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На прийом до центру зайнятості
можна записатись онлайн
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«Пакунок
малюка» їде у
регіони

У службі зайнятості діє сервіс для осіб, що шукають роботу
та безробітних – «Електронна черга». Як повідомляють у
пресслужбі обласного центру зайнятості, такий електронний
сервіс спрощує комунікацію між шукачами роботи та
службою зайнятості, що особливо актуально у період пандемії COVID-19.
«За допомогою електронної черги можна самостійно, не
витрачаючи зайвого часу, записатись на відвідування до
будь-якого центру зайнятості на первинний прийом для реєстрації у центрі зайнятості чи філії Хмельницького обласного
центру зайнятості, для отримання консультацій з питань
сприяння працевлаштуванню, вибору професії, профнавчанню, профорієнтації, тимчасової зайнятості, юридичних
аспектів у сфері зайнятості тощо», – йдеться у повідомленні.

В Україні розпочали доставляти пакунки у регіони. Частина
областей уже їх отримала. Вони їдуть з Києва, адже обласні
департаменти соцзахисту їх не закуповують і не проплачують, як це було раніше.
Ті, хто не отримає пакунок у пологовому будинку, має
звернутись до найближчого відділу соціального захисту населення. Якщо цієї натуральної допомоги не буде у соцзахисті упродовж місяця, то батьки можуть одержати грошову
компенсацію.
Підготувала Наталя ГАРМАТЮК.

Щеплення від
COVID-19 на
Хмельниччині: де
не працюватимуть
мобільні бригади
з вакцинації

Вартість комуналки у січні:
скільки потрібно платити жителям
Хмельницького
Для жителів Хмельницького з 1 січня цього року зросли
тарифи на низку енергоносіїв. Зокрема, на природний газ,
його розподіл, холодну воду, а на електроенергію був скасований пільговий тариф на перші сто кіловатів. Певну плутанину для декого можуть внести зміни, пізніше запровадженні на державному рівні. Наприклад, Кабмін прийняв
граничну ціну на блакитне паливо. Проте вона діє лише з
1 лютого, тому січневий тариф залишається в силі.
Кореспонденти сайту «Є» вирішили розібратися у ситуації
з тарифами, щоб дізнатися скільки хмельничани мають
сплатити за різні комунальні послуги, отримані у січні. Далі
тарифи прописані з врахуванням податку на додану вартість. Вони стосуються побутових споживачів.

Тарифи на природний газ як товар
Для абонентів ТОВ «Хмельницькгаз Збут» за січень доведеться платити за тарифом 9 гривень 91 копійка за кубометр
газу. А для споживачів ТОВ «ГК «Нафтогаз України» –
7 гривень 22 копійки за кубометр.
Проте тарифи на газ, спожитий у лютому, будуть нижчими.
Зокрема, це пов’язано з рішенням уряду запровадити граничну ціну на блакитне паливо на рівні 6 гривень 99 копійок
за метр кубічний. Вона діятиме з 1 лютого до кінця цього
опалювального сезону або завершення карантину, але не
пізніше, ніж до 31 березня.
Таким чином у лютому кубометр блакитного палива для
абонентів «Хмельницькгаз Збуту» коштуватиме 6 гривень
99 копійок, а для «Нафтогазу» – 6 гривень 86 копійок.

Тариф на транспортування газу

В Україні нещодавно оприлюднили план безкоштовної
вакцинації від COVID-19 на 2021-2022 роки. Здійснюватимуть її мобільні бригади на тимчасових пунктах щеплень
та на пунктах щеплень в закладах первинної медичної допомоги. Як розповіла заступник директора Департаменту
охорони здоров'я ОДА Тетяна Косовська, бригади пройдуть
навчання і працюватимуть стабільно упродовж усіх двох
років.
«До складу бригади має увійти лікар, два працівники середнього медичного персоналу та реєстратор. Мобільні
бригади щеплюватимуть до 100 осіб у робочий день.
П’ятиденний запас вакцини доставлять на обласну базу
спецмедпостачання. Щодня кожен заклад охорони здоров'я
отримуватиме вакцину і має її використати упродовж п’яти
годин після отримання», – зазначила Тетяна Косовська.
За її словами, в області затверджений склад 26 мобільних
бригад. Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОДА
пропонував значно більшу кількість бригад, оскільки на
Хмельниччині функціонує 32 центри первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), на базі яких і робитимуть щеплення.
«МОЗ нас обмежило і наполягало на кількості 10 бригад.
Але нас дослухались і дозволили роботу 26 бригад. Не
будуть вакцинувати у Сатанівському, Наркевицькому, Війтовецькому, Смотрицькому, Гуменецькому, Меджибізькому,
Чорноострівському та Шепетівському міському центрах
ПМСД, де обслуговують найменшу кількість жителів. Водночас у Хмельницькому надали дозвіл двом міським
центрам ПМСД мати дві мобільні бригади. Таким чином в
області функціонуватиме 26 мобільних бригад», – додала
керівниця.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Стеж за актуальними новинами:

Щоб записатися на прийом до фахівця служби зайнятості
необхідно зайти на головну сторінку сайту служби зайнятості www.dcz.gov.ua та клікнути на віконце «Електронна
черга». Далі обрати підрубрику «Запис на відвідування». Заповнити обов’язкові поля та вказати мету відвідування,
обрати центр зайнятості, бажану дату та час відвідування.
Записавшись електронним шляхом, не потрібно отримувати талон на відвідування, чекаючи у черзі, а треба безпосередньо звернутися до робочого місця фахівця центру
зайнятості на зареєстрований особистий час та мати при
собі необхідні документи.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Для абонентів АТ «Хмельницькгаз» з 1 січня тариф на
транспортування газу становить 1 гривню 99 копійок за кубометр. Платіжка за цю послугу розраховується для кожного
споживача окремо.
Береться кількість блакитного палива, спожитого ним
впродовж минулого року, множиться на чинний тариф і ділиться на 12 місяців. Наприклад, якщо ви спожили впродовж
2020-го 500 кубів, потрібно: 500 x 1,99 / 12 = 82,91. Тобто за
січень вам варто заплатити 82 гривні 91 копійку. Фактично
стільки ж доведеться сплачувати й у наступні місяці до кінця
2021 року.
Встановлений НКРЕКП граничний тариф на транспортування газу на рівні 2 гривень 15 копійок (без ПДВ – 1 гривня
79 копійок) не вплинув на АТ «Хмельницькгаз», адже його
тариф менший за граничний.

Тариф на електроенергію

З 1 січня скасовано пільговий тариф на перші сто кіловатів. Тому за січень абонентам ТОВ «Хмельницькенергозбут» потрібно платити за фіксованим тарифом – 1 гривня
68 копійок за кіловат. На сайті електропостачальної компанії
вказано, що він діятиме з 1 січня до 31 березня цього року.
Нещодавно Кабмін запровадив компенсацію за різницю у
тарифах на електроенергію для деяких побутових споживачів. Вона стосується українців, які використовують для опалення власних осель електрокотли, але не мають субсидії.

Тарифи на водопостачання та
водовідведення
Для споживачів комунального підприємства «Хмельницькводоканал» з 1 січня зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Таким чином населенню
за минулий місяць доведеться платити: за водопостачання –
13 гривень 14 копійок за метр кубічний, а за водовідведення –
12 гривень 48 копійок за метр кубічний.

Тарифи на теплопостачання та гарячу
воду
Наразі для побутових споживачів міста Хмельницького
вартість цих енергоресурсів залишилася без змін.
Для населення, яке є абонентом комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», чинні тарифи є
такими:
• на централізоване теплопостачання – 1 тисяча
480 гривень 92 копійки за гігакалорію;
• на гарячу воду – 93 гривні 46 копійок за метр кубічний.
Для абонентів комунального підприємства «ПівденноЗахідні тепломережі», чинні тарифи є такими:
• на централізоване теплопостачання – 1 тисяча
499 гривень 51 копійка за гігакалорію;
• на гарячу воду з рушникосушильником – 86 гривень
8 копійок за метр кубічний;
• на гарячу воду за відсутності рушникосушильника –
79 гривень 56 копійок за метр кубічний.
За попередньою інформацією, ці тарифи залишатимуться
незмінними до завершення цього опалювального сезону.

Тариф на вивезення та захоронення
сміття
Тарифи підприємства «Спецкомунтранс» поки не зазнали
змін, хоча у майбутньому можливе їх зростання.
Нині для мешканців будинків з функціонуючим сміттєпроводом та споживачів, які самостійно утримують контейнери та контейнерні майданчики, вони є такими:
• багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю
усіх видів благоустрою – 16 гривень 51 копійка в місяць на
одну людину;
• будинки приватного сектору з присадибною ділянкою –
18 гривень 29 копійок в місяць на одну людину.
А для мешканців будинків та споживачів, які користуються контейнерами на контейнерних майданчиках в
місцях загального користування:
• багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю
усіх видів благоустрою – 20 гривень 14 копійок в місяць на
одну людину;
• будинки приватного сектору з присадибною ділянкою
22 гривні 43 копійки в місяць на одну людину.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Компенсація
за електроенергію для
населення: що вирішив уряд
Члени Кабміну прийняли постанову, яка стосується надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. На неї можуть розраховувати громадяни, які
використовують електричні котли для опалення свого житла
й наприкінці минулого року мали знижені тарифи. Проте
вона діятиме лише певний період і не поширюватиметься на
отримувачів субсидій.
Згідно з проєктом урядової постанови, з 1 січня цього року
для українців був запроваждений єдиний тариф на електроенергію. Відтак були скасовані пільгові тарифи, які діяли для
окремих побутових споживачів. Зокрема для населення, яке
використовує електрику для опалення, а також для дитячих
будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей.
Тому для таких споживачів Кабмін вирішив запровадити
тимчасову компенсацію на електроенергію. Вона діятиме з
1 січня на період карантину, але не пізніше, ніж до 31 березня. Вона поширюється на такі категорії споживачів:
• населення, яке мешкає у житлових будинках, зокрема
будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках, які у
встановленому порядку обладнані електроопалювальними
установками, а також – станом на 31 грудня 2020 року мало
право на зниження тарифу;

• населення, яке живе у багатоквартирних будинках, які є
негазифікованими та неприєднаними до централізованого
теплопостачання, а також – станом на 31 грудня 2020 року
мало право на зниження тарифу;
• багатодітні, прийомні сім’ї та будинки дитячого типу.
Така компенсація за різницю у тарифах розрахована не
лише на жителів міст, а й сільської місцевості. Проте вона не
стосується населення, якому призначено субсидії.
Для забезпечення її сплати з держаного бюджету мають
виділити 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Її надаватимуть
шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам
універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням як часткової оплати за електроенергію у першому кварталі
2021 року. Далі постачальник повинен проінформувати споживача про надану йому компенсацію за різницю в тарифах,
розмістивши її у платіжці та особистому кабінеті споживача.
«Тобто, щоб отримати таку компенсацію, людям нікуди не
потрібно ходити. Вона нараховуватиметься автоматично», –
зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Також він додав, що цю постанову прийнято з триденним
доопрацюванням. Крім неї, уряд ініціюватиме прийняття у
Верховній Раді відповідного законопроєкту.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

НОВИНИ

3

тел. 655-601, 067-991-39-00, 3 лютого 2021 р.

Графік стоянок
хмельницького
екобуса у
лютому

Першу партію вакцин «Pfizer»
Україна отримає всередині
лютого – Максим Степанов

30 січня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов
заявив, що всередині лютого країна отримає першу партію
вакцин проти коронавірусу. Це будуть препарати
виробництва американської фармацевтичної компанії
«Pfizer». Їх Україна має отримати від Глобальної ініціативи
«Gavi COVAX». Про це урядовець написав на своїй сторінці
у фейсбуці.
«Нам надійшло підтвердження від Глобальної ініціативи
«Gavi COVAX», що Україна увійшла в перелік країн, яким нададуть вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу, –
пише Максим Степанов. – Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тисяч доз вакцин
компанії «Pfizer». Їх постачання в Україну почнеться у середині лютого».
Також міністр додав, що наступний етап постачання
вакцин від Глобальної ініціативи відбуватиметься зі середини лютого до кінця другого кварталу цього року. Заплановано, що за цей час Україна отримає від 2,2 мільйона до

Стеж за актуальними новинами:

3,7 мільйона доз вакцин шведсько-британської фармацевтичної компанії «AstraZeneca».
А напередодні, 29 січня, відбулося перше у цьому році засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій. Зокрема, її члени схвалили календарний план безкоштовного вакцинування українців від
коронавірусу. Цей процес відбуватиметься поетапно. Про це
повідомила пресслужба Кабміну.
«Вакцинування людей повинне розпочатись у лютому. У
нас є затверджений Національний план, який визначає п’ять
етапів вакцинації. Усе це має бути зображено в календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу», –
зазначив під час засідання комісії з ТЕБ і НС прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

У Хмельницькому курсує екобус, у який жителі міста
можуть здати небезпечні відходи. З початку 2021-го небезпечні відходи до екологічного автомобіля зможуть здати
також мешканці населених пунктів, що входять до Хмельницької територіальної громади.
Шукайте найближчу до вашого будинку зупинку екобусу,
приносьте накопичені небезпечні відходи та пам'ятайте –
все, що збирає екобус, в жодному разі не можна викидати в
загальний контейнер.
Нагадаємо, екобус приймає від населення:
- батарейки та акумулятори;
- люмінесцентні лампи;
- термометри та ртутьвмісні матеріали;
- фарби, клеї, розчинники з тарою;
- відпрацьовані фільтри;
- електричне та електронне обладнання;
- миючі засоби, побутову хімію (з тарою);
- медикаменти.
Графік стоянок екобусу в лютому:
• 3 лютого 12:00-17:00 – Ракове, вулиця Гальчевського, ТЦ
«55-й магазин»;
• 4 лютого 12:00-17:00 – Лезневе, магазин «Економ»;
• 5 лютого 9:00-17:00 – Південно-Захід, «Новатор»;
• 6 лютого 9:00-17:00 – Гречани, зупинка «Олімпійська»,
ринок;
• 7 лютого 9:00-17:00 – Виставка, «Сілістра»;
• 10 лютого 12:00-17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП;
• 11 лютого 12:00-17:00 – Ружична, магазин «Пан Диван»;
• 12 лютого 9:00-17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин
«Сільпо»;
• 13 лютого 9:00-17:00 – Південно-Захід, Інститутська, магазин «Делікат»;
• 14 лютого 9:00-17:00 – Заріччя, кафе «Старий млин»;
• 17 лютого 12:00-17:00 – Центр, Філармонія;
• 18 лютого 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ «Плоскирів»;
• 19 лютого 9:00-17:00 – Південно-Захід, Львівське шосе,
магазин «АТБ»;
• 20 лютого 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1;
• 21 лютого 9:00-17:00 – Озерна, магазин «Дана»;
• 24 лютого 12:00-17:00 – Озерна, Залізняка, 4, аптека;
• 25 лютого 12:00-17:00 – Масівці клуб та Богданівці магазин «Заріна»;
• 26 лютого 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин «Взуття для
вашої родини»;
• 27 лютого 9:00-17:00 – Ракове, вул. Гарнізонна, магазин
«Контакт»
• 28 лютого 9:00-17:00 – Центр, ТЦ «Дитячий світ».
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК
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Антибіотики –
лише за рецептом

Міністерство охорони здоров'я України має намір з 1 квітня
запустити систему електронних рецептів. Зокрема лише за
електронним рецептом планують запровадити продаж антибіотиків.
«Ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за
е-рецептом. Плануємо, що електронна система почне працювати з 1 квітня. Спочатку новація стосуватиметься інсулінів, препаратів для імуносупресії та наркомістких препаратів. Наступним кроком буде антибіотик, який продаватиметься виключно за е-рецептом», – зазначив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Також планується контролювати, у яких випадках лікарі виписують антибіотики. На думку чиновників, нововведення допоможуть
боротися із самолікуванням українців. Також електронний
облік дозволить зрозуміти, у якій кількості та які ліки Україна
повинна виробляти чи закуповувати.

А як у них?
У багатьох європейських країнах та США антибіотики продаються тільки за рецептом лікаря. У Франції більшість ліків,
навіть найпростіших, продають лише за рецептом. За значну
частину рецептурних препаратів держава відшкодовує
кошти. У Німеччині також антибіотики та сильні знеболювальні препарати продаються лише за рецептом. При цьому
отримати ліки можна навіть не виходячи з дому, адже багато
аптек доставляють медикаменти людям літнього віку та інвалідам за адресою. Щоб купити більшість ліків, до прикладу, у
Фінляндії, теж потрібен рецепт від лікаря. Такий документ
дійсний протягом двох років, а більшу частину коштів за придбані ліки компенсує держава. За рецептом антибіотики відпускають і в США. Однак їх можна легко купити на ринку, в
інтернеті й навіть у зоомагазинах. Але й аптеки можуть
продати ці препарати без рецепта – якщо медична страховка
не покриває витрати на лікування, а також коли хворий не
може оплатити консультацію лікаря.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Заробітчани, які
повернуться в Україну,
зможуть отримати гроші на
власний бізнес
Кабінет Міністрів пропонує виділяти грантову підтримку в
розмірі до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу
трудовим мігрантам, які повернулися в Україну. Уряд схвалив
відповідний законопроєкт, який буде переданий на голосування до Верховної Ради. «Законопроєктом фактично пропонується надати грантову підтримку трудовим мігрантам,
які повернулися в Україну і хочуть відкрити тут власну
справу. Ми пропонуємо, щоб людина могла взяти на відкриття власного бізнесу до 150 тисяч гривень. Одна з важливих умов – необхідно інвестувати й власні кошти в сумі, не
меншій, ніж дає держава», – сказав прем'єр-міністр Денис
Шмигаль. В уряді сподіваються, що це стимулюватиме українців залишатися у своїй країні, відкривати малий або сімейний бізнес, інвестувати кошти в нові робочі місця.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що
у зв'язку з пандемією Covid-19 в Україну повернулася значна
частина громадян, які працювали за кордоном. Усього їх налічується понад 400 тисяч. Через карантинні обмеження
вони не можуть відновити роботу в інших країнах.
Передбачається, що гранти виділятимуться з Фонду
загальнообов'язкового соцстрахування на безповоротній
основі для громадян України, які мають страховий стаж
понад 10 років. Якщо ж стаж менше 10-ти років, виділені
кошти необхідно буде пізніше повернути державі.
За офіційними даними, на заробітки за кордон протягом
минулого року виїхали 61,9 тисячі українців.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

На яких автомобілях
найчастіше їздять нетверезі
водії Хмельниччини
За минулий рік у Хмельницькій області трапилося 314 дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв, з
яких 52 аварії були з травмованими людьми. У цих ДТП загинуло 7 осіб та ще 71 людина – отримала травми різного
ступеня важкості.
У відповіді на інформаційний запит сайту «Є» у патрульній
поліції області повідомили, на яких автомобілях найчастіше
виявляли нетверезих водіїв у 2020 році.
Отож, на території обслуговування патрульні Хмельниччини найчастіше складали протоколи за статтею 130 на
водіїв таких марок автомобілів:
- ВАЗ (218 протоколів);
- Daewoo (90 протоколів);
- Volkswagen (85 протоколів)
- BMW (63 протоколи);
- ЗАЗ (56 протоколів);
- Audi (55 протоколів);
- Opel (48 протоколів)
- Renault (44 протоколи);

- Mercedes-Benz (43 протоколи);
- Ford (23 протоколи).
Загалом торік патрульні поліцейські Хмельниччини склали
на автомобілістів 1821 протокол за статтею 130 (Керування
транспортними засобами особами, які перебувають у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Зокрема:
• за частиною 1 (керування у стані сп'яніння) – 1336 адмінпротоколів;
• за частиною 2 (керування у стані сп'яніння вдруге за рік) –
380 адмінпротоколів;
• за частиною 3 (керування у стані сп'яніння втретє за рік) –
95 адмінпротоколів;
• за частиною 4 (вживання алкоголю, наркотиків чи інших
препаратів виготовлених на їх основі після скоєної ДТП або
після зупинки і до перевірки уповноваженою особою) –
10 адмінпротоколів.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

Стартувала реєстрація на ЗНО-2021:
що потрібно знати
1 лютого в Україні розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме вона до 5 березня включно.
Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня із тесту з хімії.
«Згідно з наказом Міністерства освіти, всі випускники закладів професійно-технічної освіти, студенти коледжів, які в
цьому році закінчують здобувати середню загальну освіту,
повинні пройти державну підсумкову атестацію (ДПА) у
формі ЗНО. Вони прирівнюються до випускників шкіл і повинні реєструватись так само на 4 предмети», – розповідає
методистка Вінницького регіонального центру оцінювання
якості освіти Ірина Ковальчук.
За її словами, перший і обов'язковий тест – українська
мова, другий – математика, третій – історія України або іноземна мова, четвертий предмет – з переліку інших. Але
якщо здобувач середньої загальної освіти має намір подальшого вступу, то йому дозволяється зареєструватись на
п'ятий предмет.
«Реєстрація на ЗНО відбуватиметься на базі тих закладів,
де діти навчаються. Але для того, щоб все пройшло успішно,
потрібно підготувати комплект документів: два фото розміром 3 на 4 та ксерокопію паспорта. Якщо це паспорт
старого зразка, то робіть копію першої сторінки, ID-картки –
копія лицевої сторони. На документі пишете – «з оригіналом
вірно», нотаріально його не потрібно завіряти», – каже Ірина
Андріївна.
Перед тим, як реєструватись учень чи студент має чітко
знати, для чого йому потрібно складати ЗНО – пройти ДПА чи
орієнтуватися на вступну кампанію. У формі реєстрації буде
чотири позначки, де потрібно вказати: реєстрант – випускник

Стеж за актуальними новинами:

школи, професійно-технічного навчального закладу, коледжу
чи минулих років. Далі буде ще дві позначки – потреба результатів ДПА чи результату по 200-бальній шкалі для вступу.
«Протягом 10 днів обробляють дані учасників, і зареєстровані отримують на свій навчальний заклад комплект документів. Це листівка із сертифікатом, де буде наклеєне
одне з фото та номер пін-коду, за допомогою якого учень
зможе зайти на персональну сторінку. Туди буде надходити
вся інформація, що стосується конкретного учасника», –
розповідає методистка.
Ірина Андріївна додає, десь за два тижні до початку проходження тестування, всі зареєстровані учасники отри-

мають на свої персональні сторінки запрошення-перепустки
й знатимуть час та місце проходження ЗНО.
«Випускники минулих років повинні реєструватись самостійно або на базі Міжрегіональної академії управління
персоналом, що у Хмельницькому на проспекті Миру. Там
створено безкоштовний пункт реєстрації. Потрібно мати при
собі ксерокопію паспорта та атестата, два фото 3 на 4», – зазначає методистка.
Абітурієнту допоможуть зареєструватись, віддадуть на
руки документи, а далі він самостійно їх надсилає до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
• 21 травня – хімія;
• 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
• 25 травня – англійська мова;
• 28 травня – математика, математика (завдання рівня
стандарту);
• 1 червня – українська мова, українська мова і література;
• 4 червня – історія України;
• 7 червня – фізика;
• 10 червня – біологія;
• 15 червня – географія.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК
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Щоб зберегти здоров’я
під час пандемії, в меню
потрібно включати
правильні продукти
патогенними мікроорганізмами, активуються «захисники» –
з’єднання, без яких імунітету не існувало б. Якщо не забезпечувати їхній регулярний приплив, то стійкість до
інфекцій почне поступово знижуватися. Це може
спричинити підвищену заражуваність і слабкість, адже люди зі слабким імунітетом хворіють частіше. Через нестачу білка постраждають і шкіра, і волосся, і нігті. Він є тією речовиною, без якого тіло не може існувати.
Однак зловживати ним теж не можна.
Добова норма білка для дорослої людини
така: 40-75 г м’яса тварин та птиці, морепродуктів; 50 г яєць; 300 г молочних продуктів; 25-35 г соєвих і бобових. Пам’ятайте,
що крім білків, в раціоні має бути достатня
кількість вуглеводів і жирів, тому найголовніше – це баланс. Особливо під час пандемії.
Підготувала Тетяна ЄРМОЛАЄВА.

Як зміцнити свій імунітет, щоб він зміг подолати коронавірус? Багато лікарів переконані, що білок, який є своєрідним будівельним матеріалом для людського
організму, робить його сильним і
витривалим, за рахунок чого
імунітет не допускає вторгнення в нього патогенних
мікроорганізмів. За словами
лікарів, білок обов’язково
повинен мати тваринне походження. Це м'ясо, молоко і
яйця. Бажано, щоб частина
сніданку складалася саме з
цих трьох продуктів. Зараз,
коли організм особливо потребує
поживного харчування, вживання
цього продукту має вирішальне значення. Коли організм починає боротися з

Родзинки,
замочені у воді,
позитивно
впливають на
стан здоров'я

Регулюємо своє
харчування
Чи можна їсти після 18.00? Часто можна почути: «Я після
шостої вечора не їм!» Мовляв, це загрожує зайвими кілограмами. Звідки взялося таке правило, і хто рекомендував
цю систему харчування – невідомо. Однак більшість людей
знають про це небагато, але продовжують бездумно дослухатися до такої поради.

Корисно їсти родзинки, але можна замочувати їх у воді на
ніч і вживати вранці. За словами експертів, така звичка має
цілу низку переваг для здоров'я.
Допомагають травленню. Багаті на клітковину сухофрукти покращують роботу шлунково-кишкового тракту. Замочені родзинки діють як природне проносне, запобігаючи
закрепам. 10-12 родзинок потрібно замочити у склянці води,
а потім вранці натщесерце випити її разом з родзинками.
Підвищують імунітет. Родзинки містять вітаміни C і B, які
допомагають зміцнити імунітет. Щоденне вживання замочених смаколиків допомагає організму боротися з бактеріями та інфекціями.
Покращують здоров'я кісток. Родзинки
багаті на кальцій, тому дуже корисні
для зміцнення кісток, запобігають
виникненню остеопорозу.
Перешкоджають розвитку
анемії. Вони багаті на залізо
і допомагають у боротьбі з
анемією. Вживати замочені
у воді родзинки щодня
корисно для підвищення рівня гемоглобіну
в
організмі.
Зберігають
здоров'я печінки. Родзинки
є одними з кращих
сухофруктів, які активізують процеси виведення токсинів з організму, що не дозволяє їм
затримуватися у печінці,
підвищуючи ризик її пошкодження.
Запобігають появі неприємного запаху
з рота. Ці сухофрукти відомі своїми антибактеріальними властивостями. Їхнє споживання
допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.
Покращують стан шкіри. Родзинки містять вітаміни А і Е,
що стимулюють розвиток нових клітин у зовнішніх шарах
шкіри. Регулярне вживання замочених у воді родзинок може
поліпшити зволоження шкіри, зробити її здоровою і гладкою.
Нейтралізують шлункову кислоту. Висока кількість
магнію і калію у замочених родзинках допомагає нейтралізувати кислоту у шлунку та запобігти розвитку ацидозу, який
може призвести до шкірних ускладнень: фурункулів, прищів
і псоріазу.
Підготувала Марта КВІТУЧА.

Стеж за актуальними новинами:

Якщо розібратися, можна зробити висновок, що дотримуватися такого правила харчування можна далеко не кожній
людині. Почнемо з того, що всі ми належимо до одного з
трьох типів: «жайворонків», «голубів» чи «сов». «Жайворонки» відчувають приплив сил і збільшення активності
вранці; «сови» працюють більше ввечері й уночі; «голуби»
працездатні вранці і ввечері. Тобто такі рекомендації щодо
схуднення стосуються лише «жайворонків», адже вони легко
прокидаються о шостій ранку, снідають і вирушають на
роботу. Спати вони лягають о десятій вечора, тому саме для
них буде ідеальний варіант вечеряти не пізніше 18.00.
У «сов» все відбувається інакше, і принцип харчування
«після 18.00 не їсти» не дасть їм позитивного результату.
Вранці «сова» прокидається найчастіше у не найкращому
самопочутті, без сил і будь-якого бажання щось робити. Сніданок, який за системою має бути більшим за інші прийоми
їжі, не викликає у неї особливого захоплення (організм ще
спить), але їсти треба, адже ввечері вже не можна. Результат: «сонний» організм починає повільний процес травлення, і частина їжі просто перетворюється на жир, що відкладається. Такий сніданок дорівнює вечері перед сном.
Починається робочий день, і «сові» зазвичай рідко вдається добре пообідати через безліч проблем. До того ж повернутися додому до шостої години вечора у неї не виходить. Тож людина просто прирікає себе на голодування. А
ось увечері організм «сови» повністю активізується, вимагаючи їжі. Шлунок голодний, він виробляє величезну кількість шлункового соку, але вечері не передбачається. Тому
часто шлунок починає просто «перетравлювати» сам себе,
що може спричинити виразкову хворобу.
Нормальний проміжок часу між споживанням їжі і сном не
повинен перевищувати чотирьох годин, а ось у «сов» він
розтягується до шести. Тож виходить, що організм голодує і
шукає зручний момент, аби «помститися» людині, набравши
зайвих кілограмів «про запас».
Отож, якщо ви лягаєте спати доволі пізно, немає нічого
страшного у вечері, головне, щоб проміжок між живанням їжі
і сном був чотири або п’ять годин.
Підготував Володимир КОЛОДІЙ.

МИСТЕЦТВО БУТИ ЗДОРОВИМ
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Лікарі радять їсти
яблука щодня
Головною складовою здорового способу життя є правильне харчування. Фрукти і овочі завжди були його основою.
Серед фруктів експерти особливо рекомендують їсти
яблука. Вони радять включити їх в щоденний раціон. Яблука
містять клітковину, яка покращує травлення і відновлює мікрофлору кишківника. Цей фрукт також допомагає позбутися
зайвої ваги. Хронічне запалення є причиною великої кількості захворювань, тому людині необхідно робити все
можливе, щоб зменшити його. У цьому можуть допомогти
яблука, оскільки вони багаті антиоксидантом під назвою
кверцетин, який зменшує запалення в організмі. А антиоксиданти катехіни і вітамін С в їхньому складі здатні запобігти
окислювальному процесу. Вживання яблук щодня також
може справити позитивний вплив на рівень цукру в крові.
Дослідження, проведене кілька років тому, показало, що наявність яблук в раціоні пов’язано зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. Один фрукт також містить 14% щоденної норми вітаміну С. Достатня кількість цього вітаміну
стимулює імунну систему. Крім того, щоденне вживання
яблук пов’язано зі зниженням ризику смерті від серцевих захворювань і раку. Британський дієтолог Роб Хобсон розповів, що вживання одного яблука в день допоможе позбутися від п’яти кілограмів зайвої ваги за рік. За словами
експерта, важливо вживати яблука з метою схуднення саме
перед їдою. Цей фрукт ситніший за будь-які інші калорійні
солодощі. У 100 грамах яблук міститься близько 1,2 грама
харчових волокон, які дарують відчуття ситості, особливо
при вживанні до їди. При цьому у них низький глікемічний
індекс. Також експерт відзначив позитивний вплив яблучної
клітковини на баланс бактерій в кишківнику. Це уповільнює
відкладення жиру і сприяє більш швидкому й ефективному
зниженню ваги. Вважається, що яблука також запускають
процес розщеплення жирових тканин, захищають організм
від зневоднення, покращують перистальтику, виводять
зайву рідину і сіль, нормалізують тиск і навіть допомагають
відновити роботу нервової системи.
Підготувала Тетяна ЄРМОЛАЄВА.

Рецепт для
очищення артерій

Для його приготування знадобиться:
4 лимона;
невеликий шматочок імбиру;
2 літри води;
4-5 зубків часнику;
2 ст. л. меду.
Приготування
Лимони ретельно вимийте, обдайте окропом, щоб видалити восковий наліт.
Поріжте їх тоненькими кільцями або пропустіть через
м’ясорубку разом зі шкіркою. Імбир і часник почистіть, подрібніть в блендері або пропустіть через м’ясорубку. Лимони
помістіть у трилітрову банку. Закип’ятіть 2 л води та дайте їй
охолонути до 60°С. Додайте до води часник, імбир і мед.
Добре все розмішайте і одразу залийте в банку з лимоном.
Через дві години ліки будуть готові.
Застосування
Вживайте лікарський засіб кожен день натщесерце, випивайте по 100 мл настою вранці й ввечері. Період лікування –
3 тижні. Потім – тиждень перерви. Далі приймайте засіб ще
4 тижні тільки вранці або тільки ввечері.
Результат ви відчуєте через 10-14 днів. Зберігайте засіб в
холодильнику. Перед вживанням трохи підігрійте на водяній
бані.
Підготувала Тетяна ЄРМОЛАЄВА.

Сторінку
підготовлено
за матеріалами

КУПУЙТЕ ЧИ ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
СОБІ ЧИ РІДНИМ
У всіх відділеннях Укрпошти
(60249, 60710, 97823, 76453)

або на сайті simeyna.ye.ua.
Відділ передплати та реалізації:
тел. 067-381-58-50

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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Якщо ви завжди працюєте у вихідні, ви залежні від роботи.
Попри постійні розмови про шкідливість перепрацювань, які
призводять до вигорання, тисячі офісних працівників продовжують засиджуватися на роботі допізна, перевіряють
пошту серед ночі та радо беруться за нове завдання у
вікенд. Розповідаємо про основні небезпеки такої залежності, її симптоми та способи лікування.

Залежність від роботи: як
діагностувати та позбутися
Відпочинок проти роботи. Обмежуйте час для роботи
й відводьте час для відпочинку. Це може бути найважчим
кроком. Тому що людина, залежна від роботи, вважає, що
час, приділений праці, дуже важливий для її результату.
Проте практика показує, що в обмеженні часові проміжки
працюється набагато ефективніше.
Дозвілля. Легше буде не приділяти час роботі, якщо ви
зможете заповнити його цікавим дозвіллям. Заплануйте
щось після завершення робочого дня та на вихідні. Наприклад, прочитайте книгу чи сходіть у кіно, помедитуйте
або приготуйте вечерю за новим рецептом. Важливо знайти
те, що працює саме для вас і що допомагає не думати про
роботу.

Небезпека від роботи
Трудоголізм та залежність від роботи поки не визнали розладом, але вчені продовжують говорити про його небезпеку.
Так, Метт Гловяк, ліцензований клінічний професійний консультант, говорить, що залежність від роботи – це важкий
стан, за якого у людини розвивається психологічна, емоційна та соціальна залежності. За його словами, це захворювання прогресує та стає хронічним.
Психолог та лікар, що працює з наркозалежними, Брайан
Вінд погоджується з цією думкою та наголошує на тому, що
залежність від роботи реалізується коштом інших сфер
життя. Люди забувають про сон, фанатично виконують
робочі завдання, які насправді то і не дуже термінові. Хворі
із такою залежністю намагаються звільнити якнайбільше
часу для роботи та перебувають у стресі, коли не можуть
працювати.
Коли залежність від роботи доходить до піка, ви вже не
можете працювати ефективно, відчуваєте виснаження, хронічну втому. На фоні цього можуть виникнути психічні
розлади та фізичні проблеми зі здоров’ям.
Проте тут важливо не переплутати любов до своєї професії або періодичні перепрацювання та залежність від
роботи. Адже те, що у період квартальних звітів вам доводиться затриматися на роботі на годину-дві, ще не робить
вас залежним трудоголіком.

Діагностика
Щоб визначити власну залежність, важливо проаналізувати не те, скільки часу ви приділяєте роботі, а те, як ставитеся до неї. Варто бити на сполох, якщо помітили у собі
такі симптоми:
• непереборне бажання працювати завжди. До роботи вас
спонукає саме це бажання, а не зовнішні обставини;
• постійні думки про роботу: під час прогулянки з собакою,
гри з дитиною, романтичного вечора з чоловіком/дружиною
тощо;
• робота у збиток своєму здоров’ю: ви не ходите на лікарняні, працюєте вночі, забуваєте про харчування;

• вважаєте себе незамінним і виконуєте роботу за себе і
за «того хлопця»;
• ігнорування робочих повідомлень у будь-яку пору доби – табу;
• безсоння, яке ви волієте проводити за роботою;
• робота без відпусток. Якщо ви навіть і їдете на відпочинок, то берете ноутбук, і не можете провести ні дня, щоб
не працювати і не думати про роботу;
• перемикатися з роботи на якусь іншу діяльність – важко:
ви не можете нічого робити вдома, закинули заняття у
спортзалі тощо;
• почуваєте себе енергійним та перебуваєте в гарному настрої лише на робочому місці;
• часті приступи гніву, особливо поза стінами офісу.
Залежність від роботи непомітно розвивається від стадії,
коли ви час від часу затримуєтеся в офісі та інколи працюєте
у вихідні до моменту, коли у вас не залишається ресурсів на
інші сфери свого життя та виснаження організму.

Лікування
Перший крок до позбавлення від трудової залежності – її
визнання. Визнавши проблему, потрібно працювати над
власним сприйняттям роботи та знаходити час на інші аспекти життя. Якщо власноруч позбутися залежності не вдається – не бійтеся звернутися до фахівця.

Сім’я та друзі. Від надмірної роботи часто страждають
ваші стосунки з друзями та родиною. Обов’язково знаходьте
час для них. Можете навіть вносити заплановані сімейні
прогулянки чи ігри у робочий календар – так буде легше
перший час не відмовлятися від цього та слідувати чіткому
плану.
Головне пам’ятайте, що роботи – багато, а життя у вас
одне!
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Не кавою єдиною: як побороти
сонливість на роботі

Локдаун
збільшив число
вакансій на
дистанційці на
чверть

Якщо прокидатися стало важче, літри кави не допомагають збадьоритися, а посеред робочого дня накриває непереборна сонливість, то пропонуємо застосувати декілька
лайфхаків, що допоможуть прокинутися та з новими силами
взятися за робочі завдання, залишені на пізніше.

Довготривала перспектива

Коронавірус в Україні, як і в усьому світі, докорінно трансформував ринок праці. Наприклад, з початку жорстких карантинних обмежень число вакансій, що пропонують віддалену роботу, зросло на 26%. Всього ж за останній місяць
кількість таких вакансій збільшилася на 15%, повідомили в
Центрі економічної стратегії.
«Пропонують виконувати роботу дистанційно в середньому 3-4% від всіх вакансій. Такі позитивні зміни у ставленні роботодавців до дистанційної роботи можуть допомогти знайти роботу, наприклад, жінкам з маленькими
дітьми», – йдеться в повідомленні.

Наприклад, більше половини опитаних жінок (56%) зізналися, що саме неможливість працювати дистанційно або
неповний робочий день є основною перешкодою для працевлаштування. Пандемія змусила швидко пристосовуватися до змін і розвивати цифрові навички. Наприклад,
вміння організовувати свою роботу і командну дистанційно.
На початку цього року на українському ринку роботодавці
найчастіше шукали кваліфікованих працівників з інструментом. За даними Державної служби зайнятості, мова йде
про швачок, електромонтерів, газоелектрозварювальників,
слюсарів-ремонтників, мулярів, малярів і монтерів колії.
https://ubr.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Стеж за актуальними новинами:

Щоб визначити власну залежність,
важливо проаналізувати не те, скільки часу
ви приділяєте роботі, а те, як ставитеся до неї.

Денна сонливість – це наслідки нестачі нічного сну. У
кожного своя норма сну, тому потрібно самостійно визначити, коли лягати спати, щоб прокидатися вранці було
легко, а вдень бути продуктивним.
Також допоможе краще виспатися правильне харчування.
Не переїдайте на ніч та не їжте важкої їжі на вечерю. Так
ваш організм зможе краще відпочити, а ви швидше заснете
та прокинетеся без проблем і зі здоровим обличчям.

Прогулянка
Зміна обстановки та свіже повітря допоможуть повернути
вас у тонус. Прогуляйтеся до кав’ярні поруч та візьміть напій
з собою, відправляйтеся на обід поза офісом або просто
пройдіться навколо кварталу. Якщо це дозволяє ваша
робота, проведіть зустріч з клієнтом чи партнерами поза
стінами офісу. Такі прогулянки допоможуть вам відволіктися
від палаючих дедлайнів чи звичних завдань, і після повернення на робоче місце ви зможете взятися за них з новими
силами. Намагайтеся також частіше провітрювати свій кабінет, щоб свіже повітря допомагало бути бадьорим і для
цього не потрібно було йти на вулицю.

майте дихання. Потім із силою видихніть через рот. Ця
вправа дає змогу крові поглинути кисень та наповнити ним
швидше всі органи. Також для швидкого налаштування на
продуктивну роботу можете спробувати почергове дихання.
Для цього затисніть праву ніздрю великим пальцем правої
руки і зробіть вдих лівою ніздрею. Потім безіменним пальцем
правої руки затисніть ліву ніздрю, а праву – відкрийте. Видих
– через вільну праву ніздрю. І так по черзі.

Напої та їжа
Класичним напоєм для того, щоб збадьоритися, вважається кава. Проте зловживати нею та зеленим чаєм, у якому
кофеїну міститься більше, аніж у чашці еспресо, – не варто.
Ці напої зневоднюють організм та призводять до втрати концентрації уваги. Якщо відчуваєте тремтіння в руках і загальне занепокоєння, то з кофеїном точно варто зав’язувати.
Коли на роботі накриває сонливість, краще пити більше
води. Організм потребує її, особливо в період втоми та недосипу. Допоможе відчути себе бадьорим і запах цитрусових, тому випийте стакан апельсинового соку, щоб налаштуватися на робочий лад.
Дехто вважає, що після їжі спати захочеться ще більше.
Але потрібно лише з’їсти правильні продукти. Збадьоритися
на короткий час допомагає шоколад, а триматимуть у тонусі
протягом робочого дня вас сухофрукти та горіхи. В обідню
перерву переїдати не варто, щоб не заснути прямо на робочому місці, проте невелика порція їжі навпаки здатна розворушити організм.

Руханка

Музика та миття рук

Якщо вийти з офісу можливості немає, у пригоді стане руханка. Невеличка гімнастика, серія нахилів чи присідань допоможуть розтрусити тіло та відчути прилив енергії. Час від
часу можете робити руханку, не встаючи з-за робочого
столу: розімніть пальці, зробіть гімнастику для очей та шиї,
поверніть корпус в різні сторони та порухайте ногами. Фізичні вправи, навіть найпростіші, допомагають налагодити
кровообіг в організмі. Кров швидше доставляє кисень мозку
та всім органам. Як результат, десятихвилинна руханка дає
змогу відчути себе знову бадьорим.

Енергійна музика допоможе бути в тонусі. Тому надіньте
навушники та насолоджуйтеся робочим завданнями під
улюблені мотиви.
Також радять спробувати контрастний душ для рук як
спосіб збадьоритися. Для цього підставте кисті під сильний
струмінь води на 2-3 хвилини. І чергуйте холодну та гарячу
воду. Цей прийом здатний підбадьорити, освіжити та побороти сонливість на роботі надовго.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Дихальна гімнастика
Допоможуть впоратися з сонливістю і дихальні вправи.
Станьте прямо, наберіть якомога більше повітря та затри-

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

ÇÌ²ÑÒ, ÏÎÑËÓÃÈ, ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ, ÊÐÀÑÀ

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Âèêóï ç ëîìáàðäiâ çîëîòà,
òåõíiêè, àâòî, íåðóõîìîñòi. Ìåíøèé
âiäñîòîê. Òåë.0-67-261-78-00.

ÐÎÁÎÒÀ

Á'þòi-ìàéñòðè
çàïðîøóþòüñÿ:
ëåéøìåéêåð-áðîâiñò,
ïåðóêàð,
ìàéñòåð äåïiëÿöi¿, ìàéñòåð ìàíiêþðà. Îðåíäà. Òåë.0-97-782-34-80.

Âèêîíðîá-ñàíòåõíiê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî. Îñâiòà
âèùà àáî ñåðåäíÿ
ñïåöiàëüíà. Ñòàæ ðîáîòè
â áóäiâíèöòâi íå ìåíøå
3 ðîêiâ. Îïëàòà ïðàöi
çà äîìîâëåíiñòþ. Òåë.:
61-99-98, 067-384-71-83.
Âîäié
êàòåãîðié
çàïðîøóºòüñÿ
íà
Òåë.0-67-383-87-78.

"Â",
"Ñ"
ðîáîòó.

Ïiäïðèºìñòâî
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäiÿ çi ñòàæåì ðîáîòè
íà ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä,
ç/ï çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:61-99-98,
0-67-381-25-97, ç
09.00-18.00.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ

“×îëîâiê íà ãîäèíó”. Ðåìîíò
ñàíòåõíiêè, çàòî÷óâàííÿ íîæiâ, ñîêèð,
ì’ÿñîðóáîê, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõíiêè.
Òåë.0-97-558-70-00.
Âèêîíóþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Ñàíòåõíiêà.
Åëåêòðèêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Äðiáíèé
ðåìîíò
ñàíòåõíiêè.
Òåë.0-67-383-35-49.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ
Äèðåêòîð
ìàãàçèíó
ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.
Äèðåêòîð ìàãàçèíó ïðîäóêòîâèõ
òîâàðiâ òà ìåíåäæåð ïî ðîáîòi ç
òîâàðàìè ïðîäóêòîâî¿ ãðóïè, ç
äîñâiäîì ðîáîòè íå ìåíøå 5 ðîêiâ ó
ñôåði òîðãiâëi íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:70-65-51, 0-67-382-97-40.
Íà÷àëüíèê âèðîáíèöòâà-ïðîãðàìiñò
ìåáëåâèõ íàïiâôàáðèêàòiâ òîðãîâîãî
ñêëàäó
ÄÑÏ
òà
ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ. Òåë.068-821-44-11.

Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
äèðåêòîðà ñëóæáè ç ä/ð â
ñëóæáàõ òàêñi òà ç ä/ð íà
êåðiâíié ïîñàäi. Ðåçþìå
âiäïðàâëÿòè íà
åëåêòðîííó àäðåñó:
personal.meta.ua@meta.ua
Òåë.0-67-548-80-50.
Ïîìi÷íèê äèðåêòîðà òà ãîëîâíîãî
áóõãàëòåðà,
çíàííÿ
1Ñ,
êîìóíiêàáåëüíiñòü,
ñàìîîðãàíiçàöiÿ
Òåë.068-821-44-11.

Åíåðãåòèê ãîëîâíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî, îñâiòà
âèùà åëåêòðîòåõíi÷íà,
ñòàæ ðîáîòè çà
ñïåöiàëüíiñòþ - 5 ðîêiâ.
Îïëàòà ïðàöi çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:61-99-98,
0-67-384-71-83.
Ìàíãàëüíèê, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-48-78.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-98-097-19-76.

Øâà÷îê çàïðîøóº
øâåéíèé öåõ, æiíî÷èé,
äèòÿ÷èé îäÿã.
Ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ,
ïîâíå çàâàíòàæåííÿ,
ùîòèæíåâà îïëàòà.
Óìîâè: ïîøèòòÿ
âèðîáiâ âiä ïî÷àòêó
äî êiíöÿ,
Ïiâäåííî-çàõiäíèé ð-í.
Òåë.0-97-260-86-08.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Íà÷àëüíèê ëàáîðàòîði¿
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.:0-68-113-13-55,
0-50-376-65-23

Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá, çäà÷à
çâiòíîñòi,
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-275-33-49.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ ôiðì, çäà÷à
çâiòíîñòi. Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà
çà
ñóìiñíèöòâîì.
Òåë.0-68-969-76-60.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.
Áóõãàëòåðà, çäà÷à çâiòíîñòi ÔÎÏ òà
ïiäïðèºìñòâ, ÎÑÁÁ, îáëiê äiÿëüíîñòi,
ðåºñòðàöiÿ ÑÏÄ. Òåë.0-96-383-97-24.
Áóõãàëòåðà. Òåë.0-98-645-51-48.
Ñïiâðîáiòíèê
áàíêó,
çàðàç
ïåíñiîíåðêà, øóêàþ ïðèéíÿòíó ðîáîòó.
Òðóäîëþáñòâî òà ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ.
Òåë.:0-99-368-58-15.

Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
çíàííÿ
1Ñ,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-67-382-31-61.
Áóõãàëòåð, ºäèíèé, íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Êîíñóëüòàíò êðåäèòíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
äëÿ ñòóäåíòiâ.
Òåë.0-67-231-28-13.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, ÏÏ (îáëiê òà
çâiòíiñòü). Òåë.0-97-012-39-78.

Ïðîäàì ãîäèííèê "Çàðÿ",
ðîáî÷èé, 50.000 ãðí.
Òåë.0-68-050-61-98.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Âèãîòîâëÿºìî: äåðåâ'ÿíi ñòîëè,
ëàâêè, àëüòàíêè, ïiñî÷íèöi, áóäè äëÿ
ñîáàê, äèòÿ÷i áóäèíî÷êè òà iíøi
ñòîëÿðíi âèðîáè áóäü-ÿêîãî ðîçìiðó,
çà iíäèâiäóàëüíèì çàìîâëåííÿì, ç
ðiçíèõ ïîðiä äåðåâèíè (ñîñíà, äóá,
÷åðåøíÿ, ÿñåí). Òåë.0-50-376-78-48.

ÁIÇÍÅÑ

Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ
ÓÁÄ,
âèäàíå íà iì'ÿ Ñêðèïíèêà Àíàòîëiÿ
Âiêòîðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Àáñîëþòíî âñi êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ ç
ãðàíiòó. Öiíà âèðîáíèêà.
Ìè âèãîòîâëÿºìî,
à íå ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Áåòîíóâàííÿ ï’ºäåñòàëiâ,
âèãîòîâëåííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ.
Òåë.0-98-669-97-72.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

ðèíîê
ì.2.

Ïðîäàì áäæîëîïàâiëüéîí
îçäîðîâ÷èé.
Òåë.0-68-739-21-09.

Çàãóáèâ
25.01.2021 ð. â
ðåéñîâîìó àâòîáóñi
Ïîçíàíü-Õåðñîí çàáóëè
äîêóìåíòè: äèïëîì
ìåõàíiêà äðóãîãî ðîçðÿäó
¹12431/2014/08,
âèäàíèé 19.09.2014 ð. òà
ïiäòâåðäæåííÿ äèïëîìó
¹12431/2014/08 âèäàíå
06.02.2020 ð. íà iì’ÿ
Ïàñëàâñüêîãî Âiêòîðà
Ìèêîëàéîâè÷à.
Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà
âèíàãîðîäó.
Òåë.0-97-474-42-13.

Ïðîäàì òðàêòîð ÌÒÇ-82, ç
íàâàíòàæóâà÷åì,
ãàðíèé
ñòàí,
235.000 ãðí. Òåë.0-67-745-92-67.

Ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð.
Òåë.0-67-383-35-49.
Ïàì’ÿòíèêè
ç
ãðàíiòó.
Âèãîòîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ. Ðó÷íå
ãðàâiðóâàííÿ ïîðòðåòiâ. Ïåíñiîíåðàì,
iíâàëiäàì, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêà äî
10%. ßêiñíî. Òåë.0-97-473-73-70.

Ôiíàíñè i îáëiê

Çäàì 2-êiìíàòíó
êâàðòèðó, Âèñòàâêà,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.700 ãðí.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-759-53-50.

Çäàì
êiîñê,
"Áàðòåð-Ñåðâiñ",
ð.48,
Òåë.0-97-237-03-22.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðå÷îâèé ðèíîê äëÿ
ðåàëiçàöi¿ îäÿãó òà
âçóòòÿ, ç/ï - ñòàâêà + %.
Âiê íåîáìåæåíèé.
Òåë.097-968-65-77.

IÍØÅ

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

ÊÎÌÅÐÖIÉÍÀ
ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-730-12-50.

Ãîñïîäàð â áóäèíêó: ðåìîíò
ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè, ìåáëiâ, çàìiíà
çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi ðîáîòè.
Òåë.0-68-042-72-68.
Êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-68-463-28-39.

Ñëþñàð-ñàíòåõíiê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî, ç ä/ð íà
áóäiâíèöòâi. Ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.:
61-99-98, 067-384-71-83.
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Ïðàâî,
êîíñàëòèíã,
ñòðàõóâàííÿ

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Þðèñêîíñóëüòà (öèâiëüíî-ïðàâîâi
âiäíîñèíè), ñïiâïðàöÿ çà òðóäîâèì òà
öèâiëüíèì
äîãîâîðàìè.
Òåë.0-67-698-94-13.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåäñåñòðà-äîãëÿäàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â ïðèâàòíèé
áóäèíîê ïðèñòàðiëèõ, ç/ï - 400
ãðí./äîáà,+
õàð÷óâàííÿ
òà
ïðîæèâàííÿ,
âàõòîâèé
ìåòîä.
Òåë.0-97-982-10-30.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíæåíåð òåõíi÷íèõ
ïðîºêòiâ çàïðîøóºòüñÿ
â òîâàðèñòâî, ïîâíà
çàéíÿòiñòü, îôiöiéíî,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-311-20-01.

Iíæåíåð-ìåõàíiê ç
ðåìîíòó òåëåñêîïi÷íèõ
íàâàíòàæóâà÷iâ ìàðêè
JCB. Ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-98-115-05-05.

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåíåäæåð â iíòåðíåò-ìàãàçèí,
ä/ð, æiíî÷èé îäÿã, îáîâ’ÿçêè: ðîáîòà
ç
ñàéòîì,
iíòåðíåò-ñòîðiíêàìè,
îïðàöþâàííÿ êëiºíòñüêî¿ áàçè, ïðèéîì
çàìîâëåíü, ç/ï âiä 7.000 ãðí. +%,
ãðàôiê: 9.00-18.00, âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-383-07-79.

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR
Çàïðîøóþòüñÿ
Ìåíåäæåðè äëÿ ðîáîòè
îíëàéí (ðîáîòà ç
ïóáëiêàöiÿìè + ðîáîòà ç
ëþäüìè).
Òåë.0-98-103-24-11.

Êðàñà, ôiòíåñ
Çàïðîøóþòüñÿ
Ïåðóêàð-óíiâåðñàë çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ïðîñï.Ìèðó.
Òåë.0-67-907-31-33.
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Áàðìåíè, îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëî íàäàºòüñÿ.
Òåë.0-97-163-37-84.
Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ â
êàôå “Îðõiäåÿ”,
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-67-275-07-89.
Îôiöiàíò-êàñèð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó “ß ëþáëþ êåáàá”.
Òåë.0-68-823-65-95.

Îôiöiàíòè, îáîâ’ÿçêîâî
ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-48-78.
Ïðîäàâåöü-áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó. Òåë.0-98-709-27-09.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ â
“Äîìàøíþ
êîíäèòåðñüêó”.
Òåë.0-97-050-95-34.
Ìàéñòåð-ïåðóêàð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
îðåíäà ðîáî÷îãî ìiñöÿ,
íîâèé ñòèëüíèé ñàëîí â
öåíòði ìiñòà.
Òåë.0-97-498-80-82.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè,
ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.

Ïîñóäîìèéíèöÿ-ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó ó êàôå
â öåíòði ìiñòà.
Òåë.0-97-966-51-65.

Ïåðóêàð ç äîñâiäîì
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ð-í Ïðèêîðäîíî¿
àêàäåìi¿.
Òåë.0-67-424-74-98.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
êàôå, òåðìiíîâî. Òåë.0-68-202-40-02.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ìåðåæó “ß ëþáëþ êåáàá”, âèñîêà ç/ï,
ìîëîäèé êîëåêòèâ. Òåë.068-823-65-95.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-97-225-42-59.

Êóõàði-ïîñóäîìèéíèöi
òà
ïðèáèðàëüíèöi-ïîìi÷íèêè
îôiöiàíòà/êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â ÒÊ “Áóêîâåëü”, çàðîáiòíà
ïëàòà âiä 12.000 ãðí. Äåòàëi çà
íîìåðîì: 0-67-344-10-99, Âîëîäèìèð.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìàñàæèñò øóêàº ðîáîòó. ×îëîâiê,
38 ðîêiâ. Òåë.0-96-306-82-10.
Ìàñàæèñòêè. Òåë.0-98-645-51-48.

Êóõàð òà îôiöiàíò,
ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóþòüñÿ â áàð, Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà,42/1.
Òåë.0-67-382-22-20.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â íîâèé
çàêëàä. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì:
0-96-521-33-39.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Àäìiíiñòðàòîð òà
ïîêî¿âêà çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Óïðàâëiíöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, æèòëî íàäàºòüñÿ.
Òåë.0-97-163-37-84.
Êóõàði, îáîâ’ÿçêîâî ç
äîñâiäîì ðîáîòè, çàïðîøóþòüñÿ â ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-48-78.
Ïåêàð, êóõàð, ñóøèñò,
ïiöàéîëî çàïðîøóþòüñÿ â
íîâèé ìàãàçèí “Áóëêà”.
Òåë.0-67-382-78-13.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ñïåöiàëiñòè

Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ â
Craft Bread Cafe, ãðàôiê:
2/2, ç/ï âiä 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-676-80-63.

Áàðèñòà-êàñèð, ç
äîäàòêîâèìè îáîâ`ÿçêàìè
ïî êóõíi, ó ïðèâàòíå
êàôå, 8.00-17.00, Ñá,
Íä - âèõiäíi,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-98-385-01-59.

Áàðìåí, ïi÷íèê, ïîìi÷íèê
áiëÿ áàðíî¿ ñòiéêè,
îôiöiàíò çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ïiöåðiÿ
“×åëåíòàíî”.
Òåë.0-67-370-74-70.

Ïðàöiâíèöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ. Âèìîãè:
îõàéíiñòü, åíåðãiéíiñòü,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-98-290-80-56.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áåç äîñâiäó, âiê - 20 ðîêiâ. Ãðàôiê
ðîáîòè: ç 9.00 äî 19.00. Áàæàíî íà
Îçåðíié,
ïðîñïåêòi
Ìèðó,
âóë.Çàði÷àíñüêà. Òåë.0-97-577-07-84.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Â ìiíiïåêàðíþ ïîòðiáíi
ïðàöiâíèêè ç ä/ð â
õëiáîáóëî÷íîìó òà
êîíäèòåðñüêîìó
âèðîáíèöòâi.
Òåë.:0-67-998-05-29,
0-67-263-95-70.
Ïåêàð-êîíäèòåð, ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.,
ãðàôiê: 4 ðîáî÷èõ, 3
âèõiäíèõ.
Òåë.0-67-676-80-63.
Ïåêàð-êîíäèòåð, ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.,
ãðàôiê: 5 ðîáî÷èõ, 2
âèõiäíèõ.
Òåë.0-67-676-80-63.

Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.
Òåë.0-67-909-47-98.
Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà êîíäèòåðñüêå
ïiäïðèºìñòâî, áåç ä/ð,
íàâ÷àºìî, ãiäíà ç/ï.
Òåë.0-96-278-85-88.
Ïðàöiâíèê íà æèëóâàííÿ
ì’ÿñà.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïðàöiâíèêè (÷îëîâiêè òà
æiíêè) çàïðîøóþòüñÿ íà
çàâîä ç âèãîòîâëåííÿ ìîðîçèâà, ç/ï 18.000 ãðí.,
íåìiñöåâèì áåçêîøòîâíî
íàäàºìî æèòëî, ðîáîòà â
ïåðåäìiñòi ì.Êè¿â.
Òåðìiíîâî.
Òåë.:0-67-855-01-61,
0-95-678-91-09.
Òåõíîëîã õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ ç äîñâiäîì
ðîáîòè.
Òåë.0-67-909-47-98.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ïîñóäîìèéíèöi àáî ïîìi÷íèêà íà
êóõíi.
Ðîçãëÿíó
âñi
ïðîïîçèöi¿.Òåë.0-98-249-51-67.

Òîðãiâëÿ

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè

Ïðîäàâåöü ó
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ì-í Ðàêîâå, ð-í
“Íàáåðåæíîãî êâàðòàëó”.
Òåë.0-67-383-87-78.
Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí.
Òåë.0-67-263-95-70.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó ó ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí, ãðàôiê 7/7, ç/ï
â÷àñíà òà âèñîêà.
Òåë.0-67-857-79-65.

Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè â àâòîáóñíèé ïàðê,
çàðïëàòà âèñîêà. Òåë.:0-67-380-96-76,
0-50-376-49-90.
Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà ìàðøðóò ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-205-51-45.
Âîäié êàò."D" çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà àâòîáóñíèé ïðèìiñüêèé
ìàðøðóò
Õìåëüíèöüêîãî
ðàéîíó.
Òåë.0-67-790-15-34.
Âîäié
êàòåãîði¿
“D”
íà
ìiæîáëàñíèé
ìàðøðóò.
Òåë.0-96-451-69-18.
Âîäié íà ãóðòîâèé ñêëàä êèëèìiâ,
áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âîäié
íà
ìàðøðóòíå
òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.

Ïðîäàâöi ÷åñíi, ïîðÿäíi,
âiäïîâiäàëüíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ð-í Òåìï, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-384-34-34.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
(ÌÀÔè, ðèíêè)
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êiîñê, ç/ï âiä
400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.

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

Ïðîäàâåöü ÷àþ, êàâè,
“õîò-äîãiâ” çàïðîøóºòüñÿ
ó êiîñê,
ç/ï - 250 ãðí./äåíü +
% âiä ïðîäàæiâ.
Òåë.0-97-503-16-22.

Ïðîäàâåöü
â
ïðîäìàãàçèí,
Ãðå÷àíè. Òåë.0-67-287-32-47.

Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, ç/ï
âiä 8.000 ãðí. Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ð-í Ãðå÷àíè, çóïèíêà
“Íàñîëîäà”. Òåë.0-96-430-58-85.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí “Ïðîäóêòè”,
Îçåðíà. Òåë.0-97-275-91-50.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Òåë.0-98-290-80-56.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-381-79-36.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-381-79-20.
Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè ó ìàãàçèí
iòàëiéñüêèõ ïðîäóêòiâ, áàæàíî ä/ð,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-68-525-82-05.

Âîäi¿, êàò. “Â”,"Ñ" çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç/ï âiä 6.500 ãðí., +
âiäñîòêè. Òåë.0-97-673-03-69.

Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-97-733-77-37.

Ïðîäàâåöü â êiîñê ôàñò-ôóäó, ð-í
çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-98-941-20-27.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí
ïî âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-68-205-99-53.

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, ãðàôiê: 7/7,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âiä 4.000 ãðí./òèæäåíü
(âiäñîòîê âiä ïðîäàæó),
ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé íà
ïðîñïåêòi Ìèðó.
Òåë.:0-96-600-00-21,
0-67-320-13-33.

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ç/÷ òà
iìïîðòíî¿ ñ/ã òåõíiêè, ä/ð â
ïðîäàæàõ, 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-67-311-11-59.
Ìåíåäæåð íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ ç îáîâ’ÿçêàìè ïðîäàâöÿ,
ðîáîòà
íà
ÏÊ,
áåç
ø/ç.
Òåë.0-67-105-70-77.

Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå.
Òåë.0-98-449-73-88.

Òðàíñïîðò

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê, ãóðò.
Òåë.0-68-648-69-81.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ïîâíà
çàéíÿòiñòü, áàæàííÿ
íàâ÷àòèñÿ, äèñöèïëiíà,
Ðóæè÷íà.
Òåë.0-67-380-77-70.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê íà ïðîäàæ ðåìåíiâ.
Òåë.0-67-383-31-31.

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ

Âîäié-åêñïåäèòîð äëÿ
ðîçâåçåííÿ õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ.
Òåë.0-97-876-70-15.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ âàíòàæíèõ àâòî
(TIR) çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-217-67-20.
Âîäi¿
êàò."Å",
ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.:0-67-384-06-54, 0-97-769-47-45.

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, ñîöïàêåò òà
äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè
íà ìiæíàðîäíi
ïåðåâåçåííÿ
íà ªâðîïó òà Àçiþ.
Òåë.067-383-08-38.
Âîäi¿, êàò.:"Ñ", “ÑÅ” äëÿ ïî¿çäîê ïî
Óêðà¿íi òà çà êîðäîí. Ìîæëèâà ïîâíà i
íåïîâíà
çàéíÿòiñòü,
îôiöiéíå
îôîðìëåííÿ,
çàðîáiòíà
ïëàòà
äîãîâiðíà. Òåë.0-67-380-57-54.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà “Íîâó
ïîøòó”, ìîæëèâî, ç âëàñíèì àâòî, äî
1,5
ò,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-682-92-00.

Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-094-44-43.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.

Âîäié êàò."Å", îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
àâòîìîáiëü ªâðî-5
(“øòîðà”), Óêðà¿íà.
Òåë.098-092-48-55.
Âîäié-âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðèíîê “Äóáîâî”. Òåë.0-96-996-25-95.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî
Óêðà¿íi òà çà êîðäîíîì,
êàò.:"Ñ" òà “Å”,
ç ä/ð ïîíàä 3 ðîêè,
ïàñïîðò, ÷iï.
Òåë.0-67-381-73-81.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
êàò."Ñ", îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç
ä/ð ïîíàä 3 ðîêè. Òåë.0-67-381-73-81.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê,
çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
ä/ð, òåíòîâàíèé
íàïiâïðè÷iï, ÐÅÔ, íà
Àçiþ, ªâðîïó.
Òåë.067-384-19-40.
Âîäié, êàò.:"C", “E”, çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó íà “Íîâó ïîøòó” íà àâòî 20
ò. Òåë.0-97-793-22-38.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîêðàíiâíèê çàïðîøóºòüñÿ íà àâòîêðàí
“ßíâàðåöü ÊÑ-6471",
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-96-709-28-50.
Êðàíiâíèê íà êîçëîâèé êðàí
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-360-59-76.

Òðàêòîðèñò-ìàøèíiñò
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.:0-68-113-13-55,
0-50-376-65-23

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîåëåêòðèê, ìåõàíiêè, ñëþñàð,
çàïðîøóþòüñÿ â àâòîáóñíèé ïàðê íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-380-96-76, 050-376-49-90.
Àâòîìåõàíiêè, àâòîåëåêòðèêè òà
ó÷íi çàïðîøóþòüñÿ â àâòîìàéñòåðíþ,
ç/ï
10.000-25.000
ãðí.
Òåë.0-98-019-97-99.
Àâòîñëþñàði,
àâòîåëåêòðèêè,
ìàéñòåð íà ñòåíä ðîçâàë-ñõîäæåííÿ
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-96-330-68-78, 0-67-927-10-05.
Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèêè
ç
ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó,
âóë.Êè¿âñüêà,4
(àâòîêîëîíà).
Òåë.0-67-979-56-15.
Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê çàïðîøóºò
üñÿ
íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó
â
àâòîìàéñòåðíþ. Òåë.0-97-564-35-18.
Ìàéñòåð ç ïîëiðóâàííÿ àâòî, ç
äîñâiäîì ðîáîòè, äîñòîéíà ç/ï.
Òåë.0-98-376-77-00.

Ìàëÿð-ðèõòóâàëüíèê,
ç äîñâiäîì ðîáîòè,
äîñòîéíà ç/ï.
Òåë.0-98-376-77-00.
Ìîòîðèñò òà àâòîìàëÿð
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà ÑÒÎ,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-382-95-06.
Íà÷àëüíèê ÑÒÎ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç äîñâiäîì ðîáîòè.
Ñó÷àñíà ÑÒÎ, ñòàáiëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Ðåçþìå âiäïðàâëÿòè íà
åëåêòðîííó àäðåñó:
personal.meta.ua@meta.ua
Òåë.0-67-548-80-50.
ÏðÀÒ “Ïîäiëëÿ-Ïëþñ” çàïðîøóº íà
ðîáîòó ìåõàíiêà ÊÏÏ. Òåë.:67-25-07,
0-67-913-64-75.
Ðèõòóâàëüíèê, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
äîñòîéíà ç/ï. Òåë.0-98-376-77-00.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèê âiäïîâiäàëüíèé, êîìóíiêàáåëüíèé, ç
áàæàííÿì ïðàöþâàòè,
çàïðîøóºòüñÿ íà
àâòîìèéêó ïðåìióì êëàñó,
º ìîæëèâiñòü íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-98-376-77-00.
Àâòîìèéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà
àâòîìèéêó, âèãiäíi óìîâè.
Òåë.0-67-352-87-37.
Ìèéíèêà çàïðîøóºìî íà
ðîáîòó â àâòîcàëîí
(Ëüâiâñüêå øîñå), ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.:
72-68-00, 093-348-28-38.
Ìèéíèêè àâòîìîáiëiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
çðó÷íèé ãðàôiê, ñòàáiëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-67-679-67-71.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àâòîìàëÿðà-ãîòóâàëüíèêà.
Òåë.0-68-813-51-04.

Áóäiâíèöòâî

Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ, îçäîáëþâàëüíèõ ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áðèãàäà ìàéñòðiâ íà áóäiâíèöòâî ç
áëîêiâ “Àåðîê”. Òåë.0-96-335-63-48.
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.
Ìóëÿðè,
îçäîáëþâàëüíèêè,
áåòîíÿði,
àðìàòóðíèêè.
Òåë.0-98-778-88-18.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-67-360-59-76.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðiçíîðîáî÷èé,
àêòèâíèé
òà
iíiöiàòèâíèé, áåç ø/ç, çàïðîøóºòüñÿ
íà áóäiâíèöòâî. Ðîáîòà âñåðåäèíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-97-117-03-77.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Êðàíiâíèêà àáî ñòðîïàëüíèêà.
Òåë.:0-96-877-71-42, 0-63-125-17-60.
×îëîâiê
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-67-877-83-15.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãàçîðiçàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ìàéäàí÷èê
ìåòàëîáðóõòó.
Òåë.0-97-256-90-56.

Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-97-569-02-51.

Åëåêòðèê
i
ñàíòåõíiê
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ÒÎÂ
ÒÑÖ
“Êîîïåðàòîð”.
Òåë.0-97-569-02-51.
Çàâiäóâà÷ ñêëàäó ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.

Çâàðþâàëüíèêè-çáèðàëüíèêè, äåêîðàòèâíi
ìåòàëåâi âèðîáè, ìåòàëåâi
ìåáëi, ðîáîòà ïåðåâàæíî
â öåõó, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ç/ï âiä
12.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
Iíæåíåð ç õîëîäèëüíîãî
îáëàäíàííÿ, ç
ïîñâiä÷åííÿì âîäiÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.

Êîíñòðóêòîð-òåõíîëîã
ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-98-311-08-08.
Êðàâåöü-çàêðiéíèê ç
ðåìîíòó îäÿãó
çàïðîøóºòüñÿ â àòåëüº
iíäèâiäóàëüíîãî ïîøèòòÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.
Çàêðiéíèê â øâåéíèé öåõ,
ïîñòiéíà çàâàíòàæåíiñòü,
õîðîøi óìîâè, ñâîº÷àñíà
îïëàòà, ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.

Iíæåíåð-ìåõàíiê ç
õîëîäèëüíîãî
îáëàäíàííÿ, ç
ïîñâiä÷åííÿì âîäiÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.

Òåõíîëîã êâàëiôiêîâàíèé
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
ñïîðòèâíi êîñòþìè, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.

Ëèâàðíèêè-îïåðàòîðè çàïðîøóþò
üñÿ íà âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ð-í çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-67-262-62-56.
Ìàëÿð ïîðîøêîâîãî ôàðáóâàííÿ ç
äîñâiäîì ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Òåë.0-96-207-48-53.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Îïåðàòîð ðóëîííî¿
ôëåêñîäðóêóâàëüíî¿
ìàøèíè.
Òåë.0-67-290-48-49,
Âîëîäèìèð.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.
Ñëþñàðiâ
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò çàïðîøóºìî íà ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.

Ñòðîïàëüíèê àáî
êðàíiâíèê êîçëîâîãî
êðàíó çàïðîøóºòüñÿ íà
ìåòàëîáàçó, îôiöiéíî,
ñîöïàêåò, ç/ï - 10.000
ãðí. Òåë.097-354-44-42.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îïåðàòîðà
ìîòàëüíîãî
óñòàòêóâàííÿ, º äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-96-875-59-92.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñíèõ
ìåáëiâ
çà
ñóìiñíèöòâîì
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìåáëåâîãî
òîðãîâîãî öåíòðó. Òåë.0-68-821-44-11.
Çáèðàëüíèêè êîðïóñíèõ ìåáëiâ,
ãðàôiê ç 8:00 äî 17:00, ç/ï ñòàâêà +
%. Òåë.0-96-697-49-30.

Ìåáëÿði êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-380-00-40.
Ñòîëÿð
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
çàðïëàòà âèñîêà (âiä âèðîáiòêó).
Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-98-942-20-14.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî,
ãàðíi óìîâè ïðàöi, ä/ð
îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï âèñîêà,
âèïëàòà 2 ðàçè íà ìiñÿöü,
Öåíòð.
Òåë.:0-67-384-62-07,
0-97-084-80-97.

Øâà÷êà ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, âèðiá âiäøèâàºòüñÿ
âiä ïî÷àòêó äî êiíöÿ, ç/ï
ùîòèæíÿ, Öåíòð.
Òåë.:067-384-62-07,
0-97-084-80-97.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó íà ðîáîòó â
øâåéíèé öåõ, Ëåçíåâå.
Òåë.0-67-159-37-62.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðå÷îâèé ðèíîê, ãðàôiê:
8:00-15:00, Ïí, ×ò âèõiäíi.
Òåë.0-67-114-18-54.
Øâà÷êà
çàïðîøóºòüñÿ,
êâàëiôiêîâàíà,
âiäïîâiäàëüíà,
ñòàðàííà,
ïðàöüîâèòà,
âèñîêà,
ñòàáiëüíà
ç/ï,
Ëåçíåâå-2.
Òåë.0-96-017-54-26.

Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-307-99-81.
Øâà÷êà íà æiíî÷èé ïiäëiòêîâèé
ëåãêèé îäÿã, ð-í Çàãîòçåðíî, ç-ä
“Àäâiñ”.
Òåë.:0-63-615-53-60,
0-98-869-21-07.

Øâà÷êà-êðàâåöü,
êâàëiôiêîâàíà, ç îñâiòîþ,
çàïðîøóºòüñÿ â àòåëüº
iíäèâiäóàëüíîãî ïîøèòòÿ
îäÿãó. Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.
Øâà÷êà, ç äîñâiäîì ðîáîòè, íå
áðèãàäíèì ìåòîäîì, çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ äèòÿ÷èõ ñóêîíü,
øòàíiâ, áëóç, ñóáîòà òà íåäiëÿ âèõiäíi,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-97-295-06-90.

Øâà÷êà, òiëüêè ç ä/ð,
íà ïîñòiéíó,
âèñîêîîïëà÷îâàíó ðîáîòó,
æiíî÷èé îäÿã, ð-í 5-î¿
àâòîñòàíöi¿.
Òåë.:0-96-133-56-93,
0-99-784-65-24.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, ñòàáiëüíà
ðîáîòà, ð-í Åëåêòðîíiêè.
Òåë.:0-97-481-78-49,
0-97-462-07-97.
Øâà÷êè äëÿ ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî
îäÿãó, Äóáîâå. Òåë.0-68-517-88-08.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
öåõ, ïîøèòòÿ âåðõíüîãî
äèòÿ÷îãî îäÿãó òà
òðèêîòàæíèõ âèðîáiâ,
ð-í àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-67-154-92-04.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ
òà
øâà÷êè-íàäîìíèöi,
ð-í
Ïiâäåííî-Çàõiä. Òåë.0-68-029-39-58.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ, ðàéîí
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-710-55-38.
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Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïîøèòòÿ âåðõíüîãî îäÿãó,
ãiäíà ç/ï òà óìîâè ïðàöi.
Òåë.0-68-589-39-00.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ïîøèòòÿ
âåëþðîâèõ õàëàòiâ, âóë.Iíñòèòóòñüêà,
Áóäèíîê ïîáóòó. Òåë.0-97-254-99-76.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
íà òðèêîòàæ. Òåë.0-67-290-48-04.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü,
ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
àâòîâîêçàë
¹1.
Òåë.0-97-514-90-99.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ãîëîâíèõ
óáîðiâ (êåïêè,
áåéñáîëêè), áàæàíî ç
äîñâiäîì.
Òåë.068-203-12-24.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó øâåéíèé
öåõ,
äèòÿ÷i
êóðòêè
(âåñíà),
âóë.Ïðèáóçüêà. Òåë.0-67-491-97-15.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ð-í äèòÿ÷î¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-447-85-81.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî,
äèòÿ÷îãî îäÿãó, ð-í
ìàñëîçàâîäó.
Òåë.0-98-231-30-65.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ ó øâåéíèé
öåõ, äëÿ ïîøèòòÿ
âåðõíüîãî îäÿãó,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-740-74-92.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi, ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ðîáîòà
ïîñòiéíà, âèñîêà ç/ï,
ìêðí Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-383-26-27.
Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè,
âóë.Òðàíñïîðòíà,26.
Òåë.0-97-287-73-25.
Øâà÷êè òåðìiíîâî çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó,
“Þíiñòü”.
Òåë.0-97-491-59-51.
Øâà÷êè òåðìiíîâî çàïðîøóþòüñÿ,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ, ãàðíi óìîâè,
â÷àñíà
ç/ï,
ìàøèíêà-àâòîìàò,
Âèñòàâêà. Òåë.0-67-582-44-31.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ êóðòîê
òà ïàëüò, ç/ï ùîòèæíÿ,
õîðîøi óìîâè ðîáîòè,
òåïëî òà ÷èñòî, áiëÿ
êðóãà “Êàòiîíà”.
Òåë.0-67-970-67-71.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
ñïåöîäÿãó, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà îïëàòà,
ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.
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,
0-97-495-31-37,
78-40-01.
Øâà÷êó
êâàëiôiêîâàíó i
ïðàñóâàëüíèöþ çàïðîøóº
êîìïàíiÿ-âèðîáíèê
æiíî÷îãî òà äèòÿ÷îãî
îäÿãó ÒÌ “STIMMA”.
Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü,
êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêà òà ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-97-660-18-73.
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Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöÿ òiëüêè ç
ä/ð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó â/î ðîáîòó,
æiíî÷èé îäÿã: áðþêè,
ñîðî÷êè, æàêåòè,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà-Òåðíîïiëüñüêà, ð-í ÀÑ¹5.
Òåë.:0-96-133-56-93,
0-99-784-65-24.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Îïåðàòîð âèøèâàëüíî¿
ìàøèíè, ç äîñâiäîì,
ïîñòiéíà ðîáîòà,
ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-96-498-50-29.
Ïàêóâàëüíèöi â øâåéíèé
öåõ, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà îïëàòà,
ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äâi
æiíêè
øóêàþòü
ðîáîòó
ïàêóâàëüíèöi àáî êîìïëåêòóâàëüíèöi.
Òåë.0-67-77-406-54.
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
øóêàº
ðîáîòó. Ðîçãëÿíó âñi ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-96-632-26-99.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàãîòiâåëüíèöi âåðõó
âçóòòÿ, çàêðiéíèê òà
÷îáîòàð çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî øêiðÿíîãî
âçóòòÿ, áàæàíî ç äîñâiäîì
ðîáîòè.
Òåë.:0-68-217-59-79,
0-93-921-38-86.
Ìîäåëüºð, ÷îáîòàði,
ðîçêðiéíèêè,
çàãîòiâåëüíèöi íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-93-098-28-80.
Ðîçêðiéíèêè øêiðè òà
õóòðà íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.
Òåõíîëîã, çàââèðîáíèöâà
çàïðîøóþòüñÿ ó
âçóòòºâèé öåõ, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-93-098-28-80.
×îáîòàði çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié-îõîðîííèê,
ìîæëèâî,
ïåíñiîíåð,
âiéñüêîâèé
ïåíñiîíåð.
Òåë.:70-43-24, 0-67-384-26-93.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé ñëiä÷èé içîëÿòîð.
Ãðàôiê: äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï âiä 9.000
ãðí. Òåë.:65-12-23, 0-96-788-59-90.
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Ðîáiòíèöi
õàòíüî¿.
ïðèáèðàþ,
ñìà÷íî
Òåë.0-63-948-96-98.

×èñòî
ãîòóþ.

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè
ñèäiëêè, äîñâiä ðîáîòè
16 ðîêiâ, º ðåêîìåíäàöi¿.
Ìåíi 57 ðîêiâ.
Òåë.:0-68-220-84-89,
0-93-47-65-745.
Ñèäiëêè, ìàþ äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-68-820-18-53.
Øóêàþ ðîáîòó õàòíüî¿ ðîáiòíèöi,
ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð.
Òåë.0-98-888-31-16.
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 - 530
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî
18.00.
Îõîðîíöi, âàõòà: 30/15, 20/10,
15/15, õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ çà
ðàõóíîê ïiäïðèºìñòâà, êîíñóëüòàöi¿ ç
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
íàäàþòüñÿ
öiëîäîáîâî, ç/ï - 9.000 ãðí., ñòàðøi
çìiíè, ç/ï 500 ãðí./äåíü, ì.Êè¿â.
Òåë.:0-73-406-99-18, 0-95-285-81-19.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-98-527-65-65.
Ñòîðîæà,
îõîðîííèêà
àáî
÷åðãîâîãî,
ìîæëèâî,
âàõòåðà.
Àêòèâíèé ïîðÿäíèé ïåíñiîíåð øóêàº
ðîáîòó, áåç ø/ç, ìàþ äîñâiä ðîáîòè.
Òiëüêè
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-927-87-31.

Äîìàøíié
ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðîáiòíèöÿ õàòíÿ
Òåë.0-98-637-18-17.

çàïðîøóºòüñÿ.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
!!!
Äîìîãîñïîäàðêè,
ïðèáèðàëüíèöi, äîãëÿäàëüíèöi øóêàþ
ðîáîòó. Äîñâiä ðîáîòè â Óêðà¿íi òà çà
êîðäîíîì.
Òåë.:0-93-253-87-84
(âàéáåð), 0-97-080-98-23.
Äîãëÿäàëüíèêîì
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ, ç ìåòîþ óñïàäêóâàííÿ
æèòëà,
ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóþ.
Òåë.0-97-111-66-30.
Äîãëÿäàëüíèöi (äîãëÿä çà õâîðîþ
ëþäèíîþ).
Ñìà÷íî
ãîòóþ.
Òåë.0-97-289-58-66.
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäüìè
ïîõèëîãî âiêó òà õâîðèìè ëþäüìè,
äîñâiä
ðîáîòè
13
ð.
Òåë.0-68-703-55-23.
Äîãëÿäàëüíèöi,
íÿíi
øóêàþ
ðîáîòó,
ç
äîñâiäîì.
Òåë.0-97-289-58-66.
Äîãëÿäàëüíèöi. Äîãëÿä çà õâîðèì
àáî
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó.
Òåë.0-97-221-78-42.
Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó
(äîãëÿä
ó
ìåíå
âäîìà).
Òåë.0-93-054-25-45.
Äîìîãîñïîäàðêè, ïîìi÷íèöi ïî
ãîñïîäàðñòâó äëÿ ëþäèíè äî 65 ð.
(íåïîâíèé
ðîáî÷èé
äåíü).
Òåë.0-95-029-75-07.
Íÿíi âèõiäíîãî äíÿ, ïîìi÷íèêà ïî
ãîñïîäàðñòâó (ïðèáèðàííÿ êâàðòèðè).
Òåë.0-96-984-15-12.
Íÿíi
äëÿ
äèòèíè.
Òåë.0-63-948-96-98.
Íÿíi
øóêàþ
ðîáîòó.
Òåë.0-96-430-17-06.
Ðîáiòíèöi
õàòíüî¿
ðîáiòíèöi,
ñìà÷íî ãîòóþ àáî íÿíi äëÿ äèòèíè, âiä
2,5 ðîêiâ, º äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿.
Òåë.0-68-173-67-80.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê, äîñâiä ðîáîòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-356-38-98.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.

Ñàíòåõíiê, äîñâiä ðîáîòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-926-99-06.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïàêóâàëüíèöÿ, ìàéñòåð,
âàíòàæíèê ç ïðàâîì
âîäiííÿ
åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à â
ÏðÀÒ “Õìåëüíèöüêà
ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.
Ïðèáèðàëüíèê
òåðèòîði¿
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç
ø/ç. Ñòàâêà +ïðåìiÿ +ñîöïàêåò.
Òåë.:0-67-730-35-30, 0-68-031-54-13.

Ïðèáèðàëüíèêè
(÷îëîâiêè òà æiíêè),
òîðãîâi öåíòðè â ì.Êè¿â,
ìîáiëüíà áðèãàäà òà iíøå,
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,
066-061-25-20.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, äåííà çìiíà,
Ñiëiñòðà, Âèñòàâêà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê-âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðèíîê “Äóáîâî”. Òåë.0-96-996-25-95.

Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ìàéäàí÷èê
ìåòàëîáðóõòó.
Òåë.0-97-256-90-56.

×îëîâiê òà æiíêà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëîì çàáåçïå÷óºìî.
Òåë.0-67-383-16-05.

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.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, îôiöiéíå îôîðìëåííÿ, ãàðíi
óìîâè
ïðàöi,
ãiäíà
ç/ï.
Òåë.0-67-795-48-65.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèêè ç ä/ð çáîðó
ãðèáiâ çàïðîøóþòüñÿ íà
ãîñïîäàðñòâî ç
âèðîùóâàííÿ
øàìïiíüéîíiâ, Êè¿âñüêà
îáëàñòü. Æèòëîì
çàáåçïå÷óºìî. Îïëàòà
ãàðàíòóºòüñÿ.
Òåë.0-67-209-15-05.
Ïðàöiâíèêè ñêëàäó
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-408-58-67.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó (äîãëÿä ó ìåíå âäîìà).
Òåë.0-93-054-25-45.
Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó. Iíòèì
íå ïðîïîíóâàòè. Òåë.098-979-45-17.
Õëîïåöü, 35 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-97-819-33-37.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà, ðîáîòà çà
ñóìiñíèöòâîì
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïiäðîáiòîê âîäiºì:
äîñòàâêà
Òåë.0-98-637-18-17.

ïåðiîäè÷íà
ïðîäóêòiâ.

Ïðàöiâíèöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ. Âèìîãè:
åíåðãiéíiñòü òà îõàéíiñòü,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-98-290-80-56.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ
Àíãëiéñüêà ìîâà: ïðîñòî,
ùîá ðîçóìiòè, ãîâîðèòè,
ïèñàòè, äî ÇÍÎ òà
iíøîãî.
Òåë.0-68-285-77-81.
Àíãëiéñüêà ìîâà. Ðåïåòèòîðñòâî
äëÿ ó÷íiâ ç 3-ãî ïî 11 êëàñ. Äîìàøíº
çàâäàííÿ.
Äîäàòêîâi
óðîêè.
Òåë.0-67-389-35-21.
Äîïîìîãà ó íàâ÷àííi 1-8 êëàñiâ,
ãîòóþ äî øêîëè òà àíãëiéñüêà ìîâà.
Òåë.0-97-417-86-67.
Íiìåöüêà ìîâà äëÿ ëþäåé ðiçíîãî
âiêó. Iíäèâiäóàëüíi çàíÿòòÿ (ìîæëèâî,
îíëàéí). Ëåãêî, äîñòóïíî, öiêàâî.
Òåë.0-97-570-52-26.
Íiìåöüêà ìîâà. Òåë.096-272-08-30.
Ïiäãîòîâêà äiòåé äî øêîëè.
Ðåïåòèòîð
ó÷íiâ
1-4
êëàñiâ.
Òåë.0-97-460-53-69.
Ïîëüñüêà ìîâà: iíäèâiäóàëüíi óðîêè.
Òåë.:096-915-10-36, 068-280-05-26.

Êóðñè, øêîëè

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèöi øóêàþ ðîáîòó íà
íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, iíâàëiä 3-¿
ãðóïè. Òåë.0-68-173-67-80.

Äåêiëüêà âàêàíñié

Íàäàþ ïîñëóãè.
Íàâ÷àííÿ íà òðàêòîðèñòà-åêñêàâàòîðíèêà.
Òåë.0-67-384-06-20.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Íàâ÷àííÿ çà
êîðäîíîì

Iíøi
ñïåöiàëiñòè

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äîäàòêîâèé çàðîáiòîê
äëÿ â÷èòåëiâ.
Òåë.0-67-231-28-13.
Ìåðåæà
iíòåðíåò-ìàãàçèíiâ
óíiêàëüíèõ
åêîòîâàðiâ
íàáèðàº
êîìàíäó àêòèâíèõ ëþäåé â Óêðà¿íi,
äîõiä
âiä
14.000
ãðí.
Òåë.0-97-976-25-50.
Ïîìi÷íèê
çàâiäóâà÷à
ñêëàäó
ìîðîæåíî¿ ðèáè. Òåë.0-67-984-10-14.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðå÷îâèé ðèíîê.
Òåë.0-98-829-58-11.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðàöiâíèêè (÷îëîâiêè òà æiíêè)
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ ñîðòóâàííÿ ïëiâêè
òà
ïðåñóâàííÿ
ìàêóëàòóðè.
Òåë.0-96-150-87-81.
Ïðàöiâíèêè
åíåðãiéíi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî íà îáùèïóâàííÿ êóðåé.
Òåë.0-67-282-71-03.

Ïîìi÷íèêà êóõàðÿ, ïîñóäîìèéíèöi,
ïîêî¿âêè,
ïðèáèðàëüíèöi.
Òåë.0-67-925-71-46.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðîáîòà
â Ïîëüùi, ì.Ãëiâöè,
îôiöiéíà òà ãiäíà ðîáîòà íà
áóäiâíèöòâi, áåçêîøòîâíi âàêàíñi¿,
íàäàºìî æèòëî. Ëiö. ¹981 âiä
10.07.2018
ð.,
ÌÑÏÓ.
Òåë.:0-93-016-54-13
“Viber”,
0-67-174-44-29.
Ðîáîòà â ÑØÀ ïî ðîáî÷ié âiçi Í2Â,
çàïðîøóþòüñÿ ïîêî¿âêè, ïîìi÷íèêè
ïîêî¿âîê, îôiöiàíòè, ïðàöiâíèêè íà
ðåñåïøí,
ñêëàäàëüíèêè
ïîñóäó,
ïîñóäîìèéíèöi, íÿíi, áóäiâåëüíèêè. Â
Içðà¿ëü çàïðîøóþòüñÿ äîãëÿäàëüíèöi,
ìåäñåñòðè, ôåëüäøåðè Â1. Ëiö.ÀÂ
¹585042 âiä 09.11.2011ð. ÌÑÏÓ.
Òåë.0-67-232-69-04.
Ðîáîòà â ÑØÀ ïî ðîáî÷ié âiçi Í2Â,
çàïðîøóþòüñÿ ïîêî¿âêè, ïîìi÷íèêè
ïîêî¿âîê, îôiöiàíòè, ïðàöiâíèêè íà
ðåñåïøí,
ñêëàäàëüíèêè
ïîñóäó,
ïîñóäîìèéíèöi,
íÿíi.
Â
Içðà¿ëü
çàïðîøóþòüñÿ
äîãëÿäàëüíèöi.
Ìåäè÷íèé ïåðñîíàë çàïðîøóºòüñÿ äî
Ëiâi¿. Ëiö.ÀÂ ¹585042 âiä 09.11.2011ð.
ÌÑÏÓ. Òåë.0-67-232-69-04.

ÄÍÇ “Õìåëüíèöüêèé öåíòð ÏÒÎ
ñôåðè ïîñëóã ïðîâîäèòü êóðñîâå
íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ç ïåðâèííî¿
ïiäãîòîâêè,
ïåðåïiäãîòîâêè
òà
ïiäâèùåííÿ
êâàëiôiêàöi¿
çà
ïðîôåñiÿìè: ”Êóõàð", “Îôiöiàíò”,
“Áàðìåí”, “Çàêðiéíèê”, “Øâà÷êà”.
Íàäàºìî ïîñëóãè ç êåéòåðèíãîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ: îðãàíiçàöiÿ
áàíêåòiâ,
ïðèéîìiâ,
ôóðøåòiâ,
ïðåçåíòàöié, ñiìåéíèõ ñâÿò ðiçíèõ
òèïiâ, ðèòóàëüíèõ îáðÿäiâ íà òåðèòîði¿
çàìîâíèêà, ïðèãîòóâàííÿ ñâÿòêîâèõ
ñòðàâ íà çàìîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ
ðiçíèõ çàõîäiâ îôiöiàíòàìè. Àäðåñà:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ï.Ìèðíîãî,5.
Òåë.:0-97-445-13-67, 0-97-128- 55-87,
65-05-43, åë.àäðåñà: hcptosp@ukr.net

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Ðóøíèöÿ ìèñëèâñüêà ÌÖ-2112,
ãàðíèé ñòàí, +ïàòðîíòàæ, ÷îõîë, 8.900
ãðí., òîðã. Äîçâië ¹39 âiä 19.07.2005
ð., âèäàíèé Õìåëüíèöüêèì ÓÌÂÑ
Óêðà¿íè. Òåë.0-67-943-74-13.

Òîâàðè äëÿ
òóðèçìó òà
âiäïî÷èíêó
Ïðîäàì

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI

Ñêîâîðîäà ç íåðæàâiþ÷î¿ ñòàëi,
âàãà
17
êã,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ïðîäàì

Ìåòàëîøóêà÷i: “Fisher”, “Garrett”,
“Tesoro”, “Ìinelab”, êîòóøêó “Nel”.
Òåë.0-97-111-66-30.
Ðþêçàê âåëèêèé àáî ìàëåíüêèé.
Òåë.0-97-111-66-30.

Àóäiî- òà
âiäåîçàïèñè

Ãðàìïëàòiâêè, äîìàøíÿ êîëåêöiÿ,
ðàäÿíñüêîãî ïåðiîäó, ãàðíèé ñòàí, 10
øò., 30 ãðí./øò. Òåë.0-67-437-33-59.

Àíòèêâàðiàò
Êóïëþ

Àêòóàëüíà ïðîïîçèöiÿ.
Ñêóïîâóºìî ñòàði
ïðåäìåòè: iãðàøêè,
ìîíåòè, çíà÷êè, ìåäàëi,
ñàìîâàðè, ôîòîàïàðàòè,
ïîðöåëÿíîâi ñòàòóåòêè òà
ñóâåíiðè, ñòàði ãîäèííèêè
(â áóäü-ÿêîìó ñòàíi),
áiæóòåðiþ, íîâîði÷íi
iãðàøêè òà ïîáóòîâó
òåõíiêó ÑÐÑÐ:
òåëåâiçîðè, ìàãíiòîôîíè,
åëåêòðîïðèëàäè, òîùî.
Òåë.0-97-949-68-58.
Êóïëþ àíòèêâàðiàò:
ìîíåòè, ìåäàëi, çîëîòî,
iêîíè, êàðòèíè, iíøå.
Òåë.0-73-505-50-50
(Viber, WhatsApp, Telegram), ç 10.00 äî 20.00.
Êóïëþ ìîíåòè, áàíêíîòè,
ìàðêè, çíà÷êè,
ãîäèííèêè, ñòàòóåòêè,
êíèãè, ñðiáëî òà iíøi
ïðåäìåòè ÷àñiâ ÑÐÑÐ.
Òåë.0-96-988-16-87.

Êóïëþ

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

Ìåíi 38 ðîêiâ, ïîçíàéîìëþñÿ ç
äiâ÷èíîþ àáî æiíêîþ äëÿ çóñòði÷åé.
Òåë.0-67-943-17-97.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç äiâ÷èíîþ íå
ñòàðøå 40 ðîêiâ, áåç äiòåé, äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-63-129-90-08.
×îëîâiê, 52 ð., õìåëüíè÷àíèí,
ïîçíàéîìëþñü ç ñàìîòíüîþ æiíêîþ,
äëÿ
ïðèºìíèõ
çóñòði÷åé.
Òåë.0-96-013-19-65, Îëåã.

Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Ñèìïàòè÷íà äiâ÷èíà ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâiêîì. Òåë.096-703-14-95.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

190/100, ÿêùî òè ñèìïàòè÷íà,
ñòðóíêà, êóëüòóðíà, äî 43 ð. i ìðiºø
ïðî ñiì’þ, äçâîíè. Òåë.0-98-592-23-36.
35/173/63,
ñèìïàòè÷íèé,
ñåðéîçíèé,
äîáðèé
õëîïåöü
ïîçíàéîìèòüñÿ
iç
ñèìïàòè÷íîþ
ñåðéîçíîþ äiâ÷èíîþ (àáî æiíêîþ ç
äèòèíîþ), äëÿ ñåðéîçíèõ âiäíîñèí. Ìîº
ôîòî íà Âàéáåði. Òåë.063-667-24-42.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ 35-45 ð.,
ãàðíîþ, äëÿ ñiìåéíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-98-231-41-96.
Õëîïåöü,
37/175/74,
ïîçíàéîìëþñÿ äëÿ ñ/ñ ç ïîðÿäíîþ,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê äiâ÷èíîþ àáî
æiíêîþ. Òåë.0-68-017-82-20.
×îëîâiê, 53/180/90, áåç ø/ç
ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ 45-53 ð. äëÿ
ñ/ñ. Òåë.0-98-495-97-35.

Øëþáíi
âiä æiíîê

Õìåëüíè÷àíêà, 62 ð., âäîâà,
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâiêîì
62-65 ðîêiâ. Òåë.0-67-165-39-01.
Õìåëüíè÷àíêà, âäîâà, ïåíñiéíîãî
âiêó
çàïðîøóº
äî
çíàéîìñòâà
ïîðÿäíîãî
÷îëîâiêà
65-70
ð.
Òåë.0-96-112-83-48.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êóïëþ
Ñòiëåöü äî êîìï’þòåðà, íåäîðîãî.
Òåë.0-97-111-66-30.

Êîíäèöiîíåðè,
ÓÔÎ, ðàäiàòîðè

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè

Ïðîäàì

Êàðòîïëÿ äðiáíà, 300 êã, 2 ãðí./êã.
Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë.097-105-19-69.
Ñiíî, 5 ãðí./êã, ëþöåðíà, 10
ãðí./êã. Òåë.0-97-469-39-00.
Òþêè ñiíà òà ëþöåðíè, 40 ãðí./øò.
Òåë.0-67-861-83-15.
ß÷ìiíü, ãîðîõ, â òþêàõ, 500 øò., 25
ãðí./øò. Òåë.0-68-032-26-35.

Ïðîäàì

Ãàçîâèé êîíâåêòîð ÀÎÃ-2, 2 øò.,
1.000 ãðí./øò. Òåë.0-96-623-04-50.

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
Äâà äâèãóíè, ðîáî÷i, á/â, 700 ãðí.
Òåë.0-67-732-05-41.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
2.000
ãðí.,
ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.
Õîëîäèëüíèê, á/â, 550 ãðí.
Òåë.0-97-105-19-69.

Êóïëþ
Õîëîäèëüíèê
òà
ìîðîçèëüíó
êàìåðó, íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.

Ïëèòè, äóõîâêè
Ïðîäàì

Ïëèòà
ãàçîâà
ç
äóõîâêîþ,
4-êîíôîðíà, âèð-âî Áiëîðóñü, 5.000
ãðí. Òåë.0-68-959-85-88.

Òåëåâiçîðè

“Sony”, ðîáî÷èé, á/â, 700 ãðí.
Òåë.0-67-732-05-41.
“Ñàìñóíã”, ãàðíèé ñòàí, 600 ãðí.
Òåë.0-96-522-78-78.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì, 450
ãðí., Òîìñîí, äiàãîíàëü 37 ñì, 350 ãðí,
âiäìiííèé ñòàí. Òåë.0-67-300-50-02.
Òåëåâiçîð/ìîíiòîð LÑD “Samsung
LW15M23C”, 15", á/â, 1.000 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè

Êóïëþ

Ó ãàðíîìó ñòàíi àáî
Íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.

íîâó.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Õëiáîïi÷êà “Êåíâóä”, íîâà, 2.100
ãðí.
Òåë.:0-97-342-08-67,
0-67-384-23-62.

Êóïëþ
Åëåêòðî÷àéíèê
òèïó
“Áîø”,
íîâèé, íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.
Åëåêòðîøàøëè÷íèöþ,
âåðòèêàëüíó
÷è
ãîðèçîíòàëüíó,
íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.
Ïi÷ ìiêðîõâèëüîâó, ó ãàðíîìó ñòàíi
àáî
íîâó,
íåäîðîãî.
Òåë.0-97-111-66-30.

Ïðàëüíi ìàøèíè
Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.

Êóïëþ
Ìàøèíó ïðàëüíó, ç ñó÷àñíèõ, ó
ðîáî÷îìó
ñòàíi,
íåäîðîãî.
Òåë.0-97-111-66-30.

Ïèëîñîñè
Ïðîäàì

Ïèëîñîñè “Ñàìñóíã” òà “LG”, á/â,
ðîáî÷èé
ñòàí,
850
ãðí./øò.
Òåë.0-97-297-24-57.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì
Ðîçïðîäàæ øâåéíîãî
îáëàäíàííÿ ïðîìèñëîâîãî
òà ïîáóòîâîãî, íîâîãî òà
á/â, çàï÷àñòèí, ãîëîê.
Òåë.:0-67-800-68-55,
78-82-92.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìàøèí,
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà iíøîãî,
ç
âè¿çäîì
äî
êëiºíòà.
Òåë.:0-97-872-18-30, 0-68-308-83-47.
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêiâ òà ïðàëüíèõ
ìàøèí ó ì.Õìåëüíèöüêèé. Ãàðàíòiÿ,
ÿêiñòü,
âè¿çä
äî
êëiºíòà.
Òåë.0-98-928-90-69.

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Âàëiçà, íîâà, âåëèêà, 600 ãðí.
Òåë.0-96-416-63-54.

Ðóøíèêîñóøàðêè, 2 øò., âèñîòà 1,70
ì, 1.000 ãðí./øò. Òåë.067-910-05-20.

Êóïëþ
îäÿãó.

Iíøi òîâàðè

Òþíåð Ò2-Ò5, íîâèé, 500 ãðí.
Òåë.0-97-111-66-30.
Òþíåð ÒÂ, ðàäÿíñüêèé, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Òþíåðè Ò2, ñóïóòíèêîâi, ñìàðò,
Xtra TV, àíòåíè ñóïóòíèêîâi, åôiðíi.
Âñòàíîâëåííÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ,
ãàðàíòiÿ. Òåë.067-953-64-27.

Êóïëþ

Òîâàðè äëÿ
âàííî¿, ñàíâóçëà

Ñóøàðêó
äëÿ
Òåë.0-97-111-66-30.

Ïðîäàì

Ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè

Ïðîäàì
Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð, 20 ë, 500
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð,
ç
“íåðæàâiéêè”, 50 ë, âèðîáíèöòâî
ÑÐÑÐ, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

ÌÅÁËI

Ïðîäàì
“Sigma”, 2 sim-êàðòè, êíîïêîâèé,
íîâèé, 500 ãðí. Òåë.0-67-274-18-63.
Ïðèñòðié çàðÿäíèé ATADM10EBE,
àêóìóëÿòîð AB043446BE òà ãàðíiòóðà
äî òåëåôîíà “Samsung”, á/â, 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,
3.000
ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Ñìàðòôîí “Sony Xperia M dual
C2005" (ïóðïóðíèé), á/â, íà îäíó
SIM-êàðòó,
300
ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Ñòiíêà êóõîííà, á/â, ç âèòÿæêîþ
òà ãàçîâîþ ïëèòîþ, ìîæëèâî, îêðåìî,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-581-05-26.

Êîìîä, íîâèé, ñâiòëî-ñiðèé, ôîòî
ìîæåìî íàäiñëàòè íà âàéáåð, 2.450
ãðí. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà ïî ìiñòó.
Òåë.0-67-945-26-74.
Ìåáëi ñó÷àñíi òåðìiíîâî, Îçåðíà
êiíöåâà. Òåë.0-63-443-43-62.

Ñòiíêè

Ïðîäàì
Ñòiíêà “Øàíñ-BAD”, êîòîâñüêà,
3,12õ2,25õ0,63, á/â, íîðìàëüíèé ñòàí,
4.300 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-784-50-05.

Êóïëþ
Âiòàëüíþ, ó ãàðíîìó ñòàíi,
ñó÷àñíèõ. Òåë.0-97-111-66-30.

ç

Øàôè

Ïðîäàì

Êóïëþ
Øàôó-êóïå àáî çâè÷àéíó,
ãàðíîìó ñòàíi. Òåë.0-97-111-66-30.

ó

Ñòîëè, ñòîëèêè
Ïðîäàì

Âåáêàìåðà “Logitech”, ïðàêòè÷íî
íîâà, 180 ãðí. Òåë.0-97-111-66-30.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

Êîì’þòåðíèé, êóòîâèé, 125õ105,
á/â, ãàðíèé ñòàí, 600 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-784-50-05.
Ñòië êóõîííèé çi ñòiëüöÿìè (4 øò.),
á/â, 699 ãðí., ñòiëüöi ì’ÿêi, 2 øò., 129
ãðí./øò.,
òàáóðåò,
95
ãðí.
Òåë.0-68-172-09-91.

Ñòiëüöi, êðiñëà

Ïîêðàùó ðîáîòó Âàøèõ
êîìï’þòåðiâ i íîóòáóêiâ:
ïî÷èùó, âiäðåìîíòóþ,
ïðèñêîðþ. Âè¿çä. Áåç
âèõiäíèõ.
Òåë.0-67-311-34-34.

Ïðîäàì
ó

Iíøi ìåáëi

Ñó÷àñíó, á/â, áàæàíî êóòîâó, ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
íåäîðîãî.
Òåë.0-97-111-66-30.

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ëiæêî,
2-ñïàëüíå,
1,95õ1,5,
õîðîøèé ñòàí, ç ìàòðàöîì, 3.500 ãðí.,
êðiñëî-ëiæêî,
350
ãðí.
Òåë.0-97-788-93-09.

Ïðîäàì

Øàôà
(ñåðâàíò),
299
ãðí.,
òóìáî÷êà ïiä òåëåâiçîð, 129 ãðí.
Òåë.0-68-172-09-91.

Ïåðèôåðiÿ,
ìåðåæåâå
îáëàäíàííÿ

Ñïàëüíi, ëiæêà

Êóïëþ

ÏÊ, ïëàíøåòè

Ïëàíøåò “Xiaomi Mi Pad4 LTE”,
4/64, 3G, 8", íîâèé, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-274-18-63.

Äèâàí ñó÷àñíèé, ó ãàðíîìó ñòàíi,
íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.
Äèâàí-"ºâðîêíèæêó",
òàõòó
ðîçêëàäíó, ó ãàðíîìó ñòàíi, ç
ñó÷àñíèõ. Òåë.0-97-111-66-30.

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ìîá. òåëåôîíè

Äèâàí, â êîìïëåêòi ç êðiñëàìè,
á/â, ãàðíèé ñòàí, 1.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-437-33-59.
Äèâàí, êóòîâèé, 2,6õ0,85, á/â,
õîðîøèé ñòàí, ñàìîâèâiç, ïðîñï.Ìèðó,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-516-13-76.

Êóïëþ

Êóõíi

Ðàäiîäåòàëi, ïëàòè, âèìiðþâàëüíi
ïðèëàäè âèð-âî ÑÐÑÐ, êóïóºìî
äîðîãî. Òåë.0-67-478-12-57.

Ðåìîíò òåëåâiçîðiâ âäîìà
çàìîâíèêà. Òåë.0-96-784-45-80.

Ïðîäàì

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ

Ïðîäàì

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
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Êðiñëà-ëiæêà, 2 øò., â ãàðíîìó
ñòàíi, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-111-66-30.
Êðiñëà, 2 øò., á/â, ãàðíèé ñòàí, 450
ãðí./øò. Òåë.0-67-945-26-74.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
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.

Âèãîòîâëåííÿ ìåáëiâ ïiä
çàìîâëåííÿ, øàôè-êóïå,
òîùî, íå ñòàíäàðò.
Òåë.0-67-945-26-74.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.
Øàôè-êóïå,
êóõíi,
âiòàëüíi,
íåñòàíäàðòíå âèãîòîâëåííÿ. Äðiáíèé
ðåìîíò ìåáëiâ. Òåë.0-67-945-26-74.

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Ìàòðàöè òà iíøå
Ïðîäàì
Ìàòðàö, 1,60õ2, ãàðíèé ñòàí, 1.800
ãðí. Òåë.0-96-564-63-89.
Ìàòðàöè, 2 øò., 1,75õ0,8, 1.000
ãðí./2 øò. Òåë.0-67-435-79-71.

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

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

Äåêîð.
Õåíä-ìåéä
Ïðîäàì

Äçåðêàëà, á/â, 6 øò., 1,60õ1,30,
500 ãðí./øò. Òåë.0-67-381-25-52.
Êàðòèíè (ôàðáà îëiÿ), íàòþðìîðò,
2 øò., 150õ100 ñì, 1.500 ãðí./øò.
Ôîòî
íàäñèëàþ
íà
âàéáåð.
Òåë.:0-97-849-09-73, 0-96-618-77-38.

Iíøå

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Ñîðî÷êè æiíî÷i, ñèíi, êîðîòíèé
ðóêàâ, ð.170õ100õ108, 4 øò., áiëà, ç
äîâãèì ðóêàâîì, 1 øò., 200 ãðí./øò.
Òåë.0-68-172-09-91.
Øóáà, íîðêîâà, íîâà, 52-54 ð.,
ÿêiñíà, 48.000 ãðí. Òåë.0-98-765-11-37.

Îäÿã äëÿ
÷îëîâiêiâ
Ïðîäàì

Âçóòòÿ äëÿ
÷îëîâiêiâ

Ïðîäàì
Àãðîïåðëiò
äëÿ ´ðóíòîñóìiøi,
ðîñëèííèöòâî òà ñàäiâíèöòâî, â
ìiøêàõ, 3,8 ãðí./ë. Òåë.067-613-10-04.
Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.0-97-960-52-00.

Ãðóíòîñóìiø, ñóáñòðàò
äëÿ ðîçñàäè, ñóáñòðàò äëÿ
õâîéíèõ òà
óíiâåðñàëüíèé. Â
íàÿâíîñòi 10, 20, 50, 80ë.
Òåë.0-96-654-43-16.
ÊàìÀÇîì.

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿, ìåáëi
Ïðîäàì

Âàãîí÷èê íà äà÷ó ÷è áóäiâíèöòâî,
3,6õ2,4õ1,9
ì,
5.000
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ

Ïðîäàì
500

Ãîðîäíèöòâî

×îðíîçåì. Äîñòàâêà
Òåë.0-67-377-19-94.

Êîñòþì-äâiéêà, êëàñè÷íèé, ð.46,
÷îðíèé, çðiñò 165-167 ñì, á/â, 1.000
ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Êóðòêà øêiðÿíà “Yiteli”, á/â,
íàòóðàëüíà øêiðà, ÷îðíîãî êîëüîðó,
ðîçìið
46,
á/â,
1.000
ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Óíòè,
á/â,
Òåë.0-97-929-76-29.

Àãðîâåðìiêóëiò
äëÿ
ðîçñàäè
äåðåâ, áóëüá i êóùiâ, 7 ãðí./ë, öiíà ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-50-376-28-25.
Àãðîâåðìiêóëiò äëÿ ñàäó, ãîðîäó,
êóùiâíèöòâà, òåïëèöü, áóëüá ðîñëèí, 7
ãðí./ë. Òåë.0-67-613-10-04.

ãðí.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

Ïëàù-íàêèäêà,
âiéñüêîâà,
îôiöåðñüêà, á/â, ð.48-50, 200 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

Äèòÿ÷èé ñâiò
Âiçî÷êè
Ïðîäàì

Ñàéáåêñ Áàëiîñ S, ÷åðâîíèé, 2â1, ó
âèêîðèñòàííi 1 ðiê, ïiñëÿ îäíiº¿
äèòèíè, â êîìïëåêòi ìîñêiòíà ñiòêà,
äîùîâèê, çèìîâi ìóôòè, ãàðíèé ñòàí,
ñàìîâèâiç,
5.000
ãðí.
Òåë.0-96-657-84-81.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ãðèçóíè
Ïðîäàì

Êðîëi
íà
ðîçâåäåííÿ.
Òåë.0-97-650-06-00.
Êðîëi ïîðîäè Áiëà Òåðìîíñüêà,
Ðàäÿíñüêà
øèíøèëà.
Òåë.0-97-960-52-00.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êîçà, 2 ãîëîâè, äiéíi, 2 ìîëîäi
êiçî÷êè. Òåë.0-96-515-91-51.
Êîðîâà, òiëüíà 4 ìiñ. Êðàñèëiâñüêèé
ð-í. Òåë.0-98-551-09-47.
Ïîðîñÿòà, 1 ìiñÿöü, çäîðîâi,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-98-928-93-34.
Ïîðîñÿòà, 10-15 êã. Ìîæëèâî, ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-96-600-28-58.
Ïîðîñÿòà, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíîìàòêà, ïîðîñÿòà, ïiäñâèíêè,
öàï. Òåë.0-98-867-07-66.
ßëiâêà, òiëüíà. Òåë.0-98-427-76-91.

Êóïëþ
Òåëÿòà ìîëî÷íi âiä õîðîøî¿ êîðîâè
íà óòðèìàííÿ. Òåë.0-97-469-39-00.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì â äîáði ðóêè öóöåíÿò âiâ÷àðêè, 1,5 ìiñ., õëîï÷èêè òà äiâ÷àòêà.
Òåë.:0-63-516-82-17, 0-98-854-18-06.
Êiøêè, òðèêîëiðíi òà ÷îòèðèêîëiðíi,
ïåðåâàæíî ç áiëèì êîëüîðîì, ïóõíàñòi.
Òåë.0-96-910-71-71.
Êiøêó
â
äîáði
ðóêè.
Òåë.0-98-637-18-17.

Êîðìè

Ïðîäàì
Áóðÿê êîðìîâèé, 500 êã, 3 ãðí./êã.
Òåë.0-97-017-28-28.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 200 êã, 3 ãðí./êã.
Òåë.0-97-017-28-28.

Ïðîäàì
Áiäîí, 40 ë, õàð÷îâèé, àëþìiíiºâèé,
ìîæëèâî, á/â. Òåë.0-96-411-73-69.

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.

Áðèãàäà ïðîâîäèòü
îáðiçêó äåðåâ,
äåêîðàòèâíó ñòðèæêó
äåðåâ òà êóùiâ, äîãëÿä çà
ñàäîì, âíåñåííÿ äîáðèâ.
Òåë.0-96-654-43-16.
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.
Çðiçàþ
äåðåâà, êîð÷óþ ïíi.
Òåë.0-96-784-51-77.
Êâàëiôiêîâàíå îáðiçàííÿ ñàäó,
âèíîãðàäó. ª çàêîðäîííèé äîñâiä.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-68-771-30-37.
Îáðiçóâàííÿ òà îáðîáêà ïëîäîâèõ
äåðåâ i êóùiâ (ëþòèé, áåðåçåíü; âåñíà îñiíü). Òåë.0-97-440-96-18.
Ïiäðiçàºìî ãiëëÿ, çðiçàºìî äåðåâà
ó
âàæêîäîñòóïíèõ
ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.

Ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi.
Ãåîëîãi÷íèé ñóïðîâiä,
ãàðàíòiÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua
Òåë.0-93-852-76-30.
Ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi. Äîñâiä,
ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-380-89-30.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè
Êóïëþ

Êàðòîïëþ
âåëèêó.
Òåë.0-67-277-80-85.
Êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê, öèáóëþ.
Êóïëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93,
0-96-518-07-94.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Ïøåíèöÿ òà ÿ÷ìiíü.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-455-30-32.

Êóïëþ
Êóïëþ çåðíî. Òåë.0-97-904-02-43.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Êîñìåòè÷íi
ïîñëóãè

Ïîñëóãè
êâàëiôiêîâàíîãî
ìàñàæèñòà. Òåë.0-97-995-94-41.
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Äâåði
áðîíüîâàíi,
âõiäíi,
ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Äâåði âõiäíi, ìåòàëåâi, íîâi, ïiñëÿ
çäà÷i
áóäèíêó,
2000õ960
ìì.
Òåë.:0-68-820-30-52, 0-67-384-53-68.
Äâåði ìåòàëåâi, ïðîòèïîæåæíi,
âõiäíi, íîâi, øèðèíà 80 ñì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-68-275-80-99.

Çâàðþºìî âñå: ïåðèëà, âîðîòà
âiäêàòíi, íàâiñè, áàëêîíè, äâåði,
îãîðîæi, ìåòàëåâi ìåáëi, âèðîáè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. ßêiñíà îáðîáêà
ìåòàëó.
Ïiñêîñòðóé,
ïîðîøêîâå
ôàðáóâàííÿ ìåòàëó. Òåë.096-882-33-83.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Êóïëþ

Âèêîíàþ
åëåêòðîçâàðþâàëüíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Ïðîôåñiéíî. Òåë.0-93-054-25-45.

Êóïëþ ìåòàë, ñiòêó äëÿ îãîðîæi,
ïëèòó ÷àâóííó äëÿ ïi÷êè, áî÷êó
ìåòàëåâó, àðìàòóðó 6,10,12 ìì. Öiíà
äîãîâiðíà. Òåë.0-96-626-39-41.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì
Àïàðàò
åëåêòðîòåðàïåâòè÷íèé
“Ceragem Master CGM-M3500" +
ìàòðàö ”Ceragem", ãàðíèé ñòàí, 15.000
ãðí. Òåë.0-97-579-70-44.
Äîøêà ªâìiíîâà (îðèãiíàë), 3.000
ãðí. Òåë.0-96-416-63-54.
Äîøêà ªâìiíîâà, íîâà, îðèãiíàë,
Ðàêîâå, ì.Õìåëüíèöüêèé, 2.100 ãðí.
Òåë.0-98-039-05-54.
Ëiæêî ìàñàæíå “Ceragem Master”,
â ãàðíîìó ñòàíi, 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-250-70-61.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì

Äâåði ìiæêiìíàòíi, á/â, 2õ0,60 ì,
650 ãðí. Òåë.0-98-234-57-25.

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè, ëàçíi,
ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ëèøòâà äåðåâ’ÿíà, ëàêîâàíà, äóá,
ñîñíà,
25
ãðí./ïîã.ì.
Òåë.0-67-910-05-20.
Ñõîäèíêîâèé ìàðø â çáîði,
äåðåâ’ÿíèé
íà
14
ñõîäèíîê,
ëàêîâàíèé,
4.000
ãðí.
Òåë.0-67-910-05-20.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-533-59-06.
Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêè äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé ëiñ.
Òåë.0-98-942-20-14.
Äåðåâî
ÿñåí
(çðiçàííÿ
òà
âèâåçåííÿ ïîêóïöåì), 1 ìàøèíà, 3.000
ãðí. Òåë.0-68-013-93-84.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi (ÿñåí,
äóá), iç ñóøàðêè. Òåë.0-67-420-47-34.
ßñåí, ÷åðåøíÿ, íà ìàòåðiàë.
Òåë.0-68-204-89-38.

Êóïëþ
Êðóãëÿê äóáà, ÿñåíà (1-é, 2-é, 3-é
ñîðò). Äîðîãî. Òåë.0-96-533-59-06.
Ëèñòè
ÄÂÏ,
áàæàíî
íîâi.
Íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.

Ñòîëÿðíi ðîáîòè
Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
äâåðåé, àðîê, äâåðåé íà
ðîëèêàõ, “êîâáîéñüêèõ”,
“ãàðìîøîê”, âiêîí.
ßêiñíà äåðåâèíà. Ëàêóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ðåñòàâðàöiÿ
ñòàðèõ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-67-992-84-80.

Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêöié, îáëàøòóâàííÿ
òåðàñ, àëüòàíîê, ñõîäiâ, íàâiñiâ òà
ïîäiáíîãî, äåðåâîì àáî åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.

Âèãîòîâëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ: ñõîäèíêîâi
ìàðøi, áåñiäêè, ñàóíè,
äåðåâ’ÿíi êðèíèöi,
ãîéäàëêè, iíøå. ßêiñíî.
Òåë.0-67-154-31-34.

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ,
iíøîãî,
ìîæëèâî
“ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.
Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ëàìiíàòó,
ïàðêåòó.
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.097-40-60-940.
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,
“ñàéäèíã”,
âàãîíêà,
ëèøòâà.
Òåë.0-67-117-76-71.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò” òà “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi âèðîáè,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Âiêíà, äâåði ìåòàëîïëàñòèêîâi,
âõiäíi òà ìiæêiìíàòíi. Ñàëîí-ìàãàçèí
“Âiêíà&äâåði
âiä
À
äî
ß”,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.:0-68-204-37-73, 0-97-713-29-99.
Ïiäâiêîííÿ âíóòðiøíº ì/ï, ïiä
äåðåâî, 7 øò., áiëå, 1 øò., äîâæèíà 1,40
ì, 200 ãðí./øò. Òåë.067-910-05-20.

Êóïëþ
Âîðîòà
ïiäéîìíî-ïîâîðîòíi.
Òåë.0-98-382-21-99.

ãàðàæíi

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Ðåãóëþâàííÿ ì/ï âiêîí,
äâåðåé, ðîëåòiâ, çàìiíà
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-113-44-92.

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì
Âîðîòà ãàðàæíi, áàëêîíè ïiä
êëþ÷. Ñàëîí-ìàãàçèí “Âiêíà&Äâåði
âiä À äî ß”, ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.:0-68-204-37-73, 0-97-713-29-99.

Ìåòàë

Ïðîäàì
Ìåòàë ëèñòîâèé, 1,5õ2 ì, 8 ìì, 5
ëèñòiâ,
3.900
ãðí./ëèñò.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.

Êóïëþ
Àðìàòóðó òà òîíêi òðóáè. Àáî
îáìií íà ÿáëóêà. Òåë.0-98-900-50-60.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-98-886-20-63.

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.067-117-54-77.
Âèãîòîâëåííÿ áàëêîíiâ, îáøèâàííÿ, âèíåñåííÿ ïëèòè, ðîçøèðåííÿ,
“ïiä êëþ÷”. Òåë.0-67-381-21-59.

Âèãîòîâëÿºìî çñóâíi
âîðîòà, êîçèðêè òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-287-82-28.
Âèãîòîâëÿºìî òåïëèöi,
ãàðàæi, ðåøiòêè, êîçèðêè
òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-732-56-88.
Âèêîíàþ
çâàðþâàëüíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ïðîôåñiéíî.
Òåë.0-93-054-25-45.

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà,
äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.

Ðîáîòè ïî ìåòàëó
Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

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.
Âåðìiêóëiò ðiçíèé: îçäîáëåííÿ,
óòåïëåííÿ,
òåðìîáàð’ºð,
550
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-67-613-10-04.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé
´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé (ïåðëiò) äëÿ
òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê
(çàñèïíèé óòåïëþâà÷), 10 ìiøêiâ, 120
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.

Öåìåíò, ôàñîâàíèé
ïiñîê, ùåáiíü. Ïðîäàæ,
äîñòàâêà.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ïiñîê, ùåáiíü,
áåòîí.
Ç
Òåë.0-97-430-87-12.

âiäñiâ, ðîç÷èí,
äîñòàâêîþ.

Öåìåíò, ïiñîê,
Òåë.0-67-383-61-40.

ùåáiíü,

âiäñiâ.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì
Áëîêè ãàçîáåòîííi
“Àåðîê” çi ñêëàäó ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.

Êàìiíü áóòîâèé,
îáëèöþâàëüíèé òà äëÿ
ëàíäøàôòó. Â íàÿâíîñòi
âåëèêèé àñîðòèìåíò.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ïàíåëi, á/â, 6õ1,5, 11 øò., 2.400
ãðí. Òåë.0-67-988-44-94.
Öåãëà, ïîëóòîðíà, 1905ð.â., 75 øò.,
25 ãðí./øò. Òåë.0-97-397-59-36.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

Ïëèòè-ïåðåêðèòòÿ,
çàëiçîáåòîííi, á/â (â
ãàðíîìó ñòàíi), ðiçíîãî
ðîçìiðó. Äåòàëüíiøå çà
òåë.:0-98-006-28-21,
0-97-960-93-15.

Êóïëþ
Îðãàíiçàöiÿ êóïèòü ñèëîñíi òà
æîìíi
ÿìè
ïiä
ðîçáèðàííÿ.
Òåë.0-98-388-91-24.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ïåðëiò (ïiñîê ïåðëiòîâèé) ñïó÷åíèé,
äëÿ òåïëîãî ëåãêîãî øòóêàòóðåííÿ òà
ñòÿæîê, àáî ÿê çàñèïíèé óòåïëþâà÷.
Òåë.0-98-442-33-98.

Áóä. ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
ôóíäàìåíò,
àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
“Àðìñòðîíã”, ðîáèìî ÿêiñíèé
ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíêiâ, îôiñiâ, âñi
âèäè ðîáiò, ïiäãîòîâêà ïiä ðåìîíò.
Òåë.0-67-877-83-15.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ðåìîíòó êâàðòèð, îôiñiâ
“ïiä êëþ÷”, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò òà iíøå. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-97-819-33-37.

Ìîíòàæ áðóêiâêè,
ïîðåáðèêiâ, áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèêîíàºìî áóäiâåëüíi ðîáîòè,
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó. Êîïàííÿ.
Òåë.0-68-463-28-39.
Âèêîíàííÿ ðåìîíòíî-áóäiâåëüíèõ
ðîáiò:
ôàñàäè,
áðóêiâêà,
äàõè,
øïàêëþâàííÿ,
ïëèòêà
òà
iíøå.
Òåë.0-98-249-01-20.
Âèêîíóºìî ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó ãàçîáëîêiâ i öåãëè, øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Òåë.0-96-827-30-17.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Àáñîëþòíî âñi âèäè áåòîííèõ ðîáiò. Äåìîíòàæíi
òà çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.
Àáñîëþòíî âñi âèäè áóäiâåëüíèõ
ðîáiò: áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêà òà ií.
Òåë.0-96-654-43-16.
Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ îòâîðiâ
ó áåòîíi, öåãëi. Òåë.067-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

Áåòîííi ðîáîòè, êëàäêà
öåãëè, áëîêiâ, àðìîïîÿñ,
äàõè, øòóêàòóðåííÿ,
ñåïòèêè, îãîðîæi, ñõîäè
òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.
Áåòîííi ðîáîòè, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, ïëèòêà òà iíøi
ðîáîòè. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-416-96-08.
Áåòîíóâàííÿ,
êëàäêà
öåãëè,
ãàçîáëîêiâ,
äàõè,
àðìîïîÿñ,
øòóêàòóðåííÿ, âiäìîñòêè, îãîðîæi,
ôðîíòîíè. Òåë.0-97-819-33-37.
Áðèãàäà áåòîíÿðiâ âèêîíàº óñi
çàëiçîáåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-281-53-51.
Áðèãàäà ïðîìèñëîâèõ àëüïiíiñòiâ
âèêîíóº áóäü-ÿêi âèñîòíi ðîáîòè:
ìîíòàæ, äåìîíòàæ, ôàðáóâàííÿ òà
iíøå. À òàêîæ âèêîíóºìî ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè. Ïî Óêðà¿íi. Òåë.:066-084-29-49,
067-159-85-02, 096-090-71-34.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè, óñi âèäè “ïiä
êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-785-22-23.

Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè. Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.

Âèêîíóþ âñi âèäè
ðåìîíòó êâàðòèð, îôiñiâ,
“ïiä êëþ÷”, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò òà iíøå. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-97-819-33-37.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ì.Õìåëüíèöüêèé
òà îáëàñòü. Äîñâiä.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.:0-99-025-92-05,
0-99-224-75-17.
Âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò. Ñòÿæêè,
øòóêàòóðåííÿ, “êîðî¿ä”.
Òåë.0-67-351-71-75.
Âñòàíîâëåííÿ
ïîðåáðèêiâ,
áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-68-032-23-32, Þðié.

Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié,
øòóêàòóðêè, ïëèòêè, öåãëÿíî¿ êëàäêè
òà iíøå. Òåë.0-68-683-21-34.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.
Êëàäêà ãàçîáëîêiâ, öåãëè, áåòîííi,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-63-038-77-16.
Êëàäêà ãàçîáëîêiâ, öåãëè. Áåòîííi
ðîáîòè. Òåë.0-67-336-83-72.

Ìóðóâàííÿ áàðáåêþ, ìàíãàëè, àëüòàíêè, îãîðîæi,
áåñiäêè, êîïòèëüíi,
êàìiíè. Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.

Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ, ç
ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Âñi âèäè ðîáiò. ßêiñíî.
Ìàéñòðè çi ñòàæåì.
Òåë.096-614-62-20.
Ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ, âñi âèäè ðîáiò,
ìîíòàæíi òà äåìîíòàæíi
ðîáîòè, ïiäãîòîâêà ïiä
ðåìîíò òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.
Ðîáèìî
øâèäêî
òà
ÿêiñíî
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií, ôàðáóâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ,
ïåðåñòiíêè. Òåë.0-97-819-33-37.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ êâàðòèð,
áóäèíêiâ, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ
ñòåëü, ñòií òà iíøi ðîáîòè. ßêiñíî.
Òåë.0-67-877-83-15.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Êàõåëü (êîìïëåêò), íà ãðóáêó,
òåìíî-âèøíåâèé. Òåë.0-67-680-88-59.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíà ÿêiñòü óêëàäêè ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi
ðåìîíòíi
ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ
òà
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
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
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
ãiïñîêàðòîí,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Àêóðàòíî âèêîíóºìî: øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, øïàëåðè, ñòåëi,
ëàìiíàò. Òåë.0-96-398-45-50.

Áðèãàäà âèêîíóº ÿêiñíî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè,
ïëèòêà, ñòÿæêà òà ií.
Òåë.0-96-654-43-16.
Áðèãàäà ç 2-õ ÷îëîâiê, áåç ø/ç,
çðîáèòü ðåìîíò êâàðòèðè, áóäèíêó,
àðêè, äóøîâi êàáiíè, ñàíòåõíiêà,
ðîçâåäåííÿ âîäè, ïàÿííÿ òðóá,
åëåêòðèêà,
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ïiäëîãè òà iíøå.
Òåë.0-68-720-83-47.

Âèêîíóºìî áóäü-ÿêi
âíóòðiøíi ðåìîíòíi
ðîáîòè êâàðòèð “ïiä
êëþ÷”. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.:0-96-533-98-77,
0-68-026-84-30.
Âèêîíóºìî îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè:
ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò,
ïëèòêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-96-820-41-67.
Âèêîíóºìî
îçäîáëþâàëüíi
òà
ðåìîíòíi ðîáîòè. Òåë.0-98-912-02-46.
Âèêîíóºìî ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ
“ïiä
êëþ÷”.
ßêiñíî.
Òåë.0-96-522-49-69.
Âèêîíóþ
âíóòðiøíi
ðîáîòè,
ïëèòêà, øïàëåðè, ëiíîëåóì, ëàìiíàò.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-470-69-38.
Âèêîíóþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.:0-97-143-90-09.
Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, øïàëåðè òà iíøå.
Òåë.0-67-770-24-95.

Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ, îôiñíèõ
ïðèìiùåíü. Ãiïñîêàðòîííi
ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò,
ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ,
iíøi âèäè îçäîáëåííÿ.
Óòåïëåííÿ äàõiâ
ìiíâàòîþ.
Òåë.098-357-57-86.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèêîíóþ ÿêiñíî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè.
Òåë.0-68-489-63-57.
Âèêîíóþ:
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ
äåÿêi
âèäè.
Òåë.0-98-776-92-51.
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ
ñòåëü òà ñòií. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Äèçàéí.
Òåë.0-67-910-63-20.
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Ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó ñòií, ñòåëi,
ïðîñòiíêè íà ìåòàëåâi i äåðåâ’ÿíi
êàðêàñè.
ßêiñíî.
Â÷àñíî.
Òåë.0-67-306-11-44.
Ìîíòàæ ëàìiíàòó - 60 ãðí./êâ.ì,
ïëiíòóñè - 30 ãðí./êâ.ì, ÿêiñíî.
Âåëèêèé
äîñâiä,
º
çðàçêè.
Òåë.:096-241-01-75, 097-053-12-94.

Íàòÿæíi ñòåëi, âiä
150 ãðí. çà êâ.ì, ãàðàíòiÿ
12 ðîêiâ, çàìiðè òà
êîíñóëüòàöi¿ áåçêîøòîâíi.
Òåë.0-68-962-05-77.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.
Îáëèöþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ ñòåëi, ñòií, âiäêîñè,
âàãîíêà, ëàìiíàò. Òåë.0-67-848-89-10.
Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ÿêiñíî, 50
ãðí./êâ.ì. Âåëèêèé äîñâiä, º çðàçêè.
Òåë.:0-96-241-01-75, 0-97-053-12-94.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
ëàìiíàò, ïëèòêà,
øïàëåðè, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò.
ª ðåêîìåíäàöi¿.
Òåë.0-97-306-65-08.

Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ ðîáiò, âèêîíóþ ÿêiñíî.
Òåë.0-96-716-58-13.
Àáñîëþòíî ÿêiñíî øïàêëþâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ïîêëåéêà øïàëåð, âiäêîñè,
ôàðáóâàííÿ
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-98-231-41-96.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ïîêëåéêà øïàëåð, iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àêóðàòíî âèêîíóºìî
îáëèöþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿêiñíî,
200 ãðí./êâ.ì. Âåëèêèé äîñâiä, º
çðàçêè.
Òåë.:0-96-241-01-75,
0-97-053-12-94.

Ðåìîíò êâàðòèð,
äà÷ “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-68-172-64-33.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Àíòèêðèçîâi öiíè.
Òåë.0-67-747-66-12.

Ðåìîíò
êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî
òà
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.

Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.

Ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà,
ëàìiíàò, øïàëåðè,
ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ.
Ñàíòåõíiêà. Åëåêòðèêà.
Òåë.0-98-784-80-08.
Ðåìîíò: ïëèòêà, ëàìiíàò,
ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè
òà iíøå. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà.
Òåë.0-68-777-62-50.
Ðåìîíòíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi:
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð, ëàìiíàò. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-97-560-29-49.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-483-72-76.
Øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ ñòií,
âiäêîñiâ,
ëàìiíàò,
âñòàíîâëåííÿ
ñàíòåõíiêè, ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëi.
Òåë.0-67-383-35-49.

Øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè, øïàëåðè,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
ïëèòêà, ñòÿæêà. Ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-96-843-47-76.
Øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
ëàìiíàò, ïëèòêà, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-98-066-82-35.

Øòóêàòóðåííÿ ãiïñîâå,
çi ñâî¿ì ìàòåðiàëîì.
Òåë.0-67-270-69-06.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Óñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî
òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ:
êâàðòèðè, îôiñè,
ìàãàçèíè, ïiä’¿çäè,
øêîëè, äèòñàäêè, êàôå.
Òåë.0-97-329-76-96.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì
Âîäîñòi÷íà ñèñòåìà
âèð-âî Ïîëüùà âiäìiííî¿
ÿêîñòi. Ïðîäàæ, ìîíòàæ,
ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
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×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi. Öiíè
âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.
Øèôåð, á/â, 8-õâèëüîâèé, 50 øò.,
80 ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ
âèäiâ,
ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó
ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,
âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.
Âèêîíóþ
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.
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.
Äàõè, ìîíòàæ, äåìîíòàæ, 150
ãðí./êâ.ì, ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Óñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-63-038-77-16.

Ôàñàäíi ðîáîòè

!!! Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. ª
ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Ãóðòîâi
öiíè.
Òåë.0-96-349-15-15.

Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. ª
ðèøòóâàííÿ, çðàçêè. Íà
áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Äàõè, ìîíòàæ,
óòåïëåííÿ, ïåðåáóäîâà â
ìàíñàðäè. Áóäiâíèöòâî
îãîðîæ, ãàðàæiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Çàäóâàííÿ “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì (íå ïiíà).
Óòåïëåííÿ çà 1-2 äíi.
Ïðàöþºìî âçèìêó
(ñóõèé ìåòîä).
Òåë.0-98-442-33-98.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Âåëèêèé äîñâiä. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.097-775-26-90.

Åëåêòðîîáëàäíàí
íÿ, êàáåëü
Ïðîäàì

Âèìèêà÷
åëåêòðè÷íèé
250À
(ðóáèëüíèê), 2 øò., 850 ãðí./øò.
Òåë.0-67-985-46-55.
Ïðîâiä ÑIÏ, 4õ25, 120 ì, 25
ãðí./ì. Òåë.0-67-985-46-55.

Åëåêòðîäâèãóí, 4 êÂò, 3.000 îá. òà
1,5 êÂò, 3.000 îá., 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

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

òåïëîâi

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

Âèêîíàþ åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-97-332-26-03.
Âèêîíóþ åëåêðîìîíòàæíi ðîáîòè:
äðiáíi,
êîìïëåêñíi.
Ïðîôåñiéíî.
ßêiñíî. Øâèäêî. Òåë.0-97-143-90-09.

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,
áàòàðå¿)

Âèêîíóþ åëåêòðîìîíòàæ
íà äîìó.
Òåë.:0-96-284-22-64,
0-63-638-93-76.

Ïðîäàì

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì

Óíiòàç, 450 ãðí. Òåë.097-772-66-38.

Êóïëþ
Âàííó ÷àâóííó àáî àêðèëîâó, íîâó,
ñó÷àñíó, ó ãàðíîìó ñòàíi, 1,6 ì,
íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.
Êðàí ç äóøåì, äëÿ âàííî¿ êiìíàòè.
Òåë.0-97-111-66-30.
Óìèâàëüíèê ç òóìáîþ, ç ñó÷àñíèõ,
ó âàííó êiìíàòó. Òåë.0-97-111-66-30.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
Àëìàçíå
ñâåðäëiííÿ
îòâîðiâ,
îïàëåííÿ, âåíòèëÿöiÿ, êîíäèöiþâàííÿ.
Ïðîìèâàííÿ
êîòëiâ
i
êîëîíîê.
Òåë.0-97-880-77-29.

Âèêîíóºìî ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
îïàëåííÿ, êàíàëiçàö¿.
ßêiñíî.
Òåë.0-68-637-43-44.
Âèêîíóºìî
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ. ßêiñíî.
Òåë.0-97-653-44-29.
Âèêîíóþ ìîíòàæ òà ðåìîíò ñàíòåõíiêè, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.097-143-90-09.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðîêëàäàííÿ
êàíàëiçàöié
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöi¿, ñàíòåõíiê,
ìîíòàæ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ,
ñàíòåõíiêè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Òåë.0-66-314-41-15.

Ïðî÷èùåííÿ êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì, ãiäðîäèíàìi÷íèì ìåòîäîì ó áóäèíêàõ,
êâàðòèðàõ òà ïðîìèñëîâèõ ïðèìiùåííÿõ.
Òåë.068-649-16-04.
Ðåñòàâðàöiÿ âàíí, äóøîâèõ
ïiääîíiâ ó âàñ âäîìà.
Òåë.:0-68-253-35-33,
0-67-171-71-15.
Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.

Êîòåë “Íîâà Ôëîðèäà”, íîâèé, 60
êÂò, 20.000 ãðí. Òåë.0-97-397-59-36.
Êîòåë
ãàçîâèé, âîäîíàãðiâíèé
“Hot-Well”, ÐÒ0003.002 ÐÇ ôiðìè
“Speroni S.p.a”, Iòàëiÿ, 130.000 ãðí.
Òåë.0-67-759-98-24.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿
ïðîäóêöi¿: äðîâà, ïåëåòè, áðèêåòè,
äåðåâíå
âóãiëëÿ,
ðóáàíi
ãiëêè.
Äîñòàâêà ïî ìiñòó. Òåë.096-533-59-06.
Âóãiëëÿ, 4,5 ãðí./êã, òîðôîáðèêåòè
3 ãðí./êã. Ìiøêè ïî 30 êã. Äîñòàâêà
âiä 100 êã. Òåë.:0-67-920-09-82,
0-50-376-32-00.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ. Ç
äîñòàâêîþ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà
ðóáàíi
(“÷óðêè”,
“ìåòðiâêè”),
òâåðäèõ
ïîðiä.
Òåë.0-96-974-45-61.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðiâêè. Äîñòàâêà.
Äîñòóïíi öiíè. Òåë.0-67-287-29-66.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðiâêè. Äîñòàâêà.
Äîñòóïíi öiíè. Òåë.0-68-953-35-30.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.
Äðîâà ðóáàíi, òâåðäèõ ïîðiä
(“÷óðêè”
i
“ìåòðiâêè”).
Òåë.0-68-466-38-08.
Äðîâà òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi,
“ìåòðiâêè”
òà
“÷óðêè”.
Òåë.0-67-728-37-53.
Äðîâà,
600
ãðí./ìàøèíà.
Òåë.:097-132-16-36, 75-27-17.
Ïðîäàì
äðîâà.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-246-29-47.
Ðåàëiçóºìî
òîðôîáðèêåòè.
Áðèêåòè ðîçôàñîâàíi ó ìiøêè ïî 40 êã
(1 òîííà - 25 ìiøêiâ). Öiíà äîãîâiðíà.
Òåë.:0-68-867-84-67, 0-97-813-70-74.

Êóïëþ
Àãðîïàëåòè
äëÿ
Òåë.0-98-637-18-17.

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.
Âàëiííÿ äåðåâ áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ïðîôåñiéíî.
Òåë.0-93-054-25-45.
Âàíòàæíèêè, äåìîíòàæ, íåäîðîãî
òà
øâèäêî,
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.

Çàéìàºìîñÿ ÷èùåííÿì òà
ïîãëèáëåííÿì çâè÷àéíèõ
òà êàìiííèõ êðèíèöü, à
òàêîæ êîïàºìî “ç íóëÿ”.
Êîïàííÿ ñåïòèêà.
Ïðàöþºìî â áóäü-ÿêó
ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-713-63-10.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ
íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.

Êîïàºìî, ÷èñòèìî òà
ïîãëèáëþºìî êðèíèöi â
áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-457-54-74.
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.
×èñòèìî êðèíèöi âðó÷íó,
âïðîäîâæ ðîêó. ßêiñíî.
Òåë.0-67-688-27-53.

Áóä. îáëàäí.
Îðåíäà

îïàëåííÿ.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-620-77-07.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
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 ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
Ãðàìîòíî
âèêîíàþ
îáðiçàííÿ
âàøîãî
ñàäó.
Âèâåçåííÿ
ãiëëÿ.
Òåë.0-93-054-25-45.

Çäàì
áóäiâåëüíå
ïîëåãøåíå,
iç
Òåë.0-67-381-13-40.

ðèøòóâàííÿ,
íàñòèëîì.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Íîæèöi ïî ìåòàëó åëåêòðè÷íi,
8.000 ãðí. Òåë.0-97-891-25-75.
Îñöèëîãðàô Ñ1-112, á/â, 600 ãðí.
Òåë.0-67-985-46-55.

Îðåíäà
Îáìiíÿþ ìåòàëåâèé ÿùèê äëÿ
áóäiâåëüíîãî ðîç÷èíó, 2,05 êóá.ì íà
ìåòàëåâi
ëèñòè.
Âàðiàíòè.
Òåë.0-98-900-50-60.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Íàäàþ ïîñëóãè äóæå
êîìïàêòíîãî,
ìàíåâðåíîãî
ìiíiåêñêàâàòîðà,
ì.Õìåëüíèöüêèé,
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü,
Äåðàæíÿ.
Òåë.0-50-044-84-99.
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, îá’ºì êîâøà
- 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ ðîáiò:
êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ, òðàíøåé.
Òåë.067-377-19-94.

Ïîñëóãè ìiíiåêñêàâàòîðà
Komatsu - êîâøi 20, 40,
50, 100 ñì. JCB - êîâøi
45, 80 ñì.
Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-603-14-08.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

Ìåáëi
äëÿ áiçíåñó òà
îôiñó, ñåéôè
Ïðîäàì
Ñåéô ìåòàëåâèé, 1030õ450õ300,
600 ãðí. Òåë.0-97-269-27-12.

Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Êîìïëåêò ïðèëàâêiâ-âiòðèí, ñòië,
ñòiéêà-ìiñöå ïðîäàâöÿ íà 1-2 ëþäèíè,
ãàðíèé ñòàí, ÿêiñíi, ç ÄÑÏ, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-390-18-48.

Âåðñòàòè
Ïðîäàì

Íîæi äî ôóãóâàëüíîãî âåðñòàòà,
íîâi, 2 øò., äîâæèíà 410 ìì.
Òåë.0-97-205-50-23.

Ñèðîâèíà
Ïðîäàì

Ïîñòiéíî çàêóïîâóºìî
äåðåâíå âóãiëëÿ. Îïò.
Ñàìîâèâiç.
Òåë.0-67-674-66-99.
Ñiëü òàáëåòîâàíà, ìiøêè ïî 25 êã,
âiäïðàâëåííÿ ïî Óêðà¿íi, ïîñòiéíî â
íàÿâíîñòi.
Òåë.0-50-329-78-78,
0-95-687-51-93, Iðèíà.

Êóïëþ
Ìàêóëàòóðó ïîñòiéíî çàêóïîâóºìî.
Öiíà äîãîâiðíà. Ñàìîâèâåçåííÿ âiä 200
êã. Òåë.:0-67-757-18-84, 098-152-98-19.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî
Âñòàíîâëþ êàâîâèé,
ñíåêîâèé àâòîìàò ó Âàñ â
îôiñi, íà âèðîáíèöòâi,
ÑÒÎ, íà âçàºìîâèãiäíèõ
óìîâàõ.
Òåë.0-67-311-43-98.

Ïðîäàì áiçíåñ

Äiþ÷èé
áiçíåñ,
àâòîìèéêè
(âàíòàæíi, ëåãêîâi àâòî), ìèéêà
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ,
øèíîìîíòàæ,
17.000.000 ãðí. Òåë.0-68-537-84-85.

Çíiìó ïðèìiùåííÿ ïiä
øèíîìîíòàæ ç
îáëàäíàííÿì (ãîòîâèé
áiçíåñ), ì.Õìåëüíèöüêèé
àáî îáëàñòü.
Òåë.0-97-340-52-55.
Ïðîäàì 12 ãà ïîëÿ (ïiäâåäåíi âîäà,
åëåêòðèêà), º áóäèíîê, ìàéñòåðíÿ
ïðèùåïëåííÿ
ãîðiõiâ
300
êâ.ì,
1.450.000 ãðí. Òåë.093-579-99-61.
Öåíòð, ïðîäàì äiþ÷èé áiçíåñ, 120
êâ.ì. Òåë.0-67-396-02-40.

Áóõãàëòåðiÿ,
àóäèò, ôiíàíñè
Àóäèò i áóõãàëòåðñüêi
ïîñëóãè.
Òåë.0-96-169-33-42.
Âèêóï ç ëîìáàðäiâ
çîëîòà, òåõíiêè, àâòî,
íåðóõîìîñòi. Ìåíøèé
âiäñîòîê.
Òåë.0-67-261-78-00.

Ãðîøi íà âàøi ïîòðåáè.
Ëiöåíçiÿ çãiäíî ç
Ðîçïîðÿäæåííÿì
Íàöêîìôiíïîñëóã
¹1988 âiä 23.05.2017.
Òåë.0-67-231-28-13.
ÏÏ
“Óíiâåðñàëüíi
ôiíàíñîâi
ðiøåííÿ” áåðå íà îáñëóãîâóâàííÿ íîâi
çàðåºñòðîâàíi òà äiþ÷i ÒÎÂ, ÏÏ, ÔÎÏè
íà ðiçíèõ ñèñòåìàõ îïîäàòêóâàííÿ,
äèñòàíöiéíî òà ó âàñ íà ïiäïðèºìñòâi.
Òåë.0-67-675-08-86.
Ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî
“Óíiâåðñàëüíi ôiíàíñîâi ðiøåííÿ”
íàäàº ïîñëóãè ôiçè÷íèì îñîáàì,
ÔÎÏàì òà þðèäè÷íèì îñîáàì çi çäà÷i
çâiòíîñòi â åëåêòðîííîìó âèãëÿäi çà
2020ð. Òåë.0-67-675-08-86.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè

Àäâîêàò.
Þðèäè÷íi
ïîñëóãè.
Òåë.0-68-884-92-89.
Àäâîêàòñüêå
áþðî
íàäàñòü
ïðàâîâó
äîïîìîãó
ó
ñiìåéíèõ,
ñïàäêîâèõ, òðóäîâèõ, çåìåëüíèõ òà
iíøèõ ïðàâîâiäíîñèíàõ. Äîïîìîãà ïðè
ñòâîðåííi òà ðåºñòðàöi¿ áiçíåñó.
Òåë.0-97-569-60-03.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié

Ïðîºêòíi ðîáîòè, âèðiøåííÿ ïèòàíü
â iíñòàíöiÿõ. Òåë.0-98-197-75-00.

Áóäü-ÿêi ïðîºêòè. Äîïîìîãà ç
äîêóìåíòàìè. Çäà÷à â åêñïëóàòàöiþ.
Òåë.0-98-886-20-63.

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 ìiñüêà ðàäà khmelnytsky.com
Õìåëüíèöüêà îáëàñíà ãàçåòà “ª” ye.ua

Õìåëüíèöüêà
iíôîðìàöiéíà
ìåðåæà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæiâ mereja.km.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:
2-êiìíàòíà êâàðòèðà, 51,6 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Ïîëîíñüêèé
ð-í,
ñìòÏîíiíêà,
âóë.Ïåðåìîãè,57, êâ.13. Äàòà òîðãiâ:
25.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹464183.

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ
Âòðà÷åíå ïåíñiéíå
ïîñâiä÷åííÿ, âèäàíå íà
iì’ÿ Âàïíÿð Òåòÿíè
Âàñèëiâíè, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ áàòüêiâ
áàãàòîäiòíî¿ ðîäèíè, âèäàíå íà iì’ÿ
ßêèì÷óê Òåòÿíè Ìèêîëà¿âíè òà
ßêèì÷óê Àíäðiÿ Ëåîíiäîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Çÿðêà Îëåãà Ëåîíiäîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíèì.

ÏÎÑËÓÃÈ, ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ äèòèíè ç
áàãàòîäiòíî¿ ñiì’¿, âèäàíå íà iì’ÿ
Êîíîí÷óêà
Àðòóðà
Îëåêñéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé äèïëîì ¹ÕÌ 23859403
çà
ñïåöiàëüíiñòþ
“Òîâàðîçíàâåöü
êîìåðöiéíî¿ äiÿëüíîñòi” âiä 26.06.2004
ð., âèäàíèé íà iì`ÿ Ëó÷èíiíî¿ Ñâiòëàíè
Îëåêñàíäðiâíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi äèïëîì áàêàëàâðà ïðàâà
ñåði¿
ÕÌ
¹41310501,
âèäàíèé
23.06.2011 ð. ÕÓÓÏ, òà äóáëiêàò
ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ äié
ñåði¿ ¹166335, âèäàíi íà iì’ÿ
Æóêîâñüêîãî
Þðiÿ
Âiêòîðîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèìè.
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Âòðà÷åíi âiéñüêîâèé êâèòîê òà
ïåðåïóñòêà,
âèäàíi
íà
iì’ÿ
Ìàéñòðè÷à Ìàêñèìà Òàðàñîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíi äîçâîëè íà ìiæíàðîäíi
ïåðåâåçåííÿ LV120047, LV116656,
EST12778, LT569617, âèäàíi íà ÑÏ
“Ïåòðîòðàíñ”, ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíi
äîêóìåíòè:
ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ äié
òà òèì÷àñîâå ïîñâiä÷åííÿ îôiöåðà
çàïàñó, âèäàíi íà iì`ÿ Øòîêàëþêà
Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.
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Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

172 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
8/9, 14 êâ.ì, êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿
íà 2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí, ãàðÿ÷à
âîäà - äóø. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
196 000 ãðí. ×îðíîâîëà âóë.,
ãóðòîæèòîê, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà,
4/9.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.:0-67-286-60-39,
0-97-194-66-08.
200 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà,
2/5,
14/14/-,
êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿ íà 5 êiìíàò, ó
ñàíâóçëi - äóø (ãàðÿ÷à âîäà),
çàëèøàþòü ìåáëi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

213 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 5/9,
25/-/7, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë i êóõíÿ íà 2
ñiì’¿. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
220 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, êiìíàòà â ñåêöi¿,
7/9, 12 êâ.ì. Òåë.0-68-632-53-45.
224 000 ãðí. 5/9, 18 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí,
ñ/â
íà
2
ñiì’¿.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

280 000 ãðí. Äóáîâå,
Âàòóòiíà, 2/2, 11/17/-,
äâi êiìíàòè â ñåêöi¿ íà
3-õ. Ðåìîíò, ìåáëi,
áîéëåð - ãàðÿ÷à âîäà, â
ñàíâóçëi ðåìîíò, âõiäíi
äâåði áðîíüîâàíi.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
390 000 ãðí. Öåíòð, 5/5,
32/17/6,
ñàíâóçîë
ñóìiñíèé,
ïîäâiéíèé äàõ. Òèõà, ñóõà, âiêíà ó
äâið.
Òåë.:0-99-093-89-79,
0-97-440-94-36.
488 000 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè, 1ê.,
5/11, 47 êâ.ì, çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

560 000 ãðí. Ðåñòîðàí
“Óêðà¿íà”, 42/-/8,
æèòëîâèé ñòàí,
÷óäîâå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
588 000 ãðí. 5/9, 38 êâ.ì, áóäèíîê
íîâîãî
ïëàíóâàííÿ,
ðåìîíò,
âìîíòîâàíà êóõíÿ. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
644 000 ãðí. Âèñòàâêà, 2/9,
45/22/12, êâàðòèðà â æèòëîâîìó
ñòàíi, ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ,
íåêóòîâà. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
675 000 ãðí. Öåíòð, 1ê., 6/11, 44
êâ.ì, íîâîáóäîâà ç ðåìîíòîì.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

756 000 ãðí. Öåíòð,
Ïåäàêàäåìiÿ, 5/10,
45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 2 ëîäæi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çàãîòçåðíî
336
000
ãðí.
Çàãîòçåðíî,
Òðàêòîðíèé ïðîâ., 1ê., 5/5, 32 êâ.ì,
æèòëîâèé
ñòàí,
íåêóòîâà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Ðàêîâå
338 000 ãðí. Ðàêîâå, Ïîïîâà âóë.,
1ê., 32 êâ.ì. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
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.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Äóáîâå
455 840 ãðí. ×óäîâà êâàðòèðà,
ïðîñòîðà êóõíÿ, ñâiòëà êiìíàòà, 41,42
êâ.ì, iíä/î, øòóêàòóðêà, ðîçâîäêà
åëåêòðèêè, êîòåë, ëi÷èëüíèêè: ãàç,
âîäà, ñâiòëî. Êîìïëåêñ çàêðèòîãî
òèïó, ç äèòÿ÷èìè i ñïîðòèâíèìè
ìàéäàí÷èêàìè, ïàðêiíãîì, çîíàìè
âiäïî÷èíêó. Òåë.0-67-368-46-47.
951500
ãðí.,
Äóáîâå,
âóë.Ïåðåñèïêiíà, 1ê, 45 êâ.ì, 1/10,
í/á,
iíä/î,
ºâðîðåìîíò.
Òåë.068-520-58-85. ÀÍ “Òâié Äiì”.
Çðîáëåíî ÿêiñíèé ðåìîíò, íå
ïîòðåáóº
äîäàòêîâèõ
âêëàäåíü,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ. Íåïîäàëiê
äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà, ìàãàçèíè,
ãóðòîâèé
ïðîäóêòîâèé
ðèíîê.
Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.
Iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
øòóêàòóðêà, ãàðíå çàòèøíå ìiñöå,
ïàíîðàìíèé
âèä
ç
âiêîí.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
448 000 ãðí. 2/5, 33 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí, ñâiòëà, ÷èñòà òà ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
565 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/6,
40/20/8, æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
570 000 ãðí. Àâòîñòàíöiÿ ¹5, 1ê.,
40/-/10, iíä/î, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
ìåáëi.
Òåë.067-369-03-72. Ðiåëòîð Ëþäìèëà.

616 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, Òåðíîïiëüñüêà
(Ôóðøåò), 2/10, 48/-/14,
ãîòîâèé áóäèíîê, äåøåâå
ïåðåîôîðìëåííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

504 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè áëèæíi
285 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, Ìèñëèâñüêèé
êóðiíü, 26 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, óñå ñâîº.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

552 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà
âóë. (çóïèíêà), 8/10, 50
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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540 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ðàóø, 54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

630 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, Àêâàïàðê, 5/6,
40/-/9, íåñòàðèé
áóäèíîê, ãàðíèé ñòàí,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

400 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
çóï."Îëiìïiéñüêà", 1/9, 34/18/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
532 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 5/9, 40
êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé ñòàí,
ñâiòëà,
÷èñòà
òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

1-, 2-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Âèñòàâêà
387 600 ãðí. Âèñòàâêà, 1ê, 20 êâ.ì,
2/9 öåãëà. Òåë.068-520-58-85. ÀÍ
“Òâié Äiì”.
392 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 2/5,
32 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
398 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîñïåêò
Ìèðó, 7/9, 32/17/7,5, ãàðíèé ñòàí,
çàëèøàþòü
ìåáëi
íà
êóõíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

410
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (“Åëåêòðîíiêà”), 7/9,
32/17/7,5, êiìíàòè îêðåìi, æèòëîâèé
ñòàí. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
448 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 2/9,
32/-/9,
âäàëå
ðîçòàøóâàííÿ
ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.067-369-03-72. Ðiåëòîð Ëþäìèëà.
462 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 7/9, 30 êâ.ì, íåêóòîâà,
ëi÷èëüíèêè,
ïiä
ðåìîíò.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.

566 000 ãðí. Âèñòàâêà (Åëåêòðîíiêà), öåãëà, 36 êâ.ì, 6/9, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
628 100 ãðí. Ïðîñòîðà, ç
ìîæëèâiñòþ çîíóâàííÿ íà 2 êiìíàòè.
Òåë.0-97-101-10-75.
641
250
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1ê, 43
êâ.ì
5/10,
í/á,
iíä/î.
Òåë.068-520-58-85. ÀÍ “Òâié Äiì”.
660 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1/9, 45/20/10.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
764
500
ãðí.
Âèñòàâêà
(Çàði÷àíñüêà), çäàíà í/á, 2/10, 53,5
êâ.ì, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, íàäiéíèé
çàáóäîâíèê. Òåë.067-933-54-85. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
798 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á,
55 êâ.ì, iíä/î, 7/10, ðåìîíò.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 075 500 ãðí. Ïîðÿä ç ïëÿæåì,
í/á, ïåðåïëàíîâàíà â 2-êiìíàòíó, ç
ïðèáóäîâîþ,
º/ð,
60
êâ.ì,
3-êàìåðíèé
ñêëîïàêåò,
ÿêiñíi
ìiæêiìíàòíi, âõiäíi äâåði, íîâiòíi
ñõåìè åëåêòðîêîìóíiêàöi¿, òåïëà
ïiäëîãà ïî âñié êâàðòèði, âìèêàºòüñÿ
çîíîâàíî iíä/î, 2-êîíòóðíèé êîòåë,
äîäàòêîâî âñòàíîâëåíi ðàäiàòîðè.
Òåë.0-96-709-46-27.

ªâðîðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, çàëèøàþòüñÿ ìåáëi, íîâèé
êîìïëåêñ, õîðîøà iíôðàñòðóêòóðà.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà
ïiäëîãè, ñòiíè øïàêëüîâàíi ïiä
øïàëåðè,
íåêóòîâà,
õîðîøà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.097-284-33-38.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Íîâîáóäîâà, çäàíèé áóäèíîê,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, áàòàðå¿,
ñòÿæêà, ñòiíè øïàêëüîâàíi ïiä
øïàëåðè, õîðîøà iíôðàñòðóêòóðà. Çà
äîäàòêîâó
ïëàòó
º
êîìiðêà.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Îçåðíà
450 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèðíîãî (êiíöåâà), 40/-/9, æèòëîâèé
ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
490 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/9, 40 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé
ñòàí,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
600 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà
âóë., 10/10, 45/20/12, çäàíèé
áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
821 000 ãðí. Êàðìåëþêà, 43 êâ.ì.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

600 000 ãðí. Öåíòð, 2/5,
43/27/6,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

680 000 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

420 000 ãðí. Äóáîâå,
Êîøîâîãî, 43 êâ.ì,
ïîòðåáóº ðåìîíòó, º
çåìëÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
460 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë., 1/2,
52/28/7, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
460 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë., 1/2,
54/26/7,
æèòëîâèé
ñòàí,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà, âåëèêèé,
óçàêîíåíèé áàëêîí, áiëÿ áóäèíêó
öåãëÿíèé ãàðàæ (â ïîäàðóíîê).
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
647 784 ãðí. ×óäîâà êâàðòèðà,
ïðîñòîði i ñâiòëi êiìíàòè, äâà
ñàíâóçëè, 62 êâ.ì, iíä/î, øòóêàòóðêà,
ðîçâîäêà
åëåêòðèêè,
êîòåë,
ëi÷èëüíèêè:
ãàç,
âîäà,
ñâiòëî.
Êîìïëåêñ çàêðèòîãî òèïó, ç äèòÿ÷èìè
i
ñïîðòèâíèìè
ìàéäàí÷èêàìè,
ïàðêiíãîì,
çîíàìè
âiäïî÷èíêó.
Òåë.0-68-243-32-48.

671 000 ãðí. Äóáîâå,
çóïèíêà “Ïîøòà”, 2/5,
56/-/10, “÷åøêà”,
æèòëîâèé ñòàí,
äâîñòîðîííÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
450 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå, 2ê.,
4/5,
47
êâ.ì,
õ/ð,
ãàðíèé
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi,
ì/ï
âiêíà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
459 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 2/5,
44 êâ.ì, öåãëà, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè ðîçäiëüíi. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
532 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 2/5, 47
êâ.ì, ðîçäiëüíi êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí,
ñâiòëà, ÷èñòà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

756 000 ãðí. Öåíòð,
ðåìîíò, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, 45,3 êâ.ì,
íåêóòîâà, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

540 000 ãðí. Äóáêè,
60 êâ.ì, êàïðåìîíò,
6 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

792 400 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü),
öåãëà, í/ï, 7/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

560 000 ãðí.
Òåðíîïiëüñüêà (Ôóðøåò),
1/2, 45 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí, ÷àñòêîâî
ìåòàëîïëàñòèê.
Ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 680 000 ãðí. Öåíòð,
åëiòíà í/á, ç äiþ÷èì
êàìiíîì, 96,4 êâ.ì,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.
4/9, 49 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé ñòàí, ñâiòëà, ÷èñòà òà
ïðîñòîðà. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
Äîïîìîæåìî øâèäêî ïðîäàòè
Âàøó êâàðòèðó. Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.

Ðàêîâå
600 000 ãðí. Ìàéáîðñüêîãî âóë.,
2ê., 6/9, 50 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, iíä/î.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Äóáîâå
450 000 ãðí. Äóáîâå, Âàòóòiíà, 2ê.,
2/2, 64/45/7. Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.

584 250 ãðí. Ïiâäåííî-çàõiä,
Õîòîâèöüêîãî, 2ê., 41êâ.ì, 5/5, öåãëà
æ/ñ. Òåë.068-520-58-85. ÀÍ “Òâié Äiì”.
748 000 ãðí. 4/9, 49 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
íîâà ñàíòåõíiêà, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
760 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà, 10/10, çäàíà í/á,
67 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-310-95-80.
987 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà, 9/10, çäàíà í/á, 80
êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-310-95-80.
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880
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (Åëåêòðîíiêà), 6/10,
69/37/12, íåêóòîâà, äî çóïèíêè 3
õâ., Ðàóø. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

868 000 ãðí. Îçåðíà,
Ñi÷îâèõ Ñòðiëüöiâ, áiëÿ
ÒÖ “Àãîðà”, 6/10,
57/12/14, çäàíèé òà
îáæèòèé áóäèíîê,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
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.

1 159 200 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
Ãðå÷àíè áëèæíi, âóë.Êóð÷àòîâà,
5/9, 50/32/8, æèòëîâèé ñòàí,
íåêóòîâà. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
Îëiìïiéñüêà (çóïèíêà), “÷åøêà”,
êàïðåìîíò, çàìiíåíà ñàíòåõíiêà i
åëåêòðîïðîâîäêà,
ì/ï
âiêíà,
íåêóòîâà. Òåë.068-520-58-85. Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.

Âèñòàâêà
512 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ïåðåìîãè
âóë.,
4/5,
45/26/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
532 000 ãðí. 2/5, 47 êâ.ì,
öåãëÿíèé áóäèíîê, ñâiòëà, ÷èñòà òà
ïðîñòîðà. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
598 000 ãðí. 5/9, 49 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ,
ñâiòëà,
÷èñòà
òà
ïðîñòîðà. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.

616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
827
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 4/9,
80/42/14.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
877 300 ãðí. Âèñòàâêà (Ñàäêè),
öåãëà, 2/9, 50 êâ.ì, ðåìîíò,
íåêóòîâà, ìåáëi, ÷àñòêîâî òåõíiêà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
896 000 ãðí. 6/10, 68 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
âäàëå ïëàíóâàííÿ. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
900 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
917 400 ãðí. Âèñòàâêà, Òðóäîâà,
7/10, 61 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
ñîíÿ÷íà êâàðòèðà ç iíä/î, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
Çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ,
ïðÿä
äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà, ìàãàçèíè,
çóïèíêà, ÒÖ, òåïëèé áóäèíîê,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi ìåáëi. Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð Îëåêñàíäð.
Iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, ñòiíè
øïàêëüîâàíi ïiä øïàëåðè, ç âiêîí
ïàíîðàìíèé âèä, ñòÿæêà, áàòàðå¿.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Ñòÿæêà,
øïàêëüîâàíi
ñòiíè,
ãàðíèé çàáóäîâíèê, ðîçâîäêà âîäè i
åëåêòðèêè,
ðàäiàòîðè.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Îçåðíà
572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
670 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/9, 52 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé
ñòàí,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
728 000 ãðí. 5/10, 67 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

980 000 ãðí. 5/10, 64 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê,
ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
÷àñòêîâî ìåáëi. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Íåêóòîâà, ÿêiñíèé êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ëàìiíàò, ïîðÿä ìàãàçèíè,
äèòÿ÷èé
ñàäî÷îê,
øêîëà.
Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
728 000 ãðí. Öåíòð, 3/5,
íåêóòîâà, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, öåãëà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

880 000 ãðí. Ñîáîðíà, 7/9,
59/36/7, ñàìèé öåíòð ìiñòà, îõàéíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
ëi÷èëüíèêè.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
997 000 ãðí. Ïèëèï÷óêà,1-é
ïîâåðõ, 69 êâ.ì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-93-249-03-13.
2 740 000 ãðí. Öåíòð, 9/10, öåãëà,
98 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåõíiêà, ìåáëi.
Òåë.0-67-727-95-21.

Çàãîòçåðíî
628
000
ãðí.
Çàãîòçåðíî,
Ïiëîòñüêà âóë., 4/9, 67/34/17,
íîâèé
áóäèíîê,
ºâðîðåìîíò,
âìîíòîâàíà êóõíÿ, â êîðèäîði
øàôà-êóïå, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
990 500 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Òðóäîâà, 3ê., 3/5, 60 êâ.ì, Öåãëÿíèé
áóäèíîê, â êâàðòèði ÿêiñíèé ðåìîíò,
çàìiíåíà ñàíòåõíiêà, ì/ï âiêíà,
çàñêëåíèé áàëêîí, ëàìiíàò, ÿêiñíi
ìåáëi,
êóõíÿ-"ñòóäiÿ",
êiìíàòè
ðîçäiëüíi,
òåïëà,
íåêóòîâà,
äâîñòîðîííÿ, ñ/â ðîçäiëüíèé, óñi
ìåáëi çàëèøàþòüñÿ, ïîðÿä äèòÿ÷èé
ñàäî÷îê, øêîëà, ñóïåðìàðêåò “ÀÒÁ”.
Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.
1 041 200 ãðí. Çàãîòçåðíî,
Òðóäîâà, 10/10, 70 êâ.ì, í/ï, öåãëà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Ðàêîâå
476 000 ãðí. Ðàêîâå, Äîâæåíêà,
3ê., 9/9, 62 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
íåêóòîâà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
Â òåïëîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó,
ïðîñòîðà, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, º
ëi÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó i òåïëî.
Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
940 500 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà, 3ê, 64 êâ.ì, 3/9
öåãëà, æ/ñ. Òåë.068-520-58-85. ÀÍ
“Òâié Äiì”.

960 000 ãðí. Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêà, 1/5,
62/-/8, ãàðíèé ñòàí,
ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 036 000 ãðí. Îäíà
çóïèíêà äî öåíòðó, 77
êâ.ì, öåãëà, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

1 290 300 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 84,8 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò + ìåáëi, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.098-690-59-27.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
720 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 4/9, 49
êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé ñòàí,
ñâiòëà,
÷èñòà
òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Âèñòàâêà
700
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (“Äóìêà”), 3ê., 4/5,
62/48/6, òîðã. Òåë.097-876-76-69.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.
728 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 3 êâ.ì,
65
êâ.ì,
÷åñüêå
ïëàíóâàííÿ,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
843 000 ãðí. Âèñòàâêà, 1/5, 68
êâ.ì,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.0-97-793-13-06.
846
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, öåãëà, 3-é ïîâåðõ, 60
êâ.ì, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí +
ëîäæiÿ.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
994 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà,
1/10, 70 êâ.ì, í/ï, öåãëà, ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
ìåáëi,
2%
îôîðìëåííÿ.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.068-832-15-33. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 100 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,
7/9, 62/39/12, çîâíiøíüî óòåïëåíà,
ºâðîðåìîíò. Òåë.0-99-368-58-15.
1 466 050 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ãàðíèé ðàéîí, öåãëà, ì/ï âiêíà,
íàòÿæíi
ñòåëi,
ïîðÿä
äèòÿ÷èé
ñàäî÷îê,
øêîëà,
ìàãàçèíè,
ñóïåðìàðêåò. Áåç êîìiñi¿. Ãàðíà öiíà.
Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Êðàùà
ïðîïîçèöiÿ â öié öiíîâié íiøi.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
Ðåìîíò, ãàðíà êâàðòèðà, òèõèé
äâið,
ñïàëüíèé
ðàéîí.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Ñïåöïðîºêò, òåïëà, íåêóòîâà,
êàïðåìîíò, ïîìiíÿíà ñàíòåõíiêà,
“çà¿æäæàé i æèâè”, çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi ìåáëi. Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð Îëåêñàíäð.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë
1
238
600
ãðí.
Êîòåäæ,
3-ïîâåðõîâèé, 133 êâ.ì, ìàíñàðäà +
çåìåëüíà äiëÿíêà. Ââåäåíèé â
åêñïëóàòàöiþ. Òåë.0-97-101-10-91.

Êíèæêiâöi
420 000 ãðí. Êíèæêiâöi, ÷àñòèíà
áóäèíêó,
ïðèáóäîâè,
çåìåëüíà
äiëÿíêà 20 ñîòîê. Òåë.0-96-605-01-96.

Äóáîâå
1 764 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Còàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå, 180 êâ.ì, åëiòíèé
ðàéîí, ãàðàæ, ÷àñòêîâî
çðîáëåíi áóäðîáîòè, 3
ñîòêè.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ëåçíåâå
1 400 000 ãðí. Ëåçíåâå,
Ìîëäàâñüêà, 180 êâ.ì,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
11 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çàði÷àíñüêà âóë., äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-721-28-20.

Îçåðíà
968 ãðí. 6/10, 95 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, ÷èñòîâi ðîáîòè, âäàëå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
748 000 ãðí. 7/9, 74 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, ñâiòëà, ÷èñòà òà
ïðîñòîðà. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.

1 008 000 ãðí. Îçåðíà,
3/9, 71 êâ.ì, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, íåêóòîâà,
ðåìîíò, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
1 085 000 ãðí. 1/9, 110 êâ.ì, êóõíÿ
- 23 êâ.ì, âàííà - 6 êâ.ì, “êîñìåòèêà”,
îôîðìëåííÿ çà äîìîâëåíiñòþ, 3
âõîäè, ìîæëèâiñòü çðîáèòè äâi
êâàðòèðè àáî áiçíåñ. Òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-780-32-53.

4-êiìíàòíi ïðîäàì
Ðàêîâå

1 070 000 ãðí. Iíäèâiäóàëüíå
ãàçîâå
îïàëåííÿ,
ùî
çíà÷íî
åêîíîìèòü, ïëàñòèêîâi âiêíà, êîìîðà,
2 âåëèêi ëîäæi¿, pîçäiëüíèé caíâóçîë,
3 êiìíàòè ïî 12 êâ.ì, çàëà - 25 êâ.ì,
òàêîæ º ãàðàæ i ïiäâàë, ïîðÿä
ìàãàçèíè, øêîëà, ñàäî÷îê, çóïèíêà.
Ïîêàç ó çðó÷íèé äëÿ âàñ ÷àñ.
Òåë.0-67-280-78-76.

Ïiâäåííî-Çàõiä
Ëüâiâñüêå øîñå, â çðó÷íîìó ìiñöi,
êàïðåìîíò, ì/ï âiêíà, âåëèêèé
áàëêîí,
âìîíòîâàíi
ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ,
ïîðÿä
“ÀÒÁ”.
Òåë.068-520-58-85.
Ðiåëòîð
Îëåêñàíäð.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

1 020 000 ãðí. Öåíòð, áåç ðåìîíòó,
56 êâ.ì, 4,5 ñîò. Òåë.0-68-632-53-45.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.
7 840 000 ãðí. Äî ïëîùi 100 ì,
265,5/134,8, 5,7 ñîòêè, + ãàðàæ,
ïiäâàë, 2 âõîäè, 1-øà ëiíiÿ.
Òåë.0-98-382-21-99.

Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
õîëîäèëüíèê,
1.200
ãðí.
Òåë.0-68-789-28-34.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâà õëîïöi.
Òåë.0-97-175-21-54.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöiâ, 700
ãðí.
(ðàçîì
ç
ê/ï).
Òåë.0-97-755-74-03.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó àáî
æiíêó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çóï. “Íèâà”, äëÿ
äâîõ
äiâ÷àò
àáî
ñiì’¿.
Òåë.0-96-207-08-87.
Ãðå÷àíè áëèæíi, êiìíàòà äiâ÷èíi
íà
äîâãèé
òåðìií.
Òåë.0-98-0-66-89-10.
Ãðå÷àíè áëèæíi, îäíó äiâ÷èíó àáî
æiíêó, ïiäñåëåííÿ, áåç ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-97-814-02-83.
Ãðå÷àíè, “Íèâà”, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ìåáëi, 2.400 ãðí.
Òåë.0-96-112-61-88.
Ãðå÷àíè, çäàì êiìíàòó ïîðÿäíèì
ëþäÿì íà äîâãîòðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-68-173-04-37.
Ãðå÷àíè, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-96-132-87-16.
Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ çóï., äëÿ æiíêè,
ÿêà
ïðàöþº,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-96-374-30-33.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-98-800-62-09.
Äëÿ äiâ÷èíè. Òåë.0-96-454-21-23.
Äóáîâå-2, ìiñöå â êiìíàòi, äëÿ
õëîïöiâ,
ïðèâàòíèé
áóäèíîê.
Òåë.0-97-397-59-36.
Äóáîâå, âiçüìó íà êâàðòèðó 2-õ
äiâ÷àò. Òåë.0-98-040-46-83.
Äóáîâå,
âiçüìó
õëîïöÿ
íà
êâàðòèðó
â
îêðåìó
êiìíàòó.
Òåë.0-98-889-42-94.
Äóáîâå, äëÿ äiâ÷èíè, iíòåðíåò,
ïðàëüíà
ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê,
ïiäñåëåííÿ, áåç ãîñïîäàðiâ, 1.200
ãðí.
Òåë.:0-96-260-58-14,
0-98-276-19-30.
Äóáîâå, îâî÷åâèé ðèíîê, çäàì
êiìíàòó îäíié àáî äâîì äiâ÷àòàì,
ïiäñåëåííÿ, òåõíiêà, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.0-98-276-19-30.
Åëåêòðîíiêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó. Òåë.0-96-811-07-89.
Çàâàäñüêîãî
âóë.,
áiëÿ
ôiëàðìîíi¿,
äëÿ
õëîïöÿ,
íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Çàãîòçåðíî, âiçüìó íà êâàðòèðó
äâîõ õëîïöiâ. Òåë.0-97-289-58-66.

985 250 ãðí. Ïîáóäîâàíi êîòåäæi
âiä
çàáóäîâíèêà.
Ãàðíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ, íîâèé ÆÊ, iíä/î,
ëi÷èëüíèêè:
ãàç,
âîäà,
ñâiòëî,
ïiäâåäåííÿ ãàçó, õîëîäíî¿ âîäè,
ñâiòëà, âîäîâiäâåäåííÿ, ÷îðíîâà
ñòÿæêà. Òåë.0-67-368-46-47.

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.

Ðóæè÷íà
390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
500 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
3-ðiâíåâèé, æèòëîâèé, óñi êîìóíiêàöi¿,
ñàðàé, ñàä, ãîðîä, 20 ñîòîê. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-493-72-50.

Ïiâäåííî-Çàõiä
1 517 400 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Êàòiîíiâñüêà, 300 êâ.ì, êîðîáêà, 2
ïîâåðõè, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè äàëüíi
7 000 ãðí./êâ.ì. Ùàñëèâà âóë.,
170 êâ.ì, ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñåïòèê,
ïiäâàë, ñàä. Òåë.0-67-613-10-04.

Âèñòàâêà
2 556 000 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
300 êâ.ì, óñi ÷èñòîâi ðîáîòè âèêîíàíi,
ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 10 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ëåçíåâå, ïðî¿çä Áîëãàðñüêèé,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì, äiëÿíêà
10 ñîòîê, ñâiòëî (òðè ôàçè), ìiñüêà
ïðîïèñêà, 700 ì äî Âiííèöüêîãî
øîñå. Âëàñíèê. Òåë.098-320-05-78.

Çäàì ïîäîáîâî
1-êiìíàòíi
Àêòóàëüíî. Öåíòð,
ïîäîáîâî, çàòèøíî,
êîìôîðòíî, äîêóìåíòè,
Wi-Fi.
Òåë.:0-50-573-47-69,
0-67-287-36-68.

2-êiìíàòíi
Öåíòð, áiëÿ êiíîòåàòðó
“Ïëàíåòà”, ïîäîáîâî,
ïîãîäèííî, 260 ãðí./äîáà.
Òåë.0-67-164-76-21.

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”
(çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó àáî æiíêó, ÿêà ïðàöþº.
Òåë.0-98-241-30-25.
Âèñòàâêà, äëÿ äâîõ õëîïöiâ.
Òåë.0-68-112-80-34.
Âèñòàâêà, äëÿ äiâ÷èíè, 1.500 ãðí.
Òåë.0-97-615-84-44.
Âèñòàâêà, êiìíàòà â 3-êiìíàòíié
êâàðòèði. Òåë.0-98-077-02-49.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ãàðíèé æèòëîâèé
ñòàí, 1.500 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ, áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-96-219-11-65.

Iíñòèòóòñüêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
iíòåðíåò,
1.200
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Êóïðiíà âóë., áiëÿ ïîæåæíîãî
äåïî, êiìíàòà ó áóäèíêó, äëÿ îäíîãî
àáî äâîõ õëîïöiâ, ìåáëi, âñi
çðó÷íîñòi. Òåë.0-98-350-80-07.
Ëüâiâñüêå
øîñå, âiçüìó íà
êâàðòèðó äiâ÷èíó, îêðåìà êiìíàòà.
Òåë.0-67-951-01-43.
Ìèðó ïðîñïåêò, çäàì êiìíàòó,
äåøåâî. Òåë.0-95-029-75-07.
Ìèðó
ïðîñïåêò.
Òåë.0-95-029-75-07.
Îêðåìà êiìíàòà, ì/ï âiêíî,
ðåìîíò, äëÿ õëîïöÿ àáî ÷îëîâiêà,
ïðàëüíà
ìàøèíà,
1.500
ãðí.
Òåë.0-68-886-89-16.
Ïiâäåííî-Çàõiä, îäíà êiìíàòà â
äâîêiìíàòíié êâàðòèði, 1.500 ãðí.
Òåë.0-68-632-53-45.
Ð-í òàíêà, êiìíàòà â áóäèíêó, áåç
ãîñïîäàðiâ, áåç çðó÷íîñòåé, 2.000
ãðí., êîìóíàëüíi ïëàòåæi ïëàòèòè íå
ïîòðiáíî. Òåë.0-68-019-50-53.
Ðàéîí çàâîäó “Íîâàòîð”, 1-2
äiâ÷àòàì, ìîæëèâî, æiíöi ç äèòèíîþ.
Çäàì êiìíàòó çà îïëàòó êîìóíàëüíèõ.
Òåë.0-96-508-98-74.
Ðàéîí öóêðîâîãî çàâîäó, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Ðàêîâå, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-97-341-52-31.
Ðàêîâå, îêðåìà êiìíàòà, ìåáëi,
òåëåâiçîð, ïðàëüíà ìàøèíà, iíòåðíåò,
2.000 ãðí. Òåë.0-68-886-89-16.
Ðóæè÷íà,
çäàì
êiìíàòó
â
ïðèâàòíîìó
áóäèíêó.
Òåë.0-68-284-88-06.
Ñiëiñòðà, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
æiíêó,
ÿêà
ïðàöþº.
Òåë.0-67-476-85-89.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., äëÿ õëîïöiâ,
º
iíòåðíåò,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-67-287-98-36.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., çäàì êiìíàòó
â äâîêiìíàòíié êîìóíàëüíié êâàðòèði.
Òåë.0-97-130-18-19.
Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð ìiñòà, äëÿ 2-õ äiâ÷àò àáî
æiíîê, êiìíàòà â êâàðòèði, 1.500
ãðí./ç ëþäèíè. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-111-66-30.
Öåíòð, äiâ÷èíi àáî æiíöi, îêðåìà
êiìíàòà â êâàðòèði ç ðåìîíòîì, 1.500
ãðí. (ç ê/ï). Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-111-66-30.
Öåíòð, äiâ÷èíi, ïiäñåëåííÿ â
êiìíàòó â êâàðòèði ç ðåìîíòîì, 1.500
ãðí. (ç ê/ï). Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-111-66-30.
Öåíòð, çäàì êiìíàòó äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ, áåç ãîñïîäàðiâ, ïðàëüíà
ìàøèíà,
òåëåâiçîð.
Òåë.:0-96-178-05-68, 0-98-724-24-06.
Öåíòð,
ìåáëi,
áàëêîí,
íå
ïîñåðåäíèê,
2.500
ãðí./ìiñ.
Òåë.0-98-731-68-96.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè âiä 25 ðîêiâ, ÿêà ïðàöþº,
iíòåðíåò,
1.500
ãðí.
Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-740-78-61.
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ÖÓÌ, âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ, ãàðíi óìîâè. Òåë.096-349-39-95.
Øåâ÷åíêà âóë., áiëÿ ìiñüêî¿
ëiêàðíi, äiâ÷àòàì íà ïiäñåëåííÿ, âñi
çðó÷íîñòi,
áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-63-384-01-74.

1-êiìíàòíi
Áåç îðåíäíî¿ ïëàòè, àëå ç
óðàõóâàííÿì,
ùî
çðîáèòüñÿ
÷àñòêîâèé ðåìîíò. Îïëàòà ðàõóíêiâ çà
ëi÷èëüíèêàìè. Òåë.0-96-782-30-66.
Áëèçüêî
äî öåíòðó, ìåáëi,
òåõíiêà, 4.500 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Áëèçüêî
äî öåíòðó, ïîðÿä
çóïèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà,
3-é
ïîâåðõ,
“êîñìåòèêà”, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà,
Ìåäòåõíiêà,1/5,
÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 3.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-96-023-67-74.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
3.000 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Âèñòàâêà, öåãëà, 32 êâ.ì, ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.800 ãðí./ìiñ.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì. Òåë.0-97-262-91-34.
ªâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.0-68-949-65-77.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.500
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Êàïðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ëi÷èëüíèêè, 3.500
ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
3.000
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.
Ìåáëüîâàíà, â æèòëîâîìó ñòàíi,
õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 2.700 ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Ìèðó
ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ìèðó ïðîñïåêò, ð-í êîñòüîëó,
ìåáëi, òåõíiêà. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-509-93-94.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí,
3.200 ãðí. Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð
Iâàí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, 3.400 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiëîòñüêà âóë., ìåáëi, ëi÷èëüíèêè,
áîéëåð, òåõíiêà, 4.500 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-97-793-22-38.
Ð-í âóë.Øåâ÷åíêà, 1-êiìíàòíà, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-96-685-53-79.
Ð-í çàâîäó “Êàòiîí”, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê. Òåë.0-97-595-75-43.
Ð-í
iíôåêöiéíî¿
ëiêàðíi,
âóë.Ñêîâîðîäè, 4/5, 35 êâ.ì, 3.000
ãðí. + ê/ï. Òåë.0-68-215-29-52.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà, æèòëîâèé ñòàí, 3.000
ãðí. Òåë.0-96-939-09-77.
Öåíòð, ìåáëi, áåç òåõíiêè, 3.000
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, âñi çðó÷íîñòi,
âñÿ ïîáóòîâà òåõíiêà, 4.000 ãðí.
Òåë.0-97-740-78-61.
Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ,
îêðåìà
êiìíàòà äëÿ äâîõ àáî îäíiº¿ äiâ÷èíè.
Òåë.0-97-740-78-61.

2-êiìíàòíi
Áiëÿ çóïèíêè, º âñå íåîáõiäíå,
3.500 ãðí. Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð
Iâàí.
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Â öåíòði, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
3.500
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.

Âèñòàâêà, í/á, iíä/î, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê çà áàæàííÿì, 3.800 ãðí.
+ êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà, íîâèé áóäèíîê, ñó÷àñíi
ìåáëi, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ëi÷èëüíèêè, 5.000
ãðí. Òåë.0-96-327-01-35.
Äóáîâå, 2-êiìíàòíà, “÷åøêà”,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.0-67-396-02-40.
Êàì’ÿíåöüêà, 2ê., ðåìîíò, òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, ìåáëi, òåõíiêà, í/á, 4.000
ãðí
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.

Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèðíîãî
(ÆÊ “Çîëîòà ïiäêîâà”),
7/9, 65 êâ.ì, ïåðøà
çäà÷à, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, óñÿ òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Ïîðÿäíèì êâàðòèðàíòàì
íà äîâãîòðèâàëèé òåðìií.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 6.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., âiçüìó íà
êâàðòèðó
êâàðòèðàíòiâ.
Òåë.0-96-445-61-97.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì, ãàðíà,
ìåáëüîâàíà, òåõíiêà, 8.500 ãðí.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì.,
ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõíiêà, ìåáëi.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð, âóë.Ïîäiëüñüêà, ìåáëi,
òåõíiêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-118-26-71.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, iíä/î,
3.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð. Òåë.0-63-382-07-11.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Âèñòàâêà, 3-êiìíàòíà, 3/9, ãàðíèé
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà. Äëÿ ñiì’¿.
Òåë.0-98-077-02-49.
Ñêîâîðîäè
âóë.,
3-êiìíàòíà,
ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ìîæëèâî,
äëÿ ñiì`¿, 7.500 ãðí., + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-67-307-86-17.
Öåíòð, 3ê., òåõíiêà, iíòåðíåò, 3.000
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, âóë.Íèæíÿ Áåðåãîâà, 4/10,
72 êâ.ì, ç ìåáëÿìè, òåõíiêîþ, äëÿ
ñiì’¿,
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-96-168-03-92.
Öåíòð, Ëèáiäü Ïëàçà, äëÿ ñiì’¿,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 6.000 ãðí.
+ê/ï. Òåë.0-67-381-25-52.

Áóäèíêè
Âðåì’ÿíêà, âñi çðó÷íîñòi, ïîñòiéíî
ãàðÿ÷à âîäà. Òåë.0-68-589-96-99.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
çäàì
“âðåì’ÿíêó”. Òåë.0-97-103-86-34.

Ãðå÷àíè äàëüíi,
âóë.Çàëiçíè÷íà,
“âðåì’ÿíêà”, äëÿ ñiì’¿,
çðîáëåíèé ðåìîíò,
÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà,
ãàçîâà ïëèòà. Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-250-73-74.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”: 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ. Òåë.0-96-258-07-67.
Äî ïëîùi 100 ì, 150/110, + 5,7
ñîòêè, ãàðàæ íà 2 àâòî, ïiäâàë, 19.600
ãðí. Òåë.0-98-382-21-99.
Äóáîâå, “âðåì’ÿíêà”, º çðó÷íîñòi,
ãàç, âîäà, êàíàëiçàöiÿ, áåç äiòåé.
Òåë.:0-98-560-23-20, 0-68-681-80-15.
Çàâîäñüêà, “âðåì’ÿíêà” ç óñiìà
çðó÷íîñòÿìè. Òåë.0-96-275-19-41.
Êîçàöüêà, “âðåì’ÿíêà”, íà òðè
îñîáè, âîäà ç êîëîíêè, òóàëåò ó
äâîði, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-880-81-64.
Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ ëþäåé àáî äâîõ õëîïöiâ, àáî
îäíiº¿ ëþäèíè, áåç çðó÷íîñòåé, 2.600
ãðí. Òåë.0-96-910-71-71.

Ëåçíåâå, îêðåìèé
áóäèíîê, ìåáëi, òåõíiêà,
àâòîñòîÿíêà.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-018-29-82.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà” äëÿ ñiì`¿ áåç äiòåé, º ãàç,
âîäà, ìåáëi. Òåë.0-97-198-10-97.
Òàíê, “âðåì’ÿíêà”, îêðåìèé âèõiä,
1 êiìíàòà, êóõíÿ, áåç çðó÷íîñòåé, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè, 1.500 ãðí. ç ê/ï.
Òåë.0-96-710-88-84.
Öåíòð, 1-êiìíàòíèé áóäèíîê çi
çðó÷íîñòÿìè.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-170-18-40.
Öåíòð, áiëÿ Âi÷íîãî âîãíþ,
÷àñòèíà áóäèíêó, 30 êâ.ì, îêðåìèé
âõiä,
º/ð,
ïîðÿäíié
ñiì’¿.
Òåë.0-67-396-02-40.
Öóêðîâèé çàâîä, “âðåì’ÿíêà”, äâi
êiìíàòè, äóøîâà, òóàëåò íà âóëèöi,
áåç äiòåé, 3.000 ãðí. ç ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.

Çíiìó
Êiìíàòè
Äëÿ ñåáå, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Çíiìó
êiìíàòó ó âëàñíèêiâ.
Òåë.0-98-907-59-28.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-, 3-êiìíàòíó, äî 3.000 ãðí.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, ïîðÿäíà
ñiì’ÿ îðåíäóº íà äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií. Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ð-í, íà
òðèâàëèé
òåðìií,
äëÿ
ñåáå,
ïîðÿäíiñòü,
ñâîº÷àñíó
îïëàòó
ãàðàíòóþ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.096-260-02-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Áàæàíî ðàéîíè: Îçåðíà, Âèñòàâêà. Ïîðÿäíiñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó
ãàðàíòóºìî. Òåë.096-665-37-07.
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ, íà
òðèâàëèé òåðìií, íå ïåðåñåëåíöi.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Ñiì’ÿ ñåðåäíiõ ðîêiâ, áåç äiòåé
çíiìå 1-, 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, äî
3.000 ãðí. , êðiì äàëüíiõ ðàéîíiâ.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-98-813-84-55.

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

Êóïëþ

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

1-êiìíàòíi
Âñi ðàéîíè, çà ãîòiâêó.
Ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-67-392-35-35.
Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó, ðàéîíè òà
ïîâåðõè
ðîçãëÿäàþ.
Òåë.068-575-30-31.

Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ âïðîäîâæ
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Ìàëîñiìåéêó, ó âëàñíèêà, ïîñåðåäíèêàì íå òóðáóâàòè. Òåë.050-168-06-10.
Ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-93-355-62-48.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë. 097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi
Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó, âñi
ðàéîíè. Ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-67-392-35-35.
Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ âïðîäîâæ
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.

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.

Áóäèíîê íà
êâàðòèðó
Áóäèíîê (Ãîðîäîê, øëàêîâèé,
ïîãðiá, ëiòíÿ êóõíÿ, 6 ñîòîê) =
Êiìíàòà(Õìåëüíèöüêèé,
â
ãóðòîæèòêó). Òåë.0-96-250-25-63.
Áóäèíîê(“âðåì’ÿíêà”, 12 ñîòîê) =
1+Ä. Òåë.0-68-429-71-49.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-67-381-11-31.

100 000 ãðí. Ãàðàæíèé ìàñèâ
“Òåìï”, áiëÿ òåëåâåæi, ïðè â’¿çäi
ñêðàþ, ïiäâàë íà âåñü ãàðàæ, ñâiòëî,
âñi äîêóìåíòè. Òåë.0-96-626-39-41.
126 000 ãðí. Ìèðíèé (ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ), Ìèðó ïðîñïåêò,71/4,
öåãëà, ÿìà, ïiäâàë, îõîðîíà, òîðã
äîðå÷íèé. Òåë.0-67-678-03-63.
138 000 ãðí. Çîëîòèé êîëîñ
(ìàñèâ), ð-í òàíêà, ïðèâàòèçîâàíi i
ãàðàæ, i çåìåëüíà äiëÿíêà, öåãëÿíèé,
ÿìà,
øòóêàòóðåíèé.
Òåë.0-97-477-99-99.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Ðèáàëêî-2",
22
êâ.ì,
öåãëÿíèé, ÿìà, ïiä ëåãêîâå àâòî.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".

140 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Ñ.Áàíäåðè,34/1, äëÿ
ë/à, ïiäâàë íà âñþ
ïëîùó, ìàñèâ ïiä
îõîðîíîþ.
Òåë.0-98-173-23-69.
160 000 ãðí. Êîîïåðàòèâ “Òàâðiÿ”,
33 êâ.ì, êàïiòàëüíèé, ïiä áóñ.
Òåë.0-96-350-49-40.

224 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó, âiäìiííå
ìiñöå. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
230 000 ãðí. Âèñòàâêà, ð-í Ñàäêè,
êîîïåðàòèâ
“Äåëüòà”,
öåãëÿíèé,
ïiäâàë. Òåë.0-96-344-87-95.
238
000
ãðí.
Â
öåíòði
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
âóë.Ïðèáóçüêà,34/1, ãàðàæíèé ìàñèâ
“Êîðäîí”. Ãàðàæ ãàðíèé, ñóõèé,
âåëèêà îãëÿäîâà ÿìà, â ïiäâàëüíîìó
ïðèìiùåííi äâi êîìîðè, ïîãðiá,
õîðîøà âåíòèëÿöiÿ äëÿ çáåðåæåííÿ
áóäü-÷îãî,
òîðã
ìiíiìàëüíèé.
Òåë.0-97-867-81-67.
270
000
ãðí.
Ìèðó
ïðîñïåêò,102/1,
ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ “Äåëüòà”, äâà ñóìiæíi
ãàðàæi, 6õ4, ç ïiäâàëàìè, óòåïëåíi,
ñóõi, âèñîòà ñòåëi, 2,8 ì, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà,
òîðã.
Òåë.0-67-919-67-55.
280
000
ãðí.
Ãðå÷àíè,
2-ïîâåðõîâèé,
âñi
çðó÷íîñòi,
ìîæëèâî, ïiä ÑÒÎ, ñêëàä, øâåéíèé
öåõ. Òåðìiíîâî. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-96-596-71-71.

Çäàì
Ãåîëîãiâ,1, áiëÿ ðå÷îâîãî ðèíêó,
ìåòàëåâèé,
îõîðîíà.
Òåë.0-98-288-51-55.
Çîëîòèé êîëîñ (ìàñèâ), ãàðàæ
öåãëÿíèé,
ÿìà,
19
êâ.ì.
Òåë.0-97-477-99-99.

Ëüâiâñüêå øîñå, ìàñèâ
“Õóòðîâèê”, 6õ4,5,
âîðîòà 2,50õ2,50, íà
òðèâàëèé òåðìií, 1.000
ãðí. Òåë.0-67-787-93-55.
Ëüâiñüêå
øîñå,33,
ãàðàæ,
íàâïðîòè
ðå÷îâîãî
ðèíêó.
Òåë.0-67-252-05-56.
Ïiîíåðñüêèé (ìàñèâ), ãàðàæ, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.
Ð-í
öóêðîâîãî
çàâîäó.
Òåë.0-67-771-49-67.
Ñòàðèé
àåðîäðîì.
Òåë.0-97-597-96-42.

Çíiìó
Ïiâäåííî-Çàõiäíèé ðàéîí, ÂÎ
“Íîâàòîð”, “Êàòiîí”, ç õîðîøîþ
åëåêòðîïðîâîäêîþ â ðàäióñi 1-2
êiëîìåòðà âiä ïîëiêëiíiêè ¹4 .
Òåë.0-98-075-92-55.
Ðàêîâå, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-249-21-27.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

70 000 ãðí. Â ð-íi ñ.Êàðïiâöi, 7
ñîòîê, º öåãëÿíèé áóäèíîê, 5õ4,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ñàäîê, º ìîæëèâiñòü
ïðîâåñòè ãàç. Òåë.0-97-569-32-37.

843 000 ãðí. Öàðñüêå
îçåðî, 130 êâ.ì,
óñi êîìóíiêàöi¿,
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.0-97-793-13-06.
1
208 300 ãðí. Êàðïiâöi,
âóë.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.
45 000 ãðí. Îëåøèí, 8 ñîòîê
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ. Òåë.0-67-380-14-95.
45 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 10 ñîòîê,
ðiâíà. Òåë.0-67-336-83-72.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
150 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ðàäóãà”, 12 ñîòîê, ïiäâåäåíèé ãàç.
Òåë.0-98-040-46-83.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Äóáîâå, 10 ñîòîê, ïðîïèñêà,
ðiâíèé õîðîøèé çà¿çä, êîìóíiêàöi¿
áiëÿ
äiëÿíêè,
266.000
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

70 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 ñîò.
ïiä
çàáóäîâó,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.0-98-577-31-04.
90 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ìðiÿ”,
6
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-67-990-51-48.
120 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í îçåðà,
äiëÿíêà 4,2 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä.
Òåë.0-96-568-65-56.
120 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 30 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-68-708-58-06.
150 000 ãðí. Îëåøèí, 15 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, ðiâíà, ÷îðíîçåì,
ïîáëèçó
òðàñè,
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-190-40-14.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà, 25
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
169 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, 16 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
185 250 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Áóäiâåëüíèê”, 6 ñîò., ìàðøðóò ¹30
äî
ìàãàçèíó
“Àíäðié”.
Òåë.:0-98-834-93-93, 0-97-012-16-94.
199 000 ãðí. Ìàëàøiâöi, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ,
äiëÿíêà 25 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
200 000 ãðí. Äóáîâå, 6 ñîòîê,
âîäà,
ãàç,
ôóíäàìåíò.
Òîðã.
Òåë.0-98-838-09-45.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.

280 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ,
20 ñîò., 100 ì äî
çóïèíêè, âñi êîìóíiêàöi¿,
âñi äîêóìåíòè,
êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.0-97-148-87-89.
280 000 ãðí. Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, âóë.Êîçàöüêà,
11,5 ñîòîê, äiëÿíêà
êâàäðàòíà, ðiâíà,
åëåêòðîìåðåæà 50 ì,
ãàçîïîñòà÷àííÿ 40 ì,
âîäîïîñòà÷àííÿ 4 ì.
Òåë.:0-96-737-37-33,
0-73-737-36-33.
280 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, 21 ñîò.,
ïîðÿä
ãàç,
ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.0-67-580-62-35.
280 000 ãðí. Ðóæè÷íà, 100 ì äî
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,
6
ñîòîê,
ç
ïiäâåäåíèìè êîìóíiêàöiÿìè. Òîðã.
Òåë.:0-96-618-77-38, 0-97-849-09-73.
300 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í
“Âiê-Æàíà”, äiëÿíêà 6 ñîò., ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿, äîðîãà àñôàëüòîâàíà.
Òåë.0-97-405-29-24.
336 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ì-â
“ªâðîïåéñüêèé-2", 20 ñîò. ïiä
æèòëîâó çàáóäîâó, ñâiòëî, ïîðó÷
îçåðî.
Áåç
êîìiñiéíèõ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
350 000 ãðí. Êîïèñòèí, º êîðîáêà,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 18 ñîòîê, ãàç
ïîðÿä, ñâiòëî òà âîäà íà äiëÿíöi.
Òåë.0-97-406-59-68.
455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 56
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä.
Òåë.0-98-685-96-91.
500
000
ãðí.
Ïî
Çàõiäíî-Îêðóæíié, ð-í “Êàòiîíó” â
æèòëîâîìó ìàñèâi äâi ñóìiæíi äiëÿíêè
10+10 ñîò. Òåë.0-97-345-61-42.
870
400
ãðí.
Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 20
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ãðå÷àíè (Ñàäèáè), 10 ñîòîê,
àñôàëüò, ðiâíèé çà¿çä, âóëèöà
æèòëîâà,
238.000
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Ëåçíåâå, âóë.Áóëàºíêà, 10 ñîòîê
çåìëi ïiä áóäiâíèöòâî æèòëîâîãî
áóäèíêó,
êðèíèöÿ.
Âëàñíèê.
Òåë.098-320-05-78.

Ðóæè÷íà, 3-é ïðî¿çä
Âåðåéñüêîãî, çåìåëüíà
äiëÿíêà 8 ñîòîê, êðèíèöÿ,
ìîëîäèé ñàä, áåç
áóäiâåëü.
Òåë.0-67-381-75-30.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Êóïëþ äiëÿíêó â Ëåçíåâîìó,
âóë.Äæåðåëüíà,
Âîëîøêîâà
àáî
Âåñåëà. Òåë.0-67-676-43-30.

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

105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.,
òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
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Îáìií

Áóäèíîê(Íèæ÷i
Âîâêiâöi)
=
1(Õìåëüíèöüêèé). Òåë.0-97-309-98-11.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè
ïðîäàì

168 000 ãðí. Âåëèêà Êàëèíiâêà, 12
êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, ãëèíîáèòíèé
(îáëèöüîâàíèé), ïîðÿä ãàç, êðèíèöÿ,
23 ñîò., º âñi äîêóìåíòè, íåäàëåêî
ëiñ, òîðã. Òåë.0-96-275-19-41.
199 000 ãðí. Ìàëàøiâöi, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ,
äiëÿíêà 25 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

300 000 ãðí. 15 êì âiä
“Êàòiîíà”, öåãëÿíèé
áóäèíîê, 1-ïîâ., 70 êâ.ì,
ãàç, ñâiòëî, 2 ïîãðåáè, óñi
ïðèáóäîâè, 50 ñîò., òîðã.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-378-91-56.
400 000 ãðí. Âiíüêiâöi, 98 êâ.ì, º
ëiòíÿ êóõíÿ, ïîãðiá, õëiâ, êóðíèê, ãàç,
iíäèâiäóàëüíå ïàðîâå îïàëåííÿ i
ïi÷êà, âîäà. Òåë.0-96-875-78-05.
430 000 ãðí. Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), áiëÿ òðàñè, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, ïiäâàë, ñàðàé, 48 ñîòîê,
ïîðÿä ëiñ. Òåë.063-896-57-47.
455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç, 56 ñîòîê. Òåë.0-98-685-96-91.

495 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî,
âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé, òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.
567 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
Öåíòðàëüíà, 65/-/9,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
615
000
ãðí.
Îëåøèí,
øëàêîáåòîí,74 êâ.ì, æ/ñ, îïàëåííÿ
ãàçîâå, âîäà, ñ/â, ñàðà¿, ãàðàæ,
ïîãðiá, 15 ñîò. Òåë.0-95-666-53-23.
730 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”,
áóäèíîê, ó öîêîëi ãàðàæ, óñi
êîìóíiêàöi¿ º, êiíöåâà ìàðøðóòó ¹54.
Òåë.0-96-626-39-41, Âîëîäèìèð.
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”.
2 000 000 ãðí. Îëåøèí, 120 êâ.ì,
º/ð, 13 ñîò., âñi êîìóíiêàöi¿,
ìîæëèâî,
ç
ìåáëÿìè,
âëàñíà
ñêâàæèíà, òîðã. Òåë.:097-197-70-99,
067-381-74-27.

284 000 ãðí. Äóíà¿âöi ñìò,
Äóíà¿âåöüêèé ð-í, 3-êiìíàòíà, 5-é
ïîâåðõ, iíä/î, 61,4 êâ.ì, äàõ
âiäðåìîíòîâàíèé, áóäèíîê óòåïëåíèé,
ãîñïïðèáóäîâè 17 êâ.ì, äiëÿíêà 10
ñîòîê. Òîðã. Òåë.:0-97-135-30-73,
0-96-116-18-00.
339 600 ãðí. Êðàñèëiâ, 1-êiìíàòíà.
Òåë.0-96-759-22-50.
340 000 ãðí. Äåðàæíÿ, ð-í
öóêðîâîãî çàâîäó, 3-êiìíàòíà, 5/5,
59 êâ.ì, òîðã. Òåë.0-67-455-66-95.
420 000 ãðí. Íîâà Óøèöÿ,
âóë.Ãàãàðiíà, 1-êiìíàòíà êâàðòèðà.
Òåë.0-67-580-62-35.

Áóäèíêè
ïðîäàì

50 000 ãðí. Êóí÷à, Òåîôiïîëüñüêèé
ð-í, öåãëà, ãàçèôiêîâàíèé, 66 êâ.ì,
ñàðàé, 2 êì äî ðàéîííîãî öåíòðó.
Òåë.0-97-228-60-22.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé
ð-í,
ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
70
000
ãðí.
Ãåëåòèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 30 ñîòîê, ãàç,
êðèíèöÿ. Òåë.0-67-490-59-80.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá,
òîðã.
Òåë.0-96-136-01-08.
84 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
ãàçèôiêîâàíèé,
70
ñîò.
Òåë.0-97-709-57-89.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, 20 êì íà
çàõiä âiä Õìåëüíèöüêîãî, ãàç,
âîäîïðîâiä, çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàäîê,
òîðã ïðèñóòíié. Òåë.0-98-381-36-51.
100
000
ãðí.
Âàñèëüêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, ç
ãîñïîäàðñüêèìè
ïðèáóäîâàìè,
æèòëîâèé
ñòàí,
45
ñîò.
Òåë.0-97-163-54-77.
105
000
ãðí.
Ñòàâ÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, ãàç,
âîäà â áóäèíêó, ïðèáóäîâè, 38 ñîò.,
êðèíèöÿ, ñàä. Òåë.0-98-495-18-42.
110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
110
000
ãðí.
Çàõàðiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
ñàðàé,
êðèíèöÿ,
0,50
ãà,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-68-013-93-84.

130 000 ãðí. Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì
âiä ìiñòà, ãëèíîáèòíèé 68
êâ.ì, öåãëÿíèé õëiâ,
êðèíèöÿ, 60 ñîò.
Òåë.0-96-693-53-12.
140
000
ãðí.
×îðíèâîäè,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, äî Ãîðîäêà 3 êì,
87 êâ.ì, º ãàç, âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ,
õëiâ, ë/ê, 0,25 ãà, êàäàñòðîâèé
íîìåð, ïðèâàòèçîâàíèé, õîðîøå
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-97-047-62-88.
145
000
ãðí.
Áåðåæàíêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, ñàðàé,
ãàðàæ, íîâèé, ãàçîâå, ïi÷íå îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, ñàä, ïðèâàòèçîâàíî, 25 ñîò.,
çàëèøàºòüñÿ ìîòîêîñà, áåíçîïèëà,
õîëîäèëüíèê,
ìåáëi.
Òåë.0-63-811-73-01.
150
000
ãðí.
Áàðàíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
öåãëÿíèé,
50
ñîòîê
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíà,
ãàç,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-727-95-21.
160 000 ãðí. Êîïà÷iâêà, áóäèíîê,
0,33 ãà, ì/ï âiêíà, ãàçîâå, ïi÷íå
îïàëåííÿ, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíà. Òåë.0-68-762-15-32.

168
000
ãðí.
Êðèâà÷èíöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, âóë.Ïåðåìîãè,5, 45
ñîòîê
ãîðîäó,
êðèíèöÿ,
ãîñïïðèáóäîâè. Òåë.:0-67-758-68-98,
0-67-307-54-38.
170 000 ãðí. Âiä Õìåëüíèöüêîãî
20 êì, ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, ïîãðiá,
ìîëîäèé ñàäîê, 0,50 ãà çåìëi, òîðã.
Òåë.0-67-278-97-09.
180
000
ãðí.
Çàïàäèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 68 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
ïðèáóäîâè, 45 ñîò. (óñÿ äiëÿíêà), ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòðîâèé íîìåð,
òîðã. Òåë.0-67-354-09-11.
180
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
ãîðîä.
Òåë.0-97-229-29-53, Âiêòîð.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
220 000 ãðí. Çàïàäèíöi, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 68 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
ïðèáóäîâè,
45
ñîò.,
ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-67-354-09-11.
220
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
æ/ñ,
ãëèíîáèòíèé, 40 ñîòîê, ñàðàé, ïîãðiá,
êðèíèöÿ. Òåë.0-96-956-91-72.
244
240
ãðí.
Êîïà÷iâêà,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
ïëàñòèêîâi âiêíà, íîâà åëåêòðè÷íà
ïðîâîäêà, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç,
äóøîâà êàáiíà, âìèâàëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà. Òåë.0-67-580-37-47.
250
000
ãðí.
Áðàãiëiâêà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, íîâèé,
öåãëÿíèé, 10õ12, êðèíèöÿ, ñàðàé,
ë/ê, 75 ñîòîê. Òåë.0-96-466-96-25.
250
000
ãðí.
Iâàøêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä ìiñòà,
öåíòð ñåëà, áóäèíîê 70 êâ.ì,
ãàçèôiêîâàíèé, âîäîïðîâiä, êðèíèöÿ,
ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 2 ïîãðiáè, ñàä,
ãîðîä, 25 ñîòîê, ðiâíèíà, ÷îðíîçåì,
ïîðÿä
çóïèíêà,
ìàãàçèí.
Òåë.0-96-896-86-96.
300 000 ãðí. Ìiöiâöi, Äóíàºâåöüêèé
ð-í, êàì’ÿíèé, 5 êiìíàò, êóõíÿ, ãàç,
êðèíèöÿ íà ïîäâið’¿, ïîãðiá, ñàäîê,
ãîðîä. Òåë.0-98-645-51-48.
337 000 ãðí. Ãîðîäîê, öåãëÿíèé,
2-ïîâåðõîâèé, çðîáëåíèé ºâðîäàõ,
ñàðàé, ãàðàæ, 13 ñîòîê ãîðîäó,
êðèíèöÿ
íà
ïîäâið’¿.
Òåë.0-98-125-55-38.
337 000 ãðí. Ñòàðà Ñèíÿâà, ì/ï
âiêíà, âîäà, ãàç, ñâiòëî, iíòåðíåò,
ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàðàæ, äâà ïîãðåáè,
õëiâ, 24 ñîò. Òåë.0-98-397-27-70.
350
000 ãðí. 20 êì âä
ì.Õìåëüíèöüêîãî, öåãëÿíèé, ì/ï
âiêíà, ñàðàé, ãàðàæ, ë/ê, ãàç,
êðèíèöÿ, ïiäâåäåíà âîäà, º ãðóáêè.
Òåë.0-96-413-98-82.
350
000
ãðí.
Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 35
ñîòîê. Òåë.0-98-645-51-48.

420 000 ãðí. Ãîðîäîê,
âóë.Ãóìåíþêà, áiëÿ
ïîëüñüêî¿ øêîëè,
øëàêîëèòèé, 70 êâ.ì,
çðó÷íîñòi, 14 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-680-07-00.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12, ñàðàé, ãàðàæ
ç ÿìîþ, ë/ê, 2 ïîãðåáè, æîìîâà ÿìà,
ñàä, êðèíèöÿ, ãàç, 50 ñîò., ñàäèáà
êóòîâà, òîðã. Òåë.:0-67-492-07-60,
0-67-304-27-72.
500
000
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãàç, ïðèäàòíèé
äëÿ ïðîæèâàííÿ, 32 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-67-777-21-13.
535 040 ãðí. Äåðàæíÿ, º ãàçîâå òà
ïi÷íå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâi âiêíà, íîâi
áàòàðå¿, à òàêîæ º ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé
òà ìåòàëåâèé ãàðàæ, íà ïîäâið’¿ º
êðèíèöÿ
òà
ïîãðiá.
Òåë.0-96-492-01-82.
2 100 000 ãðí. Êàðïiâöi, 127 êâ.ì,
12 ñîòîê, êîìóíiêàöi¿, íîâèé ñó÷àñíèé
ðåìîíò, 2 ïîâåðõè + ãàðàæ,
àñôàëüòîâàíèé
çà¿çä.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ðåäâèíöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20
õâ ¿õàòè âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, áóäèíîê
îáêëàäåíî öåãëîþ, ãàç, ïàðîâå, ïi÷íå
îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, ïîãðiá,
ñàðàé, ë/ê, 40 ñîò. çåìëi áiëÿ
áóäèíêó, ñàäîê. Òåë.0-68-453-73-12.

ßñüêiâöi, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, ãëèíîáèòíèé,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë/ê,
ñàðàé, öåãëÿíi, 25 ñîòîê,
âîäà, ñåïòèê, ãàç.
Òåë.:0-97-512-94-92,
0-98-570-43-61.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

56 000 ãðí. Áåðåçiâêà, íà áåðåçi
ð.Äíiñòåð, äà÷íà äiëÿíêà, 4 ñîò.,
ãàðíå ìiñöå. Òåë.0-67-580-62-35.
70 000 ãðí. Ãåëåòèíöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, äà÷à, ãàç, êîëîäÿçü, ìåáëi,
15 õâèëèí äî çóïèíêè, 4 êì äî òðàñè.
Òåë.0-67-490-59-80.
80
000
ãðí.
Àäàìiâêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, äiëÿíêà 1,5 ãà, íå
çäàíà â îðåíäó. Òåë.0-67-165-39-01.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
200
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 35 ñîòîê, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Öåíòðàëüíà âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
280
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 50 ñîòîê, ïiä ÎÑÃ,
àñôàëüò, ñâiòëî, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.
324
000
ãðí.
Ñàòàíiâ,
âóë.Iíäóñòðiàëüíà,28,
äiëÿíêà
10
ñîòîê. Òåë.0-50-376-28-25.
1 000 000 ãðí. Äåðàæíÿ, äiëÿíêà, 6
ãà, çàñàäæåíà äóáàìè. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-823-80-49.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Êâàðòèðè ïðîäàì

1 000 000 ãðí. Iðïiíü, Êè¿âñüêà
îáëàñòü, 3-êiìíàòíà, 2/2, 46 êâ.ì, ç
ìåáëÿìè,
óòåïëåíà,
àâòîíîìíå
îïàëåííÿ. Òîðã. Òåë.0-97-206-75-69.
2
100
000
ãðí.
Êè¿â,
âóë.Áîðùàãiâñüêà,139/141,
3ê.,
71,6/48/7,6,
òèõà,
îõàéíà.
Òåë.0-98-382-21-99.

Îáìií

Õìåëüíèöüêèé(3-êiìíàòíà, 1/9,
110 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, îôîðìëåííÿ
çà
äîìîâëåíiñòþ,
3
âõîäè,
ìîæëèâiñòü çðîáèòè 2 êâàðòèðè àáî
áiçíåñ) = 1-2(Êè¿â, êîìåðöiÿ).
Òåë.0-97-780-32-53.

Îôiñè

Ïðîäàì
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.
067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì
Çàëiçíÿêà,8, ïðèìiùåííÿ 40 êâ.ì,
ðåìîíò,
òóàëåò,
7.999
ãðí.
Òåë.0-98-941-20-27.

Çàði÷àíñüêà, 31-42 êâ.ì,
84 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
îõîðîíà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.
Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà,
7 îôiñíèõ ïðèìiùåíü,
3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-98-445-91-08.
Öåíòð, “LM”, îôiñíi i
òîðãîâi ïëîùi.
Òåë.0-98-946-53-08.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
86 êâ.ì òà 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, êîìîðà,
ñàíâóçîë, òåïëà ïiäëîãà.
DOM.RIA.com - ID
13323834.
Òåë.067-382-79-90.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Ïðîäóêòîâèé ðèíîê,
êiîñê 6 êâ.ì, ïðîõiäíå
ìiñöå.
Òåë.0-98-370-98-84.

Çäàì

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, º
ñàíâóçîë, êîìîðà, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com ID 13323834.
Òåë.067-382-79-90.
Ìèðó ïðîñïåêò, íàâïðîòè ÒÖ
“Ðiêî”,
ïðèìiùåííÿ
22
êâ.ì.
Òåë.0-67-970-63-59.

ÒÖ “Ìîíáëàí”, 77 êâ.ì,
250 ãðí./êâ.ì, òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-332-43-86.
Øåâ÷åíêà,11, çäàì
ïðèìiùåííÿ 82,5 êâ.ì,
âèñîòà 3,20 ì, ðåìîíò,
ñàíâóçîë, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ. Âëàñíèê.
Òåë.0-67-739-87-63.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, ðÿä
3, ìiñöå 14. Òåë.0-67-380-96-76.
Içiäà, ìàëà ñòîÿíêà àâòîáóñiâ,
êîíòåéíåð,
2õ4,
200.000
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

Ïðîäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Êiîñê òà õîëîäèëüíà âiòðèíà íà
öåíòðàëüíîìó ïðîäîâîëü÷îìó ðèíêó.
Òåë.0-67-309-23-47.

“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâiñ” êiîñê 4õ2
ì, 2 ñåêòîð, 111 ìiñöå, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-68-202-81-33.
“Iìïóëüñ-Ñâiò”, êîíòåéíåð. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-98-946-33-32.

Ãåîëîãiâ âóë., áiëÿ
“Çîëîòî¿” àëå¿,
êîíòåéíåð, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-96-335-63-48.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Iíñòèòóòñüêà
âóë.,
Áóäèíîê
ïîáóòó, êiîñê “Îâî÷i ôðóêòè”, 8 êâ.ì,
4.000 ãðí. Òåë.0-67-301-16-80.
Iíñòèòóòñüêà âóë., äâà êiîñêè â
îðåíäó, 20 êâ.ì. Ìîæëèâî, ïðîäàæ.
Òåë.0-97-433-22-05.
Êàì’ÿíåöüêèé ïåðå¿çä, êiîñê.
Äåòàëi çà òåëåôîíîì: 0-67-304-08-28.
Ìèðó ïðîñïåêò, êiîñê ïiä öèãàðêè.
Òåë.0-97-736-99-85.
Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.
Ð-í
çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó,
âóë.Ì.Òðåìáîâåöüêî¿, êiîñê 6 êâ.ì,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-337-16-35.

Çíiìó
Îôiñ (12-20 êâ.ì) + ñêëàä (70-80
êâ.ì, ç t +5 äî +25 Ñ), äëÿ òîâàðiâ
äèòÿ÷îãî
õàð÷óâàííÿ.
Òåë.:067-905-19-57, 050-376-06-72.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì

Ïiâäåííî-Çàõiä,
ïðèìiùåííÿ,
335,6 êâ.ì, 4,57 ñîò. çåìëi, ðåìîíò,
ïiä ÑÒÎ òà ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Ïðèìiùåííÿ 40 êâ. Àáî çäàì.
Òåë.0-96-564-63-89.

Öåíòð, Ïåäàãîãi÷íà
àêàäåìiÿ, 19 êâ.ì, ôàñàä,
âiäìiííå ìiñöå ïiä ðiçíó
äiÿëüíiñòü.Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Ïîëiêëiíiêà ÓÌÂÑ, 1/8,
35 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé
âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çäàì
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

Öåíòð, 70 êâ.ì, 1-é
ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, óñi
êîìóíiêàöi¿, ôàñàäíi
âiêíà, îïàëåííÿ
(åëåêòðè÷íèé êîòåë).
Òåë.0-67-382-57-27.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì
20 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, ïðîäàì
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ,
700 êâ.ì, óòåïëåíå. Öiíà äîãîâiðíà.
Òåë.0-68-453-73-12.
Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå ïðèìiùåí
íÿ, âñi êîìóíiêàöi¿, 1000 êâ.ì, 2.750
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

Ïiâäåííî-Çàõiä, öåãëÿíèé ñêëàä,
100 êâ.ì, 140 êâ.ì, îõîðîíà, ñâiòëî,
îôiñ, 5.000 ãðí. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
ÏðÀÒ “Ïîäiëëÿ-Ïëþñ” çäàº â
îðåíäó ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ, 260
êâ.ì ç êðàí-áàëêîþ òà íåæèòëîâi
ïðèìiùåííÿ, 59 êâ.ì i 100 êâ.ì, ÿêi
ðîçìiùåíi
çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà,13. Òåë.:67-25-07,
0-67-913-64-75.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê
å,
ãàðíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
10
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

Ïðèìiùåííÿ âiëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, 90 êâ.ì,
ì.Õìåëüíèöüêèé, º
ïðèáóäîâà äî æèòëîâîãî
áóäèíêó,
ïðîâ.Æîâòíåâèé, çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿, ðàìïà äëÿ
âàíòàæåííÿ, õîëîäèëüíi
êàìåðè ç
ñàíäâi÷-ïàíåëåé, 3 øò. íà
38 êâ.ì. Ìîæëèâî ïiä
îôiñ, âiääiëåííÿ áàíêó,
æèòëîâå ïðèìiùåííÿ,
ìàãàçèí.
Òåë.0-97-435-08-99.
Ñòàðèé àåðîïîðò, ïðèìiùåííÿ ïiä
ñêëàä,
50-300
êâ.ì.
Òåë.0-96-636-47-95.

Öåíòð, Âèñòàâêà,
ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñ,
ïåðóêàðíþ,
ñòîìàòêàáiíåò, øâåéíèé
öåõ, ì’ÿñíèé âiääië.
Çðó÷íå ìiñöå.
Òåë.067-381-11-70.

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå
Ïðîäàì

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

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

Çäàì

Ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, çàòèøíå
ìiñöå, ïàíîðàìíèé âèä ç âiêîí.
Òåë.097-284-33-38. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ
â îðåíäó, 76 êâ.ì, ãàðíî
óòåïëåíå, 380 Â,
ñàíâóçîë.
Òåë.067-380-00-40.
Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäè, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-67-381-29-29.
Äóáîâå,
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, 270 êâ.ì, 3 ôàçè,
îõîðîíà,
îôiñ,
34
ãðí./ì.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ
300 êâ.ì (îôiñ +
âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ).
Òåë.0-67-777-97-87.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Äóáîâå,
ïðîâ.Êóïðiíà,54/2, ñêëàä,
268 êâ.ì, òà îôiñ,
50 êâ.ì.
Òåë.0-68-649-01-31.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Ëåãêîâi ïðîäàì
Audi
Ïëóã äî ìîòîáëîêà, 300 ãðí., ëàïè
äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 2 øò., 250 ãðí./øò.,
ëàïà äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 300 ãðí.
Òåë.0-97-525-83-29.

Ïðè÷åïè, òðåéëåðè, ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ïðè÷iï “Çóáðüîíîê”, 1993 ð.â., ç
äîêóìåíòàìè,
6.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
Ïðè÷iï 1-âiñíèé, ÏÒÑ-1, 13.000
ãðí. Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï äî ìîòîáëîêà, 2.900 ãðí.
Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï äî òðàêòîðà, îäíà âiñü,
âiäìiííèé ñòàí, 17.000 ãðí., òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-430-42-40.
Ïðè÷iï òðàêòîðíèé IFA, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-242-54-45.

Alfa Romeo
Àâòîìîáiëi ç Íiìå÷÷èíè â
íàÿâíîñòi òà ïiä
çàìîâëåííÿ.
Òåë.0-97-220-76-07.

Chery
×åði Êóêó, 2008 ð., ãàç/áåíçèí,
ïîâíà êîìïëåêòàöiÿ, àâòîìàò, 92.000
ãðí. Àáî îáìií íà åëåêòðîìîáiëü +
Ä. Òåë.0-67-382-22-92.

Kia
Kia Êàðíiâàë, 2007 ð.â., 7 ìiñöü,
âåëèêèé, êîìôîðòíèé, 170 ò.êì,
3-çîíîâèé êëiìàò, îäèí âëàñíèê,
ãàðàæ. Òåë.0-98-382-21-99.

Peugeot
Ïåæî Ïàðòíåð, 1998 ð.â., 1,8Ä,
çåëåíèé, ðîçõiä 5 ë íà 100 êì, íîâà
çèìîâà ãóìà, àêóìóëÿòîð, 71.250 ãðí.
Òåë.0-67-288-68-87.

Volkswagen

Ïðè÷iï, áîðòîâèé,
10 òîíí, 70.000 ãðí., òîðã.
Òåë.:0-97-155-37-52,
0-98-043-96-71.

Ìîñêâè÷ IÆ-412, 1986 ð.â., 7.000
ãðí. Òåë.0-96-568-65-56.
Ìîñêâè÷-407, 1965 ð.â., ãàðíèé
ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, “íà õîäó”.
Òåë.0-97-345-61-42.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Ëåãêîâi êóïëþ

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà

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., 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.

Ïðîäàì
Ãóìà äî òðàêòîðà, ôiðìè “Stomil”,
12,4õ32, íîâà, 1 øò., 2.700 ãðí., òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-430-42-40.

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ
ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó
ñòàíi, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-98-483-32-32,
0-63-016-22-55.

Êóïëþ
Àêóìóëÿòîð äëÿ ë/à, 60-90 Ah,
íîâèé. Òåë.0-97-111-66-30.

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêîãî
àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàíi.
Òåë.0-98-738-86-88.
Âèêóï
àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

Îáëàñòü,
Óêðà¿íà, çà
êîðäîíîì

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

Çäàì
Äåðàæíÿ, öåíòð, ïðèìiùåííÿ 37
êâ.ì, áiëÿ çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-67-909-52-56.
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Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á3, ïîâíiñòþ
ðîáî÷èé, ãàðíèé ñòàí, 74.100 ãðí.
Òåë.0-97-346-37-67.

ÂÀÇ

Êóïëþ
“ºâðîáëÿõè”.
Òåë.0-98-945-37-76.
Êóïëþ áóäü-ÿêå àâòî. Äîðîãî,
øâèäêî. Òåë.0-98-738-86-88.
Ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, âiò÷èçíÿíîãî
òà
çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-68-780-11-23.

Ìiêðîàâòîáóñè
Ïðîäàì

Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ, 60 êâ.ì,
äiþ÷å àòåëüº, Ïðèáóçüêà âóë., 300
êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-96-010-17-43.

ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
3 âèäè ïàëèâà, + äâèãóí, 64.000 ãðí.
Àáî îáìií íà åëåêòðîìîáiëü + Ä.
Òåë.0-67-382-22-92.

Âàíòàæiâêè

Êàì’ÿíåöüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ 160 êâ.ì,
ïiä ñêëàä.
Òåë.0-67-383-42-83.

Ïðîäàì
ÇIË-130,
ãàðíèé
ñòàí,
êîìáiíîâàíèé, áåíçèí/ãàç, 131.600
ãðí.
Òîðã.
Äåòàëüíiøå
çà
òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.
ÂÀÇ-1111 “Îêà”, 30.100 ãðí.
Òåë.0-97-346-37-67.
ÂÀÇ-2106. 1991 ð.â., áåæåâèé,
ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó,
30.000
ãðí.,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.:0-68-038-98-57, 097-874-52-98.
ÂÀÇ-2110, 2010 ð.â., ïðîáiã 105
ò.êì, çàìiíåíèé âåñü ðîçõiäíèê,
107.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-98-778-88-18.

ÃÀÇ
ÃÀÇ-52, ãàðíèé ñòàí, 35.000 ãðí.
Òåë.0-97-456-64-57.

ÇÀÇ
Òàâðiÿ ïiêàï, 2004 ð., ãàç/áåíçèí,
28.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷ 412, iäåàëüíèé ñòàí,
ãàç/áåíçèí, 25.000 ãðí. Àáî îáìií íà
ÃÀÇ Âîëãà. Ðîçãëÿíó iíøi âàðiàíòè.
Òåë.0-98-343-46-10.

ÊàìÀÇ-55102, 1988 ð.â.,
ñàìîñêèä, äèçåëü,
224.000 ãðí., òîðã.
Òåë.:0-97-155-37-52,
0-98-043-96-71.

Òðàêòîðè
Ïðîäàì
Ìiíiòðàêòîð, ñàìîðîáíèé, 65.000
ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
Ìiíiòðàêòîð,
ñàìîðîáíèé,
ç
êîñàðêîþ, ïðè÷åïîì, 25.000 ãðí.
Òåë.0-96-466-96-25.
Ìîòîáëîê “Çóáð”, 9 ê.ñ, 15.000
ãðí. Òåë.0-68-936-46-10.
Ò-40, ãàðíèé ñòàí, 80.000 ãðí.
Òåë.0-68-059-07-87.
Ò-40ÀÌ, ãàðíèé ñòàí, ðåäóêöiéíèé
ñòàðòåð,
110.000
ãðí.
Òåë.0-67-996-35-50.
Òðàêòîð Ò-16, ïiñëÿ êàïðåìîíòó,
ãàðíèé ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, 75.000
ãðí.,
òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-430-42-40.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè

Äî ëåãêîâèõ àâòî

Ïðîäàì

ÂÀÇ-21011, êîðîáêà 4ÊÏ, 700 ãðí.
Òåë.0-96-761-43-82.

ÊàìÀÇ-"ìiêñåð"
(áåòîíîçìiøóâà÷), â ðîáî÷îìó ñòàíi,
200.000 ãðí., çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-396-02-40.
Êîìáàéí Äîìiíàòîð-85, 330.000
ãðí. Òåë.0-67-490-01-74.

Ôîðä Ìîíäåî, 2 êóá.ì,
äèçåëü, ãåíåðàòîð, ôîðñóíêè, ïàëèâíà àïàðàòóðà.
Òåë.:0-97-155-37-52,
0-98-043-96-71.

Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüíi “Àííà”,
ïðåñè-ïiäáèðà÷i ðiçíèõ
ìàðîê, òðàêòîðè Ò-25,
ÌÒÇ-82, ïëóãè îáîðîòíi,
iíøà ñ/ã òåõíiêà,
Ïîëüùà.
Òåë.:0-97-474-22-11,
0-97-474-22-72.
Ìîëîòîáëîê “Àâðîðà”, 6,5 ê.ñ.,
áåíçèí,
8.000
ãðí.
Òåë.0-96-623-04-50.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Áîðîíè âàæêi, 3 øò., 800 ãðí./øò.
Òåë.0-98-945-37-76.
Áóðÿêîâà ñiâàëêà, ñåêöiÿ + ñåêöiÿ
ÓÑÌÊ, 6 øò., 1.000 ãðí./øò.
Òåë.0-96-404-66-88.
ÌÒÇ, ôðåçà, 2 ì, 15.000 ãðí.
Òåë.0-97-242-54-45.
Íàâiñíà ñöåïêà áîðií, íà 3
áîðîíè,
2.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Ïiäãîðòóâà÷ êàðòîïëi, íà 4 ðÿäêà,
3.000 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
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ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÀÇ,
ÃÀÇ, ÇiË, òðàêòîð,
àâòîáóñ. Çàï÷àñòèíè,
êàðäàíè, ñèäiííÿ.
Áåçêîøòîâíèé äîáið.
Òåë.0-97-954-36-65.
ÊàìÀÇ, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòó,
íà
49
çóáiâ,
5.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.

Òåõíiêà íà ðîçáèðàííÿ,
Ìîñêâè÷-2140,
Ìîñêâè÷-2141, òðàêòîð
Ò-150, ãóñåíè÷íèé,
ÃÀÇ-53, äâèãóí ÑÌÄ,
äâèãóí ÃÀÇ-53, 1.000 ãðí.
Òåë.0-96-466-96-25.

Äî ìiêðîàâòîáóñiâ
Çàï÷àñòèíè äî âñiõ âèäiâ
ìiêðîàâòîáóñiâ òà
ìiíiâåíiâ ó íàÿâíîñòi òà
ïiä çàìîâëåííÿ (2-7
äíiâ), íîâi òà á/â, ãóðòîì
òà âðîçäðiá, âiäïðàâëåííÿ
ïî Óêðà¿íi, º ñâié ñêëàä.
Ñàéò: busik-1.com.ua
Òåë.:0-97-152-13-31,
0-96-446-51-31,
0-97-726-66-40.
Ïåæî, Ôiàò, áëîê äâèãóíà, äèçåëü,
3.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82.

Äî âàíòàæiâîê
ÃÀÇ-51, ðàìà, ç ìîñòîì òà
ðåñîðàìè, ïiä ïðè÷iï, 7.000 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
ÃÀÇ-52,
âàêóóì,
250
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, ãîëîâêà öèëiíäðiâ, íîâà,
1.800 ãðí. Òåë.0-96-466-96-25.

ÃÀÇ-52, äâèãóí â êîìïëåêòi, 3.000
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, äèñê ùåïëåííÿ, íîâèé,
ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, êîðîáêà ïåðåäà÷, 2.000
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, ðåäóêòîð, íà 41 çóá, 2.500
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-53, êîëåêòîð, íîâèé, 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-53, êîðçèíà ùåïëåííÿ, 300
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÇIË-130, áåíçîáàê, ãàðíèé ñòàí,
500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ðiçíi, âiä 350 ãðí.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.
ÇIË-130, äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷,
ãiïî¿äíèé ìiñò, êàáiíà, 8.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-404-66-88.
ÇIË, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà,
ïiñëÿ êàïðåìîíòó, 3.300 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-924-87-51.
ÊàìÀÇ, ãiäðîìóôòà, 3.000 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, çàï÷àñòèíè, âiä 100 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, êîðçèíà ùåïëåííÿ, 1.500
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.

Äî ñïåöòåõíiêè
Ïåðåäïëóæíèêè íà ìàëèé ïëóã,
íîâi,
3
øò.,
1.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Ñòóïèöi ñiâàëêè ÑÇ, â çáîði, ç
ïiäøèïíèêàìè òà âàëîì, 2 øò., 550
ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76.
Øíåêè äî êîìáàéíiâ ðiçíèõ
âèðîáíèêiâ. Ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ
øíåêiâ. Òåë.0-97-788-21-63.

Äî òðàêòîðiâ
ÄÒ-75, çàï÷àñòèíè äëÿ êîðîáêè
ïåðåäà÷
i
áîðòîâèõ.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÌÒÇ,
ïîâiòðÿíèé
ôiëüòð
ç
êîðïóñîì (â çáîði), 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÌÒÇ, Ò40, êèòàéñüêîãî âèð-âà,
âiäâàë, 23.000 ãðí., êîâø, 23.000 ãðí.
Òåë.0-67-382-22-92.

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.
Òàâðiÿ,
Ñëàâóòà,
Ëàíîñ
íà
ðîçáèðàííÿ. Òåë.0-96-710-88-84
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.

Êóïëþ

Ïiäøèïíèêè: 205-222, 305-320,
3182120, 697920. Òåë.0-68-376-21-21.

Òàâðiÿ,
Ñëàâóòà,
Ëàíîñ
ðîçáèðàííÿ. Òåë.0-96-710-88-84.

íà
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Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ
Àâòîñèãíàëiçàöiÿ. Êñåíîí.
Ìóçèêà. Ñêëîïiäiéìà÷i.
Ïðîäàæ. Âñòàíîâëåííÿ.
Ðåìîíò.
Òåë.0-97-976-19-23.

Àâòîåâàêóàòîð.
Òåë.0-98-738-86-88.

Áóäü-ÿêi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ âiä ñìiòòÿ äî
äèâàíiâ, âèñîòà 3 ì,
äîâæèíà 4 ì.
Òåë.0-68-408-21-16.

ÑÒÎ “Àâòîñòèëü” (ì.Áåðäè÷iâ).
Êîìïëåêñíå
ïåðåîáëàäíàííÿ
ìiêðîàâòîáóñiâ ç âàíòàæíèõ íà
ïàñàæèðñüêi çà äåíü. Âèãîòîâëåííÿ
òåõïàñïîðòà
“ïiä
êëþ÷”.
Âñòàíîâëåííÿ
êîíäèöiîíåðiâ,
îïàëåííÿ. Òåë.0-97-517-81-61.

Ïîíàä 3 ò

Ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ

!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

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

Ïðîïîíóþ ÿêiñíi
ïàñàæèðñüêi ïåðåâåçåííÿ.
Ëiöåíçiÿ ÀÃ ¹586288 âiä
25.08.2011 ð. ÌÒÇÓ.
Òåë.:0-68-959-85-88,
050-738-40-20.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.

Öiëîäîáîâî.

Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ äî 1 ò.
Òåë.0-96-790-78-01.
Ôîëüêñâàãåí
Ò-4,
âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, 1 ò, ïî Óêðà¿íi, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-391-67-71.

Äî 3 ò
!!!
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.
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