажник; значний обсяг
багажника; представницький зовнішній вигляд.
Мінуси: низький салон; вузький багажник; обмежені можливості з трансформації багажника для габаритних вантажів.
Мінівен. Найбільш логічний варіант для сім'ї – автомобіль
вагонного компонування, або мінівен. Навіть якщо він п'ятимісний, салон його буде, як правило, просторим. Висока стеля
і вертикальна посадка на сидіннях полегшують контроль за
дітьми, спрощують процес переміщення їх і потрібних речей в
інтер’єрі. До цієї когорти відносимо і компактні «вагончики», які
практично представляють собою універсал з високим дахом, і
майже «автобуси» з трьома рядами сидінь, з кріслами, що рухаються і повертаються. Вибір моделей не дуже широкий,
останнім часом цей клас «з’їдається» кросоверами. В цьому
сегменті представлені як «народні» версії, так і VIP-комплектації: починаючи від Renault Lodgy і закінчуючи VW
Transporter. Особливу увагу потрібно приділити плануванню
салону: як розміщені сидіння, як вони зсуваються, демонтуються, наскільки зручно сідати у третій ряд і як швидко можна
збільшити багажний відсік. До цієї ж категорії можна віднести
універсали-«капотники» з високим дахом: пасажирські версії
VW Caddy, Renault Dokker, Fiat Doblo і їм подібних «каблучків».
Плюси: місткий кузов; широкі можливості трансформації
інтер'єру; зручність для дітей в далекій дорозі.

Мінуси: збільшені видатки на утримання (парковка, мийка,
сервіс, паливо); великі габарити; непрестижний імідж.
Універсал. У багатьох випадках автомобіль з кузовом універсал є недорогою альтернативою і седану, і мінівену. Хоча
по суті це легковий автомобіль, універсал дає більш широкі
можливості з точки зору перевезень багажу, наближаючись
за цим параметром до венів. Універсали є в лінійках більшості виробників, хоча в Україні їх зустрінеш нечасто. Серед
приємних вийнятків – Renault Logan MCV, SKODA Octavia,
VW Golf Sportwagen, VW Passat, SEAT Leon ST. Вживаними
до України часто завозять Renault Megane, різні моделі
Mercedes-Benz, Audi та VW.
Плюси: габарити і імідж легкового автомобіля; місткий багажник з можливістю його збільшення; стандартні витрати
на утримання.
Мінуси: вантаж розміщується практично в салоні; низька
стеля салону; салон довше прогрівається взимку й охолоджується влітку.
SUV/позашляховик. В умовах нашої країни великий кросовер – він же позашляховик – часто купується саме як сімейний автомобіль. Головний аргумент таких власників навіть
не в високіїй прохідності по бруду і снігу, а в запасі міцності
підвіски, яка дозволяє впевнено рухатися розбитими дорогами.
Цей фактор найчастіше потрібен громадянам, які живуть не в
столичному регіоні, і при тому багато подорожують на далекі
відстані. У більшості автовиробників в модельній лінійці є такі
автомобілі, а в деяких – навіть більшість у модельному ряду
(Mitsubishi, Nissan, Land Rover). Адже мода на кросовери заполонила весь світ, а в Україні за об’ємом продажів нових авто
SUV вже перевищили долю легковиків.
Плюси: просторий салон з високою стелею; всі «переваги»
кузова універсала; ходова частина; придатна до їзди поганими
дорогами; висока посадка водія; престижний, на думку багатьох, тип кузова.
Мінуси: високі витрати на утримання; не завжди досить великий багажник; висока ціна.
Що обрати? Зважте, з одного боку, характеристики й можливості певних моделей, а з іншого – свої потреби. В тому
сенсі, що ваш автомобіль хоч і може вважатися сімейним, але
якщо 90% часу він працює як автомобіль глави сімейства, то
навряд чи розумно купувати для цих цілей мінівен. А ось якщо
ви збираєтеся щодня підвозити дружину до роботи плюс двохтрьох діттей до школи, то варто подумати про «вагончик».
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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Звідки береться запах
сирості в салоні авто
Сиру, незатишну атмосферу в інтер’єрі в принципі
можна пережити, поки салон прогріється системою опалення. Але якщо після дощу в автомобілі щоразу відчувається запах болота, то є підстави думати про недобре.
Вологе повітря у салоні може буте природнім у холодну
дощову погоду, але хронічна сирість і запотівання вікон є
свідченням постійного потрапляння води ззовні.
Звісно, у салоні болотом тхне не сама вода, а бактерії,
котрі розводяться у сирості. Тобто проблема тут як мінімум
не півгодинної давнини, а значно більше. Отже, звідки береться запах сирості в авто – що може бути джерелом?
● МОКРІ КИЛИМКИ. Неприємний запах найчастіше видають не красиві змінні килимки, що лежать зверху, а
штатний килим, в який «на глибині» потрапила вода. За
цим негараздом може ховатися серйозна проблема –
дірки у нижній частині кузова, через які під килим потрапляє волога. Можливо, доведеться ремонтувати кузов,
можливо, треба буде лише відновити пересохлий герметик або вставити загублені заглушки. Другий варіант –
порушення герметичності ущільнювачів вікон, що властиво
для старих автомобілів.
● МОКРА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ. Деякі види м’якої штатної
«шумки», що лежить під рідним покриттям підлоги, стають
розплідником плісняви та грибка. Причина потрапляння
на ізоляцію води – та сама, що й в першому випадку. Якщо
при натискуванні на килим підлоги на ньому проступає
вода, значить, під килимами стоїть невеличке озеро. Це
неодмінно означає корозію кузова.
● МОКРІ РЕЧІ. Так само, як килими, можуть отруювати
повітря елементи шумоізоляції та мокрі речі, забуті під сидіннями або у далекому закутку багажника. Тут все просто:
мокре треба прибрати з салону геть, а салон – провітрити.
● КОНДИЦІОНЕР. Теплообмінник кондиціонера часто
стає розплідником «пахучих» бактерій. Найчастіше вони
активуються після увімкнення охолоджувача, а у прохолодну погоду це теж трапляється – коли кліматична
система (або особисто водій) використовує холодне повітря для усунення запотівання вікон.
● ПРОДУКТИ. Джерелом дуже неприємних ароматів, в
тому числі і схожих на болотну атмосферу, часом стають
продукти, що якимось чином потрапили на оббивку
інтер’єру. Найчастіше це рідини – молоко, дитяче харчування, пиво, вино. Головне тут – вирахувати місце, де
сталася така «диверсія». Потім доведеться зробити цій
деталі або хімчистку, або добрячу баню за допомогою побутових мийних засобів.

Звідки береться волога у салоні

Найпростіша причина потопів у автомобілі – забивання
сміттям водотоків у підкапотному просторі, нижче лобового скла. Тоді дощова вода знаходить інші канали –
отвори навісів капота, місця проходу джгутів тощо – і потрапляє у салон.
Корозія кузова, в тому числі у невидимих місцях, теж
часто стає причиною потрапляння води у авто. Це можуть
бути отвори й тріщини як у підлозі, так і у крилах, у деталях
двигунового щита. Іноді це буває не дірка від іржі, а щілина
через пересохлий від давності герметик.
На геть старих автомобілях пропускати воду можуть
«задубілі» гумові ущільнювачі лобового скла та інших
вікон. Пліснява на м’яких матеріалах – або наслідок недавнього потопу, або пряме свідчення систематичного потрапляння води у автомобіль.
Нарешті, волога може не лише натекти у салон, а й зібратися у ньому в якості конденсату. Найчастіше такі водойми збираються у місцях, над якими є скло великої
площі. Ще одна причина, не дуже часта – потрапляння в
салон води, зконденсованої у кондиціонері. Взагалі для її
виводу з автомобіля назовні є спеціальна трубка-водовідвід, але іноді вона залишає своє місце, і волога тече під
ноги водія або переднього пасажира.
Якщо запах цвілі став систематичним, не ігноруйте його,
адже це може бути ознакою серйозних проблем з кузовом.
У дощову погоду час від часу перевіряйте, чи не став
мокрим штатний килим на підлозі – той, що лежить нижче
всіх. Хоча за деяких видів розгерметизації зверху він може
залишатися сухим.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

ÒÅÐÌ²ÍÎÂ² ÎÃÎËÎØÅÍÍß, ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ

Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ç/ï
ïiñëÿ
ñïiâáåñiäè.
Òåë.0-93-260-12-22.

Âîäi¿ ìiæíàðîäíèõ
ïåðåâåçåíü
çàïðîøóþòüñÿ, êàò."Å",
íàÿâíiñòü çàêîðäîííîãî
ïàñïîðòà, ç/ï âèñîêà.
Òåë.:0-97-266-00-70,
0-67-380-00-24.
Âîäi¿, êàò."Ñ", "Å",
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.

Åêñêàâàòîðíèêè ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ íà â/î
ðîáîòó.
Òåë.0-97-897-62-48.
Åêñêàâàòîðíèêè ç
äîñâiäîì çàïðîøóþòüñÿ
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.0-97-266-00-70.
Åêñêàâàòîðíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ïîñòiéíó ðîáîòó, äîñâiä
ðîáîòè îáîâ`ÿçêîâèé.
Òåë.0-67-380-00-24.

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà ÇiË,
ðîáîòà òðè äíi â òèæäåíü, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-67-311-20-44.

Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ,
ìîæëèâî ïåíñiéíèé âiê, ãðàôiê: 5/2,
ðàéîí Âèñòàâêà. Òåë.0-68-330-37-28,
ç 9.00 äî 18.00.

Âîäié-åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
ïî ìiñòó (ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ).
Òåë.068-158-40-88.

Çàêðiéíèê ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ð-í àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-97-808-90-02.

Ôiíàíñè i îáëiê

IÒ-Ñïåöiàëiñòè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Áóõãàëòåð-åêîíîìiñò
çàïðîøóºòüñÿ ó ÏÀÒ
“Õìåëüíèöüêãàç”,
ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.

Àäìiíiñòðàòîð ñèñòåìíèé:
çíàííÿ îïåðàöiéíèõ
ñèñòåì Windows òà Linux,
ëîêàëüíèõ ìåðåæ, äîñâiä
ðîáîòè ç ìiíi-ÀÒÑ,
âiäåîñïîñòåðåæåííÿ,
ëîÿëüíèé ãðàôiê ðîáîòè,
ñîöiàëüíi ãàðàíòi¿ çà
ÊÇïÏÓ, ç/ï çà
ðåçóëüòàòàìè ñïiâáåñiäè.
×åêàºìî íà ðåçþìå:
hr@ye.ua

Áóõãàëòåð, ãîëîâíèé
áóõãàëòåð çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-152-10-87.
Áóõãàëòåð, ä/ð (ÏÄÂ, ÇÅÄ,
òîðãiâëÿ, ÔÎÏ, 1Ñ-8,3), íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ïîñòiéíà ðîáîòà.
Òåë.0-67-311-11-59.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Áóõãàëòåðà ãîëîâíîãî äëÿ ÔÎÏ,
ÒÎÂ, ÏÏ çà ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü.
Òåë.:0-68-202-99-57,
0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà ãîëîâíîãî äëÿ ÔÎÏ,
ÒÎÂ, ÏÏ, çà ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü. Äîñâiä. Òåë.:0-68-202-99-57,
0-68-173-58-28.

Iíæåíåðà ãîëîâíîãî, iíæåíåðà ç
îõîðîíè ïðàöi àáî iíæåíåðà-ìåõàíiêà.
Òåë.0-97-205-82-31.

Áóõãàëòåðà äëÿ
ïðèâàòíèõ ïiäïðèºìöiâ,
çäà÷à çâiòíîñòi.
Òåë.0-97-829-42-77.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Áóõãàëòåðà
äëÿ
ôiðì
òà
ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü), çà
ñóìiñíèöòâîì. Äîñâiä, ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà, äëÿ ïiäïðèºìöiâ òà
ôiðì, çäà÷à çâiòíîñòi, îôîðìëåííÿ
ïðàöiâíèêiâ. Ä/ð òà ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóþ. Òåë.0-96-383-97-24.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ëiêàð-ñòîìàòîëîã
íà çàãàëüíèé ïðèéîì,
ä/ð âiä 2 ðîêiâ.
Òåë.0-96-227-27-47.
Ìåäñåñòðà-ëàáîðàíò çàïðîøóºòüñ
ÿ â Ïîäiëüñüêèé íàóêîâî-ìåäè÷íèé
öåíòð. Òåë.70-05-00.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ðåàáiëiòîëîã-ìàñàæèñò
øóêàº
ðîáîòó, ñòàæ 15 ðîêiâ, âèùà îñâiòà.
Òåë.:0-97-437-90-23, 0-63-831-03-64.

Îñâiòà

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Õìåëüíèöüêèé
êîîïåðàòèâíèé
òîðãîâåëüíî-åêîíîìi÷íèé
iíñòèòóò
çàïðîøóº íà ðîáîòó: êàíäèäàòiâ íàóê
(åêîíîìi÷íèõ, òåõíi÷íèõ, þðèäè÷íèõ),
äîöåíòiâ äëÿ âèêëàäàííÿ äèñöèïëií
ñïåöiàëüíîñòåé:
“Ìàðêåòèíã”,
“Ìåíåäæìåíò”, “Ãîòåëüíî-ðåñòîðàííà
ñïðàâà”,
“Ïðàâî”.
Âèêëàäà÷iâ
ìàòåìàòèêè, àíãëiéñüêî¿ òà íiìåöüêî¿
ìîâ. Òåë.:70-34-01, 0-67-384-52-74.

Ðiåëòîðñüêà
äiÿëüíiñòü

Ðiºëòîðè çàïðîøóþòüñÿ â àãåíöiþ
íåðóõîìîñòi, ãàðíi óìîâè ðîáîòè,
íàâ÷àííÿ, äîñòîéíà îïëàòà ïðàöi.
Òåë.0-67-304-62-10.
Ðiºëòîðè, ìîæëèâî, áåç äîñâiäó
ðîáîòè, íà ïîñòiéíié îñíîâi. Ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç/ï - % + áîíóñè.
Òåë.0-97-967-71-06.

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ìåíåäæåð íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ ç îáîâ’ÿçêàìè ïðîäàâöÿ, áåç
ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.

Âèäàâíèöòâî,
ïîëiãðàôiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð êîìï’þòåðíî¿
âåðñòêè (ãàçåòíèé,
æóðíàëüíèé äèçàéí).
Âèìîãè: çíàííÿ òà
êâàëiôiêîâàíå
êîðèñòóâàííÿ: InDesign,
CorelDraw, Fotoshop.
Çàðîáiòíà ïëàòà âiä
âèðîáiòêó. Äëÿ ðåçþìå:
hr@ye.ua Çàïèñ íà
ñïiâáåñiäó çà òåë.
0-67-776-39-26.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòåð ìàíiêþðó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
áiëÿ ÒÐÖ “Êâàðòàë”.
Òåë.0-67-774-79-97.

Ìàðêåòîëîã çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó,
ç/ï
ïiñëÿ
ñïiâáåñiäè.
Òåë.0-93-260-12-22.

Íà àâòîìèéêó
çàïðîøóºòüñÿ îõîðîíåöü.
Òåë.0-68-754-69-96.
Îôiöiàíòè çi ñòàæåì ðîáîòè òà
ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
â
ðåñòîðàí,
Öåíòð.
Òåë.0-68-704-96-71, Îëåíà.

Ïàêóâàëüíèöÿ-ïðàñóâàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ðàéîí
áëèæíi Ãðå÷àíè.
Òåë.:0-67-756-70-94,
0-67-922-31-72.
Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó ó
ìàãàçèí ïîáóòîâî¿
òåõíiêè "ÂÌ-Òåõíiêà",
ç/ï âiä 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-802-81-67.
Øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöi, 49
ðîêiâ. Òåë.0-97-725-05-50.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó òà
ïåðóêàð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, ïåðóêàðíÿ
ðîçòàøîâàíà â ðàéîíi
Ðàêîâå, âóë.Íàðîäíî¿
Âîëi.
Òåë.0-67-722-53-35.
Ìàéñòåð ìàíiêþðó
çàïðîøóºòüñÿ íà
ñóáîðåíäó, ð-í
çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-67-277-55-11.
Ìàéñòåð ìàíiêþðó íà ïîñòiéíó
ðîáîòó,
îðåíäà
àáî
%,
ð-í
âóë.Êóïðiíà. Òåë.0-96-114-71-15.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó,
ïåðóêàð, âiçàæèñò
çàïðîøóþòüñÿ ó ñòóäiþ
êðàñè, íà óìîâàõ îðåíäè,
öåíòð ìiñòà.
Òåë.0-67-533-53-30.
Ìàéñòåð-ïåðóêàð íà æiíî÷èé çàë
çàïðîøóºòüñÿ â ïåðóêàðíþ, íà 2 äíi â
òèæäåíü ñòàáiëüíî (×ò, Íä), ç/ï - %.
Òåë.0-96-114-71-15.

Ïåðóêàð òà ìàíiêþðíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ïåðóêàðíþ (áiëÿ
êîíäèòåðñüêî¿ ôàáðèêè).
Òåë.0-97-999-52-22.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó øâåéíèé
öåõ äëÿ ìàñîâîãî îäíîòèïíîãî
ïîøèâó, ãàðíi óìîâè ïðàöi, ñâîº÷àñíà
îïëàòà, ð-í "Þíiñòü", àâòîñòàíöiÿ
¹3. Òåë.0-67-750-16-22.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Ãðå÷àíè
áëèæíi,
çäàºòüñÿ
êiìíàòà äiâ÷èíi. Òåë.0-98-066-89-10.
Çäàºòüñÿ
ëiæêî-ìiñöå.
Öåíòð
ìiñòà, ó êiìíàòi 2-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè,
äëÿ ïîðÿäíî¿ äiâ÷èíè, õîðîøà
òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà, º âñi óìîâè òà
êîìóíiêàöi¿, 1.200 ãðí. + ê/ï çà
ìiñöå, êîìóíàëüíi ïîñëóãè äiëÿòüñÿ
ïîðiâíî íà âñiõ ïðîæèâàþ÷èõ.
Òåë.0-97-998-52-33.
Ïîðÿäíà ñiì'ÿ âèíàéìå æèòëî,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-267-03-30.
Ïðîäàì 1-êiìíàòíó êâàðòèðó,
Âèñòàâêà, íå ïîñåðåäíèê, 472.000
ãðí. Òåë.0-97-979-88-47.

ÊÎÌÅÐÖIÉÍÀ
ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Çäàì â îðåíäó ïðèìiùåííÿ,
Îçåðíà, 30 êâ.ì, õîðîøå ïðîõiäíå
ìiñöå, ïiä áóäü-ÿêèé âèä áiçíåñó àáî
êîìåðöi¿.
Âëàñíèê.
Òåë.067-381-74-27.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Óïðàâëiíöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Øåô-êóõàð çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
çàðïëàòà âèñîêà.
Òåë.0-67-767-17-75.

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ ó ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, ó Êàðïàòàõ, ïðîæèâàííÿ òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê çàêëàäó, ç/ï
âiä 17.000 ãðí. Òåë.0-67-384-01-73.
Îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ãîòåëüíèé êîìïëåêñ, ó Êàðïàòàõ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó, ç/ï âiä 13.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-01-73.

Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ
íà ëiòíié ïåðiîä, Çàëiçíèé
ïîðò, õàð÷óâàííÿ,
ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-384-37-23.
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.
Ïîñóäîìèéíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Áðèãàäà áóäiâåëüíèêiâ âèêîíàº:
çàëèâêà áåòîíó, êëàäêà ãàçîáëîêó,
öåãëè,
ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-68-568-00-83.
Áðèãàäà êâàëiôiêîâàíî i ÿêiñíî
âèêîíàº ðåìîíò Âàøî¿ îñåëi "ïiä
êëþ÷". Òåë.0-67-756-78-92.

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Îôiöiàíòè, áàðìåíè
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ â êàôå,
öåíòð ìiñòà.
Òåë.0-97-966-51-65.
Ïîñóäîìèéíèöÿ-ïðèáèðàëüíèöÿ â ðåñòîðàí ó
öåíòði ìiñòà, âèñîêà
îïëàòà, äðóæíèé
êîëåêòèâ.
Òåë.0-67-310-00-93.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïåêàði çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê:
8.00-17.00,
5/2.
Òåë.0-93-500-30-89.

Çàãóáèâ

Âòðà÷åíi äîêóìåíòè: ïàñïîðò
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïîñâiä÷åííÿ
ÓÁÄ, ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ òà ïåíñiéíå
ïîñâiä÷åííÿ íà iì’ÿ Çàÿðíîãî
Ñåðãiÿ Àíàòîëiéîâè÷à ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè
çà
âèíàãîðîäó.
Òåë.0-96-600-06-62.
Çàãóáëåíî ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ íà
iì’ÿ Ñòåïàíèøåí Î.Ì., ïðîøó
ïîâåðíóòè
çà
âèíàãîðîäó.
Òåë.:0-68-852-27-69, 0-67-305-16-20.

ÁIÇÍÅÑ
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ äié
ñåðiÿ ÓÁÄ ¹141907 âiä
12.11.2015 ð. íà iì'ÿ
Çàÿðíîãî Ñåðãiÿ
Àíàòîëiéîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíèì.

Áðóêiâêà, ðîáîòà ç âiáðàòîðîì, + êîòîê, äîñâiä
20 ð. Òåë.097-305-86-28.

Íåâåëèêèé øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-521-94-35.

Îáâàëþâàëüíèêè ì’ÿñà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
(ÿëîâè÷èíà, ñâèíèíà,
êóðÿòèíà), ìîæëèâå
íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-68-158-40-88.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)

Ïðàöiâíèêè ó êîâáàñíèé
öåõ, ç/ï âèñîêà,
çàáåçïå÷óºìî ñïåöîäÿãîì
òà îáiäàìè.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ôîðìóâàëüíèöi òiñòà òà
ïåêàði, ìîæëèâî, áåç
äîñâiäó, â êîíäèòåðñüêå
ïiäïðèºìñâî, çðó÷íèé
ãðàôiê.
Òåë.0-96-278-85-88.

Ñiëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî.
Ôåðìåðñòâî
Ðîáîòà äëÿ ñiìåéíî¿
ïàðè ç äîñâiäîì äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ çàìiñüêèõ
ñàäèá (áóäèíîê, ñàä,
ãîðîä), íàäàºìî æèòëî íà
åêî-ñàäèái, àêòèâíi,
ïðàöüîâèòi, ç áàæàííÿì
æèòè òà ïðàöþâàòè çà
ìiñòîì, ç/ï + áîíóñè.
Òåë.0-68-124-24-20.

Ñóøèñò çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó ó ñëóæáó äîñòàâêè
¿æi “Êóê Äðàéâ”, ãàðíi
óìîâè ïðàöi.
Òåë.0-98-576-17-91.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Êóõàð, ïîìi÷íèê êóõàðÿ, ñòàæ
ðîáîòè âiä 1 ðîêó. Òåë.0-68-589-34-94.

Ìàñàæèñòêè (ïîêðàùåííÿ ñòàòåâîi ôóíêöi¿,
ðåëàêñ, òàéñüêèé,
íåâðîëîãi÷íèé (ñïèíà).
Òåë.0-68-402-15-26.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Ïðîäàì
âåëîñèïåä
äèòÿ÷èé,
ãàðíèé
ñòàí,
1.000
ãðí.
Òåë.0-98-005-43-85.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ìàñàæèñòà. Ïðîôåñiéíî âñi âèäè
ìàñàæó.
Ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-98-469-51-92.

Ìàñàæèñòêè. Òåë.0-98-645-51-48.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

Êîíäèòåð ç äîñâiäîì
ðîáîòè, êåíäi áàð.
Òåë.0-68-203-82-26.

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó
ó
êàôåòåðié
íà
âóë.Òåðíîïiëüñüêà,14.
Òåë.0-97-225-42-59.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ çàïðîøóºòüñÿ â
êàôå
â
öåíòði
ìiñòà.
Òåë.0-68-105-50-73.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ñëóæáó äîñòàâêè ¿æi.
Òåë.0-98-576-17-91.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Îðåíäà àâòî, ðîáîòà òiëüêè â
òàêñi, ïîçìiííî. Òåë.0-97-174-10-12.
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Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àãåíò òîðãîâèé áåç
âëàñíîãî àâòî,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè, ç/ï
- ñòàâêà, + áîíóñè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:0-67-311-48-12,
0-97-205-52-66.
Àãåíò òîðãîâèé ç âëàñíèì
àâòîìîáiëåì íà ãàçó,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè, ç/ï
- ñòàâêà, + áîíóñè,
àìîðòèçàöiÿ, âiäðÿäíi,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:0-67-311-48-12,
0-97-205-52-66.
Ìåíåäæåð
ç ïðîäàæó ç/÷,
iìïîðòíî¿ ñ/ã òåõíiêè, ä/ð â
ïðîäàæàõ,
êîðèñòóâà÷
ÏÊ,1Ñ,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-67-311-11-59.
Ïðåäñòàâíèêè òîðãîâi ç âëàñíèì
àâòî òà áåç àâòî, êîíäèòåðñüêi âèðîáè.
Òåë.0-97-758-32-05.

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîäàâåöü ì’ÿñà çàïðîøóºòüñÿ â
ìàãàçèí. Òåë.0-96-911-00-60.

Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
â/î ðîáîòó, ïðîäîâîëü÷i
òîâàðè, ð-í êîñòüîëó,
ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-67-311-77-64.
Ïðîäàâåöü òåðìiíîâî
çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ð-í Òåìï, Ãðå÷àíè, ÷åñíi,
ïîðÿäíi.
Òåë.0-67-384-34-34.
Ïðîäàâöiâ ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóº íà
ðîáîòó ìåðåæà ìàãàçèíiâ
“Õëiáîñîë”, ñîöïàêåò,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-78-48.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ÌÀÔè, ðèíêè)
Ïðîäàâöi
â
êiîñêè
íà
öåíòðàëüíîìó ïðîäîâîëü÷îìó ðèíêó,
ïðîäàæ
öèòðóñîâèõ
òà
îâî÷iâ/ôðóêòiâ, ïðèâàáëèâi óìîâè
ïðàöi, ç/ï âiä 10.000 ãðí./ìiñ.
Òåë.0-96-012-15-64.

Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ ó êiîñê
(ôðóêòè, îâî÷i), ó çâ`ÿçêó
ç ðîçøèðåííÿì, ç/ï âiä
8.000 ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ïàðôóìiâ,
íàäiéíèé, ÿêîãî íàâè÷êè
ïàðôóìåðíîãî ñòèëiñòà
íàäèõàþòü íà ñòâîðåííÿ
ÿêiñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
êëiºíòiâ. Âè îòðèìàºòå
øèðîêèé àñîðòèìåíò
ïàðôóìiâ, ïîíàä 200
ïîçèöié, ïîñòiéíó ðîáîòó
ç ïîòðåáàìè êëiºíòiâ òà
¿õ ðîçóìiííÿì.
Òåë.0-67-702-44-42.

Åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ,
ç
âîäiéñüêèì ïîñâiä÷åííÿì (ôðóêòè,
îâî÷i),
ç/ï
âiä
10.000
ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâåöü ó ìàãàçèí
äèòÿ÷îãî îäÿãó, ÒÖ
“Êâàðòàë”.
Òåë.0-97-701-66-63.

Åêñïåäèòîðè äëÿ
ðîçâåçåííÿ ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ ïî ìiñòó òà
îáëàñòi.
Òåë.0-97-318-94-62.

Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà
ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ØÂÅÉÍÅ ÂÈÐ-ÂÎ

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
(ÌÀÔè, ðèíêè)
Ïðîäàâåöü êâiòiâ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-928-97-64.

Âîäié êàòåãîði¿ “Å”, íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-771-33-88.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê
íà
âàíòàæiâêó äëÿ çàêîðäîííèõ ïî¿çäîê.
Òåë.: 0-97-750-62-60, 0-98-384-98-10.

Òðàíñïîðò

Âîäié, êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà
çåðíîâîç-êîíòåéíåð,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-96-443-07-70.

Âîäi¿ ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäié, êàò."Ñ",
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà Íîâó ïîøòó, 10 ò, ïî
ìiñòó, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-953-93-46.

Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè íà
ìàðøðóòíîìó
òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.
Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ íà ìàðøðóòêó
ïî ìiñòó. Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäi¿ íà àâòîáóñè àáî âîäi¿ ç
âëàñíèì
àâòîáóñîì,
êîíäóêòîðè,
ñëþñàð, ìåõàíiê, åëåêòðèê â àâòîïàðê.
Òåë.:067-380-96-76, 050-376-49-90.

Âîäi¿â ç ä/ð çàïðîøóº
Õìåëüíèöüêà áàçà ÑÒ
“Äîìàøíié õëiá”, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:0-63-600-03-90,
0-67-384-15-90.
Âîäié íà ãóðòîâèé ñêëàä êèëèìiâ,
áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âîäié íà ìiêðîàâòîáóñ, êàò. “D”, íà
ìàðøðóò
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âèñîêîîïëà÷óâàíà
ðîáîòà.
Òåë.0-67-790-15-34.

Âîäié, êàò."Â", íà áóñ,
ðîáîòà ïî ìiñòó.
Òåë.0-97-744-74-37.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, ñîöïàêåò òà
äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ” íà
ñàìîñêèä-çåðíîâîç,
ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿íi,
ñîöïàêåò òà äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäié ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòî
3-5 ò, äëÿ ðîçâåçåííÿ ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ
ïî
ìàãàçèíàõ.
Òåë.0-67-702-37-09.

Âîäié êàò."Å" íà ÊàìÀÇ,
ç/ï-8.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîêðàíiâíèê, êðàí
ÊÑ-6471, 40ò, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-96-709-28-50.
Âîäié çåðíîâîçà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ä/ð. Òåë.0-97-952-44-54.

Åêñêàâàòîðíèê, áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê,
áàæàíî ç äîñâiäîì,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-762-32-76.
Êðàíiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ìîñòîâèé êðàí, äî
15ò, 5ò.
Òåë.0-67-679-12-85.
Ìàøèíiñò åêñêàâàòîðà,
ç/ï-10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Âîäi¿ ç âëàñíèìè âàíòàæíèìè àâòî,
1,5
ò,
øóêàþòü
ðîáîòó.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, ìàþ âëàñíèé ìiêðîàâòîáóñ,
14
ìiñöü,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè,
íåðåãóëÿðíi
ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-98-816-38-96.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!!Õîäîâèê,
çàïðîøóºòüñÿ
Òåë.0-97-170-66-19.

íà

ìîòîðèñò
ÑÒÎ.

Àâòîìàëÿð íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò,
íàÿâíiñòü: êàôå, äóøîâî¿,
ïðàëüíi, çàáåçïå÷óºìî
ðîáî÷èì îäÿãîì.
Òåë.:0-800-509-009
(áåçêîøòîâíèé),
067-255-53-13,
Âîëîäèìèð.

Àâòîñëþñàð òà
àâòîåëåêòðèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ÑÒÎ.
Òåë.0-67-927-10-05.

Ìîíòàæíèêè,
íàëàä÷èêè, çàìiðíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Àâòîñëþñàði êâàëiôiêîâàíi çàïðîøóþòüñÿ íà
àâòîñåðâiñ, ç/ï âiä
12.000 ãðí., 50/50 ïëþñ
áîíóñè.
Òåë.0-67-790-49-49.

Ìîíòàæíèêè àëþìiíiºâèõ
êîíñòðóêöié
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ÏÏ “Àëþì Ïëþñ”,
áàæàíî ç ä/ð.
Òåë.0-67-270-37-03.

Ìåõàíiê íà ìàéäàí÷èê ó òîðãîâó
ôiðìó. Âèìîãè: çíàííÿ ñ/ã òåõíiêè,
äîñâiä ðîáîòè. Îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ç/ï âiä 8.500 ãðí. Òåë.0-67-514-59-89.
Ìåõàíiê ñåðâiñíî¿ ñëóæáè ç
ðåìîíòó iìïîðòíî¿ ñiëüãîñïòåõíiêè, ç
äîñâiäîì
ðîáîòè,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-67-311-11-59.

Ñïåöiàëiñò
ðèøòóâàëüíèõ ðîáiò
çàïðîøóºòüñÿ â
àâòîñàëîí, âèñîêèé
ðiâåíü ç/ï, îïëà÷óâàíå
ñòàæóâàííÿ, ïîâíèé
ñîöïàêåò, êîìôîðòíi
óìîâè ïðàöi.
Òåë.:0-800-509-009
(áåçêîøòîâíèé),
067-255-53-13,
Âîëîäèìèð.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Âèìîãè:
äîñâiä
ðîáîòè,
âiäïîâiäàëüíiñòü, ÷åñíiñòü, ïîðÿäíiñòü,
îõàéíiñòü, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê.
Òåë.0-68-713-01-20.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà àâòîìèéêó,
îðãàíiçîâàíî:
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ,
ãíó÷êèé ãðàôiê ðîáîòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.
“íà ðóêè”, ð-í Îçåðíà.
Òåë.067-382-42-85.

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìóëÿði (êàìåíÿði) çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ áóäiâíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ
áóäèíêiâ â ì.Êè¿â, âàðòiñòü çà 1 êóá.ì
êëàäêè - 750-800 ãðí., âàðòiñòü çà 1
êâ.ì
150
ãðí.,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-96-545-38-88.

Ïiäñîáíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ºâðîðåìîíòè, áàæàíî
äîñâiä ðîáîòè ç
ãiïñîêàðòîíîì.
Òåë.0-98-291-96-41.
Ïiäñîáíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê. Òåë.0-96-348-35-42.
Ïiäñîáíèêè
òà ìàéñòðè íà
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè.
Òåë.0-68-952-87-26.
Ïðàöiâíèêè
(ìîæëèâî,
ïiäñîáíèêè) íà âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-98-088-98-48

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðîãàçîçâàðíèêiâ,
ñëþñàðiâ-ñàíòåõíiêiâ êâàëiôiêîâàíèõ
çàïðîøóº ïiäïðèºìñòâî. Âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-311-20-01.

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó íà âèðîáíèöòâî,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-365-03-89.
Çâàðþâàëüíèê,
ôàðáóâàëüíèê,
ïiäñîáíèê
çàïðîøóþòüñÿ
íà
âèðîáíèöòâî, ìîæëèâî áåç äîñâiäó
ðîáîòè. Òåë.0-68-039-10-37.

Çâàðþâàëüíèêèçáèðàëüíèêè íà
áóäiâåëüíi êîíñòðóêöi¿,
äåêîðàòèâíi âèðîáè,
ìåáëi, ç/ï âiä 12.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìóëÿð äëÿ âêëàäàííÿ äîðiæîê ç
êàìåíþ. Òåë.0-97-205-82-31.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ïiäñîáíèêà, ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-68-032-28-83.

Ïîêðiâåëüíèêà (ºâðîðóáåðîéä), 10 ðîêiâ
áåçïåðåðâíîãî äîñâiäó.
Òåë.:0-98-793-74-68,
0-66-666-76-15.
Øòóêàòóðíèêà, øïàêëþâàëüíèêà,
ôàðáóâàëüíèêà,
àáî
âíóòðiøíi
ðåìîíòè êâàðòèð. Ìàþ äîñâiä.
Òåë.0-97-630-92-88.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà ðå÷îâèé ðèíîê.
Òåë.:0-96-911-00-60, 0-97-554-46-88.

Åëåêòðèê,
åëåêòðîìîíòàæíèê ç
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-383-74-07.
Çàãîòiâåëüíèê âòîðñèðîâèíè, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ãðàôiê: Ïí-Ñá, ñòàáiëüíà
ç/ï. Òåë.0-67-384-61-18.
Êîìïëåêòóâàëüíèê
íà
ñêëàä
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ, ï’ÿòèäåííèé
ðîáî÷èé òèæäåíü, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-384-51-05.

Ëèâàðíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî âçóòòÿ
(øëüîïàíöi, ãàëîøi), ð-í
æ/ä âîêçàëó, áåç ø/ç,
áàæàíî ä/ð.
Òåë.0-67-262-62-56.
Îïåðàòîð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ç ðîçëèâó
áóòèëüîâàíî¿ âîäè, âiä
7.000 ãðí./ìiñÿöü.
Òåë.0-98-520-05-05.
Ïðàöiâíèêè (÷îëîâiêè òà
æiíêè) íà çàâîä ç
âèãîòîâëåííÿ ìîðîçèâà,
iíîãîðîäíiì áåçêîøòîâíî
íàäàºìî æèòëî, ðîáîòà â
ïåðåäìiñòi ì.Êèºâà,
òåðìiíîâî,
ç/ï - 18.000 ãðí.
Òåë.:0-67-855-01-61,
0-95-678-91-09.
Ïðàöiâíèêè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ãiïñîâî¿ ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-67-250-55-58.
Ïðåñóâàëüíèê
âòîðèííî¿
ñèðîâèíè, áåç ø/ç, äîñâiä ðîáîòè íà
ïðåñi,
ç/ï
âiä
âèðîáiòêó.
Òåë.0-67-649-21-52.

Ñëþñàðiíñòðóìåíòàëüíèê,
âèãîòîâëåííÿ øòàìïiâ.
Òåë.0-98-463-01-13.
Ñëþñàð-ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-383-74-07.
Ñëþñàðiâ
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò,
ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà,
åëåêòðîçâàðíèêà,
iíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà íà 0,5 ñòàâêè,
çàïðîøóºìî
íà
ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.
Ñîðòóâàëüíèêè
ïëiâêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, îôiöiéíå
îôîðìëåííÿ, ç/ï âiä âèðîáiòêó.
Òåë.0-96-150-87-81.

Õîëîäèëüùèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ìîíòàæ
òà ðåìîíò.
Òåë.0-67-383-74-07.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòðè, îáîâ’ÿçêîâî ç äîñâiäîì
ðîáîòè
ç
ìåáëÿìè,
íà
âèñîêîêâàëiôiêîâàíi
äiëÿíêè,
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ìåáëåâå
âèðîáíèöòâî.
Ðîçóìiííÿ
ïðîöåñó
âèðîáíèöòâà,
óìiííÿ
÷èòàòè
êðåñëåííÿ, îïëàòà ïðàöi çãiäíî
êâàëiôiêàöi¿,
âèñîêà.
Òåë.0-67-287-30-45.
Ïîðiç÷èê
ÄÑÏ,
ÌÄÔ
êâàëiôiêîâàíèé
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ìåáëåâå âèðîáíèöòâî. Ãàðíi óìîâè
ïðàöi ãàðàíòóºìî. Òåë.0-67-287-30-45.

Ñêëàäàëüíèêè ìåáëiâ,
ç/ï âiä 12.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-16-83.
Ñòîëÿð, äîñâiä ðîáîòè, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ,
âiä
10.000
ãðí.
Òåë.0-68-112-75-36.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Âñòàíîâëþâà÷à
ìiæêiìíàòíèõ
äâåðåé àáî âêëàäàëüíèêà ëàìiíàòó.
Òåë.0-99-368-58-15.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè îäÿãó,
òåõíîëîãè, ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè, ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð äèòÿ÷îãî îäÿãó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-029-87-22.
Äèçàéíåð ìàøèííî¿
âèøèâêè (wilcom)
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-865-72-24.
Êîíñòðóêòîð øâåéíèõ
âèðîáiâ (ÑÀÏÎÐ
Äæóëiâi) çàïðîøóºòüñÿ â
öåõ äëÿ ðîçðîáêè ëåêàë,
ð-í Âèñòàâêà.
Òåë.0-50-376-42-84.
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð ó
íîâèé øâåéíèé öåõ, ãàðíi
óìîâè, âåðõíié äèòÿ÷èé
îäÿã, ç/ï âèñîêà, ç-ä
“Êàòiîí”.
Òåë.0-98-946-33-32.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ.
Ïîøèòòÿ çðàçêiâ âèðîáiâ
ðiçíî¿ ñêëàäíîñòi,
Äóáîâå.
Òåë.0-50-436-11-93.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
!!! Áðèãàäà øâà÷îê àáî
øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ ëîñèí,
ð-í “Íîâàòîðà”.
Òåë.068-045-63-46.
Øâà÷êà â öåõ, ðàéîí Ðàêîâå,
çàâîä “Àäâiñ”. Òåë.0-63-615-53-60.

!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, êîìôîðòíi òåïëi
óìîâè, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, “Íîâàòîð”.
Òåë.068-045-63-46.
Ìàéñòåð øâåéíîãî âèðîáíèöòâà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ä/ð, ð-í
Âèñòàâêà. Òåë.0-98-062-04-41.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â àòåëüº, ïîøèòòÿ
òà ðåìîíò îäÿãó, Öåíòð.
Òåë.:0-97-949-61-14,
0-97-881-66-95.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ð-í
“Êàòiîí”.
Òåë.0-96-936-41-61.
Øâà÷êè àáî áðèãàäè øâà÷îê
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ì-ð Ðóæè÷íà. Òåë.097-669-81-27.

Øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè òà âìiííÿì
ïðàöþâàòè ç ðiçíèìè
âèäàìè ñêëàäíîñòi
âèðîáiâ òêàíèí. Âèìîãè:
÷åñíiñòü, îõàéíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü, ð-í
“Êàòiîíà”.
Òåë.0-96-294-59-97.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ
ïîøèòòÿ ïiäëiòêîâîãî îäÿãó. Âèìîãè:
øâèäêiñòü, ÿêiñòü, äîñâiä, Öåíòð.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-96-677-40-20.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â øâåéíèé öåõ,
ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ñâîº÷àñíà îïëàòà, ð-í
“Þíiñòü”, àâòîñòàíöiÿ
¹3. Íàäàºìî ðîáîòó
øâà÷êàì-íàäîìíèöÿì.
Òåë.067-750-16-22.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â øâåéíèé öåõ,
Ìèðó ïðîñïåêò, ÒÖ “Ðiêî”.
Òåë.0-98-029-87-22.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.:0-67-756-70-94,
0-67-922-31-72.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-998-98-52.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ôàáðèêó ç âèãîòîâëåííÿ
âåðõíüîãî îäÿãó. Ãàðíi
óìîâè ïðàöi òà ãiäíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-730-86-31.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi íà
îâåðëîê òà
ðîçïîøèâàëêó, ð-í
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-383-26-27.

Øâà÷êè òà ðîçêðiéíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
Ãðå÷àíè,
âóë.Òðàíñïîðòíà,26.
Òåë.0-63-217-08-65.
Øâà÷êè-íàäîìíèöi çàïðîøóþòüñ
ÿ íà ðîáîòó. Òåë.0-67-998-98-52.

Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, àâòîâîêçàë
¹1. Òåë.0-97-808-90-02.
Øâà÷êè,
îâåðëîæíèöi,
ïðàñóâàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè, ð-í Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-062-04-41.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.:0-96-571-79-26,
097-495-31-37, 78-40-01.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöÿ-ïàêóâàëüíèöÿ çà
ïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé öåõ, äîñâiä
ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé, ð-í ç-äó “Òåìï”.
Òåë.0-67-291-79-74.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
øóêàº
ðîáîòó, âiçüìó çàìîâëåííÿ. Äîñâiä
ðîáîòè
áiëüøå
15
ðîêiâ.
Òåë.0-98-114-40-41.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó â ÄÊÂÑ
Óêðà¿íè,
äîñòàâêà
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-311-24-27.

Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 500
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî
18.00.

Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â ÏðÀÒ
“Õìåëüíèöüêà ìàêàðîííà
ôàáðèêà”. Òåë.71-10-02.
Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-97-152-10-87.
Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ íà
ñêëàä íà ïiäïðèºìñòâî,
äîáà ÷åðåç äâi, ç/ï 4.000 ãðí., ð-í Ëåçíåâå.
Òåë.0-93-753-90-01.
×åðãîâèé ïî îôiñó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ðîáîòà ó ñîöìåðåæàõ +
äîäàòêîâi ïîòî÷íi
îáîâ’ÿçêè, ùî íå
ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ
íàâè÷îê. Ïîáàæàííÿ äî
êàíäèäàòiâ: áàçîâå çíàííÿ
ÏÊ íà ðiâíi êîðèñòóâà÷à,
âiäïîâiäàëüíiñòü. Ãðàôiê
ðîáîòè: áóäíi-íi÷íèé ÷àñ,
âèõiäíi-äîáà, ÷åðãóâàííÿ
çà ãðàôiêîì. Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, +
ñîöïàêåò.
Òåë.0-67-776-39-26.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ñëþñàði äëÿ çíÿòòÿ òà
âñòàíîâëåííÿ ãàçîâèõ
ëi÷èëüíèêiâ
çàïðîøóþòüñÿ ó ÏÀÒ
“Õìåëüíèöüêãàç”.
Òåë.0-96-574-18-18.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðèáèðàëüíèêè (÷îëîâiêè
òà æiíêè), ìîáiëüíà
áðèãàäà òà iíøi â òîðãîâi
öåíòðè â ì.Êè¿â, ðîáîòà
ïîçìiííà, äîïîìîãà ç
æèòëîì òà îïëàòà ïðî¿çäó
äî ì.Êè¿â, ç/ï 8.000-12.000 ãðí.
Òåë.:0-67-526-84-35,
066-061-15-20.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
íà íåïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ÿêà ïðîæèâàº â ð-íi
Âèñòàâêè. Òåë.0-97-260-54-41.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âàíòàæíèê íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ, áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Äîìîãîñïîäàðêà
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, âàõòîâèé ìåòîä.
Òåë.0-97-240-18-18.

Îõîðîííèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âàõòîâèé ìåòîä, 15/15,
ç/ï âiä 5.250 ãðí.
Òåë.:0-67-249-65-00,
0-98-660-70-35.

Ñèäiëêà äëÿ æiíêè ïiñëÿ
iíñóëüòó. Ãðàôiê ðîáîòè
ïîäîáîâî (äîáà ÷åðåç
òðè), ç/ï âèñîêà.
Òåë.:0-96-230-02-17,
0-97-953-77-64.

Îõîðîííèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-383-85-25, ç
10.00 äî 17.00.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Ñòîðîæ ó íi÷íèé ÷àñ çàïðîøóºòüñÿ
â
êàôå
â
öåíòði
ìiñòà.
Òåë.0-68-105-50-73.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè

Îõîðîííèêà àáî ñòîðîæà, ìåíi 34
ðîêè, âiäïîâiäàëüíèé, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê. Òåë.0-97-630-92-88.
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ñòîðîæà.
Òåë.0-96-571-86-20.

Îõîðîííèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó áiëÿ ñ.Ëiñîâi
Ãðèíiâöi.
Òåë.0-67-380-87-77.

Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ñåçîííó ðîáîòó, íi÷íà
çìiíà.
Òåë.0-97-726-20-30.

Äîãëÿäàëüíèöi, ñèäiëêè, ç ä/ð,
ìîæëèâî
ïîäîáîâî.
Òåë.0-97-459-35-13.
Äîãëÿäàëüíèöi, ñèäiëêè, ñòàæ
ðîáîòè 10 ðîêiâ. Òåë.0-68-703-55-23.
Äîãëÿäàëüíèöÿ
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ,
º
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-251-58-37.
Äîãëÿäàëüíèöÿ øóêàº ðîáîòó çà
ëþäüìè
ïîõèëîãî
âiêó.
Òåë.0-67-891-17-60.
Äîãëÿäàëüíèöÿ,
äîãëÿä
çà
ëþäèíîþ ïîõèëîãî âiêó, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-96-743-65-57.
Äîãëÿäàëüíèöÿ,
äîãëÿä
çà
ëþäüìè ïîõèëîãî âiêó, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿì. Òåë.0-96-144-05-50.
Íÿíi àáî äîãëÿäàëüíèöi. ª âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.0-97-246-91-04.
Íÿíÿ, ç ä/ð 10 ð. ç äiòêàìè âiä
íàðîäæåííÿ òà ñòàðøå, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-709-38-36.

Äîãëÿäàëüíèöi
ç
äîñâiäîì
ðîáîòè, öiëîäîáîâî, + ií’ºêöi¿.
Òåë.0-67-286-09-49.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ ïîõèëîãî âiêó, ìîæëèâî â
ëiêàðíi, âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-96-365-91-06.
Äîãëÿäàëüíèöi,
º
äîñâiä.
Òåë.0-68-013-96-35.
Äîãëÿäàëüíèöi,
º
äîñâiä.
Òåë.0-96-903-39-79.
Äîãëÿäàëüíèöi, ç ïðîæèâàííÿì, º
âåëèêèé
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-96-068-74-82.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ïîâíà çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-67-380-77-70.
Âàíòàæíèêè áåç ø/ç
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ
çàâàíòàæåííÿ äåðåâèíè,
íàäàºìî æèòëî,
õàð÷óâàííÿ, ç/ï 8.000-12.000 ãðí.,
ñò.Áîãäàíiâöi.
Òåë.0-67-275-67-58,
Ìèõàéëî.
Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-380-87-77.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðiçíîðîáî÷èé ç âëàñíèì
àâòî, ñàëîí øòîð,
âiëüíèé ãðàôiê, íåïîâíà
çàéíÿòiñòü, ñòàâêà +%.
Òåë.0-67-191-46-20.
Ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ç/ï 200 ãðí./äåíü + âiäñîòêè.
Òåë.0-98-800-79-82, ç 8.00-16.00.

Ðiçíîðîáî÷èé,
ñ.Ðîìàíêiâ,
Îáóõiâñüêèé ð-í, ç/ï 400 ãðí./äåíü.
Òåë.:0-67-232-27-87,
(044)-303-92-20, Êè¿â.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
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Ïðàöiâíèê íà ñêëàä, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò,
ãðàôiê:
Ïí.-Ïò,
8.00-18.00,
âóë.Çàâîäñüêà. Òåë.0-67-403-60-68.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèöi.
Òåë.0-96-722-12-59.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà,
âàíòàæíèêà, àáî ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-96-000-96-32.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà.
Ðîçãëÿíó
ðiçíi
âàðiàíòè.
Òåë.0-98-173-26-92.
Ðiçíîðîáî÷îãî.
Òåë.0-97-776-11-55.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì

Iíøi ñïåöiàëiñòè

IÆ-27Ì, 12 êàëiáð, 18.000 ãðí.
Äîçâië ¹63 âiä 23.01.2006 ð., âèäàíèé
ÌÂÑ Óêðà¿íè. Òåë.0-97-630-14-32.
Ñïiíiíãè, 4 øò., äîâæèíà 1,2-1,3 ì,
â ðîáî÷îìó ñòàíi, 250 ãðí./øò.
Òåë.0-68-832-84-04.
×îâåí 4-ìiñíèé, ç äâèãóíîì, 6.000
ãðí. Òåë.0-98-878-08-93.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàëüíèêè ëiñó ç ä/ð,
çíàííÿì òåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
íàäàºìî æèòëî,
õàð÷óâàííÿ, ç/ï 8.000-12.000 ãðí.,
ñò.Áîãäàíiâöi.
Òåë.0-67-275-67-58,
Ìèõàéëî.

Êóïëþ
Âiçüìó
ñòàâîê
Òåë.0-96-865-72-27.

Ìàñàæèñòêè (ïîêðàùåííÿ ñòàòåâîi
ôóíêöi¿,
ðåëàêñ,
òàéñüêèé,
íåâðîëîãi÷íèé
(ñïèíà).
Òåë.0-68-402-15-26.
Õëîïöi øóêàþòü ðîáîòó: êîïàííÿ
ñåïòèêiâ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
äåìîíòàæíi
ðîáîòè.
Òåë.:0-98-280-59-40, 0-96-846-73-56.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèê
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ñòàâîê (áàæàíî, âàõòîâèé ìåòîä
ðîáîòè),
õàð÷óâàííÿ.
Òåë.067-300-48-01.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîçäà÷ó ðåêëàìíèõ
ëèñòiâîê, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-686-38-04.
Ôàñóâàëüíèê íà ñêëàä,
çàíÿòiñòü 0,5 ñòàâêè, ç/ï
- 5.000 ãðí.
Òåë.0-97-462-48-16.
×îëîâiê òà æiíêà äëÿ
ðîáîòè â ñàóíi, æèòëîì
çàáåçïå÷óºìî.
Òåë.0-67-383-16-05.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Iíâàëiä 3 ãðóïè, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-96-696-20-82.
Ìàñàæèñòêè (ïîêðàùåííÿ ñòàòåâîi
ôóíêöi¿,
ðåëàêñ,
òàéñüêèé,
íåâðîëîãi÷íèé
(ñïèíè).
Òåë.0-68-402-15-26.
×îëîâiê 45 ðîêiâ, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-96-696-20-82.
Øóêàþ
áóäü-ÿêó
íîðìàëüíî
îïëà÷óâàíó
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóäiâåëüíà êîìïàíiÿ
“Sparta-bud” òåðìiíîâî
çàïðîøóº íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â Ïîëüùó:
ìîíòàæíèêiâ,
àðìàòóðíèêiâ,
ìîíîëiòíèêiâ, ìóëÿðiâ,
ç/ï âèñîêà. Ëiö. ¹1196
âiä 22.08.2018ð., ÌÑÏÓ.
Òåë.0-98-942-33-78,
Âàñèëü Âîëîäèìèðîâè÷.

îðåíäó.

Äðàéâ
Ïðîäàì

Îïåðàòîð êîòåëüíi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ÏðÀÒ “Õìåëüíèöüêà
ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

â

Âîäié, êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ïî¿çäêè
Óêðà¿íà-Ðîñiÿ,
çàêîðäîíèé ïàñïîðò.
Ëiö. ÀÂ ¹525865,
âiä 10.03.2010 ð.,
ÌÒÇÓ.
Òåë.0-96-443-07-70.
Ïðàöiâíèêiâ çàïðîøóº
Ëiòîâñüêà ïòàõîôàáðèêà,
ç/ï 4-5 ºâðî/ãîä. Ëiö. ÀÅ
¹460934 âiä 02.12.2014
ð., ÄÖÇ.
Òåë.0-96-227-83-10.

Âåëîñèïåä “Ãàçåëü”, á/â, äëÿ
æiíîê,
ñïåðåäó
êîøèê-áàãàæíèê,
âèð-âî
Íiìå÷÷èíà,
900
ãðí.
Òåë.0-93-211-47-44.
Âåëîñèïåä
“Óêðà¿íà”, ãàðíèé
ñòàí, 770 ãðí. Òåë.0-68-646-04-46.
Âåëîñèïåä, á/â, àëþìiíiºâà ðàìà,
2.700 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.

Êóïëþ
Êóïëþ ñêåéòáîðä. Òåë.097-720-61-90.

Ìiñöÿ äëÿ
âiäïî÷èíêó

Âiäïî÷èíîê
íà
ð.Äíiñòåð,
ñ.Êóðàæèí. Òåë.0-67-950-70-86.

Çäàì êiìíàòè âiäïî÷èíêó
áiëÿ ð.Äíiñòåð, ñ.Êàëþñ.
Òåë.:0-97-852-52-32,
Îëåíà.

Òóðèçì,
âiäïî÷èíîê,
åêñêóðñi¿

Ðîáîòà â Ïîëüùi, ×åõi¿, Íiìå÷÷èíi,
Içðà¿ëi. Îôîðìëåííÿ òà ïðî¿çä çà íàø
ðàõóíîê, ñóïðîâiä ïiä ÷àñ ðîáîòè, ç/ï
âiä 30.000 ãðí. äî 70.000 ãðí. Ñàéò:
newwork.com.ua Íàêàç ¹682, âiä
03.05.2019ð.,
ÌÑÏÓ.
Òåë.:0-66-585-90-90, 0-68-585-90-90.
Ðîáîòà â Ïîëüùi. Âñi âàêàíñi¿
áåçêîøòîâíi,
âiä
ïðÿìîãî
ðîáîòîäàâöÿ, ìîæíà áåç çíàííÿ ìîâè,
íàâ÷àííÿ íà ìiñöi, ç/ï - 26.000-48.000
ãðí. Ëiö. ¹978 âiä 09.07.2018 ð.,
ÌÑÏÓ.
Òåë.
â
Ïîëüùi:
+4853-601-29-43,
òåë.
â
Êèºâi
0-96-556-81-81 (“Viber”).

Âiäïî÷èíîê ó êóðîðòíié çîíi ñìò
Ñàòàíiâ, çäàþòñÿ êiìíàòè â áóäèíêó,
ãàç, âîäà, ñâiòëî, ïîðÿä ði÷êà, ëiñ.
Òåë.0-67-698-94-13.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

×îëîâiê, 37 ðîêiâ, ïîçíàéîìëþñÿ ç
äiâ÷èíîþ,
æiíêîþ.
Òåë.0-67-943-17-97.

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

Àíãëiéñüêà ìîâà äëÿ øêîëÿðiâ.
Òåë.0-97-052-61-16.
Ðåïåòèòîðñòâî ïî÷àòêîâi êëàñè,
ïiäãîòîâêà
ïåðøîêëàñíèêiâ,
ð-í
Ðàêîâå. Òåë.0-97-489-82-66.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ.
ÕÎÁI

Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè i
àòðèáóòè
Ïðîäàì
Ïiäñèëþâà÷ VX-700, 8.000 ãðí.
Òåë.0-97-750-20-62.

Êóïëþ
Ñèíòåçàòîðè,
åëåêòðîáàðàáàíè,
ðèòìáîêñè,
ïðèñòàâêè
çâóêîâèõ
åôåêòiâ, ñòði÷êîâi ðåâåðáåðàòîðè,
ðàäÿíñüêîãî
ïåðiîäó.
Òåë.0-99-799-38-58.

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Ïðîäàì
Ìîíåòè. Òåë.0-97-750-20-62.

Àíòèêâàðiàò
Êóïëþ

Àíòèêâàðiàò. Äîðîãî.
Òåë.0-73-505-50-50.
Êóïëþ äîðîãî. Iêîíè ñòàðîâèííi,
êàðòèíè õóäîæíèêà Ìàðêà Ãåéêà òà
iíøèõ ïðîôåñiéíèõ õóäîæíèêiâ äî
1995
ð.,
áóðøòèíîâå
íàìèñòî
(250-1.500
ãðí./ãðàì),
êîðàëîâå
íàìèñòî, êíèãè âèäàíi äî 1917 ð.,
êîíüÿêè
ÑÐÑÐ,
iíøi
ïðåäìåòè
ñòàðîâèíè.
Ãàðàíòóþ
ïîðÿäíiñòü,
ñïðàâåäëèâå
îöiíþâàííÿ.
Òåë.0-50-346-60-68.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì. Òåë.0-97-445-65-69.
Ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-68-267-96-69.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ 40-41 ð.
Òåë.0-98-461-64-16.
Ñåðéîçíèé
÷îëîâiê,
67/170,
ðîñiÿíèí, âèùà îñâiòà, ïðàöþþ, æèòëî
îðåäóþ, ïîçíàéîìëþñÿ äëÿ ñiìåéíîãî
æèòòÿ ç îäèíîêîþ, íå ñõèëüíîþ äî
ïîâíîòè, ç îñâiòîþ, õìåëüíè÷àíêîþ 60
ðîêiâ. Òåë.0-67-372-00-58, Àíàòîëié.
Õëîïåöü, 37/175/74, ïîçíàéîìëþñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñiì’¿ ç ïîðÿäíîþ,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê äiâ÷èíîþ, áåç
äiòåé. Òåë.0-68-017-82-20.
×îëîâiê 42 ð., áàæàþ ïîçíàéîìèòèñü ç äiâ÷èíîþ æiíêîþ íå ñõèëüíîþ äî ïîâíîòè, äî 38 ð., ìîæëèâî ç
îäíiºþ äèòèíîþ ç ì.Õìåëüíèöüêèé
àáî ì.Äåðàæíÿ. ß øêiäëèâèõ çâè÷îê
íå ìàþ. Òåë.0-98-801-09-96.

Øëþáíi âiä æiíîê

Ñèìïàòè÷íà æiíêà, 51/165/75,
áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ïîðÿäíèì
÷îëîâiêîì 50-55 ð. äëÿ ñ/ñ.
Òåë.0-98-555-97-26.
Õìåëüíè÷àíêà, ïîçíàéîìëþñÿ ç
ñèìïàòè÷íèì, ïîðÿäíèì, áåç ø/ç
÷îëîâiêîì, 34-41 ðîêiâ, äëÿ ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñiì’¿.
Íåñåðéîçíèõ ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-693-70-52.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà,
àíiìàòîðè, âåäó÷i

Îðãàíiçàöiÿ íàóêîâèõ ñâÿò äëÿ
äiòåé òà äîðîñëèõ âiä “Øàëåíî¿
ëàáîðàòîði¿”. Ïðîâåäåìî îðèãiíàëüíi
òà
íåçàáóòíi
Äíi
íàðîäæåííÿ,
êîðïîðàòèâè, âåñiëëÿ òà iíøi ñâÿòà.
Òåë.:0-67-194-89-85, 0-68-172-50-35.
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ÒÅÕÍ²ÊÀ, ÌÅÁË², ÎÄßÃ

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

“Ñòië çàìîâëåíü”
Íàäàºìî ïîñëóãè âè¿çíî¿
êóõíi, ïîìèíàëüíi îáiäè,
äíi íàðîäæåííÿ òà iíøå.
Ñìà÷íî, íåäîðîãî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-384-39-59.

Âèêîíóºìî
áåòîíóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ,
îáëèöþâàííÿ, âêëàäàííÿ áðóêiâêè.
ßêiñòü
ãàðíòóºìî.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âñi âèäè ðîáiò íà ïîõîâàííi.
Ïàì’ÿòíèêè
ãðàíiòíi,
áåòîííi,
ãðîáíè÷êè.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-96-383-80-09.
Ïàìÿòíèêè
ãðàíiòíi
ðiçíi,
ïîðòðåòè
ðó÷íî¿
ðîáîòè.
Âñòàíîâëåííÿ, ïëèòêà. Ïîìiðíi öiíè.
Òåëåôîíóéòå. Òåë.0-97-336-60-21.

Ïàì’ÿòíèêè iç ãðàíiòó.
Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Çáåðiãàííÿ äî
âñòàíîâëåííÿ
áåçêîøòîâíå.
Ïåíñiîíåðàì, ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ çíèæêè 8%.
ßêiñíî. Â÷àñíî.
Òåë.0-97-473-73-70.

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè. Ïàì’ÿòíèêè
Àáñîëþòíî âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè
âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.

Êîâäðè, ïîäóøêè,
ïîñòiëüíà áiëèçíà
Ïðîäàì

ÒÅÕÍIÊÀ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì
“Àòëàíò”, ñòàí íîâîãî, 3 ðîêè,
ïðàöþâàâ ëèøå ïiâ ðîêó, 7.000 ãðí.
Òåë.0-98-578-57-82.
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Äíiïðî”, äâîêàìåðíèé, á/â,
ðîáî÷èé
ñòàí,
2.000
ãðí.
Òåë.:0-98-328-34-71, 0-67-900-26-94.
“Ìiíñüê-16ª”, ðîáî÷èé ñòàí,
2.000
ãðí.,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-96-344-84-31.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
2.000 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.

Êóïëþ
Ôðèçåð
äëÿ
Òåë.0-66-339-36-34.

ìîðîçèâà.

Ìàøèíè øâåéíi
ïðîìèñëîâi, ïîáóòîâi,
îâåðëîêè, íîæi,
ìiøêîçàøèâàëüíi, ãîëêè,
íèòêè, çàï÷àñòèíè. Òåë.:
067-800-68-55,
78-82-92.
Ìàøèíè øâåéíi,
ïðÿìîñòðî÷êè, õîðîøèé
ñòàí, äâèãóí 220Â,
4.000 ãðí. Òåë.:
067-800-68-55, 78-82-92.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Àáñîëþòíî âåñü àñîðòèìåíò
ïðàëüíèõ àâòîìàòiâ. Ðåìîíò ó
çàìîâíèêà.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-98-291-79-51.
Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìàøèí,
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà iíøå ç
âè¿çäîì. Òåë.0-97-872-18-30.
Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêiâ
òà
ïðàëüíèõ ìàøèí ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Ãàðàíòiÿ, ÿêiñòü, âè¿çä äî êëiºíòà.
Òåë.0-98-928-90-69.

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi, äóõîâêè
Ïðîäàì

Åëåêòðîäóõîâêà “Ñàòóðí”, íîâà,
1.200 ãðí. Òåë.0-97-651-61-62.

Ïðîäàì
Ïðèéìà÷ Ò2, öèôðîâèé, åôiðíèé,
íîâèé, 450 ãðí. Òåë.0-97-864-20-36.
Ïðîäàþ, àêòèâóþ òþíåðà Åêñòðà
ÒÂ, Viasat, òþíåðà Ò2, àíòåíè.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-953-64-27.

Àóäiî-, ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi
Ïðîäàì

Êîëîíêè àêóñòè÷íi “F&D SPS-699
Black”,
36
Âò,
690
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Êîëîíêè àêóñòè÷íi “Gemix TF-10
Black”,
10
Âò,
450
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.

Ìîáiëüíi òåëåôîíè
Ïðîäàì

“Sigma”, 2 sim-êàðòè, íîâèé, 600
ãðí. Òåë.0-67-274-18-63.
Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
“ATADM10EBE”
òà
àêóìóëÿòîð
“AB043446BE”
äî
ìîáiëüíîãî
òåëåôîíó “Samsung”, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Ñìàðò-ãîäèííèê “Smart Watch”,
350 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Ñìàðòôîí “Apple iPhone SE
32Gb Grey” á/â, 3.500 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

ÏÊ, ïëàíøåòè

Âèòÿæêè

Ïðîäàì

Ïðîäàì
“Ïiðàìiäà ÒL-50", íîâà, 2.200
ãðí. Òåë.0-97-864-20-36.

Iíøà êóõîííà òåõíiêà
Êóïëþ

Ôðèçåð
äëÿ
Òåë.0-66-339-36-34.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè

ìîðîçèâà.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ãðóíäiê”, âèð-âî Íiìå÷÷èíè,
ãàðíèé ñòàí, 4.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-097-58-04.
“Ðèãà-13",
á/â,
900
ãðí.
Òåë.0-50-376-06-27.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

Òåõíiêà øâåéíà á/â:
ìàøèíêè òà îâåðëîêè,
Òåë.0-68-983-22-31.

øâåéíi
“Juki”.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“JVC”, 2 øò., äiàãîíàëü 70 ñì,
iäåàëüíèé ñòàí, 1.500 ãðí./øò.
Òåë.0-67-255-78-83.
“LG”,
48
ñì,
700
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
“LG”, á/â, äiàãîíàëü 80 ñì,
õîðîøèé ñòàí, + “Åëåêòðîíiêà-410Ä”
(Êàòiîí),
2.000
ãðí.
Òåë.0-67-947-30-67.
“Ñàìñóíã” i “Òîìïñîí”, á/â.
Òåë.0-68-983-22-31.
“Ñàìñóíã”, á/â, 700 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-350-31-88.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü - 70 ñì,
1.000 ãðí. Òåë.0-97-236-45-83.
“Òîìñîí”, äiàãîíàëü - 40 ñì, 500
ãðí. Òåë.0-97-236-45-83.
Òåëåâiçîð/ìîíiòîð
LÑD
“Samsung LW15M23C”, 15", á/â,
1.300 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.

Áëîê
ñèñòåìíèé
AsRock
N68-VGS3 UCC Phenom II x3 AM3
500 Ãá 3 Ãá DDR 3, 1.800 ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Áëîê ñèñòåìíèé Phenom II x4
AsRock N68C-S UCC am2+/am3, 2
Gb
ddr2,
1.400
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Ìîíiòîð “Samsung 151s”, 15",
250 ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.
Íåòáóê “Lenovo Ñ-1003", ãàðíèé
ñòàí,
600
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-68-097-58-04.
Íîóòáóê “Lenovo Ò-500", á/â,
2.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ïëàíøåò “Motorola ÌÇ-609",
ãàðíèé ñòàí, 700 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-097-58-04.
Ïëàíøåò “Xiaomi Mi Pad4 LTE”,
4/64, 3G, 8", íîâèé, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-274-18-63.

Êóïëþ
Íîóòáóê, ìîíiòîð, ñèñòåìíèé
áëîê. Òåë.0-97-125-26-35.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

Àäàïòàöiÿ òà ðåìîíò
ìîáiëüíèõ òåëåôîíiâ.
Ïiñëÿãàðàíòiéíèé ðåìîíò
“LG”, “Samsung”, îðèãiíàë çàï÷àñòèí òà àêñåñóàðè, ïåðåïàêóâàííÿ
àêóìóëÿòîðiâ. Ïðàöþºìî
ç äèëåðàìè ç ðàéîíiâ.
Çâåðòàòèñü:
“Ðåìïîáóòòåõíiêà”,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45,
áiëÿ ïîëiêëiíiêè ¹1.
Òåë.0-68-328-76-50.
Ðåìîíò
LED òà ïëàçìîâèõ
òåëåâiçîðiâ. Âè¿çä äî çàìîâíèêà.
Òåë.0-96-459-67-47.

Ïîäóøêè, 50õ70 ñì, íîâi, 5 øò.,
ôàáðè÷íi,
135
ãðí./øò.
Òåë.0-67-698-94-13.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè, ÓÔÎ,
ðàäiàòîðè

Æàëþçi,
ðîëåòè,
“äåíü-íi÷”,
“ðèìñüêà”
øòîðà.
Âè¿çä.
Çàìiðþâàííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-97-070-31-78.

Ïðîäàì

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß

Îáiãðiâà÷ ìàñëÿíèé “Âåêî” â
õîðîøîìó
ñòàíi,
400
ãðí.
Òåë.0-97-275-33-28.

Îäÿã äëÿ ÷îëîâiêiâ

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

Ïðîäàì
Êîñòþì
íîâèé,
òóðåöüêîãî
âèðîáíèöòâà,
1.800
ãðí.
Òåëåôîíóéòå: 0-67-444-82-95.
Øòàíè ÷îëîâi÷i, ëiòíi, íîâi,
ðîçìið
44-56,
150
ãðí.
Òåë.0-98-515-82-61.

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I
ÒÎÂÀÐÈ

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi
Ïðîäàì
Áàíêè 3 ë (30 øò.), 10 ãðí./øò.
Òåë.0-68-832-84-04.
Áàíêè ñêëÿíi, á/â, 3 ë - 50 øò., 10
ãðí./øò., 1 ë - 50 øò., 5 ãðí./øò.
Òåë.0-98-497-87-90.

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

Áàëîí êèñíåâèé, á/â, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-437-85-41.

ÌÅÁËI
Êóõíi

Ïðîäàì
Ãàðíiòóð êóõîííèé,
êóòîâèé, 4õ3, ç áàðíîþ
ñòiéêîþ, á/â, 15.000 ãðí.
Òåë.0-67-928-97-64.

Øàôè
Ïðîäàì
Òðåëüÿæ, á/â, äçåðêàëî â ãàðíîìó
ñòàíi, 199 ãðí. Òåë.068-172-09-91.
Øàôà êíèæêîâà, á/â, 399 ãðí.
Òåë.0-68-172-09-91.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí, ñó÷àñíèé, á/â, iäåàëüíèé
ñòàí, ðîçêëàäíèé, 6.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-98-578-05-75.
×àñòèíà
ì`ÿêà,
ãið÷è÷íîãî
êîëüîðó,
á/â,
300
ãðí.
Òåë.095-771-68-20.

×àñòèíà ì’ÿêà, ãàðíèé ñòàí, 4.100
ãðí. Òåë.0-68-031-78-12.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ñïàëüíÿ: 2-ñïàëüíå ëiæêî + 2
øàôè ç àíòðåñîëÿìè, á/â, 2.000 ãðí.
Òåë.0-98-220-58-42.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Òðþìî, 170õ101õ31, 500 ãðí.
Òåë.0-67-528-26-63.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáëiâ
íà çàìîâëåííÿ: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñòîëè,
òóìáî÷êè
i
ò.ï.
Òåë.0-98-942-20-14.
Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü ÌÄÔ, âiä
2.800 ãðí./ïîã.ì, øàôè-êóïå, âiä
2.900 ãðí./ïîã.ì, êóõîííi êóòî÷êè,
âiä 2.500 ãðí./ïîã.ì. Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Ñòàðîìiñüêà,26, 2-é ïîâåðõ.
Òåë.0-97-245-70-48, Àíäðié.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâà áåçâiäñîòêîâà ðîçñòðî÷êà.
Òåë.0-98-398-93-60.

ÊÎÌÔÎÐÒ.
IÍÒÅÐ’ªÐ

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Êèëèì “Karmen hali Suphan”
158õ238
ñì,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Êèëèì “Klast carpet”, 2,5õ3,5 ì,
âèð-âî Òóðå÷÷èíà “Yasin Caplin”,
8.000 ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.

Ìàòðàöè òà iíøå
Ïðîäàì

Ðîçïðîäàæ âàòíèõ
ìàòðàöiâ òà ïîäóøîê, ó
çâ’ÿçêó ç çàêðèòòÿì
ìàãàçèíó, ðiçíi ðîçìiðè.
Òåë.0-67-100-07-46.

Âçóòòÿ äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Áîñîíiæêè, ìàéæå íîâi, ð.35-36,
150 ãðí. Òåë.0-67-255-78-83.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

Ïëàù-íàêèäêà,
âiéñüêîâà,
îôiöåðñüêà, íîâà, ð.48-50, 300 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ïîøèòòÿ

!!! Íàäàì ïîøèòòÿ íà
öåõ, òðèêîòàæ, ð-í
Çàãîòçåðíî, Ðàêîâå.
Òåë.0-67-785-05-78.
Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà ç ïîøèòòÿ
îäÿãó, ðîçðîáëÿºìî
ëåêàëà, º ãóäçèêîâà òà
ïåòåëüíà ìàøèíè, ð-í
äèòÿ÷î¿ ëiêàðíi.
Òåë.0-97-447-85-81.
Øóêàþ çàìîâíèêà íà
ïîøèòòÿ îäÿãó.
Òåë.0-96-348-08-65.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂIÒ
Âiçî÷êè
Ïðîäàì
“Âiêòîðiÿ
Ãîëä”, çèìà/ëiòî,
1.800 ãðí. Òåë.0-97-225-66-29.

Äèòÿ÷èé
òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä äëÿ äiâ÷èíêè, âiä 6 äî
11 ðîêiâ, áiëî-ôiîëåòîâèé, 1.300 ãðí.
Òåë.0-67-660-38-27.
Êâàäðîöèêë åëåêòðè÷íèé “Áåìái
2403
ER”,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-225-66-29.

Äðàéâ

Ïðîäàì
Ñêóòåð
Õîíäà,
âiäìiííèé
ñòàí,
Òåë.0-98-878-08-93.

1981
6.500

ð.â.,
ãðí.

ÇÎÎÑÂ²Ò, ÑÏÎÐÒ, ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

Ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi.
Ãåîëîãi÷íèé ñóïðîâiä,
ãàðàíòiÿ. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-93-852-76-30.

Iíøå
Ïðîäàì
Ãîéäàëêà äèòÿ÷à, çàâîäñüêà,
ñòàöiîíàðíà, ìàéæå íîâà, 2.500 ãðí.
Òåë.0-97-351-19-25.

ÇÎÎÑÂIÒ
Ñîáàêè
Ïðîäàì

Áäæîëè, ðîéîâi ñiì’¿, íà ðàìêàõ ç
ìåäîì òà ðîçïëîäîì, 20 ñiìåé.
Òåë.0-67-721-81-04.
Ìàòêè
áäæîëèíi,
ìiñöåâî¿
ïîðîäè. Òåë.0-97-037-78-84.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Êîøåíÿ â äîáði ðóêè. Ãàðíå,
ëàñêàâå, íåâèáàãëèâå â ¿æi. Ìîæëèâà
äîñòàâêà ïî ìiñòó òà áëèæíi ñåëà.
Òåë.0-95-698-09-18.
Êîøåíÿò âiääàì ó äîáði ðóêè,
äóæå
ãàðíi
òà
ãðàéëèâi.
Òåë.0-97-346-00-86.
Êîøåíÿò âiääàì ó äîáði ðóêè.
Òåë.63-32-20.
Ïîäàðóþ êîøåíÿò ó äîáði ðóêè.
Òåë.0-66-522-33-47.

Êîðìè

Ïðîäàì
Îâåñ, 7 ìiøêiâ, 200 ãðí./ìiøîê.
Òåë.0-98-723-38-04.
ß÷ìiíü, 500 êã, 4 ãðí./êã.
Òåë.:0-95-534-55-93, 0-98-726-27-71.

ß÷ìiíü. Ìîæëèâà
äîñòàâêà.
Òåë.0-96-941-46-02.

Êóïëþ
Çåðíî, ìàêóõó, ñiíî òþêîâàíå.
Òåë.0-97-904-02-43.

ÀÃÐÎÑÂIÒ

Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

Àëàáàé,
Òåë.0-67-285-51-77.

öóöåíÿòà.

Ìîñêîâñüêèé
ñòîðîæîâèé, öóöåíÿòà,
3 äiâ÷èíêè, íàðîäèëèñÿ
15 òðàâíÿ,
3.500 ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-97-670-22-66,
Îëüãà.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì
Êðîëi
íà
ðîçâåäåííÿ.
Òåë.0-97-650-06-00.
Êðîëi, 2-3 ìiñÿöi, ïðîâàêöèíîâàíi.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.
Êðîëi, æèâîþ âàãîþ, 100 ãðí./êã.
Òåë.0-97-904-02-43.

Àêâàðióì, òåðàðióì
Ïðîäàì

Àêâàðióì
ç
îñâiòëåííÿì, 280 ë,
Òåë.0-68-208-39-88.

êðèøêîþ,
2.800 ãðí.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ

Àãðîâåðìiêóëiò äëÿ ðîçñàäè
äåðåâ, áóëüá i êóùiâ, 8 ãðí./ë, öiíà ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-50-376-28-25.
Àãðîâåðìiêóëiò êðóïíèé, äëÿ
ñàäó, ãîðîäó, 6 ìiøêiâ, 8 ãðí./ë.
Òåë.0-67-613-10-04.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò äëÿ ´ðóíòîñóìiøi,
ðîñëèííèöòâî òà ñàäiâíèöòâî, â
ìiøêàõ,
4,05
ãðí./ë.
Òåë.0-67-613-10-04.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Ðåìàíåíò, ñàäîâi
iíñòðóìåíòè, íàñîñè
Ïðîäàì

Áåíçîïèëà “Øòiëü-ÌS362", íîâà,
2.700 ãðí. Òåë.0-96-770-36-47.

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿, ìåáëi
Ïðîäàì

Âàãîí÷èê ìåòàëåâèé, 3õ7 ì, â
õîðîøîìó ñòàíi, óòåïëåíèé, ç
âîäÿíèì îïàëåííÿì, 45.000 ãðí.
Òåë.0-97-574-58-15.

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Âiâöi
ðîìàíiâñüêî¿
ïîðîäè.
Òåë.0-67-285-51-77.
Êiíü. Òåë.0-97-643-86-61.
Êîçà äiéíà, 1.200 ãðí., êîçåíÿòà,
4
ãîëîâè,
ðiçíîãî
âiêó.
Òåë.0-96-533-72-13.
Êîçà ïîðîäè ëàìàí÷à, áiëà,
áåçðîãà, êiòíà 2 ìiñÿöi, êîçè÷êà, 3 ì.,
áiëà, áåçðîãà, öàïîê, 4 ì., áåçðîãèé.
Òåë.0-67-296-82-49.
Êîçà, ìîëîäà, öàïè, ìîëî÷íi, 4
ãîëîâè,
3
ìiñÿöi,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-608-09-57.
Êîçè
òà
êîçåíÿòà.
Òåë.0-97-474-23-74.
Êîðîâà, òiëüíà - 8 ìiñÿöiâ, ñiðà ç
áiëèì,
öiíà
äîãîâiðíà.
Òåë.0-96-228-18-58.

Áiäîí àëþìiíiºâèé, 40 ë, 400 ãðí.
Òåë.0-97-864-20-36.

Êîðîâà, ÷îðíî-ðÿáà,
ìîëî÷íà, 6 ðîêiâ.
Òåë.:0-67-995-62-20,
0-67-194-89-85.
Ïîðîñÿòà, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíi,
æèâîþ
âàãîþ.
Òåë.0-97-904-02-43.

Áäæîëè, âóëèêè
Ïðîäàì

Áäæîëè,
ðî¿,
250
ãðí.
Òåë.0-97-287-69-27, Âiêòîð Iâàíîâè÷.

Iíøi ïîñëóãè

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
×èùåííÿ êðèíèöü.
Òåë.:0-67-143-39-49,
0-96-403-40-21.
Áóðiííÿ
òà
îáëàøòóâàííÿ
ñâåðäëîâèí.
Ãàðàíòi¿.
Òåë.0-98-886-20-63.
Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî
ñàä. Òåë.0-97-814-03-86.
Êîïàºìî êðèíèöi ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì, á’ºìî êàìiíü,
ïðîõîäèìî
ïëàâóíè.
Êiëüöÿ
çàâîäñüêi (çîâíiøíié d=1,2 ì,
âíóòðiøíié d=1 ì). Êîïàºìî êðèíèöi
ç âîäîþ 5-6 ì. Êîïàþòü óñi, à ìè
ðîáèìî âîäó. Íåìàº âîäè - íåìàº
ðîçðàõóíêó. Òåë.0-96-435-35-30.
Ïiäðiçàºìî
ãiëëÿ,
çðiçàºìî
äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.

Ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi. Äîñâiä,
ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-380-89-30.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè,
ÿãîäè
Êóïëþ

Êàðòîïëþ, ìîëîäó êàðòîïëþ,
ìîðêâó,
áóðÿê,
öèáóëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93, 0-96-518-07-94.

Ì’ÿñî, ðèáà
Ïðîäàì

Êðîëi, òóøêà,
Òåë.0-97-904-02-43.

100

ãðí./êã.

Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
äâåðåé, àðîê, äâåðåé íà
ðîëèêàõ, “êîâáîéñüêèõ”,
“ãàðìîøîê”, âiêîí.
ßêiñíà äåðåâèíà.
Ôàðáóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ. Äîñòàâêà.
Ðåñòàâðàöiÿ ñòàðèõ.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-67-992-84-80.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
êîíñòðóêöié,
îáëàøòóâàííÿ
òåðàñ,
àëüòàíîê,
ñõîäiâ, íàâiñiâ i ïîäiáíîãî, äåðåâîì
àáî
åëåìåíòàìè
ç
äåðåâà.
Òåë.0-97-40-60-940.

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß

Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàìiíàòó,
äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè, ðåìîíò òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí òà äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè òà iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè
ç äåðåâà. Òåë..0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ,
çàñêëåííÿ
äâåðåé, âiêîí, çàìêiâ. Íàáèâàííÿ
ïëiíòóñiâ, ëèøòâà, ñàéäèíã, âàãîíêà.
Òåë.0-67-117-76-71.

Ïðîäàì

Ìåáëi ïiä çàìîâëåííÿ,
êóõíi, øàôè-êóïå òà
iíøå.
Òåë.0-67-945-26-74.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Ïøåíèöÿ, 1 ò, 5 ãðí./êã,
ÿ÷ìiíü, 1 ò, 4.50 ãðí./êã.
Ìîæëèâà äîñòàâêà.
Òåë.0-67-753-18-98.

Ñïîðòòîâàðè,
ñïîðòiíâåíòàð

Ãàíòåëÿ, 24 êã,
Òåë.0-67-832-70-67.

450

ãðí.

Êîñìåòè÷íi ïîñëóãè
Íàðîùóâàííÿ âié, êëàñèêà, 2D,
3D, 220 ãðí., ìàêiÿæ, 280 ãðí.
Òåë.0-96-561-36-89.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Êèëèì “Íóãà Áåñò NM-80",
òóðìàëèíîâèé, 758õ440, á/â, 7.500
ãðí.,
òîðã.
Òåë.:0-67-197-74-58,
64-41-94.
Ëiæêî “Íóãàáåñò”, á/â, 16.000
ãðí. Òåë.0-68-202-96-31.
Ïîñóäèíà Äüþàðà, 16 ë, äëÿ
êîñìåòè÷íèõ
ñàëîíiâ.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì

Âèðîáè ç äåðåâà: êðîëÿòíèêè,
âóëèêè, ëiæêà, ëàâêè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, áóäèíêè äëÿ áäæië.
Òåë.0-67-857-61-39.
Äâåði ôiëiíêîâi, 60õ200, 4 øò.,
1.000 ãðí./øò. Òåë.0-97-460-57-89.

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè,
ëàçíi, ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ïiääîíè äåðåâ’ÿíi, 120õ80, 50
ãðí./øò. Òåë.067-750-15-23.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.096-533-59-06.
Áðóñ (äóá), 100õ80, äîâæèíà 3 ì,
6
øò.,
300
ãðí./øò.
Òåë.0-97-460-57-89.
Äîøêè
íåîáðiçíi,
50õ230,
äîâæèíà 4,5 ì, 8 øò., 120 ãðí./øò.
Òåë.0-97-460-57-89.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi
(ÿñåí,
äóá),
ç
ñóøàðêè.
Òåë.0-67-420-47-34.
Äîøêè, äîâæèíà, 240 ñì, øèðèíà,
8 ñì, òîâùèíà, 2 ñì, 8 ãðí./øò.
Òåë.0-68-646-04-46.

Êóïëþ
Êðóãëÿê äóáà, ÿñåíà (1-é, 2-é, 3-é
ñîðò). Äîðîãî. Òåë.0-96-533-59-06.

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

Àêóðàòíå ëàêóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ñõîäiâ, ïàðêåòó, ìåáëiâ.
Ìóçè÷íi iíñòðóìåíòè. Ðåñòàâðàöiÿ.
Òåë.0-97-633-81-33.
Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿
ïiäëîãè,
ðåìîíò,
öèêëþâàííÿ,
ðåñòàâðàöiÿ,
ëàêóâàííÿ.
Òåë.0-96-609-96-15.

Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò”, “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

Âèãîòîâëåííÿ
áàëêîíiâ,
ïðèáóäîâ,
ïàâiëüéîíiâ.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.

Ìåòàëåâi òà êîâàíi
âèðîáè
Ïðîäàì
Äâåði áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
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Âîðîòà ãàðàæíi 2,50õ2,50 ì,
6.000 ãðí. Òåë.0-97-597-96-42.
ªìíiñòü
ìåòàëåâà
(êðóãëà),
òîâñòîñòiííà, 7 êóá.ì, äîâæèíà 5 ì,
12.000 ãðí. Òåë.0-67-420-47-34.
Êîíòåéíåð, ìîðñüêèé, 40 ôóòiâ,
65.000 ãðí., òîðã. Òåë.067-767-07-86.
Ñiòêà ìåòàëåâà, 40 ì, âèñîòà 1,5 ì,
d=3 ìì, 1.500 ãðí. Òåë.097-373-35-47.
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Êîâàíi âèðîáè òà
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Çàìiðè, ìîíòàæ òà
äåìîíòàæ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë. 097-526-71-98,
Àðòåì.
Ëþê êàíàëiçàöiéíèé, ÷àâóííèé,
äëÿ ïðèâàòíîãî áóäèíêó, 1.500 ãðí.
Òåë.0-67-940-83-31.
Ïðîôiëü àëþìiíiºâèé, íîâèé.
Çàñóâêè,
d=50,
-80,
-100.
Òåë.067-750-15-23.
Ñåéôè, 2 øò., 1-ñåêöiéíèé, 4.000
ãðí.,
2-ñåêöiéíèé,
5.500
ãðí.
Òåë.0-98-878-08-93.

Õóäîæíº êóâàííÿ ïiä
çàìîâëåííÿ: âîðîòà,
ïàðêàíè, íàêðèòòÿ,
ñàäîâi ìåáëi.
Òåë.0-96-917-66-32,
Îëåêñié.

Ìåòàë
Ïðîäàì
Êóòèê, 32õ32, 65 ïîã.ì,
25 ãðí./ïîã.ì.
Òåë.0-97-460-57-89.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-98-886-20-63.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò.
Àëüòàíêè,
áàëêîíè,
êîçèðêè,
ðåøiòêè.
Òåë.0-67-381-21-59.

Âèãîòîâëÿºìî òåïëèöi,
ãàðàæi, ðåøiòêè,
êîçèðêè òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-732-56-88.

Ñèïó÷i
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Áåòîí, ðîç÷èí, âiäñiâ, ùåáiíü,
ïiñîê. Ïîìiðíi öiíè. Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-012-50-71.

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.

Âåðìiêóëiò ðiçíèé:
îçäîáëåííÿ, óòåïëåííÿ,
òåðìîáàð’ºð, 650
ãðí./ìiøîê.
Òåë.0-67-613-10-04.

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç ðîçøèðåííÿì, ñõîäè: ãâèíòîâi, ìàðøåâi,
êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè, ìàãàçèíè òà iíøå. Òåë.0-97-516-74-34.
Áàëêîíè:
ðåìîíò,
âèíîñ,
îáøèâêà, ðîçâàðêà, äàõ, çàñêëåííÿ.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-67-381-21-59,
Âàëåðié.

Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé ´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi, ÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïåðëiò
áóäiâåëüíèé,
äëÿ
ìóðóâàííÿ, ðîç÷èíiâ, óòåïëåííÿ, âiä
10
êóá.ì
330
ãðí.
Òåë.0-67-613-10-04.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
îãîðîæ òà çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò. Øâèäêî òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-68-681-36-64.

Ïiñîê, ùåáåíü, âiäñiâ,
ðîç÷èí, áåòîí. Ç äîñòàâêîþ.
Òåë.097-430-87-12.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, âàïíÿíèé
ùåáiíü òà iíøå. Äîñòàâêà 30-40 ò.
Òåë.0-96-865-72-27.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

Áëîêè ãàçîáåòîííi
“Àåðîê” çi ñêëàäó ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.
Ïàíåëü
âîãíåòðèâêà ØÀ-96,
600õ230õ90 ìì, 15 øò., 200 ãðí./øò.
Òåë.0-97-125-26-35.

Öåãëà Ì-100, 1000 øò.,
3.300 ãðí.
Òåë.0-97-701-03-57.
Öåãëà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ
- 1,2õ6 òà 1,5õ6, ñòiíîâi
ïëèòè - 1,3õ6, êîëîíè çi
“ñòàêàíàìè”,
áàëêà-74402 12 ì, âñå
á/â, âiä 2 ãðí.
Òåë.0-67-286-84-00.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì
Áåòîí,
âàïíÿíèé òà
öåìåíòíèé ðîç÷èí.
Äîñòàâêà
àâòîìîáiëÿìè
ÊàìÀÇ-ìiêñåð.
Òåë.0-97-944-28-64.
Ïàíåëi íàêðèòòÿ,
ïåðåêðèòòÿ
òà ñòiíîâi,
êåðàìçèòíî-áåòîííi, á/â.
Òåë.0-97-613-74-10.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Ïåðëiò ñåðåäíié Ì-150, äëÿ òåðìîiçîëÿöi¿ ïå÷åé, êàìiíiâ, óòåïëåííÿ,
çàñèïàííÿ â ïóñòîòè áóäèíêó, 350 ãðí.
Òåë.0-67-613-10-04.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çåìåëüíîáåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè, ñòiíè.
Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .
Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ ðîáiò, âèíåñåííÿ ñìiòòÿ,
äåìîíòàæ ñòÿæêè, øòóêàòóðêè, ñòií.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
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Êëàäêà ïå÷åé, êàìiíiâ,
ìàíãiëiâ, áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. ßêiñòü
ãàðàíòîâàíà.
Òåë.0-96-135-16-63.

Îãîðîæi ç ñiòêè Ðàáèöÿ,
ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, êâiòíèêè,
âîäîñïàäè, ïiäïiðíi ñòíè,
ìàíãàëè, ïîãðiá.
Áåòîíóâàííÿ.
Òåë.0-97-383-55-08.

Ïðîìèñëîâà ïiäëîãà äëÿ
ÑÒÎ, ãàðàæiâ, òîðãîâèõ
òà ïðîìèñëîâèõ
ïðèìiùåíü.
Òåë.0-68-682-07-98.

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
öåãëè, ìåòàëîïðîôiëþ,
áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.

Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè ç
âiáðîìàøèíîþ.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé “ïiä
êëþ÷”, àáî îêðåìi âèäè
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòî÷íi ðîáîòè,
ôàðáóâàííÿ òà ïîêëåéêà
øïàëåð, iíøå.
Òåë.0-96-215-29-64.
Ðåìîíòè áóäèíêiâ,
êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Ïåðåïëàíóâàííÿ.
Áóäiâíèöòâî - áóäèíêè,
ïðèáóäîâè, ïàâiëüîíè,
ãàðàæi, íàâiñè, àëüòàíêè.
Áàíi, ïàðêàíè.
Òåë.:0-68-145-58-66,
0-66-721-56-31.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ öåãëè,
ãàçîáëîêó,
áåòîííi
ðîáîòè,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè, äàõè, äåìîíòàæ,
ìîíòàæ. Òåë.0-98-723-34-24.
Óêëàäàííÿ
ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi ðåìîíòíi ðîáîòè. ßêiñòü. Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.

×èñòèìî
êðèíèöi âðó÷íó,
âïðîäîâæ ðîêó. ßêiñíî.
Òåë.0-67-688-27-53.
ßêiñíèé
ðåìîíò
áóäèíêiâ,
êâàðòèð. Âñi âèäè ðîáiò, áåç
ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå:
0-68-305-67-68.
ßêiñíî íàäàºìî ïîñëóãè ç ðåìîíòó, áóäiâíèöòâà áóäiâåëü, ïîêðiâåëü,
âîäîãîíiâ, âíóòðiøíº/çîâíiøíº îçäîáëåííÿ, ñàíòåõíi÷íi, åëåêòðîìîíòàæíi,
çåìëÿíi,
áåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.:0-98-814-19-55, 0-67-381-70-25.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ òà
âèðiâíþâàííÿ
ñòií,
âêëàäàííÿ
ïëèòêè, ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî àêóðàòíà ïîêëåéêà
âñiõ
âèäiâ
øïàëåð,
áàãåòiâ,
ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè êâàðòèð,
áóäèíêiâ, àäìiíáóäiâåëü, áþäæåò,
ÏÄÂ, ëiöåíçiÿ. Òåë.0-97-214-64-38.
Àáñîëþòíî âñi âèäè âíóòðiøíiõ
ðîáiò, ºâðîðåìîíòè, áàëêîíè, çà
äîìîëåíiñòþ, “ïiä êëþ÷”. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-97-046-49-72.

Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò îôiñiâ òà êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Äîñâiä ðîáîòè. ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-98-645-40-60.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ëàìiíàò, îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. Òåë.0-96-201-29-31.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-686-83-34.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä, ÿêiñòü, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíî ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií, ñòåëi. Ïîêëåéêà øïàëåð.
Ôàðáóâàííÿ. Âiäêîñè òà iíøå.
Òåë.0-98-231-41-96.
Àáñîëþòíî
ÿêiñíèé ðåìîíò,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
îáëèöþâàííÿ, øïàëåðè òà iíøå.
ßêiñíî. Òåë.0-67-905-88-29.

Àðìóâàííÿ ñòií, ðó÷íå
øòóêàòóðåííÿ, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì
“ñîëîìêà”.
Òåë.0-97-619-70-23.
Áàãåòè,
øïàëåðè,
ëàìiíàò,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.:0-97-630-92-88, 0-97-961-85-58.

Áðèãàäà ïðîôåñiîíàëiâ
âèêîíàº ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ òà îôiñiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî.
Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âàãîíêà,
ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà
(ìîíòàæ, äåìîíòàæ). Òåë.096-410-69-00.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.
Âèêîíóºìî
ðåìîíò
êâàðòèð,
ãiïñîêàðòîí, ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-398-45-50.

Âàãîíêà, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè òà
iíøi âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-67-270-69-06.
Âèêîíàþ ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”, âiäêîñè ïiñëÿ
çàìiíè âiêîí, áàãåòè,
øòóêàòóðåííÿ, áåòîííi
ðîáîòè òà iíøå.
Òåë.0-97-925-60-26.
Âèêîíóºìî:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øïàëåðè,
ôàðáóâàííÿ.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-96-820-41-67.
Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
øïàëåðè òà iíøå. Òåë.0-67-770-24-95.

Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
âàãîíêà, ëiíîëåóì,
ëàìiíàò, ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84.
Âíóòðiøíi ðåìîíòè êâàðòèð òà
áóäèíêiâ.
Òåë.0-68-720-83-47,
Îëåêñàíäð.
Ãiïñîêàðòîí, âàãîíêà, ïëèòêà, óñi
âíóòðiøíi ðîáîòè “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-97-585-23-75.

Ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ
ñòií, äèçàéí. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-910-63-20.
Ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð, óêëàäàííÿ ïëèòêè. Äîñâiä,
ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.
ªâðîðåìîíòè. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-931-71-84.
Ëàìiíàò. Âàãîíêà. Îáøèâàííÿ
áàëêîíiâ.
Ïëàñòèêîâi
ïëiíòóñè.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-67-929-79-56.

Ìàøèííå øòóêàòóðåííÿ
òà øïàêëþâàííÿ. Ãîòiâêîâèé òà áåçãîòiâêîâèé
ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-97-744-08-55.

Íàòÿæíi ñòåëi, âèñîêà
ÿêiñòü, 150 ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-97-705-40-04.
Íàòÿæíi ñòåëi, âiä 170 ãðí./êâ.ì.
Instagram:
@plafono.khm
Òåë.0-97-168-23-71.

Íàòÿæíi ñòåëi. Âèñîêà
ÿêiñòü. Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä. Êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíà,
âiä 150 ãðí./êâ.ì. Òåë.
098-230-85-60, Àðòåì.
Íàòÿæíi ñòåëi. Äîñòóïíi
öiíè. Øâèäêî. ßêiñíî.
Çàìiðè òà êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíi.
Òåë.0-98-329-83-16.
Íàòÿæíi ñòåëi. Øâèäêî, ÿêiñíî,
äîñòóïíî,
âiä
150
ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-63-612-84-31.
Ïiäãîòîâêà êâàðòèð äî ðåìîíòó
òà
ðåìîíò
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-96-410-69-00.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè,
àðêè. Òåë.0-97-585-23-75.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ëàìiíàò, ðîçâåäåííÿ
âîäè, áîéëåð, ñàíòåõíiêà, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè, ãiïñîêàðòîí,
ëàìiíàò.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-97-530-63-11.
Ðåìîíò
êâàðòèð,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî òà íåäîðîãî. Òåë.096-971-26-90.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå),
øïàêëþâàííÿ.
Øâèäêî,
ÿêiñíî. Äîñâiä, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò:
decor.remtion.com
Òåë.0-68-007-02-82.
Óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, ïóñòîò,
äàõiâ,
ïåðåêðèòòiâ
ðiäêèì
ïiíîïëàñòîì (ïiíîiçîë). Øâèäêî.
Íåäîðîãî. Òåë.0-97-125-26-35.

Øïàêëþâàííÿ, äåêîðàòèâíå øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, ëàìiíàò,
ñàíòåõíiêà. ßêiñíî.
Òåë.0-68-523-72-18.
Øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà,
ôàðáóâàííÿ, âåëèêèé äîñâiä. Ñàéò:
decor.remtion.com
Òåë.0-68-007-02-82.
Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âiäêîñè, øïàëåðè, áàãåòè, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-286-09-49.

ÎÁËÈÖÞÂÀËÜÍ², ÔÀÑÀÄÍ² ÐÎÁÎÒÈ
Øïàêëþºìî, âèðiâíþºìî ÿêiñíî
ñòåëi, ñòiíè, âiäêîñè, ÷àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi òà ÷èñòîâi
ðîáîòè. Äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿, âè¿çä
ó áëèæíi ðàéîíè, ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ
ïëèòêè, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî
òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ òà iíøi
ðîáîòè. Òåë.0-67-905-88-29.
Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêó.
Òåë.0-68-172-65-08.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî
òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-96-398-45-50.
Âñi âèäè îáëèöþâàëüíèõ ðîáiò,
âèêîíóþ ÿêiñíî. Òåë.0-96-716-58-13.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ òà iíøi
âèäè ðîáiò. Òåë.0-67-493-80-22.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ
+ äåìîíòàæ. Òåë.0-96-410-69-00.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ. Òåë.0-96-146-24-83.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Àáñîëþòíî
àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëi, áàãåòè,
ïîêëåéêà âñiõ âèäiâ
øïàëåð. ßêiñíî. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ
ñòåëü, ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð:
êâàðòèðè, îôiñè,
ïiä’¿çäè, øêîëè,
ìàãàçèíè, êàôå,
ìàðêåòè, áàðè.
Òåë.0-97-329-76-96.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè

Ìîíòàæ âîäîñòîêiâ òà
ðèíâ.
Òåë.0-97-744-08-55.

Ïðîäàì
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè “ïiä
êëþ÷”. Ìàíñàðäíi äàõè.
Óòåïëåííÿ, îáëèöþâàííÿ
áóäèíêiâ. Ãíó÷êà
ñèñòåìà çíèæîê.
Òåë.:0-68-145-58-66,
0-66-721-56-31.
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi.
Öiíè âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè,
ìîíòàæ âîäîñòîêiâ
Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò.
Ïiäñóáiéêà, ðèíâè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî.
Òåë.0-96-306-81-76.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.
Áðèãàäà
âèêîíàº
óòåïëåííÿ
áóäèíêó “êîðî¿äîì”, “áàðàí÷èêîì”.
Çàìiðè òà ðèøòóâàííÿ áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-96-349-15-15.

Âèêîíóºìî ðåìîíò ïîêðiâëi, áàëêîíiâ, ñêàòíà
òà ì’ÿêà ïîêðiâëÿ.
Òåë.0-97-744-08-55.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ,
içîëÿöiÿ ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié
àáî çàìîâíèêà. Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.

Âñi âèäè ïîêðiâëi.
Ìåòàëîïðîôiëü,
ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ðåìîíò
øèôåðíèõ ïîêðiâåëü,
óòåïëåííÿ.
Òåë.0-97-744-08-55.
Äàõè
ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi
óòåïëåííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.

Äàõè òà iíøi
âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò
Òåë.0-97-752-78-90.

+

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè âñiõ âèäiâ
äàõiâ.
Âîäîñòîêè.
Ïiäñóáiéêà.
Òåë.0-97-266-43-32.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè: ïiäñóáiéêà,
ðèíâè,
âîäîñòîêè.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-953-82-05.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè,
140 ãðí. (+/-),
ïiäñóáiéêà, ðèíâè,
âêëàäàííÿ ãàçîáëîêó,
öåãëè, áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-63-038-77-16.

Ïîêðiâëÿ äàõiâ,
âàãîíêà, ñàéäèíã,
îáøèâêà çàáîðiâ,
ìåòàëî÷åðåïèöÿ,
ïðîôíàñòèë.
Òåë.0-96-600-28-58.

Ôàñàäíi ðîáîòè

!!! Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. ª
ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Ãóðòîâi
öiíè.
Òåë.0-96-349-15-15.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ óòåïëåííÿ
(ïiíîïëàñò, ìiíâàòà). Îçäîáëåííÿ:
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”,
äåêîð äåðåâà. Äëÿ çàìîâíèêà
ìàòåðiàëiâ çíèæêà âiä 15%. Êàòàëîã
îá’ºêòiâ. Áàãàòîði÷íèé äîñâiä, âèñîêà
òà
ãàðàíòîâàíà
ÿêiñòü.
Òåë.0-97-431-75-57.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò. Âëàñíå ðèøòóâàííÿ. ª áàãàòî
çðàçêiâ. Òåë.0-96-613-08-86.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò. ª áàãàòî çðàçêiâ. Âëàñíå
ðèøòóâàííÿ. Òåë.0-67-367-05-00.
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Áðèãàäà
âèêîíàº
óòåïëåííÿ
ôàñàäiâ êâàðòèð, áóäèíêiâ òà îôiñiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî. Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-67-380-55-01.

Áðèãàäà âèêîíàº
óòåïëåííÿ ôàñàäó.
ßêiñòü òà øâèäêiñòü
ãàðàíòîâàíà. Ïîìiðíi
öiíè. Òåëåôîíóéòå:
0-98-066-89-11.
Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. Øâèäêî.
ßêiñíî. ª ðèøòóâàííÿ, çðàçêè. Íà
áóäìàòåðiàëè
çíèæêà.
Çàìiðè
áåçêîøòîâíi. Òåë.067-351-71-75.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ, “êîðî¿ä”, “øóáà”, “áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Òåë.067-384-40-33.

18

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß, Á²ÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

Ìåáëi äëÿ áiçíåñó òà
îôiñó, ñåéôè
Ïðîäàì

Âèêîíóºìî óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì òà
ìiíâàòîþ, áàéðàìiêñ,
êîðî¿ä, áàðàí÷èê.
Âëàñíå ðåøòóâàííÿ.
Òåë.0-98-717-00-57.
Âèêîíóþ âñi âèäè
âèñîòíiõ ðîáiò. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-96-490-99-66.
Âñi âèäè âèñîòíèõ ðîáiò,
óòåïëåííÿ êâàðòèð òà
áóäèíêiâ. Ãàðàíòiÿ. Ïîìiðíi öiíè. Äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-97-744-08-55.
Êîðî¿ä, áàðàí÷èê, “áàéðàìiêñ”, ç óòåïëåííÿì òà
áåç. Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ. ª âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Òåë.067-351-71-75.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Âåëèêèé
äîñâiä.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.097-775-26-90.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ,
ôàñàäíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî.
Ìàòåðiàëè çi çíèæêîþ
10-15% (ïîñòiéíî).
Òåë.0-97-540-72-37.
Óòåïëåííÿ êâàðòèð.
Øâèäêî, ÿêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-208-39-38.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì
i áåç. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè (º
ðèøòóâàííÿ). Ìîæëèâèé
âè¿çä íà ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ çà ºâðîïåéñüêîþ òåõíîëîãiºþ,
âëàñíi ëiñà, øâèäêî,
ÿêiñíî, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-466-39-04.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-97-332-26-03.
Âèêîíóþ
â
êâàðòèðàõ
òà
áóäèíêàõ åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-96-945-29-78.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì

Çìiéîâèê
íà
öåíòðàëüíå
îïàëåííÿ, äëÿ âàííî¿ êiìíàòè, á/â, ç
íåðæàâiéêè,
300
ãðí.
Òåë.095-771-68-20.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî
âñi
ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè
“ïiä
êëþ÷”.
Ìîíòàæ
îïàëåííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöi¿
òà
ñåïòèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
Àêóðàòíà
çàìiíà
ñòîÿêiâ,
êàíàëiçàöi¿
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Ìîíòàæ
ñåïòèêiâ
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-68-032-07-14.

Áóäiâíèöòâî ñåïòèêiâ
“ïiä êëþ÷”.
Çàëiçîáåòîííi êiëüöÿ.
Åêñêàâàòîð.
Ìàíiïóëÿòîð. Äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-97-777-93-73.
Âèêîíàºìî ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè “ïiä êëþ÷”.
“Òî÷êà” - 250 ãðí.
ßêiñíî.
Òåë.0-96-454-21-23.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Âñòàíîâëåííÿ
îïàëåííÿ,
êàíàëiçàöi¿,
ñàíòåõíiêè.
Òåë.0-97-585-23-75.
Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
ïiäëîã.
Òåë.0-68-492-80-58.

Îïàëåííÿ, ìîíòàæ.
Òåë.0-68-273-88-08.
Ïðîêëàäàííÿ êàíàëiçàöié òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà
ðóáàíi
(“÷óðêè”,
“ìåòðiâêè”),
òâåðäèõ
ïîðiä.
Òåë.0-96-974-45-61.
Äðîâà òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi,
ìåòðiâêè. Äîñòàâêà. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-287-29-66.
Äðîâà, ðóáàíi (âiä 25 ñì äî 80
ñì), öiëi, “ìåòðiâêè”, “äâîõìåòðiâêè”,
òâåðäèõ
ïîðiä.
Ïîìiðíi
öiíè.
Äîñòàâêà. Òåë.0-67-251-27-22.

Ìîíòàæ òà
îáñëóãîâóâàííÿ
îïàëþâàëüíèõ
ñèñòåì

Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
ïiäëîã.
Òåë.0-68-492-80-58.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè
ïî îáëàñòi.
Òåë.:0-67-380-89-30,
0-93-852-76-30.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ êðèíèöü ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì, á’ºìî êàìiíü,
ïðîõîäèìî
ïëàâóíè.
Êiëüöÿ
çàâîäñüêi (çîâíiøíié d=1,2 ì,
âíóòðiøíié d=1 ì). Êîïàºìî êðèíèöi
ç âîäîþ 5-6 ì. Êîïàþòü óñi, à ìè
ðîáèìî âîäó. Íåìàº âîäè - íåìàº
ðîçðàõóíêó. Òåë.0-96-435-35-30.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-004-47-70.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí. Âåëèêèé
äîñâiä. Ïîìiðíi öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
æèòëîâèõ áóäèíêiâ 1-é
òà 2-é ïîâåðõè.
Òåë.:067-351-71-75,
0-98-237-55-07.

Ðåñòàâðàöiÿ âàíí,
äóøîâèõ ïiääîíiâ ó âàñ
âäîìà.
Òåë.:0-68-253-35-33,
0-67-171-71-15.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
ïiíîïëàñòîì, ìiíâàòîþ.
Âñi âèäè øòóêàòóðåííÿ.
ª Ðèøòóâàííÿ.
Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Òåë.0-96-944-15-29.

Ñàíòåõíiêà, âñi âèäè
ñàíòåõíi÷íèõ ðîáiò,
ïàÿííÿ, ïðîºêòóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ ãëèáèííèõ
íàñîñiâ.
Òåë.0-96-600-28-58.

Âàíòàæíèêè íåäîðîãî òà øâèäêî
âèêîíàþòü
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
âèíåñåííÿ ìàòåðiàëiâ, äåìîíòàæ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-68-516-66-92.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.

Êîïàºìî, ÷èñòèìî òà
ïîãëèáëþºìî êðèíèöi â
áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-457-54-74.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè, òåïëîâi
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.

Ðåìîíò çâàðþâàëüíèõ
iíâåðòîðiâ òà iíøèõ
ñêëàäíèõ åëåêòðîííèõ
ïðèñòðî¿â. Àäðåñà:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45.
Òåë.0-67-382-16-90.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, “êîðî¿ä”,
“øóáà”, ñàéäèíã. Òåë.0-97-585-23-75.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, ïiíîïëàñò òà
ìiíâàòà. Íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿
øòóêàòóðêè, êîðî¿ä, áàéðàìiêñ òà
iíøi âèäè. Òåë.0-98-357-57-86.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Âèñîòíi ðîáîòè.
Øâèäêî. ßêiñíî.
ïîìiðíi öiíè. Ïðàöþºìî
ïî ìiñòó òà îáëàñòi.
Òåë.0-67-117-09-85.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Äåêîðàòèâíi
øòóêàòóðêè, êîðî¿ä,
áàðàí÷èê, ìîçà¿êà.
Âëàñíå ðåøòóâàííÿ.
Øâèäêî, ÿêiñíî.
Òåë.0-98-980-78-75.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì
Òðåêåð ç ïàíåëëþ íà 10 àáî 20
ñîíÿ÷íèõ
áàòàðåé.
Òåë.:0-67-311-38-74, 0-96-820-96-90.

Ñåïòèêè áåç âiäêà÷óâàííÿ òà êëàñè÷íi. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,
ïàëåòè, iíøå)
Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿
ïðîäóêöi¿: äðîâà, ïåëåòè, áðèêåòè,
äåðåâíå âóãiëëÿ, ðóáàíi ãiëêè.
Äîñòàâêà
ïî
ìiñòó.
Òåë.096-533-59-06.
Äåðåâà
âèøíi,
ÿáëóíi
áåçêîøòîâíî, çðiçàííÿ òà ñàìîâèâiç.
Òåë.0-68-202-96-31.
Äðîâà ìåòðîâi, ðóáàíi, âiäõîäè, 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Òåë.0-97-540-72-37.

Ñâåðäëîâèíè àðòåçiàíñüêi ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä,
ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Áåòîíîçìiøóâà÷, 5.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
Áåòîíîçìiøóâà÷, á/â, ðîáî÷èé
ñòàí. Òåë.0-98-568-79-47.

Îðåíäà
Çäàºòüñÿ â îðåíäó ìåòàëåâà
îïàëóáêà ç óñiìà êîìïëåêòóþ÷èìè.
Òåë.0-97-193-74-41.
Çäàì áóäiâåëüíå ðèøòóâàííÿ,
ïîëåãøåíå,
iç
íàñòèëîì.
Òåë.0-67-381-13-40.
Çäàì â îðåíäó áåòîíîçìiøóâà÷,
220 Â, 165 ë. Ìîæëèâà äîñòàâêà.
Òåë.:0-67-835-96-32, 0-98-398-54-23.

Ïîñëóãè ñïåöòåõíiêè

Àâòîêðàí-ìàíiïóëÿòîð, äîâæèíà
ñòðiëè 9 ì, êóçîâ 7,5 ì, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-310-58-09.

Ìiíiåêñêàâàòîð Âîëüâî
âèêîíàº áóäü-ÿêi
çåìåëüíi ðîáîòè.
Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà
êîïàííÿ òà
çàâàíòàæåííÿ 4 ì.
Òåë.:0-50-200-75-39,
097-97-93-678.
Íàäàºìî ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì, 3
òîííè.
Òåë.0-98-762-32-76.
Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà
êîïàííÿ 3 ì.
Òåë.0-67-314-04-22.
Ïîñëóãè åâàêóàòîðà äî 2 ò,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà iíøi ìiñòà
Óêðà¿íè, à òàêîæ ïî ªâðîïi.
Òåë.0-98-860-50-70.
Ïîñëóãè
åêñêàâàòîðà,
îá’ºì
êîâøà - 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ
ðîáiò: êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ,
òðàíøåé òà iíøå. Òåë.067-377-19-94.
Ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðà,
àâòîâèøêè (âèñîòà ïiäéîìó 22 ì),
ÿìîáóðà (äiàìåòð áóðiííÿ âiä 35 ñì
äî 60 ñì). Òåë.0-67-786-10-22.
Ïîñëóãè ìiíiåêñêàâàòîðà, êîâøi:
30
ñì,
40
ñì,
60
ñì.
Òåë.0-97-886-97-77.

Êðiñëà ñïàðåíi, ïî 3 øò., äëÿ
îôiñiâ òà ïðèìiùåíü çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ. Òåë.067-750-15-23.

Ïðîìèñëîâå,
õàð÷îâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Åëåêòðîãðèëü, 6 êóð, ìàéæå
íîâèé, 8.300 ãðí. Òåë.0-96-104-04-77.

Âåðñòàòè
Ïðîäàì

Âåðñòàò ñòðîãàëüíèé, 220 Â,
5.000 ãðí. Òåë.0-98-878-08-93.
Ñòië ñëþñàðíèé, 1.199 ãðí., á/â,
òîðã. Òåë.0-68-172-09-91.

Ñèðîâèíà
Êóïëþ

Ìàêóëàòóðó
ïîñòiéíî
çàêóïîâóºìî.
Ñàìîâèâåçåííÿ.
Òåë.0-67-757-18-84.
Ìàêóëàòóðó,
ïëiâêó.
Òåë.0-96-150-87-81.

Ïðèéìàºìî ìàêóëàòóðó.
Ñàìîâèâåçåííÿ àáî íà
òåðèòîði¿ ïiäïðèºìñòâà.
Òåë.0-98-819-19-53.

ÏÎÑËÓÃÈ

Ïðîäàì áiçíåñ
Äiþ÷èé áiçíåñ
(âèðîáíèöòâî ïîáóòîâî¿
õiìi¿), 13.000.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-27-88.
Ïðîäàì 12 ãà ïîëÿ (ïiäâåäåíi
âîäà,
åëåêòðèêà),
º
áóäèíîê,
ìàéñòåðíÿ ïðèùåïëåííÿ ãîðiõiâ 300
êâ.ì,
1.450.000
ãðí.
Òåë.093-579-99-61.

Áóõãàëòåðiÿ, àóäèò,
ôiíàíñè

Íàäàííÿ ïîñëóã ïî âåäåííþ
ïîäàòêîâîãî òà áóõãàëòåðñüêîãî
îáëiêó þðèäè÷íèõ òà ôiçè÷íèõ îñiá
íà äîìó. Îïëàòà ïîñëóã äîãîâiðíà,
çàëåæèòü âiä ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ
òà iíøîãî. Òåë.0-98-886-51-25.

Åêñïåðòè. Áðîêåðè.
Ñòðàõóâàííÿ

Îðãàíiçàöiÿ çîâíiøíüî-åêîíîìi÷
íî¿ äiÿëüíîñòi. Ìèòíà ëîãiñòèêà.
Òðàíñïîðòíî-åêñïåäèöiéíi ïîñëóãè
ïî
Óêðà¿íi
òà
ªÑ.
Ñàéò:
https://twlogistik.com.ua.
Òåë.:0-97-084-19-42, 0-67-738-72-41.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié. Îöiíêà

Áóäü-ÿêi ïðîºêòè. Äîïîìîãà ç
äîêóìåíòàìè. Çäà÷à â åêñïëóàòàöiþ.
Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðîºêòíi
ðîáîòè,
âèðiøåííÿ
ïèòàíü
â
iíñòàíöiÿõ.
Òåë.0-98-197-75-00.

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

Àâòîìîáiëi â Õìåëüíèöüêîìó avto.km.ua
Íåðóõîìiñòü â Õìåëüíèöüêîìó dim.km.ua

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â
Õìåëüíèöüêîìó - jobs.km.ua
Õìåëüíèöüêà
äèðåêöiÿ ÂÀÒ
“Óêðòåëåêîì” - hm.ukrtelecom.ua
Õìåëüíèöüêà
iíôîðìàöiéíà
ìåðåæà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæiâ mereja.km.ua
Õìåëüíèöüêà ìiñüêà ðàäà khmelnytsky.com
Õìåëüíèöüêà îáëàñíà ãàçåòà “ª”
- ye.ua
Õìåëüíèöüêà îáëàñíà äåðæàâíà
àäìiíiñòðàöiÿ - adm.km.ua
Õìåëüíèöüêèé
iíôîðìàöiéíèé
ïîðòàë - khmelnitskiy.info

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: 1-êiìíàòíà
êâàðòèðà, 30,9 êâ.ì, çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà îáë., ì.Õìåëüíèöüêèé,
Ëüâiâñüêå øîñå,47, êâ.723. Äàòà òîðãiâ:
22.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹428031;
2-êiìíàòíà êâàðòèðà, 83,1 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé,
âóë.Ï’ÿòíèöüêà,1Á, êâ.2. Äàòà òîðãiâ:
22.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹427751;
2-êiìíàòíà êâàðòèðà, 85 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé,
âóë.
Ï’ÿòíèöüêà,1Á, êâ.6. Äàòà òîðãiâ:
22.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹427710;
çåìåëüíà
äiëÿíêà,
0,15
ãà,
Ê/¹6825085100:01:001:0025,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ñ.Îëåøèí,
âóë.Îñòðîâñüêîãî,86. Äàòà òîðãiâ:
22.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹427706.
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
íåæèòëîâà áóäiâëÿ (ïðèìiùåííÿ
êîðiâíèêà), 1580,3 êâ.ì, çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà îáë., Ñëàâóòñüêèé ð-í,
ñ.Ñòàðèé Êðèâèí, âóë.Ïåðåìîãè,133.
Äàòà òîðãiâ: 27.07.2020ð., î 09.00
ãîä. Ñàéò: https://setam.net.ua Ëîò
¹429606 (óöiíåíî ëîò ¹421952).

Ââàæàòè íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ÓÁÄ íà
iì’ÿ
Ñåìüîíîâà
Âîëîäèìèðà
Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ÌÂ¹005328, âèäàíå íà
iì’ÿ
Ãðèíüîâà
Ðóñëàíà
Àíàòîëiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ÌÂ¹005422, âèäàíå íà
iì’ÿ
Ñìàãðîâè÷à
Àíäðiÿ
Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ñåði¿ ÀÁ¹452358,
âèäàíå 06 ëèïíÿ 2016 ð. íà iì’ÿ
Ñóõîâiÿ Iãîðÿ Äìèòðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié, âèäàíå íà iì’ÿ
Ïîçäíÿêîâà Âàëåðiÿ Âiòàëiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ
íà
iì’ÿ
Ïîëÿêà
Â’ÿ÷åñëàâà
Âàëåðiéîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåöiàëiñòà
¹788434 âiä 01.06.1988 ð., âèäàíèé
ÕÒIÏÎ íà iì’ÿ Êàñïðîâî¿ Iðèíè
Ïàâëiâíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.

1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì
143 000 ãðí. Äóáîâå,
Îáëàñíà ëiêàðíÿ, 16
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë íà 3 ñiì’¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
149 500 ãðí. Äóáîâå, îáëàñíà
ëiêàðíÿ, 18 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí,
ñàíâóçîë,
êóõíÿ
íà
4-õ.
Òåë.097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

163 800 ãðí. Ïîëiêëiíiêà, 6/9, 19 êâ.ì,
êàïðåìîíò, ñàíâóçîë íà
4 ñiì’¿. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
175 000 ãðí. Ðàêîâå, êiìíàòà â
3-êiìíàòíié
êâàðòèði.
Òåë.:0-68-583-49-56, 0-68-596-94-25.

182 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, Êóð÷àòîâà
(“Íåâà”), 3/5, 18 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
220 000 ãðí. Òåðíîïiëüñêà âóë.,
7/9, 18 êâ.ì. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

413 000 ãðí. 2/5, 36 êâ.ì, Öåíòð,
ãàðíèé ñòàí, òèõå ìiñöå. Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ. Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð
Áîãäàí.

485 000 ãðí. Ïîäiëüñüêà, 6/9, 35
êâ.ì, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
499 000 ãðí. Ïîäiëëÿ, 35/20/6,
2/5, ëi÷èëüíèêè, öåíòðàëiçîâàíå
õîëîäíå òà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ.
Òåë.0-96-244-49-33.

520 000 ãðí. Öåíòð,
(Ìèñëèâñòâî-Ðèáàëüñòâ
î), 3/5, 33 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
614
100
ãðí.
Öåíòð,
âóë.Øåâ÷åíêà, 7/9, 42 êâ.ì, í/á
(Àêàäåììiñòå÷êî), íåêóòîâà, çäà÷à ñåðïåíü 2020 ðîêó, 0% êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
768 500 ãðí. Öåíòð (ïëÿæ), öåãëà,
í/á, ðåìîíò, 7/10, 41 êâ.ì, iíä/î,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
809 575 ãðí. Öåíòð, Ñòàðîìiñüêà
(Ïðèìàêîâà), 7/10, 47/19/12, íîâèé
åëiòíèé áóäèíîê, iíä/î, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
11 500 ãðí./êâ.ì. Öåíòð, 7/10, 43,2
êâ.ì, ÿêiñíà çäà÷à, º ðiçíi êâàäðàòóðè
òà ïëàíóâàííÿ, âiä çàáóäîâíèêà, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

19

18 200 ãðí./êâ.ì. Öåíòð,
Ïàðêîâà (“Ñîíå÷êî”),
3/10, ãîòîâèé áóäèíîê,
1-, 2-, 3-êiìíàòíi
êâàðòèðè, ðiçíà ïëîùà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Íèæíÿ Áåðåãîâà,2, 1-êiìíàòíà,
íîâîáóäîâà,
45
êâ.ì.
Òåë.0-67-384-40-33.

Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë
367 000 ãðí. 4/5, 32 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà, ãàðíå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ,
öåãëà.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Ðàêîâå
442 000 ãðí. Ðàêîâå, Ïîëiêëiíiêà,
3/5, 33/-/7, êàïðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
450
000
ãðí.
Ðàêîâå,
âóë.Äîâæåíêà, 5/9, 36/18/7,5,
çäàíèé áóäèíîê. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
450 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ðàêîâå, 1ê., 4/5, 32,5 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.
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Í/á, 1-, 2-,
3-êiìíàòíi êâàðòèðè,
ðiçíà ïëîùà.
Ðîçòåðìiíóâàííÿ
îïëàòè äî çàâåðøåííÿ
áóäiâíèöòâà.
Òåë.:0-67-382-90-70,
0-50-421-30-99.

Äóáîâå
427 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äóáîâå, 1ê., 4/10, 40 êâ.ì, çäàíà
íîâîáóäîâà,
ïiäêëþ÷åíi
âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
630 000 ãðí. Âåëèêà íîâîáóäîâà,
iíä/î, 63 êâ.ì, ìîæíà çðîáèòè
2-êiìíàòíó. Òåë.0-97-334-45-83.

470 000 ãðí. Äóáîâå,
Êóïðiíà, 48/-/14,
ãîòîâèé áóäèíîê,
÷èñòîâi ñòÿæêè.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
415 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 3/5, 32
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Ãðå÷àíè áëèæíi
364 000 ãðí. Íàñîëîäà, 24/-/5,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

480 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ãðå÷àíè áëèæíi, 1ê., 6/10, 45 êâ.ì,
çäàíà íîâîáóäîâà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿¿.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
486 000 ãðí. Ãðå÷àíè, âóë.Îëiìïiéñüêà, 38 êâ.ì, 3/9, íåêóòîâà, ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

552 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà
âóë. (çóïèíêà), 8/10,
50 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

837 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
“Ïàðêîâèé áóëüâàð”, 49 êâ.ì,
ðåìîíò,
ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ãðå÷àíè áëèæíi, Êóð÷àòîâà, 1ê.,
4/9,
32
êâ.ì,
“êîñìåòèêà”,
òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Âèñòàâêà
365 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 3/5,
30 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

400 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
415 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, 1ê., 5/9, 35 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí, íåêóòîâà. Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
455 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 2/5,
33 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
472 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîñïåêò
Ìèðó, 3/9, 32/17/7,5, ãàðíèé ñòàí,
çàëèøàþòü
ìåáëi
íà
êóõíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

567 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòåë),
çäàíà í/á, öåãëà, 7/10, 55 êâ.ì,
íåêóòîâà, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
570 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà í/á,
54 êâ.ì, 8/10, iíä/î, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ, íàäiéíèé çàáóäîâíèê.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
595 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà òà
çàñåëåíà í/á, 47 êâ.ì, 4/9,
íåêóòîâà, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
Ðàóø. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
649 200 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á,
43 êâ.ì, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, iíä/î,
ÁóäÀëüÿíñ. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

450 000 ãðí. 5/10, 46 êâ.ì, çäàíà
íîâîáóäîâà,
âèêîíàíî
áàãàòî
âíóòðiøíiõ ðîáiò, ãàðíå ìiñöå.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
450 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî (ÒÖ
“Àãîðà”), 9/10, 37 êâ.ì, íîâîáóäîâà,
÷óäîâå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
466 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïàíàñà Ìèpíîãî (ÒÖ “Àãîðà”), 1ê.,
9/10, 36 êâ.ì, çäàíà íîâîáóäîâà.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.
550 000 ãðí. Êàðìåëþêà, 2/9,
39,6 êâ.ì, ëi÷èëüíèêè íà âñå,
íåêóòîâà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.0-98-234-15-27.
750 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 42
êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 5/10, iíä/î.
Òåë.0-68-275-80-99.
750 000 ãðí. Öåãëÿíèé áóäèíîê,
íåêóòîâà, 2-é ïîâåðõ, 46 êâ.ì.
Òåë.0-93-545-78-92.
784 700 ãðí. Âèñòàâêà, Ìàçóðà,
5/12, 43 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
òåïëà ïiäëîãà, ÿêiñíi ìàòåðiàëè, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà
380 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
2/9, 40 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïîðÿä
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
428 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 9/10, 41 êâ.ì, í/á çäàíà,
iäåàëüíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
430 000 ãðí. 8/10, 44 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, äóæå çðó÷íå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ
áóäèíêó.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

450 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèðíîãî
(êiíöåâà), 40/-/9,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

616 400 ãðí. Êàðìåëþêà,
“Ðàóø”, 0% êîìiñi¿,
2/10, 45,5 êâ.ì, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.0-97-681-37-11.
650 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
8/10, 46 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
âìîíòîâàíà êóõíÿ, iäåàëüíå ìiñöå.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

690 000 ãðí. Àãîðà,
6/10, 50/-/14,
êàïðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, çàáóäîâíèê
Ðàóø.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
745 000 ãðí. Ëiñîãðèíiâåöüêà,
öåãëà, 6/12, í/á çäàíà, 67,4 êâ.ì,
íåêóòîâà,
iíä/î,
ìîæëèâå
ïåðåïëàíóâàííÿ
â
2-êiìíàòíó.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

8 000 ãðí./êâ.ì.
Êàðìåëþêà,5, 41,35
êâ.ì, íîâîáóäîâà, ì/ï
âiêíà, iíä/î. ÆÊ
“Áàðâè”.
Òåë.0-97-101-99-29.

650 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïàíàñà Ìèpíîãî, 1ê., 2/9, 40 êâ.ì,
ñâiòëà, ïðîñòîðà êâàðòèðà ç ãàðíèì
ðåìîíòîì.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
420 000 ãðí. ïàðê
iì.I.Ôðàíêà, 1/2,
40/-/6, ãàðíèé ñòàí,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

459 000 ãðí. Ïðèáóçüêà âóë., 3/9,
50 êâ.ì, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ãàðíèé
ñòàí. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
529 340 ãðí. Öåíòð, 51 êâ.ì,
Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.097-909-08-42. Ðiåëòîð Îëi÷êà.

530 000 ãðí. Öåíòð,
âóë.Ãàãàðiíà (“Ìðiÿ”),
3/5, 43/-/6, êiìíàòè
ðîçäiëüíi, æèòëîâèé
ñòàí, âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

528 000 ãðí. Öåíòð, Ãàãàðiíà
(“Ìðiÿ”), 3/5, 45/27/6,5, íåêóòîâà,
íà êóõíi ìåáëi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
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569 750 ãðí. Ëèáiäü
Ïëàçà, 42 êâ.ì, 3/5,
îêðåìi êiìíàòè, íåêóòîâà, ìåáëi òà òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
650 000 ãðí. 5/9, 50 êâ.ì, í/ï,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
íåêóòîâà,
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
960 000 ãðí. Öåíòð,
ïàðê iì.I.Ôðàíêà,
80/-/15, êàïðåìîíò,
ãàðíèé çàáóäîâíèê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
215
000
ãðí.
Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ, 7/10, 74
êâ.ì, iíä/î, Ðàóø, 0% êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 400 000 ãðí. Öåíòð, 2/9, 64
êâ.ì, öåãëà, óòåïëåíà, íåêóòîâà,
äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò,
äàõîâà
êîòåëüíÿ,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-50-376-37-88.
1 400 000 ãðí. Öåíòð, öåãëà,
àâòîðñüêèé äèçàéí, 2/9, 62 êâ.ì,
íåêóòîâà, ïiñëÿ ðåìîíòó, + îêðåìî
ïiä
áóäèíêîì
ãàðàæ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.:0-97-116-44-00,
0-50-376-37-88.
10
500
ãðí./êâ.ì.
Öåíòð,
Ïðèáóçüêà, “Ñïîðò-Ñiòi” (“Åêñiìáàíê”),
8/10,
74
êâ.ì,
iíä/î.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

Äîïîìîæåìî øâèäêî ïðîäàòè
Âàøó êâàðòèðó. Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.

Çàãîòçåðíî
1 200 000 ãðí.
Çàãîòçåðíî, 4/9, 75 êâ.ì,
äâà áàëêîíè, óòåïëåíà,
ç ìåáëÿìè, òåõíiêîþ,
ïàðêîâêà, âîðîòà,
áóäèíêó 12 ðîêiâ.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-203-16-33.

Ðàêîâå
615 000 ãðí. Ðàêîâå, ðåìîíò, 3/5,
42 êâ.ì. Òåë.0-67-384-16-24.
Ðàêîâå, ðåìîíò, íîâèé áóäèíîê,
iíä/î, ñïàëüíÿ òà êóõíÿ-"ñòóäiÿ", 2-é
ïîâåðõ,
öåãëà,
904.400
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Äóáîâå
437 000 ãðí. Ãîðîäîâiêîâà âóë.,
1/2, 50 êâ.ì. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
459 000 ãðí. Äóáîâå, I.Ôðàíêà,
1/2, 40 êâ.ì, êiìíàòè ïðîõiäíi,
æèòëîâèé ñòàí, ì/ï âiêíà, iíä/î.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
600 000 ãðí. Ñiöiíñüêîãî âóë.,
2/2, 64 êâ.ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò,
ì/ï âiêíà, ðîçäiëüíi êiìíàòè, º ãàðàæ
òà êëàäîâêà. Òåë.0-97-772-80-42.

Ïiâäåííî-Çàõiä
346 000 ãðí.
Àâòîñòàíöiÿ ¹5, ó
ãóðòîæèòêó,
39 êâ.ì, ç ÿêiñíèì
ðåìîíòîì òà ÷àñòêîâî
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.0-97-317-41-70.
420 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 3/5,
45/-/6, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
520 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
öåãëà, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 45 êâ.ì,
íåêóòîâà. Òåë.0-96-459-24-65.
525 000 ãðí. 2/9, 49 êâ.ì,
êâàðòèðà, â ÿêó ìîæíà çàñåëÿòèñÿ òà
ïðîæèâàòè, ïîðÿä çóïèíêà, íåêóòîâà.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

532 000 ãðí. Êàì`ÿíåöüêà,151,
48,5 êâ.ì, 1/2, ìîæëèâî, ïiä
êîìåðöiþ, òîðã. Òåë.0-98-383-22-96.
540 000 ãðí. Ñêîâîðîäè âóë., 2/5,
44
êâ.ì,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

567 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 4/5,
îêðåìi êiìíàòè, öåãëà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
588 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 4/9, 49
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
603 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå,
öåãëÿíèé áóäèíîê, 1/5, 45/27/6,
îêðåìi êiìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, òîðã.
Áåç êîìiñi¿. Òåë.0-97-698-35-13.
1 164 500 ãðí. 2ê., 7/10, 65/-/12,
ã/ê, í/á, òåïëà ïiäëîãà, iíä/î,
çàëèøàþòüñÿ óñi ìåáëi òà òåõíiêà,
âiëüíà, òîðã. Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.
1 188 150 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
722 000 ãðí. Ãðå÷àíè (Íàñîëîäà),
1/9, 51/27/8, áóäèíîê öåãëÿíèé,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, îêðåìèé
âõiä. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

Ãðå÷àíè äàëüíi
665 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 1/9,
59 êâ.ì, í/ï, öåãëà, íåêóòîâà, ì/ï
âiêíà, ÷àñòêîâî ìåáëi, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
468 000 ãðí. 2/5, 46 êâ.ì,
ðîçäiëüíi
êiìíàòè,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.

470 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Åëåêòðîíiêà
(Çàði÷àíñüêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
505 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 2/5, 44
êâ.ì, êâàðòèðà, â ÿêó ìîæåòå
çàñèëÿòèñÿ i æèòè, 2 õâ. äî çóïèíêè.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
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984 200 ãðí. Îçåðíà, Çàëiçíÿêà,
5/10, 66,7 êâ.ì, í/á, çàêðèòèé äâið,
2 âåëèêèõ áàëêîíè, ìåáëüîâàíà
êóõíÿ,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

675 000 ãðí. Öåíòð, 3ê., 63 êâ.ì,
íîâå
ïëàíóâàííÿ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

507 000 ãðí.
Âèñòàâêà, 2/10, 45/-/14,
ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
çàáóäîâíèê Äiòà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
555 000 ãðí. Ñâîáîäè,
47 êâ.ì, “êîñìåòèêà”,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Öiíà ç îôîðìëåííÿì.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
636 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà í/á,
56 êâ.ì, 3/10, iíä/î, íåêóòîâà,
øòóêàòóðêà,
êîòåë,
âäàëå
ïëàíóâàííÿ. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
650 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, 2ê., 9/10, 65 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, óñi êîìóíiêàöi¿
ïiäêëþ÷åíi.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

750 000 ãðí.
Òðóäîâà,5, “Çåëåíèé
êâàðòàë”, 73 êâ.ì, 9/10,
íîâîáóäîâà, âiä
çàáóäîâíèêà.
Òåë.0-67-381-84-22.
780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
850 000 ãðí. Âèñòàâêà, 5/10, í/á,
64 êâ.ì, íîâèé ðåìîíò, áëèçüêî
çóïèíêà, ãàðíå ìiñöå, 2 ëîäæi¿,
çàáóäîâíèê
“ÁóäÀëüÿíñ”.
Òåë.098-077-02-49.

1 117 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà, öåãëà,
6/10, 62 êâ.ì, çäàíà í/á,
ðåìîíò, íåêóòîâà, äâið
çàêðèòîãî òèïó,
ïàðêîìiñöå.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Çäàíà
íîâîáóäîâà,
7/10,
92/45/14, ç óñiìà âèòðàòàìè
992.000 ãðí. Òåë.098-173-85-93.
Áiëüøå íà dim.km.ua/174768

Îçåðíà
572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

680 000 ãðí. Îçåðíà
(Äàíà), í/ï, 52 êâ.ì,
“êîñìåòèêà”, íåêóòîâà,
ì/ï âiêíà, âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.097-867-14-74. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
688 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/10, 68 êâ.ì, í/á çäàíà, ïiäêëþ÷åíi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
702 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèðíîãî âóë.,
8/10, 50 êâ.ì, ðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
750 000 ãðí. Îçåðíà, í/á ç
ðåìîíòîì, 65 êâ.ì, 2/10, ïiäiãðiâ
ïiäëîãè, ïîðÿä ñàäî÷îê, øêîëà,
ãàðíå ìiñöå. Òåë.0-98-077-02-49.
760 000 ãðí. Êàðìåëþêà, 6/10,
67/42/12, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

827 000 ãðí. Îçåðíà,
Êàðìåëþêà, 6/9,
67/34/17, íîâèé
áóäèíîê, ºâðîðåìîíò,
âìîíòîâàíà êóõíÿ, â
êîðèäîði øàôà-êóïå,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
880 000 ãðí. Òðè
Âåäìåäi, 3/10, 70/-/14,
êàïðåìîíò (ðåìîíòó
ïiâ ðîêó), ìåáëi, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

729 000 ãðí. Öåíòð, 3/5,
íåêóòîâà, ìåáëi
çàëèùàþòüñÿ, öåãëà, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
810 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð, Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ, 3ê.,
4/9, 60 êâ.ì, êâàðòèðà ó ãàðíîìó
ñòàíi, ì/ï âiêíà. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
998 000 ãðí. Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà
âóë., 3ê., 6/10, 95 êâ.ì, íîâîáóäîâà
çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿,
áóäèíîê
îáæèòèé.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
1 065 000 ãðí. Ïîëiïøåíå
ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
9/10, íåêóòîâà. Òåë.0-67-676-81-85.

1 282 500 ãðí.
Ìèñëèâñòâî-Ðèáàëüñòâî
, 2/16, í/á, ç ðåìîíòîì,
âìîíòîâàíi ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
1 485 000 ãðí. Öåíòð, 3/9, 74
êâ.ì,
íåêóòîâà,
3
ëîäæi¿,
äèçàéíåðñüêèé åâðîðåìîíò, iíä./î,
ïiäiãðiâ ïiäëîãè, êîíäèöiîíåð, 4
øàôè-êóïå,
ìåáëüîâàíà,
çàëèøàþòüñÿ âñi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.0-97-393-94-06.

Ðàêîâå
Ðàêîâå, ÀÒÁ, 68 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå
630 000 ãðí. Äóáîâå, Êîçà÷à, 3/5,
60/37/6,5, òåðìiíîâèé ïðîäàæ.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ïiâäåííî-Çàõiä

927 500 ãðí. Îçåðíà, öåãëà, çäàíà
òà çàñåëåíà í/á, iíä/î, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ: ïîâíà êîìïëåêòàöiÿ,
Ðàóø. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

572 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Õîòîâèöêüîãî, 62/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

8 000 ãðí./êâ.ì.
Êàðìåëþêà,5, 61,74
êâ.ì, íîâîáóäîâà, ì/ï
âiêíà, iíä/î, óòåïëåíèé
áóäèíîê. ÆÊ “Áàðâè”.
Òåë.0-97-101-99-29.

720 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 1/9,
ïàíåëü, íåêóòîâà, 64 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí, òîðã. Òåë.0-96-223-31-30.
840 000 ãðí. 9/10, 92 êâ.ì, ö,
iíä/î, áóäèíîê çäàíèé i îáæèòèé,
ãàðíå ïëàíóâàííÿ. Îôîðìëåííÿ 2%.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

730 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 6/9,
68,7 êâ.ì, ïàíåëü, íåêóòîâà, óòåïëåíà,
ëi÷èëüíèêè,
çàëèøàºòüñÿ
êóõíÿ.
Ðîçâèíåíà iíôðàñòðóêòóðà: ìàãàçèíè,
ñàäî÷îê, øêîëà, ëiêàðíÿ, ïîëîãîâèé
áóäèíîê,
ðå÷îâèé
ðèíîê.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òîðã. Òåë.068-823-65-59.
854 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Õîòîâèöüêîãî âóë., 7/10, 69 êâ.ì,
ðåìîíò, íåêóòîâà, òåïëà òà ñâiòëà,
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-654-16-26. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
858 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 6/10,
90 êâ.ì, í/á çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

960 000 ãðí. Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêà, 1/5,
62/-/8, ãàðíèé ñòàí,
ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè áëèæíi
742 000 ãðí. Ãðå÷àíè,
3/10, 90 êâ.ì, í/á çäàíà,
ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Ãðå÷àíè äàëüíi
755 000 ãðí. Ïiâíi÷íà âóë., 4/10,
88 êâ.ì, çäàíà í/á, æèâóòü ñóñiäè,
ïîðÿä çóïèíêà, ñàäîê, øêîëà.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Âèñòàâêà
630 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, ð-í
“Äóìêè”, 51 êâ.ì, 5-é ïîâåðõ. Íå
ïîñåðåäíèê. Ðiºëòîðàì íå òóðáóðâàòè.
Òåë.:099-310-16-41, 097-016-57-66.
728 000 ãðí. 4/9, 68 êâ.ì, í/ï,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
íåêóòîâà,
çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
798
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, 3/5, 66/38/9, ãàðíèé
ñòàí, êàïðåìîíò, ìåáëi íà êóõíi òà ïî
êâàðòèði
çàëèøàþòü
çà
äîìîâëåíiñòþ, âäàëå ïëàíóâàííÿ,
óòåïëåíà ç çîâíi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

957 000 ãðí. Âèñòàâêà
(Òåìï), öåãëà, í/ï, 7/9,
67 êâ.ì, êàïðåìîíò,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
980 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ìàçóðà âóë., 4/10,
88/50/14, êðàùà
êîìïàíiÿ, ÷èñòîâi
ðîáîòè, ñòÿæêà, áàòàðå¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 040 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ùåðáàêîâà, 4/10, 88 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ
(÷èñòîâi ðîáîòè). “Ìiñüêå ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
1 539 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà
678 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/9, 74 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, íåêóòîâà,
ïîðÿä
iíôðàñòðóêòóðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
775 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, 3ê., 7/9, 67,5 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

780 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèpíîãî,
73 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
827 000 ãðí. Îçåðíà (Äàíà),
öåãëà, 5/9, 82 êâ.ì, “êîñìåòèêà”,
ì/ï
âiêíà,
íåêóòîâà,
ìåáëi.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 180 500 ãðí. Îçåðíà, öåãëà, 110
êâ.ì, 1/9, òðè âõîäè â êâàðòèðó,
êóõíÿ 23 êâ.ì, ìîæëèâî, ïiä
êîìåðöiþ. Òîðã. Òåë.0-97-780-32-53.

13 500 ãðí./êâ.ì.
Îçåðíà, 2/3, 80/-/14,
ãîòîâèé áóäèíîê,
ïàðêîìiñöå. Ìîæëèâà
âiäñòðî÷êà íà 2 ðîêè.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

4-êiìíàòíi
ïðîäàì
Âèñòàâêà
Ìèðó ïðîñïåêò (êîñòüîë), 4ê.,
80/65/9, 9/9, º òåõïîâåðõ,
ëi÷èëüíèêè,
êîíäèöiîíåð.
Òåë.098-173-85-93.
Áiëüøå
íà
dim.km.ua/174769

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

770 000 ãðí. ×àñòèíà áóäèíêó, 2
êiìíàòè, 55 êâ.ì, ií./î, êàíàëiçàöiÿ.
Òåë.0-97-999-20-62.
7 573 500 ãðí. Öåíòð, ïiä æèòëî
àáî êîìåðöiþ, 601 êâ.ì, 3 ïîâåðõè,
äiëÿíêà 13 ñîòîê, áàñåéí 10 ì.
Òåë.:0-67-381-72-27, 0-67-382-06-60.

Çàãîòçåðíî
1 200 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
170 êâ.ì, 5 ñîòîê çåìëi. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-932-02-10.

Ðàêîâå
265 000 ãðí. Ðàêîâå, ñòàðèé
àåðîäðîì,
ïiâ
áóäèíêó.
Òåë.0-98-608-09-57.
665 000 ãðí. Ãàëü÷åâñüêîãî
(Ãàéäàðà), ÷àñòèíà áóäèíêó, 52 êâ.ì,
3,6 ñîò. Òåë.0-97-103-43-77.

1 700 000 ãðí. 110 êâ.ì,
íîâèé, çàòèøíèé,
êîìôîðòíèé áóäèíîê,
4 ñïàëüíi, âiòàëüíÿ ç
êàìiíîì, ìàêñèìóì
âíóòðiøíiõ ðîáiò, âëàñíå
ïîäâið’ÿ, ñóïåðìàðêåò,
çóïèíêà, øêîëà, ñàäî÷îê
ïîðÿä.
Òåë.067-306-20-28.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Äóáîâå
1 040 000 ãðí. Äóáîâå,
ì-í “Õëiáîñîë”,
80/-/14, ãàðíèé ñòàí,
ãàðàæ, ïðèáóäèíêîâi
ïðèìiùåííÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 5 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

730
000
ãðí.
Äóáîâå,
âóë.Êîðîëåíêà, 50 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
êàíàëiçàöiÿ, 5,5 ñîò., õîðîøå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-249-27-78.
13
500 ãðí./êâ.ì. Äóáîâå,
âóë.Ñòàâêîâà,34, áóäèíîê (êîðîáêà),
210 êâ.ì, íà áåðåçi ð.Êóäðÿíêà, ì/ï
âiêíà, ñâiòëî, îïàëåííÿ (áàòàðå¿,
êîòåë),
êðèíèöÿ,
äåðåâ’ÿíèé
áóäèíî÷îê (àëüòàíêà), 20 êâ.ì, 10
ñîò. + 6 ñîò. çåìëi, îãîðîäæåíî.
Òåë.0-93-910-57-27.
Äóáîâå, êîëèøíié òàíêîäðîì, 280
êâ.ì, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, 2 êîòëà
(ãàç, äðîâà), ãîñïïðèáóäîâè, 2 ãàðàæi
(îêðåìèé
6õ9),
âñi
çðó÷íîñòi,
ñâåðäëîâèíà, ñàäîê, äiëÿíêà 10
ñîòîê. Àáî îáìií. Òåë.097-309-00-55.

Äóáîâå-2
Äóáîâå (Ñîëîõà), íîâèé áóäèíîê,
90 êâ.ì, ÿêiñíèé ðåìîíò, âàííà òà
êóõíÿ îáëèöüîâàíi, äâîêîíòóðíèé
êîòåë, âiêíà ì/ï, 6 ñîòîê, 918.000
ãðí. Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð
Ëàðèñà.

Ðóæè÷íà
990 000 ãðí. Ðóæè÷íà, ð-í
“Ïiâäåííî¿ Áðàìè”, 180 êâ.ì, âñi
êîìóíiêàöi¿, êðèíèöÿ, ïîãðiá, ñàðàé,
ãàðàæ.
Ìîæëèâèé
îáìií.
Òåë.0-97-786-57-28.
1 080 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
Âèãîäîâñüêîãî,
85/50/10,
ç
ðåìîíòîì, 10 ñîò., ëiòíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, 4 õëiâà, ïîãðiá, êîòåëüíÿ,
ñàäîâi
äåðåâà,
ñâåðäëîâèíà,
êðèíèöÿ. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
1 500 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
3-ðiâíåâèé,
æèòëîâèé,
óñi
êîìóíiêàöi¿, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, 20
ñîòîê.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-493-72-50.

1 725 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ìàñèâ “Ðîçñîøàíñüêèé”,
160 êâ.ì, ãîòîâèé
áóäèíîê, 12 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Êàòiîíiâñüêèé ìàñèâ
250 000 ãðí. Öàðñüêå îçåðî, 9
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóíiêàöi¿,
öîêîëü,
ïàðêàí,
ñàä.
Òåë.:0-67-859-87-86, 0-99-330-42-03.

Ïiâäåííî-Çàõiä
815 000 ãðí. Âèñîêà âóë.,
öåãëÿíèé, 63 êâ.ì, 4 êiìíàòè, âñi
çðó÷íîñòi, 9 ñîò. Òåë.0-67-307-65-15.

1 700 000 ãðí. Áóäèíîê â
çàòèøíîìó ìiñöi, ìiæ
òðîëåéáóñíèì ïàðêîì i
îçåðîì, 2,5 ïîâ.,
150 êâ.ì, óñi çðó÷íîñòi,
11 ñîò., ñàä, ãîðîä,
ïîãðiá, êðèíèöÿ,
2 ñàíâóçëè, ìåòàëåâà
îãîðîæà.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-493-58-49.

Ãðå÷àíè äàëüíi
583 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
Âîëî÷èñüêà âóë., 60 êâ.ì, á/ð, ã/ê, 7
ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, ìiñüêà âîäà â
áóäèíêó,
3
êiìíàòè.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

1 200 000 ãðí.
Ïàðòèçàíñüêà,31/2,
öåãëÿíèé, iíä./î,
80 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
äiëÿíêà 8 ñîò.
Òåë.0-97-348-37-63.
7 000 ãðí./êâ.ì. Ùàñëèâà âóë.,
170 êâ.ì, ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñåïòèê,
ïiäâàë, ñàä. Òåë.0-67-613-10-04.

Âèñòàâêà
900 000 ãðí. Ëiñîâà âóë.,
öåãëÿíèé, “âðåì’ÿíêà”, ïîãðiá, ãàç,
êðèíèöÿ, 5 ñîò. çåìëi, òîðã. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-98-568-79-47.

Îçåðíà
1 045 200 ãðí. Äèâîêðàé, 200
êâ.ì, 10 ñîòîê çåìëi, êðèíèöÿ,
åëåêòðèêà,
ãàç,
îãîðîäæåíà
òåðèòîðiÿ. Òåë.067-654-16-26. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Äèâîêðàé, Âiäðàäíå
2 275 000 ãðí. Êîòåäæ,
90% ðåìîíòó, ãàðàæ, 2
ñîòêè çåìëi, 3 ñ/â, òåïëà
ïiäëîãà, 2%
ïåðåîôîðìëåííÿ.
Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.

Ëåçíåâå

875 000 ãðí. Ëåçíåâå, êîðîáêà,
200 êâ.ì, ãàðàæ 100 êâ.ì, óòåïëåíèé
ìiíâàòîþ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñàä, 5
ñîòîê, äî çóïèíêè 5 õâ, ìàëüîâíè÷èé
êðàºâèä. Òåë.0-67-380-50-14.

930 000 ãðí. Ãîíòè âóë.,
öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõîâà
êîðîáêà + öîêîëü, ðiâíà.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-749-61-11.
1 014 000 ãðí.
Ñòåëüìàõà, 180/-/15,
âiäìiííå ìiñöå, ÿêiñíà
ïîáóäîâà, ðiâíà äiëÿíêà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Ëåçíåâå, Ìîðîçåíêà, 121 êâ.ì,
í/á, ÷îðíîâi ðîáîòè, ãàðíå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ,
äiëÿíêà
ðiâíà.
Òåë.097-909-08-42. Ðiåëòîð Îëi÷êà.

Çäàì ïîäîáîâî
1-êiìíàòíi

Àêòóàëüíà. Öåíòð,
ïîäîáîâî, çàòèøíî,
êîìôîðòíî, äîêóìåíòè,
“Wi-Fi”.
Òåë.:0-50-573-47-69,
0-67-287-36-68.

2-êiìíàòíi
Öåíòð, áiëÿ ê-òðó
“Ïëàíåòà”, 2/3, öåãëà,
òåõíiêà, ìåáëi, çàòèøíà,
“êîñìåòèêà”, ïàðêiíã,
260 ãðí./äîáà.
Òåë.0-67-164-76-21.

Çäàì äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
!!! Äâîì ïîðÿäíèì õëîïöÿì.
Òåë.0-63-668-72-54.
3 êiìíàòè, ðîçäiëüíi, äëÿ äiâ÷àò i
ìîëîäèõ æiíîê, 1.500 ãðí./ìiñÿöü,
êîìóíàëüíi íå ïîòðiáíî ïëàòèòè.
Òåë.0-68-205-69-11.
Àâòîâîêçàë
¹2,
íàâïðîòè
“Áàêàëi¿”,
äâîì
æiíêàì.
Òåë.0-98-201-56-32.
Âèñòàâêà, “Òåìï”, äiâ÷àòàì, íà
ïiäñåëåííÿ, 1.200 ãðí./ç ëþäèíè.
Òåë.0-68-042-84-19.
Âèñòàâêà, æiíöi, äiâ÷èíi àáî ñiì’¿
áåç
äiòåé,
óñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.:0-98-810-49-55, 0-98-410-09-90.
Âiä çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó 5 õâ,
äëÿ äiâ÷èíè, º òåõíiêà, Wi-Fi, 1.400
ãðí. Òåë.0-96-454-21-23.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò,
ÿêi
ïðàöþþòü,
îäíà
êiìíàòà.
Òåë.0-68-206-19-78.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ õëîïöiâ.
Òåë.0-97-787-51-28.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó äiâ÷èíó
àáî æiíêó. Òåë.0-98-220-64-72.
Âiçüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâiêà.
Òåë.0-67-604-78-69.
Ãðå÷àíè, “Âîñòîê”, êiìíàòà ó
ãóðòîæèòêó, õîëîäèëüíèê, ìåáëi,
íåìàº
ãàðÿ÷î¿
âîäè.
Òåë.0-67-947-23-75.
Äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-98-202-64-06.
Äóáîâå,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.:0-96-610-03-72, 0-98-040-46-83
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ñàíâóçîë íà 2
ñiì’¿, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.000 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Çàði÷àíñüêà âóë., äâîì õëîïöÿì,
áåç
ø/ç,
ç
ãîñïîäàðåì.
Òåë.0-68-112-80-34.
Çàði÷àíñüêà, äëÿ õëîïöÿ íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-253-00-88.
Çäàì êiìíàòó ó “âðåì’ÿíöi” äëÿ
ìîëîäî¿
ñiì’¿
áåç
äiòåé.
Òåë.0-96-509-27-10.
Çäàì êiìíàòó, ð-í. Ðóæè÷íà.
Òåë.0-66-677-84-00.

Êàì’ÿíåöüêà, áiëÿ òàíêà, äëÿ
äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ, â êâàðòèði âñi
çðó÷íîñòi,
1.000
ãðí.
Òåë.0-98-740-23-48.
Êè¿âñüêà
âóë.,
êiìíàòà
ó
“âðåì`ÿíöi”,
áåç
çðó÷íîñòåé.
Òåë.0-98-565-57-84.
Ëüâiâñüêå øîñå, âiçüìó äiâ÷èíó
íà êâàðòèðó. Òåë.:0-97-587-27-61,
61-45-37.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äâîì
äiâ÷àòàì,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.:0-97-026-53-70, 0-97-860-76-06.

Ìàéáîðñüêîãî, êiìíàòà â
2-êiìíàòíié êâàðòèði, ç
ãîñïîäàðåì, äëÿ äiâ÷èíè,
1.200 ãðí.
Òåë.0-98-818-44-20.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
õëîïöÿì.
Òåë.0-68-336-69-74.
Ìiñüêà ëiêàðíÿ, 1-2 äiâ÷àò âiçüìó
íà êâàðòèðó, îêðåìà êiìíàòà, áåç
ãîñïîäàðiâ. Òåë.0-67-255-78-83.
Îçåðíà, äiâ÷èíi, áåç ø/ç.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-67-188-82-65.
Îëiìïiéñüêà âóë., æiíöi, ÿêà
ïðàöþº,
ç
ãîñïîäàðåì.
Òåë.0-68-202-61-18.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âiçüìó
íà
êâàðòèðó õëîïöÿ. Òåë.0-97-175-21-54.
Ïiâäåííî-Çàõiä, âóë.Ìîëîäiæíà,
âiçüìó õëîïöÿ íà ïiäñåëåííÿ â
2-êiìíàòíó êâàðòèðó, ç âëàñíèêîì.
Òåë.0-97-175-21-54.
Ïiâäåííî-Çàõiä, äëÿ äâîõ äiâ÷àò.
Òåë.0-67-609-88-36.
Ïðèáóçüêà, äëÿ ïîðÿäíî¿ äiâ÷èíè
àáî æiíêè. Òåë.0-98-532-61-45.
Ðàêîâå, äëÿ äiâ÷èíè, îêðåìà
êiìíàòà,
óñi
óìîâè.
Òåë.0-96-212-38-09.
Ðàêîâå, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ
÷îëîâiêà, 1.000 ãðí., + ê/ï.
Òåë.:0-96-637-14-66, 0-98-410-09-90.
Ñiëiñòðà, âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ
äiâ÷àò,
ÿêi
ïðàöþþòü.
Òåë.0-67-476-85-89.
Ñiëiñòðà, âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ. Òåë.0-98-298-47-54.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., êiìíàòà ó
2-êiìíàòíié
êâàðòèði.
Òåë.0-96-194-56-51.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., êiìíàòà ó
2-êiìíàòíié êîìóíàëüíié êâàðòèði,
2.000
ãðí.,
+
ê/ï.
Òåë.0-97-130-18-19.
Ôiëàðìîíiÿ,
äëÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð, â 2-êiìíàòíié êâàðòèði, º
iíòåðíåò.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-067-60-36.
Öåíòð, âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ
õëîïöiâ. Òåë.0-96-265-66-18.
Öåíòð,
âóë.Ñîáîðíà,
âiçüìó
õëîïöÿ íà ïiäñåëåííÿ â 2-êiìíàòíó
êâàðòèðó. Òåë.0-97-053-86-12.
Öåíòð,
äëÿ
÷îëîâiêà,
â
2-êiìíàòíié, iíòåðíåò, ìåáëi, áàëêîí,
2.000 ãðí., êîìóíàëüíi 50/50. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-654-25-66.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, iíòåðíåò,
äëÿ
îõàéíî¿
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-585-20-34.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè, êàáåëüíå Ò6, iíòåðíåò, 1.500
ãðí./ìiñ. Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, óñi çðó÷íîñòi, äëÿ äiâ÷èíè,
2.000
ãðí.
áåç
êîìóíàëüíèõ.
Òåë.0-97-696-42-91.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ, àáî îêðåìà êiìíàòà äëÿ
îäíî¿ àáî äâîõ äiâ÷àò, óñi çðó÷íîñòi.
Òåë.0-97-740-78-61.
Öóêðîâèé çàâîä, êiìíàòà â
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ õëîïöÿ àáî
÷îëîâiêà. Òåë.0-63-387-53-55.

1-êiìíàòíi
Áëèçüêî äî öåíòðó, ïîðÿä
çóïèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà (Îàçèñ), öåãëà, í/á,
8/10, 48 êâ.ì, iíä/î, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà,
5500
ãðí.+
ê/ï.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
3-é
ïîâåðõ,
“êîñìåòèêà”, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ùåðáàêîâà
(“Ñiëüïî”), íîâèé áóäèíîê, iíä/î,
êàïðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.500 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Âèñòàâêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.000 ãðí. +
ê/ï.
“Ìiñüêå
ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
2.500
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Âiçüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïöiâ.
Òåë.0-98-832-88-18.
ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì. Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.

Çóïèíêà “ÕÍÓ”,
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
áåç òåõíiêè, âiëüíà, ôîòî
ñêèíó, 2.800 ãðí. + ê/ï
çà ïåðøèé òà îñòàííié
ìiñÿöü.
Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.
Êàïiòàëüíèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3.500
ãðí. Òåë.0-63-946-24-81.
Êîñòüîë, ìåáëi, òåõíiêà, íà
òðèâàëèé òåðìií, 5.000 ãðí. + ê/ï.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-509-93-94.
Ëüâiâñüêå øîñå, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëüîâàíà, 3.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Í/á, “ñâiæèé” ºâðîðåìîíò, ïåðøà
çäà÷à, ìåáëi, òåõíiêà, ïîðÿä çóïèíêà,
ãàðíå ìiñöå. Òåë.0-98-077-02-49.
Íîâèé
áóäèíîê,
êàïðåìîíò,
iíä/î,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.500
ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Íîâîáóäîâà, º âñå íåîáõiäíå,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, Iíòåðíåò, 4-é
ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðìií, 4.600
ãðí. Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 55 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê,
iíä/î, êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà,
4.800
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

Îçåðíà, Êàðìåëþêà
(“Äàíà”), 5/9, 42 êâ.ì, ç
ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè,
õîëîäèëüíèê. Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Îçåðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.096-590-17-24. ÀÍ “Ìiñüêå
Àãåíòñòâî íåðóõîìîñòi”, Ñâiòëàíà.
Îçåðíà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.000 ãðí., + ê/ï. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-063-37-36.
Îçåðíà, í/á, íîâèé áóäèíîê,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, iíä/î, 5.000
ãðí.
+
ê/ï,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð, 32/17/6, ìåáëüîâàíà, áåç
ðåìîíòó, 2.700 ãðí. + êîìóíàëüíi. Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-99-099-89-79,
0-97-440-94-36.
Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà (ôiëàðìîíiÿ),
æèòëîâèé ñòàí, áåç ìåáëiâ, º êóõîííi
ìåáëi,
2.600
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Öåíòð,
ìåáëi,
òåõíiêà,
íà
òðèâàëèé
òåðìií,
3.200
ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Áiëÿ çóïèíêè, º âñå íåîáõiäíå,
3.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà,
50
êâ.ì,
öåãëà,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, äëÿ
ïîðÿäíèõ
ëþäåé,
3.900
ãðí.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå (ïîøòà), öåãëà, 50 êâ.ì,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Çàâàäñüêîãî
(“Êîñìîñ”),
êîñìåòè÷íèèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
3.500 ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Çàði÷àíñüêà,
ìåáëi,
ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.500
ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Êàì’ÿíåöüêà,
º
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
3.000
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Ëüâiâñüêå øîñå, ìåáëi, òåõíiêà,
ðåìîíò, ñiìåéíèì àáî íåñiìåéíèì,
3.800 ãðí. + ê/ï. Òåë.0-97-681-37-11.
Ìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, çóï."Äàíà", íîâîáóäîâà,
ðåìîíò, ëi÷èëüíèêè, 3-é ïîâåðõ,
5.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â äîáðîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, 6/6, ÷àñòêîâî
ìåáëi òà òåõíiêà, äëÿ ñiìåéíî¿ ïàðè.
Òåë.0-98-442-33-18.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.500
ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ðàêîâå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.000 ãðí. + ê/ï,
“Ìiñüêå ÀÍ”. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 3.300 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-97-681-37-11.
Ðåìîíò, óñi íåîáõiäíi ìåáëi,
õîëîäèëüíèê. Òåë.0-93-545-78-92.
Ñâîáîäè, íà òðèâàëèé òåðìií,
5.000 ãðí. + ê/ï, ÿêùî çíiìàòèìóòü
áiëüøå
ðîêó,
áóäå
çíèæêà.
Òåë.0-96-529-20-62.
Öåíòð (îâî÷åâèé ðèíîê), öåãëà,
7/9, 50 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
5000 ãðí. + ê/ï. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà,
8/9, 50 êâ.ì, ìåáëi,
ïðàëüíà ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð,
Ñâîáîäè
(ÖÓÌ),
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà,
5.000
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

3-êiìíàòíi òà áiëüøå
3ê., Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 3-êiìíàòíà, ìåáëüîâàíà,
æ/ñ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
õîëîäèëüíèê,
òåëåâiçîð.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-276-34-56.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Áóäèíêè
Ãðå÷àíè áëèæíi, “âðåì’ÿíêà”.
Òåë.0-68-412-93-02.
Ãðå÷àíè,
ç-ä.
“Íèâà”,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, ðåìîíò,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä.
Òåë.0-97-526-42-57.
Ãðå÷àíè, ð-í ÄÅÏÎ, ïiâ áóäèíêó,
çi çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîòêè. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-96-531-11-26.
Äóáîâå,
“âðåì’ÿíêà”,
áåç
çðó÷íîñòåé. Òåë.0-68-492-27-32.
Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè. Òåë.0-97-508-06-13.
Çà ìiñòîì, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-97-508-06-13.
Êóïðiíà, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè. Òåë.0-96-114-71-15.
Êóïðiíà, “âðåìÿíêà”, äëÿ äâîõ
àáî îäíiº¿ ëþäèíè, ñ/â íà âóëèöi,
2.000 ãðí. Òåë.0-96-910-71-71.
Ïiëîòñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó,
çðó÷íîñòi,
ìåáëi.
Ðiåëòîðàì
ïðîõàííÿ
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-345-44-72.
Ð-í òàíêà, “âðåì`ÿíêà”, äëÿ äâîõ
õëîïöiâ, º õîëîäèëüíèê, óìîâè.
Òåë.096-882-73-25.
Ðàêîâå áëèæíº, ð-í ãîñïiòàëÿ,
“âðåì’ÿíêà”. Òåë.0-97-245-97-26.
Ðàêîâå,
“âðåì’ÿíêà”,
áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ ìîëîäî¿ ñiì’¿ .
Òåë.0-96-528-49-07.
Ðàêîâå,
ð-í
ãîñïiòàëþ,
“âðåì’ÿíêà”,
õëîïöÿì.
Òåë.0-68-202-33-07.
Ðóæè÷íà,
“âðåì’ÿíêà”,
äëÿ
ìîëîäî¿ ñiì’¿. Òåë.:0-97-317-44-12,
0-96-439-95-80.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà”, º ãàç, âîäà, ìåáëi, äëÿ
ñiì`¿ áåç äiòåé. Òåë.0-96-136-01-08.
Öåíòð, 2 êiìíàòè, ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíèé, ëi÷èëüíèêè, áåç ìiñöÿ,
ïàðêóâàííÿ,
ñïiëüíèé
äâið.
Òåë.0-96-509-18-02.

Çíiìó

Êiìíàòè
Äëÿ ñåáå, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Íåäîðîãî. Òåë.0-98-119-86-25.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, ðàéîíè
ðîçãëÿäàºì, ìîæëèâî áåç ìåáëiâ.
Òåë.0-96-626-39-41.
Àáî 2-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî 2, 3-êiìíàòíó. Îðåíäíà ïëàòà
ðåìîíò
êâàðòèðè.
Òåë.0-96-398-45-50.

Áåçêîøòîâíî äîïîìîæåìî
øâèäêî òà âèãiäíî çäàòè
â îðåíäó Âàøó êâàðòèðó.
“Ìiñüêå ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ,
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.

ÇÄÀÌ, ÊÓÏËÞ, ÃÀÐÀÆ², ÄÀ×²

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî 3-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-63-946-24-81.
Äëÿ
ñiì’¿,
ïðàöþºìî,
íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.

3-êiìíàòíi òà áiëüøå
Àáî 2-êiìíàòíó,
òåðìií.
Áåç
Òåë.0-63-946-24-81.

íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.

Êóïëþ

Êiìíàòè
Äëÿ
ñiì’¿,
çà
ãîòiâêó,
ãóðòîæèòêó. Òåë.068-575-30-31.

ó

1-êiìíàòíi
Àáî
2-êiìíàòíó.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-98-471-90-44.
Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó, ðàéîíè òà
ïîâåðõè
ðîçãëÿäàºìî.
Òåë.068-575-30-31.

Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ ïðîòÿãîì
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Äëÿ ñåáå, öiêàâèòü êâàðòèðà â
áóäèíêó
çà
àäðåñîþ:
âóë.×êàëîâà,20/1.
Öiíà
çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-67-613-10-04.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
Öåíòð, äî 500 000 ãðí.
Òåë.0-97-263-11-00.
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Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì
12 500 ãðí. Çáiðíèé, ìåòàëåâèé,
“âîëãiâñüêèé”,
áåç
ìiñöÿ,
ó
ðîçiáðàíîìó
ñòàíi.
Òåë.096-568-65-56.
28 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-381-11-31.
40 000 ãðí. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç
ìiñöÿ, òîðã. Òåë.0-97-572-06-44.
100 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”,
ãàðàæ,
òîðã.
Òåë.0-97-326-03-79.
130 000 ãðí. Íîâàòîð (ìàñèâ), 24
êâ.ì, ïiäâàë ç ïåðåãîðîäêàìè, âñi
äîêóìåíòè,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-728-23-55.
135 000 ãðí. Àãðîâèê (ìàñèâ),
ïðîñïåêò
Ìèðó,
41/1.
Òåë.0-97-643-72-82.
140 000 ãðí. Ãàãàðiíà âóë.,
âèñîêèé, ïiä áóñ, áiëÿ ïðîõiäíî¿,
ãàðíèé ñòàí. Òåë.0-67-311-45-70.
147 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,41/1
(êîñòüîë), ê-â “Àãðîâiê”, 24 êâ.ì,
âèñîòà âîðiò 2,5 ì, îãëÿäîâà ÿìà,
ïiäâàë
(âèñîòà
2,2
ì).
Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð Îëåêñié.
170 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
ãàðàæ 2-ïîâåðõîâèé ç ïiäâàëîì,
âè¿çä
íà
âóë.Öåãëÿíó.
Òåë.0-97-597-96-42.
190 000 ãðí. Ìàñèâ “Îçåðíèé-6",
ïiä ìiêðîàâòîáóñ, ïðÿìèé çà¿çä, º
ïiäâàë. Òåë.0-97-567-10-66.
378
000
ãðí.
Öåíòð,
âóë.Ïàðêîâà,6/2, ãàðàæíèé áîêñ, 24
êâ.ì, åëåêòðèêà, ðåìîíò, ðîëåòè,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
425 000 ãðí. Çîëîòèé êîëîñ
(ìàñèâ), òðè ãàðàæi ïîðÿä, çàãàëüíà
ïëîùà 100 êâ.ì. Òåë.0-98-462-54-91.
Âèñòàâêà (Ëåãïðîì), 1-øà ëiíiÿ,
äiëÿíêà ïiä ãàðàæ, 20 êâ.ì, 35.100
ãðí. Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð
Ëàðèñà.

2-êiìíàòíi

Çäàì

Àáî
1-êiìíàòíó.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-98-471-90-44.

Ïiîíåðñüêà âóë., ç ÿìîþ, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.
Òåðíîïiëüñüêà
âóë.,
çà
àâòîïàðêîì, êàïiòàëüíèé, çðó÷íèé
çà¿çä, äîâãîñòðîêîâî. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-68-322-75-95.

Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ ïðîòÿãîì
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
2-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè:
Öåíòð,
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-96-626-39-41.

3-êiìíàòíi
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
3-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

Áóäèíêè
Â ìåæàõ ìiñòà, íå äà÷íèé, äî 250
êâ.ì, ìîæëèâî, íåäîáóäîâàíèé, äî
1.000.000 ãðí. Òåë.0-98-860-50-70.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
áóäèíîê â ìåæàõ ìiñòà ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

Îáìií

Êâàðòèðà íà
êâàðòèðó
1(Õìåëüíèöüêèé)=2+Ä
(ìîÿ).
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
2=1. Ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
AURA.
3(Äóáîâå, 60 êâ.ì)
Òåë.0-97-236-45-83.

=

1+1.

Áóäèíîê íà êâàðòèðó
×àñòèíà áóäèíêó (Ãàëü÷åâñüêîãî,
52 êâ.ì, 3,6 ñîò.) =2(í/á).
Òåë.0-97-103-43-77.

Çíiìó
Îçåðíà,
çíiìó
ãàðàæ.
Òåë.0-98-037-58-72.
Ðàéîí ãàçêîíòîðè, çíiìó ãàðàæ.
Òåë.0-67-311-35-07.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

125 000 ãðí. Äóáîâå, òîâàðèñòâî
“Ìðiÿ”, 10 ñîòîê, íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-614-20-01.
190 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, ìàñèâ
“Âèøíåâèé
ñàä”,
2-ïîâåðõîâèé
áóäèíîê,
ãàðàæ,
ïîãðiá,
ãàç,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
òîðã.
Òåë.0-96-144-05-50.
200 000 ãðí. Ëåçíåâå, 10 ñîòîê,
ñàä. Òåë.0-68-032-03-34.
250 000 ãðí. Öàðñüêå îçåðî, 9
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóíiêàöi¿,
öîêîëü,
ïàðêàí,
ñàä.
Òåë.:0-67-859-87-86, 0-99-330-42-03.
337 500 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Êðèøòàëü”, 60 êâ.ì, êðèíèöÿ, 20
ñîòîê. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-685-96-91.
340 000 ãðí. Äðóæáà (ìàñèâ),
äà÷íèé áóäèíîê, 48 êâ.ì., âîäà,
åëåêòðèêà òà âîäîâiäâåäåííÿ ó
áóäèíêó, æèòëîâèé, 3 ê., 6 ñîò.
Òåë.097-405-29-24.
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360 000 ãðí. Öåíòð, îâî÷åâèé
ðèíîê, 60 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.0-68-411-36-38.

455 500 ãðí. Ðóæè÷íà,
âóë.Ðóæè÷íÿíñüêà,8,
åëiòíèé, åêîëîãi÷íî
÷èñòèé ðàéîí, ðiâíà,
10 ñîòîê, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä, íàÿâíiñòü óñiõ
äîêóìåíòiâ, ÷óäîâèé
êðàºâèä.
Òåë.0-97-649-79-43,
Ëþäìèëà.

234 000 ãðí. Ñâiòàíêîâà
âóë., 60 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí, 7 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

351 000 ãðí. Äà÷à 70 êâ.ì, 3
êiìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, ñâiòëî, ãàç,
êðèíèöÿ, 6 ñîòîê. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

648 000 ãðí. Ëåçíåâî,
Ëiñîâà, 90 êâ.ì, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
675 000 ãðí. Çà Êàòiîíîì, ìàñèâ
“Åëåêòðîíiêà”, 6 ñîò., áóäèíîê
äâîïîâåðõîâèé 102 êâ.ì, 1999 ð.
ïîáóäîâàíèé, ó öîêîëi ãàðàæ, óñi
êîìóíiêàöi¿ â áóäèíêó, òåïëèöÿ, 5 õâ
õîäüáè
äî
ìàðøðóòêè
¹54.
Òåë.0-96-626-39-41, Âîëîäèìèð.
1 215 000 ãðí. Êàðïiâöi, Âèøíåâà,
125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi, äà÷íèé
áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8
ñîò.,
19
ñîò.
çàãàëüíà.
Òåë.0-67-381-11-31.
25 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
“×îðíîáèëåöü-2",
6,8
ñîò.,
êàäàñòðîâèé íîìåð º, ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.:0-67-197-74-58, 64-41-94.
50 000 ãðí. Ðàêîâå, 6 ñîò. çåìëi,
òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-975-53-66.
64 800 ãðí. 1,5 êì âiä ðàêîâñüêîãî
öâèíòàðÿ (çà “áîëãàðàìè”). Ïåðøà
ëiíiÿ,
äåðæàêò
ñòàðèé.
Òåë.0-63-690-14-98.
66 000 ãðí. Ðóññêèé ëåñ (ìàñèâ),
çà äàëüíiìè Ãðå÷àíàìè, 6 ñîòîê.
Òåë.0-97-227-14-51.
70 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, áiëÿ êàôå
“Õóòið”, ¿õàòè âiä ç-äó “Êàòiîí” 5 õâ,
8 ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, ñàäîê,
ïðèâàòèçîâàíà,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-68-004-97-21.
82 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, ìàñèâ
“Ìåäèê-1", 6 ñîòîê, êàäàñòðîâèé
íîìåð, êîìóíiêàöi¿, çóïèíêà ïîðÿä.
Òîðã. Òåë.0-98-177-50-09.
100 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà,
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-98-726-27-71.
100 000 ãðí. Êíèæêiâöi, 6 ñîòîê.
Òåë.:0-97-587-27-61, 61-45-37.
130 000 ãðí. Ìðiÿ (ìàñèâ), 9,6
ñîòîê, òîðã, àáî îáìií íà àâòî.
Òåë.0-97-924-87-51.

130 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
0,722 ãà, ïiä ÎÑÃ, òîðã.
Òåë.0-96-367-26-14.
150 000 ãðí. Äóáîâå, äà÷íèé
ìàñèâ “Ðàäóãà”, 12 ñîòîê, ïiäâåäåíèé
ãàç.
Òåë.:
0-96-610-03-72,
0-98-040-46-83
150
000 ãðí. Ðàêîâå, çà
êëàäîâèùåì, 12 ñîòîê, ðiâíà,
÷îðíîçåì, ïëîäîâi äåðåâà, º áóäêà.
Òåë.0-97-314-16-01.

159 000 ãðí. Ëåçíåâå,
7,75 ñîòîê, ðiâíà
äiëÿíêà, áëèçüêî äî
çóïèíêè, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
200 000 ãðí. Áóäiâåëüíèê ìàñèâ,
çà Êíèæêiâöÿìè, 9 ñîò., êóòîâà, ãàç,
ñâiòëî, êðèíèöÿ, âàãîí÷èê, óòåïëåíèé
öåãëîþ. Òåë.0-67-802-47-25.
216 000 ãðí. Êàòiîí, 150 ì âiä
Öàðñüêîãî îçåðà, 100 ì âiä ëiñó, 11,3
ñîòêè. Òåë.0-67-381-23-71.
216 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 11
ñîòîê, ïîðÿä ëiñ òà îçåðî.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

270 000 ãðí. Äóáîâå, äà÷íà
äiëÿíêà
10
ñîòîê.
Òåë.0-97-508-72-04.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
459
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
âóë.Ãîíòè,79, äiëÿíêà 10 ñîòîê,
ðiâíà, íà âóëèöi º ìîæëèâiñòü
ïðîâåäåííÿ ãàçó òà åëåêòðèêè, ôàñàä
äiëÿíêè 50 ì, º ìîæëèâiñòü
áóäiâíèöòâà áóäèíêó, ìiñöå íà ñàä
àáî
ãîðîä,
º
ñòðóìîê.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-933-65-69.
1 890 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ñòåëüìàõà,54, 4 äiëÿíêè ïî öiíi 1
(íà êîæíié äiëÿíöi êàäàñòðîâèé
íîìåð), çàãàëüíà ïëîùà 40 ñîòîê +
ãîðîä íà 20 ñîòîê, “âðåì’ÿíêà”,
òåõïàñïîðò, ïiäâåäåíå ñâiòëî, ïðîºêò
íà ãàç, ñàä, êðèíèöÿ, ñêëàä,
òåðèòîðiÿ
îãîðîäæåíà
ìåòàëîïðîôiëåì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-933-65-69.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

41 000 ãðí. Iâàíêiâöi, íîâèé ìàñèâ,
10
ñîòîê,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.
60 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, 10 ñîò.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-67-251-01-50.
70 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðÿä ñòàâîê,
òîðã. Òåë.0-98-577-31-04.
85 000 ãðí. Âåòåðàí-2 (ìàñèâ), 8,5
ñîò., êîëîäÿçü, ñâiòëî. Òåë.:76-28-94,
067-283-59-20.
93 000 ãðí. Äóáîâå, ê-ð “Ìðiÿ”, 6
ñîò. Òåë.0-67-990-51-48.
95
000
ãðí.
Ñòóô÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 16,5 ñîò. çåìëi,
òîðã. Òåë.0-97-326-03-79.
114 000 ãðí. Ëiäiÿ (ñàäiâíè÷èé
êîîïåðàòèâ),
8
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-98-614-20-01.
124 000 ãðí. Ìàëèíè÷i, 8 êì âiä
ç-äó “Êàòiîí”, çåìåëüíà äiëÿíêà 21
ñîòêà, ïiä çàáóäîâó, º ìîæëèâiñòü
ïiäâåäåííÿ ñâiòëà, ãàçó i òåëåôîííèõ
êîìóíiêàöié, óñi äîêóìåíòè. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-292-43-74.

150 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
9 ñîò. çåìëi, âàãîí÷èê,
ñàäîê. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-97-900-77-50,
0-97-913-28-85.
150 000 ãðí. Ëåçíåâå, âóë.11
ïðî¿çä
Ñîôiéñüêèé,12,
ìàñèâ
“Ñâiòàíîê-3", 7,5 ñîò. çåìëi, òîðã.
Òåë.0-96-344-11-51.
159 600 ãðí. Àëìàçíèé (ìàñèâ),
çåìëÿ ïiä iíäèâiäóàëüíó çàáóäîâó, 12
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.

212 000 ãðí. Äåéãåíà
âóë., ç âèãëÿäîì íà
îçåðî, 7,5 ñîòîê, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
245
000
ãðí.
Ðóæè÷íà,
âóë.Ðiçäâÿíà,
10
ñîòîê,
ïiä
áóäiâíèöòâî,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-614-20-01.

291 500 ãðí. Ãðå÷àíè
äàëüíi, âóë.Ùàñëèâà, 10
ñîòîê, ïiä áóäiâíèöòâî,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
690 000 ãðí. Ðóæè÷íÿíñüêå (ÑÒ),
28 ñîòîê, áiëÿ ñòàâêà, ãàðíå ìiñöå,
åëåêòðèêà, âîäà òà ãàç, ïîðÿä æèâóòü
ëþäè. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
810 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
ìàñèâ “Ìîëîäiæíèé” (5 õâ. âiä
êiíöåâî¿ Îçåðíî¿), êîìóíiêàöi¿ ïîðó÷,
äiëÿíêà
ïðàâèëüíî¿
ôîðìè.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

927 500 ãðí. Êíèæêiâöi, 35 ñîòîê.
Òåë.0-98-608-09-57.
1 296 000 ãðí. Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà äëÿ
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 30
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
5 400 ãðí./ñîòêà. Ðóæè÷íà,
Âiííèöüêà òðàñà, çåìëÿ ÎÑÃ, 2,9 ãà.
Ôàñàäíà äiëÿíêà. Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
26 700 ãðí./ñîòêà. Äóáîâå, çà
îçåðîì, 10 ñîòîê, ïiä çàáóäîâó, ðiâíà
äiëÿíêà,
æèòëîâà
âóëèöÿ.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

ÎÊÎËÈÖß
Áîãäàíiâöi ñòàíöiÿ,
Âèäðîâi Äîëè,
Ãðóçåâèöÿ, Äàâèäêiâöi,
Iâàíêiâöi, Iâàøêiâöi,
Êàðïiâöi, Êîëèáàíü,
Êîïèñòèí, Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, Ìàëà
Êîëèáàíü, Ìàëàøiâöi,
Ìàëèíè÷i, Ìàöüêiâöi,
Íèæ÷i Âîâêiâöi,
Îëåøèí, Îñòàøêè,
Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), Ðîçñîøà,
Ðóæè÷àíêà, Ñòóô÷èíöi,
Øàðîâå÷êà, Øóìiâöi.

Áóäèíêè ïðîäàì

110 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð,
ãëèíîáèòíèé, ðåìîíò, ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.,
òîðã. Òåë.097-488-10-90.

220 000 ãðí. Iâàíêiâöi,
ãëèíîáèòíèé,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ/â
ó áóäèíêó, ãàç, òåëåôîí,
îïàëþºòüñÿ äðîâàìè,
0,19 ãà, ñàä.
Òåë.0-67-777-96-84.
250 000 ãðí. Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé, êðèíèöÿ,
ãàç, îïàëåííÿ, 40 ñîòîê.
Òåë.0-98-404-90-73.
256
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
îáêëàäåíèé ïëèòêîþ, ñàðàé, ïîãðiá,
ãàç, ñâiòëî, 26 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
270 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, 7 êì
çà Ðóæè÷íîþ, 3 õâ. äî çóïèíêè,
öåãëÿíèé, ãàðàæ, ë/ê, ñàðàé òåæ
öåãëÿíi, 0,46 ãà. Òåë.0-98-293-88-86.
270 000 ãðí. Ïëàñòèêîâi âiêíà,
çàìiíåíà
åëåêòðè÷íà
ïðîâîäêà,
ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç, äóøîâà êàáiíà,
óìèâàëüíèê, ïiäêëþ÷åíà ïðàëüíà
ìàøèíà. Òåë.0-67-580-37-47.
337 500 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç, 60 ñîòîê. Òåë.0-98-685-96-91.
350 000 ãðí. Êîïèñòèí, öåíòð
ñåëà, 5 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
ãëèíîáèòíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ,
ñâiòëî, ãàç, ïîãðiá, ãàðàæ ìåòàëåâèé,
24 ñîò. çåìëi. Òåë.0-67-866-02-91.
370
000
ãðí.
Îëåøèí,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 7 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, õëiâ öåãëÿíèé, 25 ñîòîê.
Òåë.0-97-044-01-36.
375 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Ëiñîâà âóë.,
110/-/12, ãàðíèé ñòàí, çðó÷íîñòi â
áóäèíêó.
Òåðìiíîâî.
Òåë.
097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
450
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.
480 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, 86 êâ.ì,
ñàä, ãîðîä, 43 ñîòêè, êðèíèöÿ,
åëåêòðèêà, ãàç, âîäîãií, 3 êóá.ì
ñåïòèê. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
480
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ãàðàæ, ëiòíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãðiá, êðèíèöÿ, ñàäîê,
25 ñîòîê. Òåë.0-67-953-21-80.

600 000 ãðí. Êàðïiâöi, æèòëîâèé,
ðåìîíò, 45 ñîòîê, ñàä, ãàðàæ,
êðèíèöÿ,
ïîãðiá,
âîäîïðîâiä.
Òåë.0-68-207-16-12.
600 000 ãðí. Îëåøèí, öåãëÿíèé,
ïðèáóäîâè, çåìëÿíèé ïîãðiá, 2
êðèíèöi, 25 ñîòîê, ïîðÿä çóïèíêà,
ìàãàçèí òà ði÷êà. Òåë.0-67-727-38-02.
700 000 ãðí. Êîïèñòèí, 100 êâ.ì,
45 ñîòîê, öåãëÿíèé, º ìiñöå ïiä
çàáóäîâó,
ãàç,
ãîñïáóäiâëi.
Òåë.0-68-113-58-70.
1 026 000 ãðí. Äàâèäêiâöi, 206
êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, çåìëÿ, º
ñóñiäè, öåíòð ñåëà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 050 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
öåíòð, íîâèé, öåãëà, 125 êâ.ì, ãàðàæ,
6 ñîòîê, óñi êîìóíiêàöi¿, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-50-578-69-22.

1 400 000 ãðí.
Ìàöüêiâöi, áóäèíîê
120 êâ.ì, âñi çðó÷íîñòi ó
áóäèíêó, âëàñíà
ñâåðäëîâèíà, ãîñïïðèáóäîâè, äiëÿíêà 50 ñîò.
Òåë.0-98-037-29-42.
6 000 ãðí./êâ.ì. 138 êâ.ì,
æèòëîâèé ìàñèâ “Àëìàçíèé”, 10
ñîòîê, óñi ÷îðíîâi ðîáîòè, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ

Êóïëþ áóäèíîê, íåäîðîãî, áiëÿ
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-541-33-57.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

110
500
ãðí.
Þçiíî,
Êðàñèëiâñüêèé
ð-í,
2-êiìíàòíà
êâàðòèðà, ãàç, ñâiòëî, îïàëåííÿ, 47,7
êâ.ì,
ñàíâóçîë,
ãàðíèé
ñòàí.
Òåë.0-96-443-10-63.
180
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, 3-êiìíàòíà, 46
êâ.ì,
2/2,
ãàç,
iíä/î,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ñîíÿ÷íà, ñóõà, º ñàðàé,
ãðÿäêà, 30 õâ åëåêòðè÷êîþ âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-68-013-52-23.
648
000
ãðí.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, 2-êiìíàòíà
êâàðòèðà, 49 êâ.ì. Àáî îáìií íà
ðiâíîöiííó
â
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-337-00-08.

Áóäèíêè ïðîäàì

40
000
ãðí.
ßðîñëàâêà,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 35 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê. Òåë.0-68-039-08-69.
55
000
ãðí.
Áåðåæàíêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
öåíòð,
ãëèíîáèòíèé, ñàðàé, ïîãðiá, ãàðàæ,
õîäèòü åëåêòðè÷êà, àâòîáóñ, 0,5
ãà.Òåë.0-96-534-95-52.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîíñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
80
000
ãðí.
Iâàíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ, 48,1 êâ.ì, ïîãðiá, ñàðàé,
çðîáëåíèé ðåìîíò, ïiäâåäåíèé ãàç,
ñàäîê òà ãîðîä áiëÿ áóäèíêó.
Òåë.0-96-982-90-16.
80
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 30 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ïðèäàòíèé äëÿ
æèòëà, ãàç, âîäà, 25 ñîò. ãîðîäó.
Òåë.0-98-582-44-92.

80
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, ñàðàé, ãàç, âîäà,
ñâiòëî, 25 ñîòîê, 30 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî. Òåë.0-98-582-44-92.
100 000 ãðí. Òåðåøiâöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, êîëîíêà â äâîði,
ãàç, 75 ñîò., òîðã. Òåë.0-98-783-77-46.
119
250
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 73/50/-, 3
êiìíàòè, 50 ñîòîê çåìëi, âèõiä äî
ñòàâêà. Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð
Âàäèì.
120
000
ãðí.
Ïåòðàøiâêà,
Âiíüêîâåöüêèé
ð-í,
öåãëÿíèé,
ãîñïîäàðñüêi ñïîðóäè, 50 ñîòîê,
òîðã. Òåë.0-97-445-35-65.
120
000
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåãëÿíèé,
ãàç,
îïàëåííÿ, âîäà, ñåïòèê, º êàìií, âiêíà
ì/ï, êîëîíêà íà ïîäâið’¿, ëiòíÿ êóõíÿ
i
ñàðàé
öåãëÿíi,
85
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî, ñàä. Ìîæëèâèé îáìií
íà êiìíàòó. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-98-820-12-04.
150 000 ãðí. Ãîëîõâàñòè, ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëÿíi áóäèíîê, ë/ê,
õëiâ, 2 ïîãðåáà, êðèíèöÿ, ãàç, 40 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-67-381-18-60.
150
000
ãðí.
Êóðàæèí,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 1,5 êì âiä
ð.Äíiñòåð, º ñàä 100 äåðåâ (7 ðîêiâ).
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.
158 000 ãðí. Êðàñèëiâñüêèé ð-í,
53 êâ.ì, ãëèíîáèòíèé, öåãëÿíà
âåðàíäà, 32 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà,
ñâåðäëîâèíà, ãàç, ïàðîâå, ë/ê, 2
ãàðàæi, 2 ïîãðiáè, 4 õëiâè, âñå
öåãëÿíå, íåâåëèêèé ñàä, òîðã,
òåðìiíîâî. Òåë.0-67-782-71-99.
160
000
ãðí.
Ñàòàíiâêà,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, ãàç
ïîðÿä, ñàðàé, ë/ê, êðèíèöÿ, 60 ñîò.
çåìëi,
200
ì
âiä
ði÷êè.
Òåë.0-96-894-81-51.
165 000 ãðí. Âèùi Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ñàðàé,
ïîãðiá,
ãàðàæ,
47
ñîòîê,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-97-544-99-61.
175
000
ãðí.
Áàëàìóòiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
1-ïîâ.,
öåãëÿíèé, ïiä äà÷ó, º ñâiòëî, ãàç
ïîðÿä, 15 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-836-66-07.
176
000
ãðí.
Êàøòàíiâêà,
Êàì’ÿíåöüêèé ð-í, Áàêîòà, 73 êâ.ì,
àâòîíîìíå îïëàííÿ, ãîñïîäàñüêi
áóäiâëi, ë/ê, ñàðàæ, ãàðàæ ïiä áóñ,
ïîðó÷ ð.Äíiñòåð, ñàä, ñòàâîê.
Òåë.0-97-608-56-31.
190
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, âóë.Ëåíiíà,
öåãëà, æ/ñ, 3 ê., ë/ê, ñàðàé, 20
ñîòîê. Òåë.0-95-698-09-18.
230
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, âóë.Ïóøêiíà,
öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, îäíîïîâåðõîâèé,
5
êiìíàò,
40
ñîò.
çåìëi.
Òåë.0-67-905-51-07.
240
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ïiä “øóáîþ”, ãàç,
ñàðàé, êðèíèöÿ, 35 ñîò., òîðã.
Òåë.0-96-975-53-66.
250
000
ãðí.
Ãîëîõâàñòè,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãàðíèé ñòàí,
ïðèâàòèçîâàíèé,
25
ñîò.
Òåë.0-98-476-80-65.
250
000
ãðí.
Íåìè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
öåíòðàëüíà
âóëèöÿ, ãëèíîáèòíèé, ïiä ïëèòêîþ,
ëiòíÿ êóõíÿ òà “âðåì’ÿíêà” öåãëÿíi,
êðèíèöÿ, ãàç, 35 ñîò., ïîðÿä ç
äiëÿíêîþ íåâåëèêà ði÷êà. Òîðã.
Òåë.0-97-218-82-66.
266 000 ãðí. Ãîðîäîê, 98 êâ.ì,
ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 10 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.0-68-173-70-06.

270 000 ãðí. Äóíà¿âöi, æèòëîâèé
áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî,
ïîðÿä ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-97-991-57-15.
280
000
ãðí.
Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 35
ñîòîê. Òåë.0-98-645-51-48.
300 000 ãðí. Âiä Êàòiîíà 18 êì,
öåãëÿíèé, ãàç, 50 ñîò. çåìëi, òîðã.
Òåë.0-97-378-91-56.
330 000 ãðí. Ïèðîãiâöi, áóäèíîê,
85 êâ.ì, öåãëà, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí,
öåíòð ñåëà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê,
ìàãàçèí. Òåë.0-68-033-97-16.
332
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîò. çåìëi,
÷åðåç äîðîãó ìàãàçèí, øêîëà,
àïòåêà, êàôå, äèòñàäîê, ïàðê, òîðã.
Àáî îáìií ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-68-421-92-83.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, óñi
çðó÷íîñòi,
ñâåðäëîâèíà,
ãàðàæ,
ãîñïáóäiâëi,
10
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-67-799-96-98.
350
000
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
70
êâ.ì,
öåãëÿíèé,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, 25 ñîòîê
çåìëi. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
400 000 ãðí. ×îðíèé Îñòðiâ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, õëiâ,
ãàðàæ, ë/ê. Àáî îáìií íà êâàðòèðó â
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-413-98-82.
440
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12,5 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, ãîñïïðèáóäîâè, ì/ï âiêíà,
óòåïëåíî, ë/ê, êðèíèöÿ, ãàç (ìîæíà
ïàëèòè äðîâàìè), 11,5 ñîò. Íå
ïîñåðåäíèê.
Àáî
îáìií
íà
2-êiìíàòíó. Òåë.097-309-00-55.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12 ì, ñàðàé,
ãàðàæ ç ÿìîþ, ë/ê, 2 ïîãðåáè,
æîìîâà ÿìà, ñàä, êðèíèöÿ, ãàç, 50
ñîòîê,
ñàäèáà
êóòîâà,
òîðã.
Òåë.:0-96-238-00-99, 0-67-492-07-60.
500
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í,
âóë.Ëåíiíà,
âåëèêèé áóäèíîê, öåãëà, æ/ñ, 4 ê.,
ñàðàé, 20 ñîòîê. Òåë.0-95-698-09-18.
500 000 ãðí. Ñòàðèé Êðèâèí,
Ñëàâóòñüêèé ð-í, áóäèíîê, 380Â,
òåïëèöÿ, êðèíèöÿ, ëiòíÿ êóõíÿ,
ïiäâàë,
ñàä,
ãîðîä,
ñòàâîê.
Òåë.0-67-479-32-98.
540 000 ãðí. ßðìîëèíöi, öåíòð, óñi
çðó÷íîñòi, ãàðàæ, ãîñïïðèáóäîâè, äâà
ñòàâêè, äîëèíà. Òåë.0-97-541-55-83.
702
000
ãðí.
×åìåðiâöi,
×åìåðîâåöüêèé ð-í, 97,5 êâ.ì, 23
ñîòêè, 10 ñîòîê ïiä ãîðîä,
ãîñïáóäiâëi, øêîëà, ñàäî÷îê ïîðÿä.
Òåë.0-96-760-99-01.
810 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 80 êâ.ì,
65 ñîò. çåìëi, ðîäþ÷èé ñàä, ïîðÿä ëiñ,
ìîæëèâèé îáìií. Òåë.068-018-25-08.
870
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
1-ïîâåðõîâèé,
öåãëÿíèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ãàç, âîäà
â áóäèíêó, òâåðäîïàëèâíèé êîòåë, 32
ñîò., âåëèêèé ãàðàæ (5õ10) òà ñàðàé
(6õ20),
ïðèáóäîâè,
òîðã.
Òåë.0-67-336-42-23.
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Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
êîìîðà, ñàíâóçîë, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com ID 13323834.
Òåë.0-67-382-79-90.
Âèñòàâêà, 87 êâ.ì, 4 êàáiíåòè,
ðåìîíò, ì/ï, ñ/â, îêðåìèé âõiä, ïiä
ìàãàçèí, øâåéíèé öåõ, îôiñ, 691.600
ãðí. Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð
Ëàðèñà.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì

Çäàì
Äóíà¿âöi, æèòëîâèé áóäèíîê,
ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî, ïîðÿä ãàç,
âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-63-125-52-48.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

40 000 ãðí. Ðóäêiâöi, Êàëiîñ,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 500 ì äî
ð.Äíiñòåð, òðåòié ðÿä âiä äîðîãè, 4,2
ñîò. Òåë.0-97-382-29-32.
59
000
ãðí.
Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä
iíäèâiäóàëüíó çàáóäîâó, 20 ñîòîê,
ïîðÿä îçåðî, ëiñ. Òåë.0-67-383-16-99.
70 000 ãðí. Òèðàíiâêà (ïîâîðîò), 6
ñîò., ïîðÿä ñâiòëî, âàãîí÷èê, ïëîäîâi
äåðåâà, òîðã. Òåë.:0-67-197-74-58,
64-41-94.

81 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
(êðóã), ãàðíå ìiñöå,
7 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
120
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 20
ñîò., ãàç, ñâiòëî, ïðèâàòèçîâàíà, òîðã.
Òåë.0-67-673-32-64.

120 000 ãðí.
Ðóäêiâöi,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 6õ7,
2-ïîâåðõîâà äà÷à,
ñâiòëî, 4 ñîòêè.
Òåë.0-67-383-02-73.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
190
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà ïîðÿä, 24
ñîò.,
ðiâíà,
äîêóìåíòè.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-95-698-09-18.
250
000
ãðí.
Þðèíöi,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, çåìåëüíèé ïàé, 3
ãà. Òåë.0-96-894-81-51.
324
000
ãðí.
Ñàòàíiâ,
âóë.Iíäóñòðiàëüíà,28, äiëÿíêà 10
ñîòîê. Òåë.0-50-376-28-25.
731 000 ãðí. Ìåäæèáiæ, öåíòð, 42
ñîòêè, äîêóìåíòè, ïiä áóäiâíèöòâî.
Òåë.0-95-698-09-18.
3 800 000 ãðí. 1 êì âiä
ì.Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ, äiëÿíêà 2,85 ãà,
º ïðèìiùåííÿ, æèòëîâèé áóäèíîê,
ïàêåò äîêóìåíòiâ ÎÑÃ, îäèí âëàñíèê.
Òåë.0-96-104-04-77.

Çäàì,
çíiìó, êóïëþ

Êóïëþ áóäèíîê àáî äiëÿíêó â ñìò
Ìåäæèáiæ.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Ìîæíà
áåç
äîêóìåíòiâ.
Òåë.0-95-698-09-18.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Áóäèíêè
ïðîäàì

450
500
ãðí.
Àíäði¿âêà,
Áàëàêëiéñüêèé ð-í, Õàðêiâñüêà îáë.,
2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, ãàðàæ 40
êâ.ì, ôëiãåëü, ñàóíà, áàñåéí, âñÿ
äiëÿíêà 16 ñîò., ãîðîä, ôðóêòîâi
äåðåâà, äîãëÿíóòà òåðèòîðiÿ. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-50-139-65-69.

Îôiñè
Ïðîäàì
Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà âóë., 1/10,
30 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõiä,
öiëîäîáîâèé äîñòóï. 408.000 ãðí.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

Öåíòð, Ïðîñêóðiâñüêà,
1/1, 40 êâ.ì, 2-ãà ëiíiÿ.
Òåðìiíîâî. 416.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çäàì
Ãðå÷àíè áëèæíi, çàâîä “Íèâà”,
1/3, 27 êâ.ì, ðåìîíò, äî çóïèíêè 1
õâ. 120 ãðí./êâ.ì Òåë.098-865-33-59.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çàâîä “Íèâà”,
1/3, 97 êâ.ì, îêðåìèé âõiä,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, ñèãíàëiçàöiÿ,
ïàðêîâêà.
120
ãðí./êâ.ì
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

Îçåðíà, ïðèìiùåííÿ
153 êâ.ì, äâà âõîäè,
4 êiìíàòè, òóàëåò, äóø,
êóõíÿ, âñi âèäè îïàëåííÿ, íàïðóãà 380 Âò.
Òåë.0-96-367-37-37.
Ñâîáîäè âóë., ð-í “Äóìêè”, 105
êâ.ì, ïiä îôiñ, ìàãàçèí òîùî.
Òåë.0-97-709-57-87.
Öåíòð,
âóë.Ïðèáóçüêà,8,
ïðèìiùåííÿ 35 êâ.ì, ïiä îôiñ,
êîìï’þòåðíèé öåíòð, íàâ÷àëüíèé
êëàñ. Ðåìîíò. Òåë.0-97-839-13-26.

Öåíòð, âóë.Ñîáîðíà,6,
50 êâ.ì, ñàíâóçîë,
îêðåìèé âõiä, ìiíiìàëüíi
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-664-37-32.
Öåíòð, îôiñ ç ÿêiñíèì ðåìîíòîì
òà ìåáëÿìè, 32 êâ.ì, 2 êiìíàòè, àáî
ïiä ôîòî-ñòóäiþ. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Öåíòð, îôiñè ç ðåìîíòîì, 20 êâ.ì
òà 105 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ, ñ/â íà
ïîâåðñi, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 120
ãðí./êâ.ì.
Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Öåíòð, òîðãîâèé äiì
“ËÌ”, ìiíiìàðêåò,
îôiñè, ñêëàäè.
Òåë.0-98-946-53-08.

Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 1/3, 60 êâ.ì, º
ìîæëèâiñòü çáiëüøèòè äî 100 êâ.ì.
Ïiä ìàãàçèí, ñàëîí, áàíê òà iíøå.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.
Êàì’ÿíåöüêà (òàíê), 1/5, 95 êâ.ì,
ôàñàä, 1-øà ëiíiÿ, ïiä ìàãàçèí, êàôå,
ñàëîí òà iíøå. Òåë.098-865-33-59.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Ëüâiâñüêå
øîñå,27À,
Ïiâäåííî-Çàõiä, íàâïðîòè ðå÷îâîãî
ðèíêó, ïðèìiùåííÿ 50 êâ.ì òà 75
êâ.ì. Òåë.0-67-376-70-37.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
íàâïðîòè
ïîëiêëiíiêè ¹2, ÷àñòèíà ìàãàçèíó.
Òåë.0-67-738-72-19.

Ïàâiëüéîíè, ÌÀÔè,
êiîñêè, êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, 6 ðÿä, 14 ìiñöå
(ïåðøèé ðÿä íàïðàâî ïðè âõîäi íà
“Áàðòåð” ç âóë.Ãåîëîãiâ), òðè çàõîäè
íà ðÿä, îõàéíèé, ðiâíèé, çi çâàðåíèì
êàðêàñîì äëÿ ãàðíîãî îãëÿäó òîâàðó.
Ïðîâåäåíî îêðåìî ñâiòëî (ðîçåòêà,
ëi÷èëüíèê) 220 V, ñâiòëî i ççîâíi i
âñåðåäèíi êiîñêó. Òåë.0-98-802-28-52.

“Áàðòåð-ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, 19 ðÿä, 16 ìiñöå.
Òåë.0-67-785-47-59.

Ñòîìàòêàáiíåò. Ëiöåíçiÿ.
Òåë.0-63-568-69-36.

Çäàì

Ð-í òàíêà, êiîñê
(ÌÀÔ), 6 êâ.ì.
Òåë.0-67-243-59-51.

Çäàì (ðå÷îâèé ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êiîñê, ðÿä 3,
ìiñöå
14.
Àáî
ïðîäàì.
Òåë.0-67-380-96-76.
“Áàðòåð-ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, 19
ðÿä, 16 ìiñöå. Òåë.0-67-785-47-59.

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, öåíòðàëüíèé ïðîõiä, êiîñê
êóòîâèé, ð.51, ì.16.
Òåë.0-67-382-00-84.
“Çîëîòà àëåÿ”, ð.1,
êîíòåéíåð 44, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-98-540-50-04.

“Åâåðñëi”, öåíòðàëüíèé ðÿä,
êiîñê, ãàðíå ìiñöå. Òåë.097-566-36-06.

“Içiäà”, âåñiëüíèé ðÿä,
êîíòåéíåð ¹71. Òåë.:
0-67-685-57-57,
0-67-662-57-45.

“Ïðèâîç”, êîíòåéíåð
¹35. Àáî çäàì.
Òåë.0-68-414-13-44.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)

“Ñðiáíà”
àëåÿ,
êîíòåéíåð,
õîðîøèé ñòàí, ãàðíå ìiñöå, 50.000
ãðí., àáî çäàì. Òåë.0-98-779-10-63.

Iíñòèòóòñüêà,14, êiîñêè â îðåíäó:
8 êâ.ì, 12 êâ.ì, 30 êâ.ì, 40 êâ.ì.
Òåë.0-96-362-49-08.

“Ñðiáíà” àëåÿ,
ïîñåðåäèíi, êiîñê.
Òåë.:0-67-286-88-50,
0-93-071-88-53.

Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê,
20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.

Êîîïåðàòîð
(Ñòàðèé
ðèíîê),
êîíòåéíåð, ð.ÀÁ, 2-ïîâåðõîâèé, 9 êâ.ì.
Òåë.:067-312-45-99, 096-610-91-90.

Ñòàðèé ðèíîê,
êîíòåéíåð, ð.10, ì.28.
Òåë.0-96-723-90-53.

Ïðîäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Ãðå÷àíè áëèæíi,
âóë.Îëiìïiéñüêà, êiîñê, 5
êâ.ì. Òåë.:0-97-900-77-50,
0-97-913-28-85.
Íàâïðîòè
“Ìiñüêâîäîêàíàëó”,
êiîñê (ÌÀÔ), ïëîùåþ 15 êâ.ì, ìîæå
çàñòîñîâóâàòèñÿ ÿê êiîñê ÷åðåç
âiêîíå÷êî, àáî ÿê ìàãàçèí÷èê, º âõiä
âñåðåäèíó,
270.000
ãðí.
Òåë.:0-98-769-92-57, 0-98-513-09-37,
0-98-558-93-92.

Ïiâäåííî-Çàõiä, çóï.
“Íîâàòîð”, êiîñê
(ÌÀÔ), 8 êâ.ì.
Òåë.0-67-243-59-51.

Ðèíîê “Ðàíêîâèé”
(êàì’ÿíåöüêèé ìiñò),
êiîñê, öåíòðàëüíà àëåÿ.
Òåë.0-96-910-29-33.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ
Çäàì
Âèñòàâêà, Êîñòåë, 20 êâ.ì, íà
òåðèòîði¿
àâòîìèéêè,
2.500
ãðí./ìiñÿöü. Òåë.0-96-770-36-47.

Êàáiíåò ïðè ïåðóêàðíi, 5 êâ.ì,
ïðîñï.Ìèðó. Òåë.0-67-907-31-33.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

Öåíòð, Âèñòàâêà, ïðèìiùåííÿ ïiä ïåðóêàðíþ,
ñòîìàòêàáiíåò, îôiñè,
ñåêîí-õåíä, ìàñàæíèé
êàáiíåò, iíøå.
Òåë.0-67-381-11-70.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì
40 êâ.ì, ïðèìiùåííÿ ïiä
ðiçíó äiÿëüíiñòü (ãàðàæ,
ìàéñòåðíÿ, ïåêàðíÿ òà
iíøå), âiäìiííå ìiñöå.
282.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çàãîòçåðíî,
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ,
1000 êâ.ì, êîìóíiêàöi¿, ïàðêiíã,
ïiä’¿çä, îõîðîíà, 2.900 ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-67-672-04-04.

Çàãîòçåðíî, Çàâîäñüêà,
100 êâ.ì, îãîðîäæåíà
òåðèòîðiÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 10 ñîòîê.
800.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çäàì
Âèñòàâêà, ñêëàä 82 êâ.ì, ñâiòëî,
áåòîííà
ïiäëîãà,
4.100
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Âèñòàâêà, ñêëàä ç îôiñîì, 400
êâ.ì, öåãëÿíèé, ðiâíà ïiäëîãà, 3
ôàçè, îõîðîíà. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäñüêi, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-67-381-29-29.

Ïiâäåííî-Çàõiä,
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ â îðåíäó,
250 êâ.ì, 350 êâ.ì,
ãàðíî óòåïëåíi, 380 Âò,
ñàíâóçîë.
Òåë.067-380-00-40.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
20
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

Ñêëàäè: 1000 êâ.ì,
550 êâ.ì, ïiä ãóðòîâó
òîðãiâëþ ïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè àáî ïiä
çáåðåæåííÿ, êðèòà
ðàìïà, îõîðîíà, òà
ïðèëåãëà òåðèòîðiÿ,
âóë.Øåâ÷åíêà,68.
Òåë.0-67-678-03-44.
Öåíòð,
Ëàíîâà,
160
êâ.ì,
ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ, ìîæíà ïiä
âèðîáíèöòâî.
Òåë.098-865-33-59.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Øèíîìîíòàæ ç îáëàäíàííÿì â
îðåíäó,
5.000
ãðí.
Òåë.0-96-770-36-47.

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà, iíøå
Ïðîäàì
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ â îðåíäó,
100 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-00-40.
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Ëåãêîâi êóïëþ

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Ëåãêîâi ïðîäàì

Àáî àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê.
Òåë.0-67-963-71-39.
Àâòî
áóäü-ÿêèõ
ìàðîê,
ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi, äî 2016 ð.â.
Òåë.0-67-890-37-18.
Àâòî âiò÷èçíÿíîãî òà çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà, äî 2015 ð.â., ó
áóäü-ÿêîìó
ñòàíi.
Òåë.0-98-860-50-70.
Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ ìàðîê,
äîðîãî, ó ðîáî÷îìó ñòàíi, äî 2017
ð.â. Òåë.0-67-646-05-17.
Àâòîâèêóï. Êóïëþ âàøå àâòî
äîðîãî, äî 2016 ð.â., ìîæëèâî
íåðîçìèòíåíi. Òåë.0-68-780-11-23.

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ
ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó
ñòàíi, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-98-483-32-32,
0-63-016-22-55.
Âèêóï àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.
Çàõiäíî-Îêðóæíà âóë., äiëÿíêà
êîìåðöiéíîãî
ïðèçíà÷åííÿ,
ïiä
ëîãiñòè÷íèé öåíòð, 2 ãà, ñâiòëî, âîäà,
äîçâië íà ïî÷àòîê ïiäãîòîâ÷èõ ðîáiò.
Òåë.0-67-382-21-18.

Ïiâäåííî-Çàõiä,
íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî, + çåìåëüíà
äiëÿíêà 40 ñîò.
Òåë.0-67-380-00-40.

Îáëàñòü, Óêðà¿íà,
çà êîðäîíîì
Ïðîäàì
Íîâà Óøèöÿ, êîìåðöiéíå
ïðèìiùåííÿ ó öåíòði
400 êâ,ì, öîêîëüíèé +
ïåðøèé ïîâåðõ.
Òåë.0-68-149-76-82.
Ïîëîííå,
1/1,
227
êâ.ì,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ, ðèíêîâà
ïëîùà, ïiä áóäü-ÿêó äiÿëüíiñòü,
âåëèêèé òîðãîâèé çàë. 420.000 ãðí.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

Renault
Ðåíî Ñöåíiê, ìiíiâåë,
2011 ð.â., 1,5 D,
ðîçìèòíåíèé, áiëèé
êîëið, 194.000 ãðí.
Òåë.0-67-583-69-71.
Ðåíî Ôëþåíñ, 2015 ð.â., 1,6,
áåíçèí, áiëèé, âëàñíèê, 280.000 ãðí.
Òåë.0-67-274-18-63.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-2101, 1971 ð.â., â ãàðíîìó
ñòàíi, 17.000 ãðí. Òåë.0-97-287-69-27,
Âiêòîð Iâàíîâè÷.
ÂÀÇ-2107, 2006 ð.â., íåâåëèêèé
ïðîáiã, ïiñëÿ ÄÒÏ, êóçîâ ç
äîêóìåíòàìè,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.

Õàðêiâ, ëîêàöiÿ: êiëüöåâà
äîðîãà, ôàñàäíà äiëÿíêà
êîìåðöiéíîãî
ïðèçíà÷åííÿ. Çàãàëüíà
ïëîùà 12 ãà (6 äiëÿíîê
ïî 2 ãà), º äåðæàâíi
àêòè. Àêòóàëüíî. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-50-402-43-75.
ßðìîëèíöi, ðèíîê, êiîñê, 10.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-98-885-59-06.

Çäàì
Âiíüêiâöi, öåíòð, ïðèìiùåííÿ 120 êâ.ì, âñi
çðó÷íîñòi, ïiä ìàãàçèí,
êàôå. Òåë.097-613-74-10.
Ñòóô÷èíöi,
9
êì
âiä
Õìåëüíèöüêèé,
2
áîêñè
(áåç
ïåðåãîðîäêè), 2 ÿìè, 55 êâ.ì, h=2,5
ì, 380 Â, ïiä ÑÒÎ, iíøå.
Òåë.067-420-47-34.

Âàíòàæiâêè
Ïðîäàì

ÇÀÇ
ÇÀÇ Òàâðiÿ ïiêàï,
2007 ð.â., õîðîøèé ñòàí,
ÃÁÎ, âêëàäåíü íå
ïîòðåáóº, 40.000 ãðí.
Òåë.0-98-779-10-63.

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷ IÆ-2715, “ïèðiæîê”,
1978 ð.â., áåç äâèãóíà, 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
Ìîñêâè÷-2717 IÆ, 2003 ð.â., 2
àâòî, º ìîæëèâiñòü âèáîðó, 25.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-96-785-04-45.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

ÃÀÇ-5312, àñåíiçàòîð, 62.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
ÇÌ-60,
21.000
ãðí.
Òåë.0-96-104-04-77.
Êîìáàéí
Êëàñìåðêàòîð-60,
300.000
ãðí.,
òîðã,
îáìií.
Òåë.0-98-700-73-66.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Áîðîíà äèñêîâà íàâiñíà, 2 ì,
20.000 ãðí., êîñàðêà ñàäîâà 1,9 ì,
18.000 ãðí., ôðåçà 2 ì, 18.000 ãðí.
Òåë.0-97-242-54-45.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.
Ïëóã òðüîõêîðïóñíèé ç áîðîíîþ,
ëiâèé,
22.000
ãðí.
Òåë.0-97-597-96-42.

Ïðè÷åïè, òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì
Ïðè÷iï “Çóáðüîíîê”,
1993 ð.â., 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.

Äî ëåãêîâèõ àâòî

ÇIË-130, áåíçîáàê, ãàðíèé ñòàí,
500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
ÇIË, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà,
ïiñëÿ êàïðåìîíòó, 3.300 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-924-87-51.
ÊàìÀÇ,
äèôåðåíöiàë
(òîáòî
ïîðîñÿ ðåäóêòîðà), ùå ÑÐÑÐ, 2.661
ãðí. Òåëåôîíóéòå: 0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ, êîøèê äâèãóíà, íîâèé, ùå
ÑÐÑÐ, 2.500 ãðí. Òåëåôîíóéòå:
0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ, ïîðøíi 8, íîâi, ãiëüçè 4,
ùå ÑÐÑÐ, 5.322 ãðí., öiíà çà âñå.
Òåëåôîíóéòå: 0-67-444-82-95.

ÃÀÇ-2752, ñîáîëü,
ôóðãîí, 1996 ð.â., â
ãàðíîìó ñòàíi, 25.000 ãðí.
Òåë.0-97-507-16-30.

ÃÀÇ-3307, ðîáî÷èé ñòàí, 71.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-311-20-44.
Åêñêàâàòîð ÞÌÇ-6, ÅÎ-2621,
1986
ð.â.,
106.000
ãðí.
Òåë.0-68-121-70-37.
Ñàìîðîáíèé. Óñi äåòàëi çà
òåëåôîíîì: 0-97-892-26-52.
Ò-16, ãàðíèé ñòàí, 43.000 ãðí.
Òåë.0-96-072-85-76.

Ïðîäàì

Äî âàíòàæiâîê

Ïðîäàì

ÃÀÇ-3302, 2007 ð.â.,
2 àâòî, ç õîëîäèëüíèìè
àãðåãàòàìè, º
ìîæëèâiñòü âèáîðó,
100.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-785-04-45.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
ÂÀÇ-2103,
-2111,
äâèãóí,
âiäìiííèé ðîáî÷èé ñòàí, 5.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
ÃÀÇ-21 Âîëãà, ç/÷, âiä 500 ãðí.
Òåë.0-97-651-61-62.
Îïåëü Êàäåò, äâèãóí 1,6, äèçåëü,
ç êîðîáêîþ, ó ãàðíîìó ñòàíi, 12.200
ãðí. Òåë.0-68-013-54-20.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

Ïðîäàì

ÃÀÇ-24, Âîëãà, 1980 ð.â., ñiðèé,
íîðìàëüíèé ñòàí, 20.000 ãðí.
Òåë.0-97-302-14-86.

Ïðîäàì

Äëÿ ñåáå, â ãàðíîìó ñòàíi,
ìîæëèâî,
íå
“íà
õîäó”,
ðîçìèòíåíèé.
Íåäîðîãî.
Òåë.0-98-259-86-08.

Òðàêòîðè

ÃÀÇ

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i

Âèêóï àâòîìîáiëiâ ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi, ïiñëÿ
ÄÒÏ, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-97-648-46-69,
0-63-585-23-50.

ÃÀÇ-5312, 1989 ð.â., äèçåëü,
53.000 ãðí. Òåë.0-96-568-65-56.
ÊàìÀÇ-5320, 1980 ð.â., 95.000
ãðí. Òåë.0-68-121-70-14.

ÂÀÇ-21099, 2006 ð.â., äîáðèé
ñòàí,
130.000
ãðí.
Òåë.0-97-545-63-50.
ÂÀÇ-2170 Ïðiîðà, 2012 ð.â., 1,6
äâèãóí, ãàðíèé ñòàí, 28 ò.êì ïðîáiãó,
140.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-97-113-11-14.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Ôîðä Ìîíäåî, ñèäiííÿ, 2 øò., 600
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Ãåíåðàòîð “ÊÀÒÅÊ”-Ã-2
876, 14 Â, 90 À, äî
àâòîáóñiâ, âàíòàæíèõ
àâòî, 1.800 ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.

Êóïëþ
ÂÀÇ, ÃÀÇ, Ìîñêâè÷, äîìêðàò.
Òåë.0-67-242-37-74.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

Ìåðñåäåñ Âiòî, äèñêè R-15, 250
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Øèíè 15/5R/38Ô2À, 6
øò., âiä 1.000 ãðí äî
2.000 ãðí.
Òåë.0-97-597-96-42.
Øèíè ëiòíi, 4 øò., 175õ70 R13,
450 ãðí./øò. Òåë.0-67-354-23-03.

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ
Ïðîäàì

Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
äî
íàâàíòàæóâà÷à, 4.500 ãðí., äîìêðàò,
60 ò, 1.000 ãðí. Òåë.067-750-15-23.

Iíøå

Íàñîñè
Ê-6,
Òåë.067-750-15-23.

Ê-4Ó2.

ÊðÀÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ,
ÃÀÇ, Òðàêòîðè. Áóäü-ÿêi
çàï÷àñòèíè. Øâèäêèé
äîáið. Áåçêîøòîâíà
êîíñóëüòàöiÿ.
Òåëåôîíóéòå:
0-97-954-36-65.

Äî ñïåöòåõíiêè
Øíåêè äî êîìáàéíiâ ðiçíèõ
âèðîáíèêiâ. Ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ
øíåêiâ. Òåë.0-97-788-21-63.

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ
Îïåëü Âåêòðà, 1996 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ðåíî Ëàãóíà, 1998 ð.â., 2,0,
áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Ôiàò Äóêàòî, Ïåæî J5, Äæàìïåð,
Áîêñåð, ïî ç/÷. Òåë.0-67-381-11-31.
Ôîðä Ìîíäåî, 1998 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Iíøi çàï÷àñòèíè
Âiñü äëÿ ïðè÷åïà, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Çâàðþâàëüíi ðîáîòè, çàìiíà
åëåìåíòiâ
êóçîâà,
ðèõòóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-333-35-96.

Ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ

Âîäié ìiêðîàâòîáóñà, äî 10 ìiñöü,
÷åêàº ïðîïîçèöié. Òåë.067-787-93-55.

Àâòîáóñè ºâðîêëàñó âiä
4 äî 60 ìiñöü ÷åêàþòü
ïðîïîçèöié, ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-864-30-44.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.
Ôîëüêñâàãåí
Ò-4,
âàíòàæîïàñàæèðñüêèé,
÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-96-790-78-01.

Äî 3 ò
!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.

Ïîíàä 3 ò

Êóïëþ

Ïiäøèïíèêè: 35-¿, 36-¿, 200-¿,
300-¿, 400-¿ ñåðié, 3182120, 697920.
Òåë.0-68-376-21-21.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî, øèíîìîíòàæ

Àâòîñèãíàëiçàçiÿ.
Ìóçèêà, Ñêëîïiäiéìà÷i.
Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-97-976-19-23.

Êñåíîí.
Ïðîäàæ.
Ðåìîíò.
!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.

Âàíòàæíi òà êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ, 5 ò, 36
êóá.ì, içîòåðì.
Òåë.:0-67-763-16-67,
0-73-763-16-67.
ÇIË, ñàìîñêèä, 7 ò, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Äîñòàâêà ïiñêó, ùåáåíþ,
ðîç÷èíó,
âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-97-430-87-12.

ÊàìÀÇ (ñàìîñêèä) ÷åêàº
ïðîïîçèöié.
Òåë.0-67-377-19-94.

