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В Україні почали видавати нові
посвідчення водія: тепер вказують
групу крові та згоду на донорство

067-38-38-001 (автопередзвон), 7 квітня 2021 р.

Пенсіонерам,
які працюють,
перерахують
пенсії
З 1 квітня Пенсійний фонд України повинен здійснити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Це передбачено
статтею 42 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до норм Закону, перерахунок здійснять тим працюючим пенсіонерам, кому пенсія
була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто
до 1 квітня 2019 року.
Цей термін не залежить від перерв у роботі. Збільшення
пенсії залежить від зарплати й тривалості страхового стажу
та визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Перерахунок відбудеться автоматично, без додаткового звернення пенсіонера. Отже, перерахунок пенсій стосуватиметься не всіх громадян. За даними Держстату, кожен четвертий пенсіонер після виходу на пенсію продовжує працювати. Тож перерахунок буде здійснений приблизно для
2 мільйонів пенсіонерів. А ось для 700 тисяч пенсіонерів, які
набули права на пенсію з квітня 2019 по квітень 2021 року,
але продовжують працювати, пенсії не перерахують.
Збільшені виплати пенсіонери отримають, найвірогідніше,
у травні-червні, але перерахунок буде здійснений з квітня.
Тобто разом із новою пенсією за травень (червень) виплатять і доплату старої пенсії за квітень.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Електронні
паспорти
прирівняли до
паперових: що
це означає
Нещодавно Верховна Рада України прийняла законопроєкт, яким електронні паспорти українців прирівняли до
звичайних. Що означатимуть для громадян такі новації?
Прийнятий парламентом законопроєкт набуде чинності
23 серпня. Тоді електронний паспорт мобільного застосунку
«Дія» стане аналогом паперового й пластикового паспортів.
Про це на засіданні Кабміну заявив віцепрем’єр-міністр
України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Україна стала першою країною світу, яка узаконила електронні паспорти. І з 23 серпня жодна державна установа чи
приватна організація не зможе сказати, що вона не приймає
електронні паспорти в застосунку «Дія», – відзначив Михайло Федоров. За його словами, українці зможуть завжди
мати при собі паспорт у власному смартфоні. За допомогою
такого паспорта можна прийняти замовлення на пошті, відкрити рахунок у банку, в онлайн-форматі змінити місце реєстрації, отримати різні державні послуги. Також запровадження електронних документів зменшить корупційні ризики
й витрати на паперовий документообіг.
«Цифрові документи значно краще захищені, ніж паперові. «Дія» не зберігає персональні дані, а лише підтягує
інформацію, яка вже є у державних реєстрах. Застосунок
пройшов усі ступені перевірки та отримав відповідні сертифікати», – запевнив Михайло Федоров.

Що передбачають законодавчі зміни?
У тексті законопроєкту вказано, що електронні паспорти,
зокрема для виїзду за кордон, формуються безкоштовно за
бажанням людини, на ім’я якої оформлений паспорт громадянина України у формі картки або паспорт громадянина
України для виїзду за кордон. Їх можна використовувати для
посвідчення особи й підтвердження громадянства, надання
адміністративних та інших послуг, крім деяких випадків.
Електронні паспорти не можна буде використовувати у
таких випадках:
• під час перетину державного кордону України, крім випадків підтвердження особи громадянина України при в’їзді
в Україну;
• під час в’їзду на тимчасово окуповану територію України
та виїзду з неї;
• під час в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне
море та внутрішні води України.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Стеж за актуальними новинами:

В Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія,
в яких вказують групу крові та згоду на донорство. Про це
зазначають в Головному сервісному центрі Міністерства
внутрішніх справ.

В МВС зазначили, що інновація поступово торкнеться й
інших регіонів: територіальні центри одразу перейдуть на нові
бланки після закінчення старих зразків, які наразі подекуди ще
є в сервісних центрах МВС. Відтак найближчим часом нові
формуляри посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу почнуть видавати в усіх регіонах.
«Ще раз про новий зразок. Він повністю адаптований до міжнародних вимог: тримовний (українською, англійською,
частина – французькою мовами), чинний на території всієї
Європи та в багатьох країнах світу, – зазначають в Головному
сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. – Відтепер
на посвідченні – група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить
лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди
на посмертне донорство. Вся інформація вноситиметься до
посвідчення водія лише за письмовою згодою власника».
Додають, що на пластиковій картці свідоцтва про реєстрацію міститиметься безконтактний електронний чіп. Це у
майбутньому дозволить поліції та прикордонникам зчитувати всю інформацію про авто.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Як отримати компенсацію
за електроенергію?
Через скасування пільгового тарифу на електроенергію
для деяких категорій споживачів уряд вирішив запровадити
для них тимчасову компенсацію за різницю у тарифах. Щоб
забезпечити її виплату, нещодавно Верховна Рада прийняла
відповідні зміни до державного бюджету на цей рік. На такі
потреби було передбачено 1 400 мільйонів гривень. Як же
діятиме компенсація за різницю у тарифах на електроенергію?
Найперше нагадаємо, що урядовці запровадили таку компенсацію тимчасово. Її надаватимуть за спожиту електроенергію впродовж першого кварталу цього року, тобто за
січень, лютий і березень. На неї можуть розраховувати не
лише жителі міст, а й сільської місцевості. Проте, якщо споживач отримує субсидію, йому не надаватимуть компенсацію за різницю у тарифах на електроенергію.

Яким категоріям населення
надаватимуть компенсацію та яким
чином?

У постанові Кабміну від 1 лютого наведено три категорії
побутових споживачів електроенергії, яким нараховуватимуть компенсацію за різницю у тарифах.
Перша – це населення, яке мешкає у житлових будинках,
зокрема будинках готельного типу, квартирах і гуртожитках,
які у встановленому порядку обладнані електроопалювальними установками, а станом на 31 грудня 2020 року
мало право на зниження тарифів.
Друга категорія – населення, яке живе у багатоквартирних будинках, які негазифіковані та не приєднані до централізованого теплопостачання, а станом на 31 грудня 2020
року мало право на зниження тарифів. Для нього розрахунок компенсації здійснюється відповідно до загальної вартості спожитої електроенергії в рамках обмеження у 3 тисячі
кіловат-годин на місяць. Таким чином розмір компенсації є
різницею між зниженим тарифом на електроенергію станом
на 31 грудня 2020 року та фіксованою ціною на неї, встановленою з 1 січня 2021-го.
Третьою категорією споживачів є багатодітні, прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Їм нараховують компенсацію схожим чином, але не застосовують обмеження у
3 тисячі кіловат-годин на місяць.
Оскільки ця компенсація не є субсидією, під час її розрахунку не враховується розмір сукупного доходу сім’ї.
Усі три категорії споживачів, які живуть у 30-кілометрових
зонах атомних електростанцій, мають знати про ще один
нюанс урядової постанови. Під час розрахунку для них компенсації не враховується 30-відсоткова знижка, яка була передбачена для таких частин країни наприкінці минулого
року.

Як отримати компенсацію
Ще раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав, що
людям нікуди не потрібно ходити, адже нарахування компенсації відбувається автоматично. Якісь конкретні дії споживачів також не прописані у постанові Кабміну.
Згідно з її текстом, цю компенсацію будуть спрямовувати з
державного бюджету енергопостачальним компаніям на
особисті рахунки конкретних споживачів. Вона буде зарахо-

вуватися як часткова оплата за спожиту електроенергію в
першому кварталі цього року.
Опісля постачальники електроенергії мають поінформувати своїх абонентів, що їм надали компенсацію за
різницю у тарифах. Відповідну інформацію компанії повинні
розмістити у платіжках та в особистих кабінетах споживачів.
Таким чином відповідальність за проведення таких процедур покладена на енергопостачальні компанії та державні
органи. Наприклад, перші не пізніше другого числа лютого,
березня та квітня цього року мають надіслати у електронній
формі реєстр споживачів електроенергії за попередній
місяць (тобто споживачів, які мають право на компенсацію –
прим. авт.). Таку інформацію отримують представники Міністерства соціальної політики України та Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП). У Мінсоцполітики звіряють
таку інформацію з реєстром отримувачів житлових субсидій.
Отримавши уточнену інформацію від профільного міністерства, постачальники електроенергії здійснюють розрахунки сум компенсації визначеним споживачам, крім тих, які
отримують субсидії. Далі сформовані заявки для отримання
компенсації енергопостачальні компанії не пізніше десятого
числа направляють у Мінсоцполітики і НКРЕКП.
Отримавши такі заявки, Міністерство впродовж трьох робочих днів перераховує необхідні кошти постачальникам
електроенергії.
Підготував 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».

Як мешканці Хмельниччини
оцінюють своє здоров’я та
доступність медичних послуг
Як мешканці Хмельниччини оцінюють своє здоров’я та доступність медичних послуг? Аби це з’ясувати органи статистики провели опитування серед домогосподарств, що
беруть участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.
Відтак, як повідомляють у пресслужбі обласного управління статистики, результати опитування свідчать, що кожен
другий українець оцінив стан свого здоров’я як «добрий»,
більше третини як «задовільний», кожен десятий вважає
його «поганим».
Серед регіонів України найміцнішим здоров’ям змогли похвалитися мешканці Чернівецької, Львівської (66%) та Рівненської (65%) областей.
На Хмельниччині вісім осіб із десяти хворіли протягом
року, що передував опитуванню. Хронічні захворювання
мали 41% мешканців області. Найпоширенішими хворобами
вже традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання.
За медичною допомогою мешканці нашої області зверталися переважно до поліклініки (31%) та до сімейного
лікаря в поліклініці (67%). 5% наших краян відвідали платні
медичні установи та приватних лікарів. Одна особа зі ста викликала швидку медичну допомогу.
Також 6% домогосподарств області, у яких хто-небудь
протягом року потребував медичної допомоги, придбання

ліків та медичного приладдя, повідомили про випадки неможливості задовольнити свої потреби. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств вказала занадто високу
вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я.
Програмою опитування було також передбачено вивчення
питань щодо народжуваності. За його підсумками, на Хмельниччині серед жінок у віці 15 років і старші 89% за своє життя
народжували дітей. Більше половини з них народили по
двоє дітей, 40% – по одній, 9% – трьох дітей і більше. Первістка, в основному, народжували жінки у віці 20–24 років.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Нові тарифи й підвищення
пенсійного віку: що
змінилося у квітні
Квітень приніс для громадян чергові зміни. Деякі з них
важко назвати «приємними». Наприклад, з 1 квітня для
жінок знову підвищився пенсійний вік, а тариф на блакитне
паливо для побутових споживачів повернувся до ринкового
рівня. Щодо останнього є ймовірність, що через деякий час
газопостачальні компанії запропонують своїм клієнтам річні
пакети. І це лише частина квітневих змін…

Тарифи на газ: повернення до
ринкових правил
З початком квітня Україна повернулася до відкритого
ринку газу. Це означає, що газопостачальні компанії можуть
підвищувати свої тарифи. Втім, поки що такою можливістю
скористалися не всі гравці ринку.
Наприклад, для споживачів «Нафтогазу» вартість блакитного
палива у квітні є такою ж як у березні – 6,86 гривні за кубометр.
Також цього місяця не зазнає змін тариф ТОВ «Хмельницькгаз
Збут», який надалі становитить 6,99 гривні за кубометр.
Натомість ціну газу підняло ДП «Шепетівкагаз». Якщо його
клієнтам за спожитий у березні газ потрібно було сплачувати
6,99 гривень за кубометр, а за квітень – 8,16 гривні за кубометр. Тобто у квітні в ДП «Шепетівкагаз» тариф зріс на
1 гривню 17 копійок за куб.
До речі, відповідно до вимог уряду «Нафтогаз» планує до
початку травня підготувати для своїх клієнтів річний тариф.
Схожі обіцянки дають і деякі інші газопостачальні компанії.
Крім того, українці можуть змінити постачальника газу.

Тариф на електроенергію та
завершення опалювального сезону
Для населення ціна на електроенергію у квітні залишається незмінною. Вона становить 1,68 гривні за кіловатгодину. Такий тариф наприкінці березня відповідною постановою затвердили члени Кабміну.
Крім того, невдовзі завершиться опалювальний сезон. Зазвичай централізоване теплопостачання вимикають у першій
половині квітня, якщо впродовж трьох діб середньодобова
температура не опускається нижче 8 градусів вище нуля.

Підвищення пенсійного віку, стажу та
перерахування пенсій
За інформацією видання «BBC Україна», з 1 квітня для
жінок підвищено пенсійний вік. Відповідно до реформи
2011 року таке підвищення є останнім. Як наслідок, громадянки, які народилися з 1 жовтня 1960 року до 31 березня
1961-го, ще могли виходити на пенсію у 59,5 років. Натомість
народжені після 1 квітня 1961-го вже зможуть вийти на пенсію у
60 років. Таким чином пенсійний вік жінок та чоловік зрівнявся.
Крім того, щоб отримати пенсію за віком громадянин нині
повинен мати не менше 28 років стажу. У іншому разі – доведеться чекати досягнення 63 років. Проте розмір необхідного страхового стажу поступово зростатиме до
2027 року, поки не зупиниться на рівні 35 років.

Стеж за актуальними новинами:

«З 1 квітня також перерахують пенсію пенсіонерам, які
працюють, і тим, кому пенсію призначили або перерахували
до 1 квітня 2019 року. Йдеться про близько 2 мільйонів пенсіонерів», – «BBC Україна».

Нові медичні гарантії
За інформацією пресслужби Національної служби здоров’я,
з 1 квітня в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій. Серед її пріоритетів – охорона материнства і дитинства.
«Жінки тепер можуть обирати, у кого та де спостерігати
неускладнену вагітність: у сімейного лікаря чи у гінеколога в
жіночій консультації. Окрім того, українки мають право на
вибір гінеколога, який вестиме вагітність, та вибір пологового будинку, в якому народжувати. При цьому місце проживання чи прописки не має значення. Жодних благодійних
внесків платити не потрібно», – зазначили у НСЗУ.
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В Україні змінили
порядок виплати
на поховання
З 1 квітня виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть через банки.
Ці виплати органи Пенсійного фонду України зараховуватимуть на поточний рахунок одержувача (особи, яка має
право на отримання виплат) в уповноваженому банку. Для
цього потрібно надати до Пенсійного фонду необхідний
пакет документів для отримання допомоги на поховання та
реквізити банківського рахунку, відкритого на особу, яка
звернулася за отриманням послуг. У разі відсутності в одержувача поточного рахунка такі виплати можуть проводитися
шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка
через АТ «Державний ощадний банк України» («Швидка копійка»).
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Офіційні зарплати
на Хмельниччині:
хто найбільше
заробляє
У лютому цього року середня зарплата на Хмельниччині
становила 10 тисяч 942 гривні. Як нагадують у пресслужбі
обласного управління статистики, це в 1,8 рази вище рівня
мінімальної заробітної плати, яка наразі становить шість
тисяч гривень.
«Вище середнього рівня по області була заробітна плата
працівників фінансової та страхової діяльності – 15 тисяч
506 гривень, сфери державного управління й оборони
обов’язкового соціального страхування – 13 тисяч
233 гривень, промисловості – 12 тисяч 753 гривень, будівництва – 11 тисяч 784 гривень», – йдеться у повідомленні.
Серед промислових видів діяльності найвища зарплата
була у працівників підприємств із постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря і становила 23 тисячі
394 гривні.
Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств
з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів перебував у межах 35,3–62,1% від
середньообласного показника.

Весняний призов: скільки жителів
краю має потрапити в армію
Весняний призов до війська стартував 1 квітня. Представники Хмельницького обласного військового комісаріату
розповіли, що цього разу заплановано призвати 589 жителів
області віком від 18 до 27 років. Зокрема, 255 подолян мають
потрапити до лав Збройних Сил України, 200 – до лав Національної гвардії, 24 – до лав Державної служби спеціального
транспорту та 110 – до лав Державної прикордонної служби.

Про зміни для майбутніх водіїв і «сезон
тиші»
З 6 квітня охочі отримати водійські права складають теоретичний іспит з правил дорожнього руху за оновленими білетами. Усі зміни також внесені в онлайн-тренажер для перевірки своїх знань.
А з 1 квітня до 15 червня на території Хмельницької області діє «сезон тиші». Саме цей час є періодом масового
розмноження диких тварин. Тому впродовж дії «сезону тиші»
заборонено будь-які заходи, які є джерелом підвищеного
шуму та неспокою: полювання, проведення вибухових робіт,
санітарних рубок лісу, використання моторних суден, проведення змагань на транспортних засобах… Порушникам загрожуватимуть штрафи.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Як додають в управлінні статистики, реальна зарплата у
лютому 2021 року порівняно з січнем збільшилась на 0,8%,
а відносно лютого минулого року зросла на 13%.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

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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Школа за 160
мільйонів гривень:
коли завершать
будувати
навчальний
заклад на Озерній

Колекторам заборонять
погрожувати та телефонувати
боржникам серед ночі
Верховна Рада України прийняла закон, який стосується
захисту боржників. Невдовзі, після підписання президентом,
він набуде чинності. Відтоді на колекторські компанії буде
накладено низку обов’язків.
За інформацією пресслужби Національного банку України
(НБУ), лише у липні минулого року банк отримав 535 скарг
громадян на дії колекторів. Хоча навіть тоді такі компанії не
мали права погрожувати боржникам чи телефонувати їм у
нічний час, притягнути їх до відповідальності було непросто.
Ситуацію має змінити закон, прийнятий Верховною Радою
19 березня цього року.
Згідно з ним, роботу колекторських компаній буде регулювати НБУ. Для цього впродовж трьох місяців державний
регулятор має створити відповідний реєстр. Після цього
банки та інші кредитодавці не матимуть права користуватися послугами компаній, які не внесені до такого реєстру.
Крім того, вони самі мають стежити за дотриманням етичних
вимог з боку колекторських компаній, з якими вони співпрацюють. Відтак, зіткнувшись з порушенням своїх прав,
боржники можуть скаржитися на дії колекторів банківській
установі, у якій взяли кредит, або одразу в НБУ.
Законодавчі зміни, які стосуються реєстрації колекторських компаній, введуть у дію через три місяці. Проте покладені на колекторів обов’язки щодо взаємодії з боржниками фактично одразу набудуть чинності після підписання
закону президентом.

Як колекторам дозволено повідомляти
громадянам про заборгованість?
У прийнятому законі прописано декілька шляхів взаємодії
з боржниками. Зокрема, вони можуть здійснювати телефоні
дзвінки та проводити особисті зустрічі. Останні можливі у
період з 9.00 до 19.00 лише за попередньої згоди боржника.
Таку згоду він може дати у телефонному режимі або
письмово. Час і місце зустрічі мають бути узгоджені. Також
колектори можуть надсилати текстові, голосові та інші повідомлення, зокрема, використовуючи програмне забезпечення або інші технології. Ще одним зі способів спілкування
з боржниками є надсилання поштою листів з позначкою
«Вручити особисто». Вони можуть надходити за місцем проживання, перебування чи роботи такого громадянина.
До речі, під час першого контакту з боржником колектор
зобов’язаний повідомити власне ім’я, назву компанії, яку
представляє, контакти для зв’язку, правову підставу взаємодії, розмір боргу та неустойки за прострочення.
У Хмельницькому уже декілька років поспіль будують початкову школу на вулиці Залізняка. Наразі роботи тривають
як в середині приміщення, так і зовні.
«В базовому бюджеті ми передбачили 30 мільйонів
гривень на школу. Наразі роботи тривають активно всередині будівлі, і утеплення фасаду. Тиждень-два розпочнуться роботи із благоустрою території. Темпи нас задовільняють, той графік, який ми для себе визначали, а це
кінець 2021 року, ми плануємо встигнути й набрати сюди
діток. Ще 20 мільйонів гривень ми очікуємо отримати з обласного бюджету на найближчій сесії обласної ради, крім
того, почали процедуру отримання кредиту», – зазначив
Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
За його словами, місто планує взяти кредит у розмірі
60 мільйонів гривень в одному з українських банків. На початку червня, після погодження всіх процедур, кошти надійдуть. Олександр Сергійович каже, їх має вистачити, щоб
завершити усі роботи в навчальному закладі.
«Початкову школу почали будувати разом із садочок. Але
була велика пауза, бо ми розбили проєкт НВК і ДНЗ на два
окремих об'єкти. Садочок завершили, а потім змушені були
відкоригувати проєктно-кошторисну документацію, бо
з'явилися нові будівельні норми. Корегування стосувалися
здебільшого інклюзії, будівництва ліфтів для таких діток. Рік
часу пішло на корегування проєкту і проходження державної
експертизи, тендери. Тому активна фаза робіт розпочалася
лише у 2021 році. Загальна вартість об'єкту 160 мільйонів
гривень. Понад 80 мільйонів гривень уже використали», –
каже очільник громади Хмельницького.
Навчальний заклад має прийняти 750-800 діток 1-4 класів.
Таким чином суттєво розвантажать 28 школу, де є перенаповнення саме у початковій школі. Також інші школи по мікрорайонах.
Директор компанії забудовника Іван Крутилко каже, що
об’єкт на вулиці Залізняка готовий на 55%. Завершили усі
роботи, пов'язані зі спецроботами, – це опалення, вентиляція, спецзв’язок, електрика. На третьому поверсі завершили стяжку підлоги, перейшли на другий. З 10 квітня
розпочнуть чистові роботи – шпаклювати стіни та стелю,
монтувати ліфти та інше. На вулиці біля школи побудують
мультифутбольний стадіон, площадки для волейболу та
баскетболу, площі для відпочинку. У 2021 році забудовник
має здати об’єкт під ключ, з усіма меблями та технікою.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Стеж за актуальними новинами:

Що заборонено робити колекторам?
Найперше законодавчі зміни забороняють колекторам
здійснювати будь-які дії, які зазіхають на особисту гідність,
права, свободи й власність боржника чи його близьких,
представника, спадкоємця чи поручителя. Зокрема, ставити
під загрозу життя, здоров’я чи ділову репутацію таких осіб, а
також погрожувати їм, шантажувати та вчиняти будь-які інші
протиправні дії. До прикладу, на конвертах або повідомленнях не можна використовувати найменування органів
державної влади, зображення та написи, які можна
сприйняти як погрозу: «виконавчий документ», «рішення про
стягнення», «повідомлення про виселення» тощо.
Колектори мають повідомляти лише правдиву інформацією, адже законотворці заборонили їм вводити людей в
оману щодо розміру простроченої заборгованості й наслідків за невиконання кредитного договору. Наприклад,
щодо можливості адміністративної чи кримінальної відповідальності за дії боржника. А також колектори не повинні
приховувати свій телефон чи адресу електронної пошти.

Також колекторам заборонено взаємодіяти з боржником та
іншими особами в період з 20.00 до 9.00, у вихідні, святкові
та неробочі дні. Крім того, будь-яка взаємодія не може перевищувати два рази на день. А використання функції автоматичного додзвону не повинно перевищувати понад
30 хвилин на добу.
Натомість колектори взагалі не можуть повідомляти про
заборгованість третіх осіб, які не вказані у кредитному договорі. Крім того, колекторським компаніям заборонено обробляти персональну інформацію про третіх осіб та деяку
інформацію про боржників, їхніх рідних чи будь-яких інших
представників. До її переліку належать: графіки роботи,
місце та час відпочинку й зустрічей з рідними або друзями,
поїздки за межі України, стан здоров’я, повідомлення, розміщені у соціальних мережах, політичні та релігійні переконання, членство у партіях і громадських об’єднаннях, а
також фото- та відеоматеріали із зображенням боржника…
Останнє можливе лише за попередньої письмової згоди.
Крім того, у законодавчих змінах передбачено, що колекторська компанія повинна припинити будь-яку взаємодію із
боржником і його представниками з моменту отримання кредитодавцем документів, які свідчать, що така особа є:
1) недієздатною або особою, обмеженою в дієздатності;
2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони
здоров’я;
3) особою з інвалідністю І групи;
4) неповнолітньою особою.
За порушення вимог закону передбачена відповідальність: від штрафів до виключення з Реєстру колекторських
компаній.

Обмеження на продаж заборгованості
споживачів фінпослуг
У пресслужбі НБУ додають, що новий закон встановлює
низку інших вимог. Наприклад, фінансові установи можуть
продавати права вимоги за кредитами споживачів лише
іншій подібній установі, яка має ліцензію на надання позик
або послуг факторингу та перебуває під наглядом Національного банку України. «Крім того, кредитодавець буде
зобов’язаний повідомляти споживачів про відступлення
права вимоги за кредитом упродовж десяти робочих днів», –
зазначили представники НБУ.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Чому не проіндексовані пенсії
держслужбовців?
«Я отримую пенсію як держслужбовець. Пішов на заслужений відпочинок у 2011 році. Відтоді жодного разу мені не
підвищували її розмір. Ось у березні багатьом знову перерахували пенсії. Чому виплати колишнім держслужбовцям
не індексуються?»
«Пенсії держслужбовцям, науковцям, народним депутатам, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, щомісячне довічне грошове утримання суддям у
відставці не підлягають індексації, – пояснює начальник головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександр Крупа. – Для них застосовується
інший механізм нарахування пенсійних виплат, передбачений спеціальними законами. Однак зазначеним особам у
порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році»
(від 20.09.2019 року №124), проведені перерахунки за матеріалами пенсійних справ для визначення розміру пенсії за
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в частині їх розмежування). Якщо в ре-

зультаті перерахунку розмір пенсії за нормами цього Закону
більший за розмір пенсії за спецзаконом, таких осіб автоматично, без звернення пенсіонерів, переведено на пенсію за
Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування». Якщо у таких пенсіонерів є ще стаж, який
можна дорахувати, тоді вони можуть звернутися із заявою
щодо перерахунку пенсії з дорахуванням страхового стажу
та заробітної плати, набутими після призначення пенсії за
спецзаконом. За особою, яка переведена на пенсію за
нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зберігається право перейти згідно з поданою заявою на пенсію за спецзаконом. При цьому пенсія
встановлюється у тому ж розмірі, що і до переведення, з 1-го
числа наступного місяця, у якому надійшла заява».
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

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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давство під час організації роботи та наскільки може проявлятися дискримінація в колективі?

«Система премій та штрафів»
Вже стало нормою, коли роботодавець не вказує точного
рівня заробітної плати та формує її розмір під час домовленостей з конкретним кандидатом. Але коли у вакансії немає
чіткої інформації про систему винагороди і під час розмови з
рекрутером розуміння не з’являється, ймовірно, перед вами
недобросовісний роботодавець. У таких компаніях зарплата
часто нестабільна, вас можуть штрафувати за найменші
промахи, а премії, обіцяні під час співбесіди, видавати лише
у свята. Чесний роботодавець завжди пояснює систему нарахування заробітної плати: говорить про додаткові винагороди, 100% ставку та КРІ.

«Оплата за попереднє навчання»
Кандидат шукає роботу, щоб платили йому, а не навпаки.
Тому, коли вам пропонують оплатити навчання, яке дуже потрібне для виконання робочих завдань, – перед вами
шахраї. Якщо роботодавцю не вистачає ваших вмінь, він
або не пропонує вам роботи, або навчає вас сам, але аж
ніяк не вашим коштом. Тому такі вакансії в принципі не повинні просуватися далі прочитання.

«Ми станемо лідером на ринку через
два роки»

Набір стандартних фраз та відсутність описаних обов’язків можуть бути
ознакою того, що від кандидата приховують справжню суть роботи.
Роботодавці хочуть, щоб кандидати були з ними чесними
на всіх етапах працевлаштування. Хоча самі вони не завжди
відверті з пошукачами. Обман може початися ще з оголошення про роботу. Потрібно окремо звернути увагу на фрази,
що мають насторожити в описі вакансії. Це допоможе не потрапити на вудку нечесних роботодавців з самого початку.

«Досвід неважливий»
Якщо роботодавцю неважливо, чи маєте ви відповідний
досвід і це поєднується з неймовірними умовами роботи та невиправдано високою зарплатнею – з ймовірністю у 90% перед
вами оголошення про роботу від шахрая. Такі вакансії характеризуються низьким критерієм входу – тут потрібні кандидати з
будь-якими побажаннями. До того ж платити обіцяють ледь не
як топ-менеджерам. Якщо ви просунетеся далі прочитання вакансії, то, скоріше за все, вже за першої розмови з рекрутером
вам скажуть, що ви підходите на цю роботу.

«Легка робота», «Вільний графік»

Ці фрази також можуть свідчити про відсутність реальної
роботи та характеризувати роботодавця-шахрая. Окрім
того, набір стандартних фраз та відсутність описаних
обов’язків можуть бути ознакою того, що від кандидата приховують справжню суть роботи. Найчастіше такі методи використовують «роботодавці», які пропонують незаконну діяльність: сфера інтим-послуг, казино, продаж незаконних
товарів тощо.

«Дівчина 18-25 років», «Хлопець 25-30
років», «Без дітей»

Такі фрази говорять про дискримінацію за віковою або
статевою ознакою. Тому навіть якщо робота в цілому вам
підходить, такого роботодавця краще обійти стороною. Бо
сформувавши таке оголошення про роботу, він вже порушив
закон (ст. 2-1 КЗпП). Хто знає, як ще порушується законо-

Це може бути несвідомою брехнею. Адже на етапі створення компанії вірять, що їм вдасться досягти успіху в найкоротші терміни. Але часто цього зробити не вдається і ви,
як працівник такого стартапу, залишаєтеся ні з чим. Звичайно, у разі успіху ви можете отримати набагато більше,
ніж звичайна робота. У таких випадках важливо скрупульозно перевірити інформацію про інвестиції у стартап,
галузь та керівників, які у нього прийшли. Якщо ризики мінімальні, така пропозиція має право на життя.

«kotik@mail.ru»
Інформація про роботодавця, контактну особу у вакансії
дорівняють нулю? Значить, їм є що приховувати. Ще одним
варіантом брехні від такого «роботодавця» може бути наявність інформації про компанію і про сферу діяльності в оголошенні, але під час пошуку в Google виявиться, що такого
підприємства просто не існує. Такі оголошення розраховані
на тих, хто не перейде далі самої вакансії.
Під час прочитання вакансії ви повинні отримати чітке розуміння, чим будете займатися на роботі, що компанія дає
своїм працівникам, у якій галузі вона працює тощо. Якщо
якісь аспекти вам незрозумілі, сміливо уточняйте у рекрутера і відкидайте пропозиції, які здаються підозрілими.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Боротьба офісу з дистанційкою та нові виклики:
якою буде робота у 2021 році
Минулий рік повністю змінив уявлення про традиційну
роботу: тепер для виконання своїх повсякденних обов’язків
не потрібно їздити в офіс чи проводити зустрічі з клієнтами.
Лише 11,6% працівників у світі хочуть повернутися на роботу
в офіс, тому компанії відповідають на такий запит запровадженням дистанційної роботи на постійній основі. В Україні
ситуація схожа. Згідно з опитуванням The Point, на повноцінну офісну працю налаштовані 12,4% працівників, а от
45,9% – хочуть міксувати онлайн та офлайн режими у роботі.
Тож яка ймовірність повноцінного повернення в офіси та як
робота виглядатиме тепер?

Офіс чи дистанційка: що краще?
Навіть для тих, кого повертають на повноцінну роботу в
офіс, звичною така праця не буде. Дистанціювання вже
стало традицією та перекинулося не лише на взаємодію з
незнайомими людьми, а й спілкування з колегами. Тому
зараз в офісах все рідше організовують великі корпоративи,
наради між різними відділеннями чи тренінги для всього колективу.
За правилами працівники повинні були б дотримуватися
маскового режиму в стінах офісу, але на практиці таке зустрічається нечасто.
Дистанційним працівникам зараз не вистачає міжособистісного спілкування з колегами, зустрічей в офлайні з клієнтами та партнерами. Їм набридло планувати відеоконференції, щоб отримати найменшу пораду. Але разом з тим
дистанційна робота дає більше гнучкості у житті, дозволяє
не витрачати час та сили на дорогу до офісу. Після переходу
на дистанційну роботу працівники стали відзначати, що у
них знизився рівень стресу та збільшилося задоволення від
роботи.
Тому поєднувати офісну й дистанційну роботу у світі
прагнуть 72,2% працівників. Компанії, як міжнародні, так і віт-

Стеж за актуальними новинами:

чизняні, у більшості своїй йдуть назустріч працівникам і дозволяють приїжджати в офіси лише у конкретних випадках,
а всі повсякденні робочі завдання розв’язувати з власних
домівок.
Поки важко спрогнозувати, якою буде ситуація після вакцинації та зникнення загрози коронавірусної хвороби. Але
запит працівників на мікс офісної та дистанційної роботи є
вже сьогодні, й роботодавці намагаються відповідати на
нього.

Тренди роботи у новій реальності

Роль команди
У періоди відсутності міжособистісного спілкування ще
ціннішою стала роль команди. Отримати топового працівника вже не так важливо, як зібрати топову команду, яка
здатна кинути виклик конкурентам, знайти рішення усередині свого колективу та здивувати спільним результатом.
Штучний інтелект
У докарантинний період ми боялися роботизації робочих
місць, хвилювалися, що звичні професії замінить штучний
інтелект. Проте реальність виявилася інакшою. Від деяких
посад і справді відмовилися, але з інших причин. Тепер дослідники говорять про роль взаємодії штучного інтелекту та
команд. Саме правильна побудова такої взаємодії допоможе компанії отримати успіх.
Навички як валюта
Працівники, які володіють затребуваними навичками,
будуть диктувати свої умови на ринку праці. Перш за все це
здатність до навчання, можливості швидко змінити кваліфікацію або здобути додаткову.
Турбота про здоров’я
Згадаємо жарти про те, що пандемія нарешті навчила всіх
мити руки. Проте мова йде про турботу не тільки про фізичне здоров’я, а й про психічне. Дистанційна праця та ізо-

Дистанційним працівникам зараз не вистачає
міжособистісного спілкування з колегами,
зустрічей в офлайні з клієнтами та партнерами.
ляція посприяли появі почуття самотності, надмірного навантаження, хвилювань за фізичний стан та наявність
роботи у кризові часи. Тому турбота про здоров’я стане
спадковим трендом і у 2021 році.
Вже рік як ми живемо в новій реальності, але вона все ще
продовжує змінювати повсякденне життя. У 2021 році організація роботи буде схожою на торішню, але ще залишається загадкою, як ми будемо працювати, коли все ж відбудеться масова імунізація населення.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК
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Так само, як і автомобіль «на механіці», автомобіль з коробкою-автоматом може вийти з ладу у дорозі. Але якщо на
місці оживити його не вдасться, набагато складнішою буде
евакуація авто на СТО.
Вибір між евакуатором чи буксиром зводиться до ціни питання: перший варіант легко потягне на декілька тисяч
гривень, а другий може обійтися і безкоштовно, якщо натрапити на душевного водія попутного напрямку.

Як буксирувати авто з
«автоматом»
коробки: вона змащується мастилом, яке подається
насосом і охолоджується за його участі. А насос працює
тільки при працюючому двигуні.
Тому у власника авто, яке треба забрати з місця поломки
методом буксирування, є два варіанти: тягнути автомобіль з
заведеним двигуном або робити це на невеликій швидкості і на
невелику відстань. Зазвичай це 20–40 км/год і 20–40 км, але
обов’язково треба звіритися із заводським мануалом – часто
там можна знайти пряму заборону буксирування на тросі.

Роботизована механіка
Це за суттю звичайна механічна коробка передач (МКП) з
прилаштованими сервоприводами, які переміщують важелі
куліси та зчеплення, має таку саму нейтральну передачу, як
і стара добра «механіка». І в цьому положенні селектора автомобіль можна буксирувати у звичайний спосіб – на тросі.

Преселективний «робот»

Але з іншого боку, буксируванням «на краватці» в автомобілі з автоматичною коробкою передач (АКП) легко спровокувати ремонт на тисячу доларів. Тому потрібно знати подробиці цього процесу, причому – для усіх видів автоматичних трансмісій. Проте спершу попередимо, що мова
йтиме про поломки, не пов’язані з трансмісією та ходовою
частиною, коли буксирування автомобіля стає неможливим
незалежно від типу коробки передач.

Класичний гідромеханічний «автомат»
Взагалі кажучи, автомобілі з класичними «автоматами»
буксирувати не можна. Хоча, як і кожен закон, цей постулат
має застереження: можна, якщо обережно. А якщо необережно, то можна «влетіти» на дорогий ремонт. Заборона
буксирування автомобіля з АКП пояснюється конструкцією

Так звані коробки із двома зчепленнями (DSG, S-tronic,
DCT, Powershift та ін.) хоч і є більшою мірою механічними,
мають певні обмеження щодо буксировки укомплектованого
ними автомобіля. Кожен виробник по-своєму визначає це
питання для різних моделей, але найчастіше буксировка в
принципі дозволяється. Обмеження в залежності від моделі
стосуються як швидкості руху – 15–50 км/год, так і відстані –
15-50 км. Причина та сама, що й в інших трансмісіях: недостатнє змащування.

Коробка варіатор CVT
Це безступенева трансмісія, що передає крутний момент
від двигуна. Незважаючи на свою нескладну в цілому конструкцію, така трансмісія вразлива до багатьох речей, що
стали звичною справою для власників «механіки». Так, змащування такої трансмісії відбувається від насосу тільки під
час роботи двигуна. Відповідно, буксирувати автомобіля з
CVT можна лише при заведеному двигуні. Якщо цю вимогу
проігнорувати, постраждають у першу чергу найдорожчі

П’ятiркa aвтoмoбiлiв, якi зaслyжили
рeпyтaцiю сyпepнaдiйних
Кожен водій хоче, щоб його автомобіль прослужив якомога
довше. Само собою, постійна експлуатація (навіть найправильніша й обережна) сприяє зворотному. Автомобіль поступово стає непридатним і ламається. Однак на ринку час
від часу трапляються авто, які можна було б назвати «безсмертними», настільки надійними вони вийшли у виробників. Продати авто – остання думка, яка виникає у їхніх автовласників.

Toyota Land Cruiser 80

Mercedes-Benz W124

Автомобіль з Німеччини, який не потребує будь-якого
представлення взагалі, особливо для наших автомобілістів.
У світі ходить велика кількість історій про різні автомобілірекордсмени даної моделі. Відомий принаймні один випадок, коли таксист на Mercedes-Benz W124 зміг проїхати
без капітального ремонту 1 млн кілометрів! Втім, у знаменитого 124-го є і мінуси. Похвалити «німця» за хороший і надійний кузов точно не вийде.

Якби Toyota Land Cruiser 80 з’явився на років 500 раніше,
то про надійність цього автомобіля складали б легенди.
Стильний і суворий дизайн автомобіля відмінно доповнюється потужним і надійним силовим агрегатом. Шестициліндровий 4.2-літровий дизель 1HZ – це чи не найкращий
двигун за якістю збірки в історії. Два клапани на циліндр, по
одному розподілвалу, надійний чавунний блок – все це дає
132 кінські сили на виході. Є численні свідчення про те, що
автомобіль обходився без капітального ремонту, проїхавши
500-600 тисяч кілометрів. Окремо в автомобілі радує наявність повного приводу та надійна ходова.

Заборона буксирування автомобіля з АКП
пояснюється конструкцією коробки.
деталі – пас та шківи варіатора. Але часто таким авто взагалі
дозволяється лише затягування тросом на евакуатор – про
це йдеться у штатній інструкції автомобіля.
Ну а для повної впевненості у своїх діях варто заздалегідь, до настання неприємностей, з’ясувати подробиці
щодо буксирування вашої моделі автомобіля. Це можна
зробити у інженерів вашої СТО та в майстрів з ремонту автоматичних трансмісій.
Відмова автомобіля в дорозі може вивести з рівноваги
будь-кого. Тож вибираючи між буксируванням та евакуатором, не поспішайте й намагайтеся діяти зважено, адже від
вашого рішення може залежати ваш сімейний бюджет, а то й
доля всього автомобіля. В тому сенсі, що до СТО ваш несправний автомобіль може прибути не з однією поломкою, а
з двома, друга з яких – дуже недешева у вирішенні проблеми АКП.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Українці збільшили
інтерес до нових
авто: ТОП-5
легковиків березня
У березні цього року в Україні зареєстровано трохи більше
9 тисяч придбаних нових авто. У порівнянні з тим же місяцем
2020-го, коли почав діяти карантин, показник виріс на 45%,
повідомляє «Укравтопром».
У першому кварталі березневі продажі стали найвищими.
Так, в порівнянні з лютим попит виріс на 43%.
Лідером на березневому ринку були автомобілі Renault, як
і роком раніше. П’ятірка найпопулярніших брендів виглядає
таким чином:
1. Renault – 1256 одиниць, що на 3% більше в порівнянні з
березнем 2020-го.

BMW 525 E34
Німецький автопром просто рясніє надійними автомобілями. Дана модель з’явилася у продажу ще в 1987 році.
На той момент BMW 525 E34 зміг запам’ятатися всім численними інноваційними рішеннями. Комфорт повсякденної
їзди досягався за рахунок багатоважільної підвіски та відмінного освітлення. Новітня на момент створення автомобіля «подушка» значно підвищила безпеку водія і пасажирів. У рух німецький автомобіль приводився агрегатом
М50, який міг працювати 400, 500, а то і всі 600 тисяч кілометрів без ремонту.

Audi 100

Toyota Mark II
Кажучи про цей автомобіль, в першу чергу згадують
модель з двигуном 1GZGTI з робочим об’ємом 2.5 літра й
віддачею в 280 кінських сил. В двигуні використовується чавунний блок, який відрізняється надійністю і великим тюнінгпотенціалом. Агрегат здатний працювати без великого ремонту протягом 400-500 тисяч кілометрів. Окремо в автомобілі потрібно похвалити дійсно розкішне оснащення (для
своїх років). Є навіть крісло з електрорегулюванням.

Стеж за актуальними новинами:

Незважаючи на відверто дивний зовнішній вигляд, даний
автомобіль в першу чергу відрізняється добротним аеродинамічним коефіцієнтом опору, який становить 0.30 пунктів. У
автомобіля була розкішна обробка і 570-літровий багажник.
Повний привід Quattro навіть за сьогоднішніми мірками виглядає дуже надійним. З 1985 року випускалися моделі з
оцинкованим кузовом, а також можливістю блокування міжосьового і міжколісного диференціалів натисканням кнопки.
https://mmr.net.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

2. Toyota – 1171 од., зростання на 77%.
3. KIA – 646 од., збільшення на 12%.
4. Skoda – 627 од., в 2,3 рази більше.
5. Volkswagen – 525 од.
Також популярністю користувалися нові автомобілі
Hyundai, Nissan, Chery, Suzuki і Mitsubishi.
У березні бестселером став Toyota RAV4 з показником
644 продажів.
Всього з початку року українці придбали 21,1 тисяч нових
легковиків. Результат покращився на 4%, якщо порівнювати
з першим кварталом 2020-го.
Нагадаємо, в лютому українці придбали на вторинному
ринку 809 легкових електромобілів, з яких внутрішні продажі
склали 343 одиниць. Імпорт – 466 автомобілів. При цьому в
лютому нових електромобілів було зареєстровано лише
59 одиниць.
https://ubr.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

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, ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ, Ô²ÍÀÍÑÈ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ

ÐÎÁÎÒÀ
Áóõãàëòåð çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
(ïðåñåðâè, ñàëàòè).
Òåë.0-98-839-57-08.

Çäàì
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
Ãðå÷àíè áëèæíi (íàâïðîòè ïàðêó),
2/9,
ìåáëüîâàíà,
òåëåâiçîð,
õîëîäèëüíèê,
íåìàº
ïðàëüíî¿
ìàøèíè, 3.300 ãðí., + ê/ï. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-96-517-36-34.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,
îôiñíi
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,
îôiñíi
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.

ÑÒ²Ë ÇÍÀÕ²ÄÎÊ
Çàãóáèâ

Çàãóáëåíèé ïàñïîðò (id-êàðòêà)
íà
ïðîñïåêòi
Ìèðó
íà
iì’ÿ
Âiëü÷èíñüêî¿ Âiêòîði¿ Âàëåði¿âíè
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.
Òåë.0-98-674-90-90.

Âîäié íà ÊÐÀÇ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ìîæëèâî ïåíñiéíîãî âiêó.
Òåë.0-97-949-43-69, 0-66-992-12-23.
Êðàíiâíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-97-949-43-69,
0-66-992-12-23.

Ïðàñóâàëüíèöÿ
ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-609-00-75.
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ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Ãîñïîäàð â áóäèíêó: ðåìîíò
ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè, ìåáëiâ, çàìiíà
çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi ðîáîòè.
Òåë.0-68-042-72-68.
Äîìàøíié ìàéñòåð: âñòàíîâëåííÿ
äâåðåé, ìîíòàæ/äåìîíòàæ, âiäêîñè,
øïàëåðè,
ñàíòåõíiêà,
åëåêòðèêà.
ßêiñíî. Íàäiéíî. Òåë.067-192-48-14.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

IÍØÅ

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-97-949-43-69,
0-66-992-12-23.
Ñòîðîæ, áåç ø/ç, çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ãðàôiê: äîáà
÷åðåç
äâi,
ì-í
Ëåçíåâå.
Òåë.0-97-240-44-50.

Âñi âèäè ïðèáèðàííÿ:
ãåíåðàëüíå, ìèòòÿ âiêîí,
ôàñàäiâ, êîñìåòè÷íå,
ïiñëÿ ðåìîíòó.
Ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-98-076-29-92.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Çäàì
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
Âèñòàâêà,
âóë.Ñâîáîäè.
Òåë.0-67-736-21-03.
Çäàì êiìíàòó, Ðàêîâå, äëÿ
äiâ÷èíè. Òåë.0-96-755-73-21.

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
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.0-97-495-25-92.

Ôiíàíñè i îáëiê

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóõãàëòåð ìàòåðiàëüíîãî ñòîëó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-50-376-75-37.
Áóõãàëòåð, ºäèíèé, íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Åêñïåðò ç êðåäèòóâàííÿ,
äîäàòêîâèé çàðîáiòîê.
Òåë.0-97-844-26-20.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá, çäà÷à
çâiòíîñòi,
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-275-33-49.

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, íà
áóäü-ÿêié ñèñòåìi
îïîäàòêóâàííÿ (âiääàëåíà
ðîáîòà). Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.
Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, ÒÎÂ, ÏÏ çà
ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü.
Òåë.:0-68-202-99-57, 0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.

Áóõãàëòåðà. Âåäåííÿ þðèäè÷íèõ
îñiá òà ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü).
Äîñâiä,
ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.
ÏÏ
“Óíiâåðñàëüíi
ôiíàíñîâi
ðiøåííÿ” øóêàº êëiºíòiâ (ÒÎÂ, ÏÏ,
ÔÎÏiâ, ïðèâàòíèõ îñiá) äëÿ íàäàííÿ
áóõïîñëóã, ôiíàíñîâèõ êîíñóëüòàöié,
ïðîâåäåííÿ
çîâíiøíüîãî
àóäèòó
áiçíåñó. Òåë.0-67-675-08-86.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåäñåñòðà çàïðîøóºòüñÿ
ó ñòîìàòîëîãi÷íèé
êàáiíåò “Ñiìåéíà
ñòîìàòîëîãiÿ”.
Òåë.:0-67-299-88-44,
0-68-048-53-04.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.
Ñåñòðà ìåäè÷íà çàïðîøóºòüñÿ â
ìàíiïóëÿöiéíèé
êàáiíåò.
Òåë.0-67-354-08-12.
Ñåñòðà ìåäè÷íà çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî
ÒÎÂ
“ÒÑÖ
”Êîîïåðàòîð". Òåë.0-97-569-02-51.

Ñåñòðà ìåäè÷íà òà
ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ â êîìàíäó
â ìåäè÷íó ëàáîðàòîðiþ
CSD. Òåëåôîí äëÿ
äîâiäîê: 0-67-721-49-88.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ñåñòðè ìåäè÷íî¿, º ñòàæ
ðîáîòè.
Òåë.0-68-712-55-76.

Ïñèõîëîãè.
Ñîöiàëüíà,
âîëîíòåðñüêà
ñôåðè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïñèõîëîã âiääiëó
ñîöiàëüíî-âèõîâíî¿ òà
ïñèõîëîãi÷íî¿ ðîáîòè.
Âèìîãè: ïñèõîëîãi÷íà
(ïåäàãîãi÷íà) îñâiòà.
Òåë.0-67-311-24-27.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Iíæåíåðà-åêîëîãà,
õëîïåöü, 27 ð., áåç ä/ð.
Òåë.:0-67-346-57-51,
0-68-421-42-91.

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ëîãiñò çàïðîøóºòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ãðàôiê 3/3,
íåïîâíîé ðîáî÷èé äåíü,
âîäiéñüêi ïðàâà,
ç/ï âiä 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-676-80-63.
Ìåíåäæåð
iíòåðíåò-ìàãàçèíó,
âiääàëåíà ðîáîòà,
ç/ï âiä 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-388-38-85.

Îïåðàòîð-äèñïåò÷åð
ïðèéîìó
çàìîâëåíü,
ïðèâàòíà ïåêàðíÿ
(õëiáîáóëî÷íi
âèðîáè).
Òåë.0-97-177-80-70.
Îôiñ-ìåíåäæåð,
çíàííÿ ÏÊ,
êîìóíiêàáåëüíiñòü,
áàæàííÿ
ïðàöþâàòè,
ðîçâèâàòèñÿ,
çàðîáëÿòè.
Òåë.067-850-09-05.

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR
Çàïðîøóþòüñÿ
Øóêàºìî ìåíåäæåðà ç
ïðîäàæó ðåêëàìè - àêòèâíó
ëþäèíó, ÿêà ïðàãíå
âäîñêîíàëþâàòèñü òà
äîñÿãàòè ñâîº¿ ìåòè ðàçîì
ç êîìàíäîþ “ª”. Îñíîâíi
îáîâ’ÿçêè: ïðîäàæ ðåêëàìè
íà iíòåðíåò-âèäàííÿõ
(áàíåðíà, òèçåðíà, íàòèâíà
ðåêëàìà, ñïåöïðîºêòè òà
iíøå) òà â äðóêîâàíèõ
âèäàííÿõ (òèæíåâi,
ìiñÿ÷íi). Ôîðìóâàííÿ
ðåêëàìíèõ ïîñëóã, öií,
ïàêåòíèõ ïðîïîçèöié.
Óìîâè ðîáîòè: îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
êîíêóðåíòíà çàðîáiòíà
ïëàòà (çà ðåçóëüòàòàìè
ñïiâáåñiäè); êîìôîðòíi
óìîâè ïðàöi. Äëÿ ðåçþìå:
hr@ye.ua Çàïèñ íà
ñïiâáåñiäó çà
òåë.0-67-776-39-26.
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Àãåíò òîðãîâèé áåç
âëàñíîãî àâòî, ç ä/ð,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè, ç/ï
- ñòàâêà, + áîíóñè, îôiöiéíî. Òåë.:067-311-48-12,
097-205-52-66.
Àãåíòè òîðãîâi, ç/ï âiä
15.000 ãðí./ìiñ., ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà.
Òåë.0-68-396-91-47.
Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé, ç
âëàñíèì àâòî, çàïðîøóºòüñÿ â êîíäèòåðñüêó
äèñòðèáóöiéíó êîìïàíiþ.
Áàæàíî ä/ð.
Òåë.0-67-966-61-53.

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò
Øóêàþ ðîáîòó
Ìàñàæèñòêà
øóêàº
Òåë.0-68-176-07-35.

ðîáîòó.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ç òðàâíÿ ïî
âåðåñåíü, â ïàíñiîíàò â
ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.:0-67-384-37-23,
0-97-392-97-85.
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
ó ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-47-48.

Ïðàöiâíèêè çàëó
Áàðìåíè, îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ðåñòîðàí (öåíòð).
Òåë.0-68-704-96-71, Îëåíà.

Áàðìåíè, îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëî íàäàºòüñÿ.
Òåë.0-97-163-37-84.
Â êàôå “Äâà ãóñÿ”
çàïðîøóþòüñÿ îôiöiàíòè,
ìîæëèâî, áåç äîñâiäó
ðîáîòè, ìîæëèâî,
ñòóäåíòè.
Òåë.0-97-563-28-36.
Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-98-880-92-98.

Îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó
ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-894-80-31.

Iíøi ñïåöiàëiñòè

Ïîñóäîìèéíèöþ-ïðèáèðàëüíèöþ çàïðîøóºìî ó
ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi i
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.068-520-72-70.

Ïðàöiâíèê ïî
ãîñïîäàðñòâó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
êàôå çà ìiñòîì,
ïîäîáîâèé ãðàôiê.
Òåë.0-67-368-20-00.

Ïðîäàâåöü, ïåêàð, êóõàð,
ïðèáèðàëüíèöÿ òà
ðiçíîðîáî÷èé íà ëiòíié
ïåðiîä, íà ìîðå â ñìò
Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-239-19-81.

Ðiçíîðîáî÷èé-ìàíãàëüíèê
ó ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.0-68-520-72-70.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-388-38-85.
Êóõàð òà îôiöiàíò çàïðîøóþòüñÿ â áàð, Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà,42/1.
Òåë.0-67-382-22-20.
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
ðåñòîðàí (öåíòð). Òåë.0-68-704-96-71,
Îëåíà.

Ïiöàéîëè, ñóøèñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ìåðåæó ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-134-24-58.
Ïiöàéîëî-áàðèñòà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
â ïiöåðiþ-êàâ’ÿðíþ.
Òåë.0-95-948-21-90.

Çàïðîøóþòüñÿ
Êîïòèëüíèê ðèáè çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-67-984-10-14.

Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïåêàðíþ (âèïi÷êà
õà÷àïóði, õëiáà).
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.
Òåë.0-67-909-47-98.
Ïðàöiâíèêè íà
ôîðìóâàííÿ òà âèïiêàííÿ
âèðîáiâ çàïðîøóþòüñÿ â
ïåêàðíþ-öåõ.
Òåë.0-67-380-00-68,
ïiñëÿ 14.00.

Ñiëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî.
Ôåðìåðñòâî
Çàïðîøóþòüñÿ

Ïîìi÷íèê êóõàðÿ
(âèãîòîâëåííÿ øàóðìè),
Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.

Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ñâèíîôåðìó, ç/ï âiä 5.000 ãðí.,
ñ.Ìîëîìîëèíöi. Õìåëüíèöüêèé ð-í.
Òåë.0-96-657-74-13.

Òåõíîëîã, êîíäèòåð,
ïåêàð, ïiöàéîëà, êóõàð
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â êàôå-ïåêàðíþ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãiäíà
ç/ï, õàð÷óâàííÿ çà
ðàõóíîê çàêëàäó,
ñîöiàëüíèé ïàêåò.
Òåë.0-97-353-74-69.

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Òîðãiâëÿ

Ìåíåäæåð
ç
ïðîäàæó
ñiëüãîñïòåõíiêè. Òåë.0-97-555-63-63.

Âîäié-åêñïåäèòîð ïî
ìiñòó, ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, äîñâiä
ðîáîòè îáîâ`ÿçêîâèé,
ãðàôiê ðîáîòè:
8.00-18.00, Ñá., Íä. âèõiäíi, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ (âiä 550
ãðí./äåíü).
Òåë.0-67-358-09-16.
Åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ,
ç
âîäiéñüêèì ïîñâiä÷åííÿì (ôðóêòè,
îâî÷i),
ç/ï
âiä
10.000
ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.
Åêñïåäèòîðè
äëÿ ðîçâåçåííÿ
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ (ïèâî, âîäà), ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.0-97-318-94-62.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ç äîñâiäîì ðîáîòè.
Òåë.0-67-287-32-47.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ â íîâèé
ðèáíèé ìàãàçèí, âóë.Çàði÷àíñüêà.
Òåë.0-67-984-10-14.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí
ïî
âóë.Iíñòèòóòñüêà. Âèìîãè: ïîðÿäíiñòü,
÷åñíiñòü. Òåë.0-68-205-99-53.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
çàëiçíè÷íèé âîêçàë.
Òåë.0-67-262-70-06.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-381-79-36.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-67-382-33-04.
Ïðîäàâåöü, ïîðÿäíèé, â
êîíäèòåðñüêèé ìàãàçèí,
ãðàôiê: 9.00-22.00, ç/ï 350 ãðí. (ñòàâêà) + %,
Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïðîäàâöi ç äîñâiäîì, çi
çíàííÿì òîâàðó ó çâ’ÿçêó
ç âiäêðèòòÿì íîâîãî
ìàãàçèíó ºâðîïåéñüêî¿
ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-68-525-82-05.
Ïðîäàâöi ÷åñíi, ïîðÿäíi,
âiäïîâiäàëüíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ð-íè Òåìï, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-384-34-34.
Ïðîäàâöi, âiäïîâiäàëüíi,
çàïðîøóþòüñÿ â ìàãàçèí
“Ì’ÿñíèé ìàéñòåð”,
îôiöiéíî, ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-98-709-00-45.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êiîñê, ç/ï âiä
400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.
Ïðîäàâåöü â êiîñê
(äîìàøíi ìëèíöi),
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-98-252-85-56.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê “Ðàíêîâèé”,
áàæàíî çi ñòàæåì ðîáîòè íà ðèíêó.
Çàðïëàòó òà ãðàôiê çàïèòóéòå çà
òåë.0-67-282-71-03.
Ïðîäàâåöü
êàâè
òà
÷àþ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ìîæëèâî,
áåç
äîñâiäó,
ãðàôiê
ðîáîòè:
7.00-21.00, 2/2, âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-97-021-37-31.

Ïðîäàâåöü ÷àþ, êàâè,
“õîò-äîãiâ” çàïðîøóºòüñÿ
ó êiîñê, ç/ï - 250
ãðí./äåíü + % âiä
ïðîäàæiâ.
Òåë.0-97-503-16-22.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, ç/ï
âiä 8.000 ãðí. Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ó ìåáëåâèé
ñàëîí.
Êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âìiííÿ ïðàöþâàòè ç
êëiºíòîì, ç/ï âèñîêà, çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:068-044-54-59,
097-179-36-36.
Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà
ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ïðåäñòàâíèêà
òîðãîâîãî,
ñóïåðâàéçåðà,
êåðiâíèêà
ôiëi¿,
÷îëîâiê, 40 ðîêiâ. Òåë.0-99-321-64-58.
Ïðîäàâöÿ ïðîä- òà íåïðîäòîâàðiâ.
Æiíêà, 38 ðîêiâ. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-96-896-70-35.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié ç âëàñíèì ëåãêîâèì
àâòî, äîñòàâêà ïðîäóêòiâ
ïî ìiñòó.
Òåë.0-97-771-15-41
Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-97-733-77-37.

Âîäi¿ ìiêðîàâòîáóñiâ, àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
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 êàò."D", íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-767-17-75.
Âîäié
êàòåãîði¿
ìiæîáëàñíèé
Òåë.0-96-451-69-18.

“D”
íà
ìàðøðóò.

Âîäié íà ÃÀÇåëü,
çàïðîøóºòüñÿ ó ìåáëåâèé
ñàëîí íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï âiä 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-650-58-53.
Âîäié
íà
ìàðøðóòêó
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé, ç äîñâiäîì ðîáîòè
íà ìàðøðóòöi. Òåë.:0-97-124-62-89,
0-73-110-84-18.
Âîäié
íà
ìàðøðóòíå
òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.
Âîäié-âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.

Âîäié-åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-231-59-64,
0-96-924-36-94, ç 10.00
äî 16.00.
Âîäié, êàò."Â", ó
ïðèâàòíó ïåêàðíþ,
ðîçâåçåííÿ õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ.
Òåë.097-177-80-70.
Âîäié, êàò."Ä", çàïðîøóºòüñÿ íà
ìàðøðóò
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-205-51-45.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ êàò."Å" (áåíçîâîç,
ãàçîâîç, çåðíîâîç), ç/ï 33.000 ãðí., ñìò
Âiíüêiâöi.
Òåë.0-67-354-06-73.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “Ñ” “Å” ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà
àâòîìîáiëü-ñàìîñêèä, ç/ï
15.000-30.000 ãðí.
Òåë.0-97-720-57-94.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, äîáîâi,
ñîöïàêåò.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäié (ùåáíåâiç)
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
êàò."Ñ", “Å”,
îáîâ’ÿçêîâî äîñâiä íà
ñàìîñêèäi,
ç/ï - 10%, 200 ãðí./äîáîâi
(25.000 ãðí./ìiñ).
Òåë.0-67-327-12-01.
Âîäié
êàò."ÂÑ",
Òåë.0-67-736-07-69.

ïî

Óêðà¿íi.

Âîäié êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.

Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-771-33-88.
Âîäié êàò."Å", çåðíîâîç,
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-67-767-17-75.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó, ç
ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàò."ÑÅ", Ðåíî
Ïðåìióì ªâðî-5,
íàïiâïðè÷iï “ìiøîê”.
Ðîáîòà ç âè¿çäîì çà
êîðäîí.
Òåë.0-98-092-48-55.
Âîäié êàòåãîði¿ “Å”, âèñîêà ç/ï, ñá-íä - âèõiäíi,
ðîáîòà ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-672-06-35.
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,
ç/ï
18.000-30.000
ãðí.
Òåë.0-96-335-63-48.

Âîäié, êàò. “ÑÅ”, ç
äîñâiäîì ðîáîòè, ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-97-793-22-38.
Âîäié, êàò.:"Ñ", “Å”,
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Âîäié, ôóðà 20 ò, ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-382-20-72.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åêñêàâàòîðíèê,
ãðåéäåðèñò, ìàøèíiñò
äîðîæíiõ ìàøèí
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-479-65-00.
Êîìáàéíåð, ç ä/ð â
ñiëüãîñïòåõíiöi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Ìàøèíiñò àâòîâèøêè
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï 10.000 ãðí.,
òåðìiíîâî. Òåë.:67-41-40,
0-67-250-33-61,
0-67-250-33-62.
Ìàøèíiñò åêñêàâàòîðà
JCB 3ÑÕ, ç äîñâiäîì
ðîáîòè.
Òåë.0-67-383-25-62.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäiÿ, âëàñíèé ë/à (óíiâåðñàë).
Òåë.0-67-123-68-88.
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, º âñi êàòåãîð¿¿, áàæàíî íà
ë/à àáî äî 6 ò. Òåë.0-67-123-68-88.
×îëîâiê ç âëàñíèì àâòîìîáiëåì
Ôiàò Äîáëî (ðåôðèæåðàòîð) øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-68-301-58-20,
Âîëîäèìèð.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîåëåêòðèê, ñëþñàð, ìåõàíiêè,
çàïðîøóþòüñÿ â àâòîáóñíèé ïàðê íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-380-96-76, 050-376-49-90.
Àâòîñëþñàð,
âîäié.
Òåë.0-67-382-22-92.
Àâòîñëþñàði,
àâòîåëåêòðèêè,
àâòîçâàðþâàëüíèêè, ôàðáóâàëüíèêè
àâòîáóñiâ ç äîñâiäîì â ãàëóçi ðåìîíòó
àâòîìîáiëiâ
(áàæàíî
àâòîáóñiâ).
Ãàðàíòóºìî âèñîêó çàðîáiòíó ïëàòó çà
âèñîêèé
ïðîôåñiîíàëiçì
òà
äîñÿãíåíèé
ðåçóëüòàò.
Òåë.:0-67-929-15-02, 0-97-587-66-48.
Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê çàïðî
øóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
àâòîìàéñòåðíþ. Òåë.0-97-564-35-18.

Çâàðþâàëüíèê-ìàéñòåð ç
ôàðáóâàííÿ àâòîìîáiëiâ.
Òåë.0-97-177-80-70.
Çâàðþâàëüíèê, àâòîñëþñàð çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ â àâòîñåðâiñ ç
îáñëóãîâóâàííÿ
âàíòàæíèõ àâòî.
Òåë.0-67-383-11-14.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèêè âåëèêîãàáàðèòíîãî
òðàíñïîðòó íà ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç
ø/ç, ãðàôiê ç 8:00 äî 17:00, Ëåçíåâå.
Òåë.0-97-240-44-50.

Ìèéíèêà â àâòîcàëîí
(Ëüâiâñüêå øîñå), ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ. Ãðàôiê
ðîáîòè ç 900 äî 18.00.
Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àâòîñëþñàðÿ, ðåìîíò õîäîâî¿ ë/à
òà ìiêðîàâòîáóñiâ. Òåë.0-67-123-68-88.

Áóäiâíèöòâî

Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áðèãàäà áóäiâåëüíèêiâ
äëÿ áóäiâíèöòâà “ïiä
êëþ÷” â ì.Îäåñà,
ïðèâàòíèé ñåêòîð.
Òåë.0-95-129-58-76.
Áðèãàäó ìóëÿðiâ òà
áåòîíÿðiâ çàïðîøóº íà
ðîáîòó ïiäïðèºìñòâî.
Îïëàòà ïðàöi äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-382-60-13, ç
9.00-18.00.
Âèêîíðîá (âèêîíàâåöü
ðîáiò) çàïðîøóºòüñÿ íà
áóäiâíèöòâî. Îïëàòà
ïðàöi äîãîâiðíà.
Çâåðòàòèñü çà
òåë.0-67-382-60-13.
Ìîíîëiòíèêè, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóþòüñÿ íà áóäiâíèöòâî. Ãðàôiê:
Ïí-Ñá, çàðïëàòà çà äîìîâëåíiñòþ.
Äåòàëi çà òåëåôîíîì: 0-96-372-51-61.
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.
Ïiäñîáíèê áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-96-348-35-42.
Ïiäñîáíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó (áðóêiâêà). Òåë.0-96-046-68-96.
Ïðàöiâíèêè âñiõ ñïåöiàëüíîñòåé
çàïðîøóþòüñÿ
íà
áóäiâíèöòâî.
Òåë.0-96-898-68-57.

Ðîáiòíèêè ïiäñîáíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî. Îïëàòà
ïðàöi äîãîâiðíà.
Çâåðòàòèñü çà
òåë.0-67-975-17-03.
Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ
ïðîôåñié çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âèñîêà. Òåë.
097-129-27-15 (Viber).

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê 5-ãî ðîçðÿäó, ç
ïðîæèâàííÿì (Êè¿âñüêà
îáëàñòü), áåç ø/ç, ç/ï 13.000 ãðí.
Òåë.0-96-776-86-37,
Äàðèíà.

Åëåêòðèê çàïðîøóºòüñÿ. Ãðàôiê:
Ïí-Ñá, îïëàòà çà äîìîâëåíiñòþ, ïî
ôàêòó
âèêîíàíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-96-372-51-61.
Åëåêòðîìåõàíiê
ç
ëiôòiâ,
îáîâ’ÿçêè: òåõíi÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
ëiôòiâ, õîðîøèé êîëåêòèâ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ç/ï 10.000-15.000 ãðí., email budfal@gmail.com Òåë.0-96-199-46-06.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèêè äîðîæíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-479-65-00.
Ðiçíîðîáî÷i
âiäïîâiäàëüíi,
ïîðÿäíi, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê íà
áóäiâíèöòâî. Ãðàôiê: Ïí-Ñá, ìîæëèâèé
âèõiä íà ðîáîòó ó íåäiëþ. Ïëàòà
ðàõóºòüñÿ êîæíîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê â
êiíöi
òèæíÿ.
Äåòàëüíiøå
çà
òåëåôîíîì: 0-96-372-51-61.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóäiâåëüíèê-îçäîáëþâàëüíèê øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-528-29-07.
Øóêàþ ðîáîòó ïîêðiâåëüíèêà,
áóäiâåëüíèêà,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-98-793-74-68.

Âèðîáíè÷à
ñôåðà

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãàçîçâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.
Ãàçîðiçàëüíèê òà ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-509-72-98.

Iíæåíåð-ìåõàíiê iç
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.

Àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
çíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ. Êîïàííÿ
ãîðîäiâ, òðàíøåé.
Òåë.0-98-257-81-83.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåáëÿði êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-380-00-40.
Ñòîëÿð íà ïiäïðèºìñòâî,
ç/ï - 17.000 ãðí.
Òåë.0-96-020-30-30.
Ñòîëÿð
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
çàðïëàòà âèñîêà (âiä âèðîáiòêó).
Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-98-942-20-14.
Ñòîëÿð, ç äîñâiäîì ðîáîòè, ç/ï âiä
12.000 ãðí. Òåë.0-68-112-75-36.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè, çàêðiéíèêè, ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê
êâàëiôiêîâàíèé
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé öåõ, ÒÖ
“Ðiêî”, ãðàôiê: ïí-ïò, ç 9:00 äî 18:00.
Òåë.0-96-877-53-44.

Êîíñòðóêòîð-ìîäåëüºð ç
íàâè÷êàìè êîìï’þòåðíî¿
ðîçðîáêè ëåêàë, ð-í
àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-97-942-90-71.

Ìàéñòåð
òà
ñëþñàði
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò
çàïðîøóþòüñÿ íà ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.

Êîíñòðóêòîð-òåõíîëîã ç
äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-98-311-08-08.

Ïðàöiâíèêè â öåõ ç
îáðîáëåííÿ
òîíêîëèñòîâîãî ìåòàëó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ,
iíîãîðîäíiì íàäàºìî
æèòëî, Ãðå÷àíè.
Òåë.098-060-91-15.

Êîíñòðóêòîð-òåõíîëîã
çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
ðîçðîáêè ëåêàë òà
âiäøèâàííÿ çðàçêiâ
âäîìà. Òåë.
097-135-46-91, Iâàí.

Ñëþñàð-ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.
Ñòðîïàëüíèê-êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ìåòàëîáàçó, îôiöiéíî,
ñîöïàêåò, ç/ï - 10.000
ãðí. Òåë.0-97-354-44-42.
Õîëîäèëüùèê çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-98-839-57-08.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äâi
æiíêè
øóêàþòü
ðîáîòó
ïàêóâàëüíèöi àáî êîìïëåêòóâàëüíèöi.
Òåë.0-67-77-406-54.
Çàâiäóâà÷à
ñêëàäó.
Äîñâiä.
Ïðîãðàìà “1Ñ”. Òåë.0-67-392-28-21.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í
“Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.
!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, íîâèé öåõ
(òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè
â øâåéíèé öåõ,
òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.097-263-80-98.

ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ØÂÅÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, çàðïëàòà
âèñîêà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.068-045-63-46.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â àòåëüº,
ðåìîíò
îäÿãó,
Öåíòð.
Òåë.0-68-786-74-53.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ãàðíi
óìîâè, äðóæíié êîëåêòèâ,
ç/ï ãiäíà.
Òåë.0-63-667-19-82,
0-96-136-01-82.
Øâà÷êè â öåõ äëÿ ïîøèòòÿ
òåêñòèëþ,
çàâàíòàæåíiñòü
öåõó
ïîñòiéíà.
Çíàõîäèìîñÿ
áiëÿ
àâòîâîêçàëó ¹1. Òåë.0-97-514-90-99.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ç/ï âèñîêà,
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-354-23-97.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ñòàáiëüíà
ç/ï. Òåë.0-96-477-85-40.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Íîâå îáëàäíàííÿ, ìàøèíêè-àâòîìàòè,
ìàñïîøèòòÿ,
ð-í
çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó. Òåë.0-98-686-70-33.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà øâåéíå ïiäïðèºìñòâî ó
çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
áàæàíî ç ä/ð, ÿêi ìîæóòü
øâèäêî i ÿêiñíî
âèêîíóâàòè ðîáîòó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ.
Âèìîãè: óâàæíiñòü,
äèñöèïëiíîâàíiñòü,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè,
çàðîáëÿòè. Óìîâè ðîáîòè:
5-äåííèé ðîáî÷èé
òèæäåíü, 8-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü,
ïîîïåðàöiéíà îïëàòà.
Òåë.0-67-800-31-00.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi íà øâåéíå
âèðîáíèöòâî (ëåãêèé æiíî÷ié îäÿã),
ç/ï ùîòèæíåâà, çóïèíêà “Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”. Òåë.096-312-69-48.

Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè,
âóë.Òðàíñïîðòíà,26.
Òåë.0-97-287-73-25.
Øâà÷êè
òà
îâåðëîæíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ïðîñïåêò
Ìèðó. Òåë.0-67-998-98-52.

Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, àâòîâîêçàë
¹1. Òåë.0-97-808-90-02.
Øâà÷êè, ïàêóâàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ç ä/ð, ïîñòiëüíà áiëèçíà,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Äóáîâå.
Òåë.0-96-647-42-16.
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.
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Øâà÷êè, â öåõ ç ïîøèòòÿ òåêñòèëþ,
çàâàíòàæåíiñòü
öåõó
ïîñòiéíà.
Çíàõîäèìîñÿ áiëÿ àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-95-944-55-09.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöÿ ïðîôåñiéíà ó
øâåéíèé ìiíiöåõ, òðèêîòàæ, ñïiäíèöi,
ð-í “Çàãîòçåðíî”. Òåë.0-98-322-65-22.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Øâà÷êè-íàäîìíèöi,
ïðÿìîñòðî÷êà,
îâåðëîê
4-íèòêà,
ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-98-431-02-92.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çàãîòiâåëüíèê
âåðõó
âçóòòÿ
(øâà÷êà) òà çàêðiéíèê ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ. Ðîáîòà ïîñòiéíà,
ç/ï
âiä
10.000
ãðí.
Òåë.:0-68-217-59-79, 0-68-709-96-91.

Ðîçêðiéíèêè øêiðè òà
õóòðà íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.
×îáîòàði çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.
×îáîòàði, ðîçêðiéíèê øêiðè òà
õóòðà, çàãîòiâåëüíèê âåðõó âçóòòÿ ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
æiíî÷îãî
øêiðÿíîãî
âçóòòÿ.
Òåë.0-97-155-71-23.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà

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

Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ çà ìiñòîì.
Òåë.0-67-270-34-92.
Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êàôå çà
ìiñòîì, ïîäîáîâèé
ãðàôiê.
Òåë.0-67-368-20-00.
Îõîðîíåöü íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàôiê:
äîáà ÷åðåç äâi, ç/ï 6.500 ãðí.
Òåë.0-67-514-59-89.
Îõîðîíåöü íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äîáà
÷åðåç äâi, ç/ï - 6.500 ãðí.
Òåë.067-514-59-89.
Îõîðîíåöü, 1/2, ãàðíi óìîâè,
òåðèòîðiÿ
ç-äó
“Òåìï”.
Òåë.0-67-771-31-03.
Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ â êàôå,
öåíòð
ìiñòà.
Òåë.:0-67-381-10-81,
0-67-312-70-34.
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Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-408-58-67.
Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ ó
ñêëàä-ìàãàçèí ãóðòîâî¿ òîðãiâëi, ðèíîê
“Äóáîâî”. Òåë.0-68-013-55-59.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèê ïiäñîáíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ÀÇÑ .
Òåë.0-50-412-17-41.
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.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-98-527-65-65.

Äîìàøíié ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ ñâî¿õ
áàòüêiâ òåðìiíîâî
çàïðîøóºìî íà ðîáîòó,
ì.Õìåëüíèöüêèé, ç
ïðîæèâàííÿì òà
õàð÷óâàííÿì,
9.000 ãðí./ìiñ.
(300 ãðí./äîáà). Ìàìà ç
äåìåíöiºþ. Òàòî
ñàìîîáñëóãîâóºòüñÿ.
Ìîæëèâèé ïîçìiííèé
âàðiàíò - 2/2 òèæíi.
Òåë.0-96-811-90-00,
Ëàðèñà Îëåêñi¿âíà.
Ïîìi÷íèê
ïî
ãîñïîäàðñòâó
(ñàäiâíèê,
áäæîëÿð).
Òåë.0-67-382-22-92.
Ïîìi÷íèê ïî ãîñïîäàðñòâó íà
âëàñíîìó àâòî, äîñòàâêà ïðîäóêòiâ.
Òåë.0-98-637-18-17.
Ïîìi÷íèê ïî äîìîãîñïîäàðñòâó â
ïðèâàòíèé áóäèíîê, 4 äíi íà òèæäåíü,
ïëàâàþ÷èé ãðàôiê, ç/ï - 3.000 ãðí.
Òåë.0-98-915-41-93.
Õàòíÿ ðîáiòíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ.
Òåë.0-98-637-18-17.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Âåëèêèé äîñâiä.
Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó, º äîñâiä. Æiíêà, 59
ðîêiâ. Òåë.0-96-159-40-95, Ëàðèñà.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi ëiòíiõ ëþäåé, º
äîñâiä. Ùîá äiçíàòèñÿ áiëüøå,
òåëåôîíóéòå
çà
íîìåðîì:
0-97-908-81-23, Âàëåíòèíà Àíòîíiâíà.
Äîãëÿäàëüíèöi, º äîñâiä ðîáîòè,
öiëîäîáîâî,
+
ií’ºêöi¿.
Òåë.0-67-286-09-49.
Äîãëÿäàëüíèöi, øóêàþ ðîáîòó.
Òåë.0-98-295-98-04.
Íÿíi
äëÿ
äèòèíè.
Òåë.0-63-948-96-98.
Íÿíi ç äèòèíîþ âiä 3 ðîêiâ, àáî
ó÷íiâ äî 5 êëàñó, àáî äîãëÿäàëüíèöi çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó.
Òåë.0-68-013-73-38.

Íÿíÿ ç äîñâiäîì
ðîáîòè òà ìåäè÷íîþ
îñâiòîþ, ïðàöþþ
ç äiòüìè âiêîì
âiä 6 ìiñÿöiâ.
Òåë.0-97-526-49-59.
Ðîáiòíèöi
õàòíüî¿.
×èñòî
ïðèáèðàþ,
ñìà÷íî
ãîòóþ.
Òåë.0-63-948-96-98.
Øóêàþ ðîáîòó õàòíüî¿ ðîáiòíèöi,
äîìàøíüîãî
êóõàðÿ,
íÿíi,
ïðèáèðàëüíèöi.
ª
äîñâiä
i
ðåêîìåíäàöi¿. Òåë.0-68-173-67-80.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãîëîâíèé ìåõàíiê-ñëþñàð
íà ñóøèëüíèé öåõ,
îáîâ’ÿçêîâî ç
ïðîæèâàííÿì (Êè¿âñüêà
îáëàñòü), áåç ø/ç, ç
òåõíi÷íîþ îñâiòîþ
îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï âiä
22.000 ãðí.
Òåë.0-96-776-86-37,
Äàðèíà.
Åëåêòðèê
òà
ñàíòåõíiê
çàïðîøóþòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî ÒÎÂ
“ÒÑÖ
”Êîîïåðàòîð".
Òåë.0-97-569-02-51.

Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.

Ñëþñàð-ñàíòåõíiê,
ñëþñàð-ðåìîíòíèê.
Òåë.0-97-620-20-07.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàâãîñï çàïðîøóºòüñÿ ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.068-520-72-70.
Êîìiðíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä ãîòîâî¿
ïðîäóêöi¿ (êîâáàñíi
âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïðàöiâíèêè íà ñêëàä
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-903-35-44.
Ïðèáèðàëüíèêè
òåðèòîði¿,
ðiçíîðîáî÷i, áåç ø/ç, çàïðîøóþòüñÿ â
ÊÏ
“ÕÌË”,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-68-031-54-13.

Ïðèáèðàëüíèöÿ (íà 3
ãîä), ð-í áiáëiîòåêè
ÕÍÓ.
Òåë.0-97-966-28-89.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
áàíê “Àâàëü”, ãðàôiê
ðîáîòè: 7.30-9.30,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî.
Òåë.0-67-254-35-39.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó
â ÖÓÌ, ìiíiìàëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-67-380-00-84.
Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïîäóêòîâèé
ìàãàçèí
(Ëüâiâñüêå
øîñå).
Òåë.0-97-508-96-93.

Ïðèáèðàëüíèöÿ,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê 2/2, ç 7.30 äî
19.30, Ñiëiñòðà,
Âèñòàâêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê
åíåðãiéíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó íà
ñêëàä
öåíòðàëüíîãî
ïðîäðèíêó.
Âèñîêà îïëàòà. Òåë.0-67-383-45-48.
Âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-67-939-44-78.
Âàíòàæíèê-âîäié çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.

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

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ãiäíà ç/ï.
Òåë.0-67-795-48-65.

Ðiçíîðîáî÷èé ç âìiííÿì
êîðèñòóâàòèñÿ
çâàðþâàëüíèì àïàðàòîì
íà âèðîáíèöòâî, ç/ï 9.500 ãðí.
Òåë.0-97-189-33-23.
Ðiçíîðîáî÷i ç äîãëÿäó çà ñàäîì
(áiëÿ
ì.Õìåëüíèöüêèé),
íàâè÷êè
ðîáîòè
ç
ìiíiìîòîòåõíiêîþ.
Òåë.0-67-382-23-95.
Ðîáiòíèê
ïiäñîáíèé
(ðiçíîðîáî÷èé) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
ïðèìiùåíü “Îôiñ-öåíòðó”, à ñàìå ñëiäêóâàòè çà ñïðàâíèì ñòàíîì òà
óñóíåííÿì
íåäîëiêiâ.
Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.:0-97-951-44-01,
0-63-042-74-47.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòåð â ìàéñòåðíþ ç
âèãîòîâëåííÿ êëþ÷iâ, ä/ð
íåîáîâ’ÿçêîâèé, ïîâíà
çàéíÿòiñòü,
ç/ï äî 10.000 ãðí.
Òåë.0-97-887-72-72.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Áóäü-ÿêó
ãîñïîäàðñüêó
àáî
áóäiâåëüíó
ïiäñîáíó
ðîáîòó.
Òåë.0-96-000-96-32.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.

Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà
ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèêà,
Òåë.0-68-222-83-54.

äâiðíèêà.

Iíøi
ñïåöiàëiñòè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàïðîøóºìî äî 44-î¿
îêðåìî¿ àðòèëåðiéñüêî¿
áðèãàäè (ì.Òåðíîïiëü) íà
âiéñüêîâó ñëóæáó çà
êîíòðàêòîì.
Òåë.0-50-983-51-08.
Ïðàöiâíèêè íà ïåðåðîáíå
ïiäïðèºìñòâî
(ÏÅÒ-ïëÿøêè), ç/ï
6.500-10.000 ãðí., ãðàôiê:
8.00-18.00.
Òåë.0-96-927-47-98.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Ïðåäñòàâíèêà
òîðãîâîãî,
ñóïåðâàéçåðà,
êåðiâíèêà
ôiëi¿,
÷îëîâiê, 40 ðîêiâ. Òåë.0-99-321-64-58.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó íà ðèáíå ãîñïîäàðñòâî
(ñòàâîê),
âàõòîâèé
ìåòîä.
Òåë.0-67-300-48-01.

Ïðàöiâíèê íà
ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé
ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðàöiâíèêè äëÿ ðîáîòè â
ïîëi. Òåë.0-67-301-69-61.
Ïðàöiâíèêè íà ðîçäà÷ó
ðåêëàìíèõ ëèñòiâîê.
Òåë.0-97-686-38-04.
×îëîâiê òà æiíêà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëîì çàáåçïå÷óºìî.
Òåë.0-67-383-16-05.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àêòèâíi
âàíòàæíèêè
ÿêiñíî
âèêîíàþòü áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó,
äîñâiä 15 ð. Äåìîíòàæ. Êîïàííÿ
òðàíøåé. Òåë.0-96-657-48-84.
Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Iíòèì
íå
ïðîïîíóâàòè.
Òåë.0-98-979-45-17.
Øóêàþ
ïiäðîáiòîê
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-68-106-47-51.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà,
ðîáîòà çà
ñóìiñíèöòâîì

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòåð
çàïðîøóºòüñÿ
äëÿ
âñòàíîâëåííÿ åëåêòðîïðîâîäêè äëÿ
ìîïåäà Äåëüòà. Òåë.0-98-450-98-18.
Ïîìi÷íèê
ïî
ãîñïîäàðñòâó
çàïðîøóºòüñÿ (ðåìîíò, ãîðîäíèöòâî).
Òåë.0-98-637-18-17.
Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ îááèâàííÿ
äâåðåé. Òåë.0-98-826-43-47.

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

Àáñîëþòíî âñþ ôiçè÷íó
ðîáîòó âèêîíàþòü
âàíòàæíèêè, äîñâiä
ðîáîòè 15 ðîêiâ.
Äåìîíòàæ.
Òåë.0-96-657-48-84.

Äåêiëüêà âàêàíñié
Çàïðîøóþòüñÿ
Âàíòàæíèêà ç ïðàâîì
âîäiííÿ
åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à,
íàëàãîäæóâàëüíèêà
ôàñóâàëüíèõ àâòîìàòiâ,
åëåêòðîìîíòåðà,
îïåðàòîðà àâòîìàòè÷íèõ
ëiíié çàïðîøóº ÏðÀÒ
“Õìåëüíèöüêà ìàêàðîííà
ôàáðèêà”. Òåë.71-10-02.

Çà êîðäîí
Çàïðîøóþòüñÿ
Åñòîíiÿ, Ôiíëÿíäiÿ, Íiìå÷÷èíà.
Íàáèðàºìî ðîáî÷èõ íà çáið ïîëóíèöi,
ìàëèíè òà ãîðîõó íà ïîëi. Òàêîæ
ïîòðiáíi òðàêòîðèñòè. Ç/ï âiä 35.000
ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåðìiíîâî.
Êiëüêiñòü ìiñöü îáìåæåíà. Ëiö.ÀÂ
¹585142 âiä 28.04.2012ð., ÌÑÏÓ.
ÔÎÏ
Ìàñëîâà
Î.Â.
Òåë.:0-67-840-46-70
(Viber),
0-97-902-70-62.

Åñòîíiÿ. Ëåãàëüíà ðîáîòà
äëÿ ÷îëîâiêiâ, æiíîê,
ñiìåéíèõ ïàð. Ïîòðiáíi
ðîáî÷i íà çàâîäè,
ôàáðèêè, ñêëàäè, ðîáîòà
â ëiñi, äåðåâîîáðîáêà,
ôåðìè, îâî÷åâi áàçè,
ãîòåëi òà ií. Ç/ï âiä
31.000 ãðí. Ðîáî÷à âiçà
íà 6-9 ìiñ. Ëiö.ÀÂ
¹585142 âiä
28.04.2012ð., ÌÑÏÓ.
ÔÎÏ Ìàñëîâà Î.Â.
Òåë.0-67-840-46-70
(Viber).
Ïîëüùà, ëåãàëüíà
ðîáîòà, çà âiçîþ 6 ìiñÿöiâ
àáî çà áåçâiçîì.
Áåçêîøòîâíi âàêàíñi¿, ç/ï
23.000-29.000 ãðí. ª
áàãàòî ðîáîòè íà âèáið
äëÿ ÷îëîâiêiâ, æiíîê òà
ñiìåéíèõ ïàð. Æèòëî
íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî.
Ëiö.ÀÂ ¹585142 âiä
28.04.2012ð., ÌÑÏÓ.
ÔÎÏ Ìàñëîâà Î.Â.
Òåë.0-67-840-46-70
(Viber).
×åõiÿ. Îôiöiéíî çà ðîáî÷îþ âiçîþ,
äëÿ ÷îëîâiêiâ, æiíîê, ñiìåéíèõ ïàð,
ðîáîòà
íà
àâòîçàâîäàõ,
ñóïåðìàðêåòàõ, ñêëàäàõ, çàâîäàõ,
ôàáðèêàõ,
â
ðåñòîðàíàõ,
ç/ï
26.000-38.000 ãðí. Ëiö.ÀÂ ¹585142
âiä 28.04.2012ð., ÌÑÏÓ. ÔÎÏ Ìàñëîâà
Î.Â. Òåë.0-67-840-46-70 (Viber).

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ
Àíãëiéñüêà ìîâà,
äîñâiä÷åíèé âèêëàäà÷
ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ.
Ïiäãîòîâêà äî ÄÏÀ,
ÇÍÎ.
Òåë.0-98-589-68-80.
Ìàòåìàòèêà, óêðà¿íñüêà ìîâà, 1-8
êëàñè.
Äîïîìîãà
ó
âèêîíàííi
äîìàøíiõ çàâäàíü. Ãîòóþ äî øêîëè.
Òåë.0-97-417-86-67.
Íiìåöüêà
ìîâà. Iíäèâiäóàëüíi
çàíÿòòÿ äëÿ ëþäåé ðiçíîãî âiêó
(ìîæëèâî, îíëàéí). Ëåãêî, äîñòóïíî,
öiêàâî. Òåë.0-97-570-52-26.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Êóïëþ
Iãðàøêè íîâîði÷íi, ÿëèíêîâi, òà
ïëàñòìàñîâi
ÿëèíêè.
Òåë.0-98-826-43-47.

Àíòèêâàðiàò
Ïðîäàì

Ìîíåòè
Óêðà¿íè
Òåë.0-98-179-03-65.

òà

ÑÐÑÐ.

Êóïëþ
Êóïëþ àíòèêâàðiàò:
ìîíåòè, ìåäàëi, çîëîòî,
iêîíè, êàðòèíè, iíøå.
Òåë.0-73-505-50-50
(Viber, WhatsApp, Telegram), ç 10.00 äî 20.00.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Çàðèáîê êîðîïà,
òîâñòîëîáà, áiëîãî àìóðà.
Òåë.0-68-320-80-88.
×îâåí, ÏÂÕ-310, 2020 ð.â., 8.500
ãðí., äâèãóí äî ÷îâíà “Ìåðêóði 5ÌÍ”,
2020
ð.â.,
28.500
ãðí.
Òåë.0-97-112-78-09.

Êóïëþ
Âiçüìó
ñòàâ
Òåë.0-96-865-72-27.

â

îðåíäó.

Äðàéâ

Ïðîäàì
Âåëîñèïåä Òóðèñò, òà íîâi êîëåñà,
1.600 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-297-24-57.

Òóðèçì,
âiäïî÷èíîê,
åêñêóðñi¿

Àêòèâíèé
âiäïî÷èíîê
â
óêðà¿íñüêîìó ñåëi. Òåë.0-98-637-18-17.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Æiíêà áåç ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç
÷îëîâiêîì âiä 50 ð. äî 70 ð., áåç ø/ç.
Òåë.0-66-071-79-86.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

42/177/90
Õìåëüíè÷àíèí
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
æiíêîþ
äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì¿. Òåë.0-98-810-22-40.
59/175/75,
ïîçíàéîìëþñü
ç
æiíêîþ âiä 55 ð. äî 60 ð., äëÿ
ñïiëüíîãî
ïðîæèâàííÿ
â
ñåëi.
Òåë.0-96-578-61-28.
63/177/76. Ñàìîòíiñòü - íå
ïîäàðóíîê äîëi, à âàæêà îáñòàâèíà.
Ëþäè ñòâîðåíi òàêèìè, ùîá æèòè â
ïàði. ßêùî çíàéäóòüñÿ ñïiëüíi iíòåðåñè
- æèòòÿ âëàøòóºìî íà êðàùå.
Òåë.0-96-477-44-95.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ âiä 50 ð.,
äëÿ
ñòâîðåííÿ
ñiì’¿.
Òåë.0-97-430-80-93.

Ñòiíêà â ïðèõîæó, âiäìiííèé ñòàí.
Óñi ôîòî ìîæó ñêèíóòü íà Viber.
Òåë.0-67-265-91-32.

Ñòîëè, ñòîëèêè
Ïðîäàì

Ñòië
ïèñüìîâèé,
Òåë.0-67-960-70-24.

500

ãðí.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

Äèâàí + 2 êðiñëà, äèâàí - 2,4õ1 ì,
ñïàëüíå ìiñöå 2õ1,6 ì, êðiñëî - 0,9õ1
ì, ãàðíèé ñòàí, 12.000 ãðí., òîðã.
Òåë.068-113-47-10.
Äèâàí-"êíèæêà", äâà êðiñëà, á/â,
âiäìiííèé ñòàí, 4.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-349-50-30.
Äèâàí, 800 ãðí. Òåë.068-203-13-60.
×àñòèíà ì’ÿêà (äèâàí ðîçêëàäíèé
+ 2 ðîçêëàäíèõ êðiñëà), á/â, äîâæèíà
- 173 ñì, øèðèíà - 97 ñì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-97-356-68-73.
×àñòèíà ì’ÿêà, äèâàí, äîâæèíà 1,5
ì, íåðîçêëàäíèé, êðiñëî, âèð-âî Iòàëiÿ,
1.500 ãðí. Òåë.0-67-960-70-24.

Ïðîäàì
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Äîíáàñ-10", á/â, ãàðíèé ñòàí,
1.200 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-530-63-11.
“Ïðèâiëåã”,
íiìåöüêèé,
2-êàìåðíèé,
âèøíåâîãî
êîëüîðó,
ïîòðåáóº
çàìiíè
êîìïðåñîðà,
120x50x60,
1.000
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.
Õîëîäèëüíèê
“Äîíáàñ-100",
1,40õ0,5õ0,6,
1
750
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.
Õîëîäèëüíèêè, á/â, ÑÐÑÐ, 3
øòóêè â íàÿâíîñòi, 3.000 ãðí. çà âñi.
Òåë.0-67-727-03-82.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Åëåêòðîøàøëè÷íèöÿ, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-327-59-77.
Ìóëüòèâàðêà “Grunhelm MC-108",
ìàéæå
íîâà,
600
ãðí.
Òåë.0-97-809-07-46.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.800 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.

Ïèëîñîñè
Ïðîäàì

Ïèëîñîñè “Ñàìñóíã” òà “LG”, á/â,
âiäìiííèé
ñòàí,
800
ãðí./øò.
Òåë.0-97-297-24-57.

Äðiáíà ïîáóòîâà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Ñóøóàð
äëÿ
âîëîññÿ,
âiäìiííèé ñòàí, 1.100 ãðí.,
Òåë.0-96-564-63-89.

á/â,
òîðã.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêiâ òà ïðàëüíèõ
ìàøèí ó ì.Õìåëüíèöüêèé. Ãàðàíòiÿ,
ÿêiñòü,
âè¿çä
äî
êëiºíòà.
Òåë.0-98-928-90-69.

“Ñîíi”, äiàãîíàëü 32 ñì, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
“Ñîíi”, ïëîñêèé åêðàí, 52 ñì, á/â,
1.500 ãðí., Ò2, íîâèé, 500 ãðí.
Òåë.0-97-530-63-11.

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Ïðîäàì
Êîëîíêè S-70, 3 øò., 600 ãðí./øò.
Òåë.:0-67-688-66-02, 0-95-395-59-42.
“Soundking FI 040/4", ñèñòåìà
àêóñòè÷íà, ïàñèâíà, 2õ15"+1,35", 400
Âò, ïiäñèëþâà÷ ”Skaa 600J", 9.000 ãðí.
Òåë.0-96-211-87-94.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

Íîóòáóê “Asus K50C”, ãàðíèé
ñòàí, 2.800 ãðí. Òåë.0-97-809-07-46.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

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

ó

Ïðîäàì

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ

Êîëîíêà “Òåðìåò”, íàïiâàâòîìàò,
3.500 ãðí. Òåë.0-97-397-59-36.
Êîòåë “Äàíêî-25", ïiäëîãîâèé,
âiäìiííèé
ñòàí,
2.500
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ
Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

1.500

Ïðîäàì
Êóïëþ
Êèëèì íà ñòiíó, á/â, íåäîðîãî.
Òåë.0-66-696-03-17.

Ìàòðàöè
òà iíøå

ãðí.

Ñòiíêè

Ïðîäàì
Á/â, â ãàðíîìó ñòàíi, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-870-18-16.
Ìåáëåâà,
ç
øàôàìè
òà
àíòðåñîëÿìè, â ãàðíîìó ñòàíi, 4.000
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ó âiòàëüíþ, ðàäÿíñüêà,
400õ245õ44, á/â, ãàðíèé
ñòàí, 2.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-696-20-80.

Øàôè
Ïðîäàì
Øàôà 2-ñòóë÷àñòà, 2 øò., 3.000
ãðí./øò. Òåë.0-68-203-13-60.
Øàôà
3-ñòóë÷àñòà, 750 ãðí
Òåë.0-97-397-59-36.

Ãiðêè, ïðèõîæi
Ïðîäàì

Ïðèõîæà, á/â, 1.150 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-844-54-45, äî 22.00.

Äèâàí â äèòÿ÷ó êiìíàòó, 2,15õ1 ì,
ñïàëüíå ìiñöå 2õ1,6 ì, ãàðíèé ñòàí,
4.200 ãðí., òîðã. Òåë.068-113-47-10.

Iíøå

Ïðîäàì
Âàííî÷êà äèòÿ÷à åìàëüîâàíà, â
õîðîøîìó
ñòàíi,
650
ãðí.
Òåë.0-68-013-73-38.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ñîáàêè
Ïðîäàì

Âiâ÷àðêà
íiìåöüêà,
öóöåíÿòà.
Òåë.0-68-032-20-39.
Öóöåíÿòàì 3 ìiñÿöi, ùåïëåíi
âiäïîâiäíî âiêó, ãîòîâi äî ïåðå¿çäó.
Òåë.:0-50-313-33-15, 0-97-646-03-73.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì

Êðîëi ïîðîäè Áiëà Òåðìîíñüêà,
Ðàäÿíñüêà
øèíøèëà.
Òåë.0-97-960-52-00.
Êðîëi. Òåë.0-97-373-05-31.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Âiâöi, ðiçíîãî âiêó, 3 ãîëîâè, âiä
1.000 ãðí. äî 2.000 ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-97-601-45-80.
Êà÷êè ìèñëèâñüêi ïiäñàäíi íàäiéíèé ïîìi÷íèê ìèñëèâöÿ, 10 ãîëiâ,
250 ãðí./ãîëîâà. Òåë.0-97-601-45-80.
Êîçà äiéíà òà ìîëîäi êiçî÷êè.
Òåë.:0-98-404-90-97, 0-98-077-09-88.
Êîçà äiéíà, ìîëîäi êiçî÷êè.
Òåë.0-98-404-90-97.
Êîçè, 2 ãîëîâè, ìîâ÷àçíi, áåçðîãi,
ñïîêiéíi,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í.
Òåë.0-97-880-72-20.
Êîçè,
äiéíi,
ñ.Øðóáêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í. Òåë.0-96-314-28-97.
Êîðîâà
“ç
õàðàêòåðîì”,
ñ.Ðóæè÷àíêà. Òåë.0-68-204-83-03.
Êóðè, ïîðîäè áðàìà, ìîëîäi, 1.000
ãðí./ïàðà. Òåë.0-67-771-49-67.
Ïîðîñÿòà,
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ïîðîñÿòà, 3 ãîëîâè, 8 òèæíiâ, 2
ãîëîâè, 6 òèæíiâ. Òåë.0-98-928-93-34.
Ñâèíi, æèâîþ âàãîþ. Òåë.097-904-02-43.
Ñâèíþ àáî òóøêó ñâèíi, âèðîùåíó
íàòóðàëüíèìè
êîðìàìè,
êðîëÿ÷å
ì’ÿñî. Òåë.0-96-945-28-09.
ßëiâêà, òiëüíà 7 ìiñÿöiâ, ÷åðâîíà.
Òåë.0-67-920-68-03.

Ïðîäàì

Êîñòþì ÷îëîâi÷èé
øåðñòÿíèé, ñiðèé, ó
ñìóæêó, 168/177/108,
Êè¿âñüêà øâåéíà
ôàáðèêà, 2.500 ãðí.
Òåë.0-68-013-73-38.

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

Ïîøèòòÿ

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà, ì.Âîëî÷èñüê.
Òåë.0-97-853-13-55,
Ãàëèíà.
Øâåéíèé öåõ
øóêàº çàìîâíèêiâ,
ÿêiñòü, â÷àñíiñòü
ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-96-341-23-14.

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

Äèòÿ÷i ìåáëi

Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé, 2õ1,6 ì,
âiäìiííèé ñòàí, 1.800 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-564-63-89.

Êîñòþì ÷îëîâi÷èé íîâèé, ðîçìið
52, ðiñò 176, ñiðîãî êîëüîðó, 300 ãðí.
Òåë.0-97-373-05-31.

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

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ïàâiëüéîí äëÿ áäæië, 2 øò.,
240.000 ãðí., ìîæëèâèé îáìií.
Òåë.0-67-382-22-92.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Êiøêà
ðóäà,
äóæå
ãàðíà,
äîãëÿíóòà, âiääàì â äîáði ðóêè â
çâ’ÿçêó
ç
ïåðå¿çäîì
.
Òåë.0-95-678-12-38.
Êiøêó â äîáði ðóêè. Ãàðíà,
ëàñêàâà,
íåâèáàãëèâà
â
¿æi.
Òåë.0-99-321-64-58.
Êîòèê
ðóäåíüêèé,
âiääàì
â
ïðèâàòíèé
áóäèíîê.
Òåë.0-98-998-14-68.

Êîðìè

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 100 êã, 3
ãðí./êã. Òåë.:62-10-56, 098-351-15-81.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, òðè ìiøêè, 6
ãðí./êã, ñ.Ìàëèíè÷i. Òåë.067-400-42-46.
Ñiíî (ëþöåðíà, êîíþøèíà), ñòiæîê
4,5õ1,5õ2 ì, 900 ãðí. Òåë.:62-10-56,
0-98-351-15-81.

Çàñîáè óòðèìàííÿ, àêñåñóàðè
Ïðîäàì

Êëiòêè êðîëÿ÷i â ãàðíîìó ñòàíi, 4
øò., âiä 200 ãðí. Òåë.0-96-914-60-93.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

Ñàäæàíöi êiâi, ãðàíàòà, iíæèðó,
õóðìè,
ôóíäóêà.
Âèðîùåíi
â
êîíòåéíåðàõ ç çàêðèòîþ êîðåíåâîþ
ñèñòåìîþ. Òåë.0-99-798-29-88.
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Ïiäðiçàºìî ãiëêè, çðiçàºìî äåðåâà
ó
âàæêîäîñòóïíèõ
ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.
Ïðîôåñiéíî îáðiæó ôðóêòîâi
äåðåâà: ÿáëóíi, ãðóøi, ñàä â ì.Õìåëüíèöüêèé òà îêîëèöi. Òåë.097-541-55-62.

Êåíãóðó äèòÿ÷å â êëiòèíêó, ñiðå ç
áiëîþ âèøíåâîþ îáëÿìiâêîþ, 450 ãðí.
Òåë.0-68-013-73-38.

Áäæîëè, âóëèêè

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ
÷îëîâiêiâ

ÏÎÁÓÒ. ÒÅÕÍ²ÊÀ, ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ÑÏÎÐÒ

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Òîâàðè äëÿ
íåìîâëÿò

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ïðîäàì
Içÿñëàâñüêà, á/â,
Òåë.0-67-727-03-82.

Êèëèìè,
äîðiæêè

Êèëèìè, 3 øò., âîâíà, 2õ3 ì, ÷åðâîíi,
300 ãðí./øò. Òåë.068-113-47-10.

Êóõíi

“Äåíêi”, 53 ñì, âiäìiííèé ñòàí, 700
ãðí. Òåë.0-98-096-64-15.
“Ñàìñóíã”, “Ôiëiïñ”, êiíåñêîïíi,
îáèäâà â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàíi,
650 ãðí./øò. Òåë.0-96-568-65-56.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, ïëîñêèé, 450 ãðí.,
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, íà êóõíþ, 350
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.

Âèãîòîâëåííÿ ìåáëiâ ïiä
çàìîâëåííÿ, øàôè-êóïå,
òîùî, íå ñòàíäàðò.
Òåë.0-67-945-26-74.

Êîëîíêè, áîéëåðè

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

ÌÅÁËI

Ïðîäàì

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáëiâ
ïiä çàìîâëåííÿ. Iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä.
Ïðèâàáëèâà öiíà. ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-962-00-09.
Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü ÌÄÔ, âiä
2.800 ãðí./ïîã.ì, øàôè-êóïå, âiä
2.900 ãðí./ïîã.ì, êóõîííi êóòî÷êè, âiä
2.500
ãðí./ïîã.ì.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Ñòàðîìiñüêà,26,
2-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-97-245-70-48, Àíäðié.

Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.
Øàôè-êóïå, êóõíi, âiòàëüíi, iíøi
ìåáëi. Âèãîòîâëÿºìî íåñòàíäàðò.
Òåë.0-67-945-26-74.

Áàòàðåéêè ñîëüîâi
“Bionom”, 3À, 2À, ãóðò
òà ðîçäðiá, 1 ãðí./øò.,
òîðã.
Òåë.0-67-771-31-03.

Òåëåâiçîðè

Ïðîäàì
Êîìîä, íîâèé, ñâiòëî-ñiðèé, ôîòî
ìîæåìî íàäiñëàòè íà âàéáåð, 1.800
ãðí. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà ïî ìiñòó.
Òåë.0-67-945-26-74.

Àâòîêëàâ íà 100 ë (áàíêè 0,5 ë - 80
øò.), 4.800 ãðí. Òåë.0-97-193-74-41.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ

Iíøi ìåáëi

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêiâ. Ïîøèòòÿ
îäÿãó. Ïîâíèé öèêë
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-97-664-37-03.

Ñàäæàíöi ãîðiõà, 10 øò., 1øò./50
ãðí., 10 øò./40 ãðí. Òåë.098-900-50-60.

Îæèíà ñîðòîâà,
áåçêîëþ÷êîâà (ñàäæàíöi)
íà ïîñàäêó.
Òåë.0-98-523-21-18.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì
Âåðìèêóëiò, ïàêóâàííÿ - ìiøîê, 80
ë, 1-, 2-, 4-, 8-î¿ ôðàêöi¿, 10 óïàêîâîê,
400 ãðí./óïàêîâêà. Òåë.098-442-33-98.
Âiäõîäè ÿ÷ìåíþ, äîáðîòíi, ïiñëÿ
ïåðåðîáêè íà êðóïó, 10 ò, ìîæëèâî â
ìiøêàõ, 35 êã, àáî íàñèïîì, ïiäõîäèòü
äëÿ âiäãîäiâëi ñâèíåé, ÂÐÕ, êiç, ïòèöi.
Äîñòàâêà ïî ì.Õìåëüíèöüêèé, îáë.
Òåë.0-97-750-40-18.
Ãíié, ïåðåãíié âiä áèêiâ, 500.000 ò,
ðiçíèìè îá’ºìàìè, òàêîæ â ìiøêàõ,
ìîæëèâà äîñòàâêà ïî ì.Õìåëüíèöüêèé
òà îáëàñòi, 280 ãðí./ò. Ïðè êóïiâëi
âåëèêèìè îá’ºìàìè âàðòiñòü ìåíøà.
Òåë.0-97-750-40-18.
Ãíié, ïåðåãíié ÿêiñíèé, ÷îðíîçåìäåôiêàò. Äîñòàâêà. Òåë.098-321-79-21.
Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.0-97-960-52-00.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Íàñiííÿ, õiìiÿ
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò ó âèãiäíîìó ôàñóâàííi
(ïîëiåòèëåíîâèé ìiøîê, 100 ë),
ôðàêöiÿ 1,5-3 ìì, 10 óï., 200 ãðí./óï.
Òåë.0-98-442-33-98.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 10 ãðí./êã.
Äîñòàâêà. Òåë.0-96-929-91-50.

Ðåìàíåíò, ñàäîâi
iíñòðóìåíòè
Ïðîäàì

Åëåêòðîíàñîñ “Ñòðóìîê”, 500 ãðí.
Òåë.0-67-866-02-91.

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿, ìåáëi
Ïðîäàì

Ëàâêà ñàäîâà, á/â, äóæå ãàðíà,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-236-45-83.

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ
Ïðîäàì

ªìíiñòü ìåòàëåâà äî 4 êóá.ì, 6.000
ãðí. Òåë.0-97-297-69-06.

Êóïëþ
Îáìií (áàê ìåòàëåâèé, 2 êóá.ì) =
ìåòàëåâi ëèñòè. Òåë.0-98-900-50-60.

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

Êàðòîïëÿ äëÿ õàð÷óâàííÿ, ðîæåâà,
100 êã, 9 ãðí./êã. Ìîæëèâà äîñòàâêà
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-941-41-11.

Êóïëþ
Êàðòîïëþ âåëèêó, ìîðêâó, áóðÿê,
ãîðiõè, êâàñîëþ, ÿáëóêà, âñå äîìàøíº,
ïî
Õìåëüíèöüêié
îáëàñòi.
Òåë.0-67-439-66-83.
Êàðòîïëþ, íàñiííºâó êàòîïëþ,
ìîðêâó, áóðÿê, öèáóëþ. Êóïëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93, 0-96-518-07-94.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Êóêóðóäçà,
Òåë.0-67-455-40-04.

500

êã.

Ïøåíèöÿ òà ÿ÷ìiíü.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-455-30-32.
Ïøåíèöÿ,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü, 500 êã. Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü, íàñiííÿ, 500 êã, 9 ãðí./êã.
Òåë.0-96-903-09-96.
ß÷ìiíü, ïøåíèöÿ, íàñiâêà, 500 êã, 8
ãðí./êã.
Ç
ïèòàíü
äîñòàâêè
çâåðòàéòåñü
çà
òåëåôîíîì:0-96-747-48-00,
Îëåêñàíäð.

Êóïëþ
Êóïóþ çåðíî íà ïîñòiéíié îñíîâi.
Äîðîãî. Òåë.0-97-904-02-43.

Iíøå

Ïðîäàì
Ìåä ñîíÿøíèêîâèé, 500 êã, 50
ãðí./êã ç òàðîþ. Òåë.0-66-696-03-17.
Îëiÿ ãàðáóçîâà äîìàøíÿ, 3 ë, 300
ãðí./ë. Òåë.0-68-031-90-31.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ñïîðòòîâàðè,
ñïîðòiíâåíòàð
Ïðîäàì

Ñòië áiëüÿðäíèé, 9 ôóòiâ, á/â,
6.500
ãðí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-996-25-95.

Äèçàéí.
Îçåëåíåííÿ

Êîñìåòè÷íi
ïîñëóãè

Áðèãàäà âèêîíàº
áëàãîóñòðié òåðèòîðié,
îçåëåíåííÿ, ïîñiâ
ãàçîíiâ, ïîñàäêà êâiòiâ,
ðîñëèí, ëàíäøàôòíèé
äèçàéí.
Òåë.0-67-430-27-40.

Ðîëèêî-âàêóóìíèé
ìàñàæ,
êðiîëiïîëiç - ñõóäíåííÿ õîëîäîì,
ëàçåðíà
åïiëÿöiÿ,
ôiòîáî÷êà,
ôîòîîìîëîäæåííÿ.
Òåë.0-67-850-09-05.

Iíøi ïîñëóãè

Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî
“ïiä
êëþ÷”.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ òà îáëàøòóâàííÿ ñâåðäëîâèí. Ãàðàíòi¿. Òåë.0-98-886-20-63.
Äîïîìîæó ïðèáðàòè êâiòíèêè,
ãàçîíè, ïðèáóäèíêîâó òåðèòîðiþ.
Òåë.0-67-383-35-49.
Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî ñàä.
Òåë.0-97-814-03-86.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Ðåôðàêòîìåòð,
Òåë.0-67-242-37-74.

3.000

ãðí.

Äîïîìîãà iíøèõ
ñïåöiàëiñòiâ
Äèòÿ÷èé
ïñèõîëîã. Êîíñóëüòàöi¿
äëÿ áàòüêiâ. Ðîáîòà ç
äiòüìè òà ïiäëiòêàìè.
Äîñâiä.
Òåë.0-67-392-08-80.
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Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

Áàëêîíè
âñiõ
âèäiâ
ç
ðîçøèðåííÿì,
ñõîäè:
ãâèíòîâi,
ìàðøåâi, êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè,
ìàãàçèíè òà iíøå. Òåë.0-97-046-49-72.

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

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì
Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè, ëàçíi,
ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ïàðêåò áóêîâèé, 300õ50õ15, 20
êâ.ì, 300õ60õ15, 37 êâ.ì, 60
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-96-251-86-95.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì

Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêè äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé ëiñ.
Òåë.0-98-942-20-14.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi (ÿñåí,
äóá), iç ñóøàðêè. Òåë.0-67-420-47-34.
Ïðèéìàºìî
çàìîâëåííÿ
íà
ñóøiííÿ äåðåâèíè (äîøêè) ó ñóøèëüíié
êàìåði. Òåë.0-67-420-47-34.

Ñòîëÿðíi ðîáîòè
Áàíi òà ñàóíè “ïiä
êëþ÷”. Ôiíñüêà òà
ðîñiéñüêà áàíi.
Iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä.
Òåë.0-68-013-56-42.

Âàãîíêà,
äîøêè,
ìåáëi,
ïðîøèâàííÿ äîøîê. Ñòîëÿðíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ. Òåë.0-68-013-56-42.

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.

Âèãîòîâëÿºìî çñóâíi
âîðîòà, êîçèðêè òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-287-82-28.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà
òà äâåði, ëîäæi¿, áàëêîííi
áëîêè. Çàìið, äîñòàâêà òà
ìîíòàæ.
Òåë.0-97-104-24-97.
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, äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè, 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.

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

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

Âèêîíàþ çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-434-67-83.
Âèêîíóþ: ïåðèëà ç “íåðæàâiéêè”,
÷îðíîãî ìåòàëó (ïiä ñêëî), êîçèðêè,
âîðîòà, ñõîäèíêîâi ìàðøi, iíøå.
ßêiñíî. Òåë.0-96-651-02-61.

Ðåìîíò,
ðåãóëþâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ,
ïðîäàæ
ì/ï
êîíñòðóêöié,
ìîñêiòíi
ñiòêè.
Òåë.:0-67-800-87-92, 0-98-179-03-65.

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

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì

Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Òåë.0-96-613-83-70.
Âîðîòà ãàðàæíi, ìåòàëåâi, 2õ2,5 ì,
3.000 ãðí., òîðã Òåë.0-67-803-71-00.
Äâåði âõiäíi, ìåòàëåâi, çàìîê + òðè
êëþ÷i, 2.500 ãðí. Òåë.0-68-820-30-52.

Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ñàíòåõíiêà. Òåë.0-98-882-54-19.

Çâàðþâàííÿ òà
îáøèâàííÿ äåðåâîì
ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-456-42-84.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.
Íàäàþ ïîñëóãè çâàðþâàëüíèêà
ñâî¿ì àïàðàòîì. Òåë.0-68-385-77-20.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi âèðîáè,
ôóðíiòóðà

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ïðîäàì
Âiêíà ì/ï, 4 øò., á/â, 1,10õ0,80 ì,
ãëóõi,
800
ãðí./øò.
Òåë.0-97-033-04-72.

Ïàðêàí ìåòàëåâèé, ñåêöiÿ 1,5õ2 ì,
400 ãðí./ñåêöiÿ. Òåë.0-96-509-78-39.
Òðîñ íà ìåòðè, òîâùèíà 24 ìì, 28
ìì,
30
ìì,
70
ãðí./ì.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ìåòàë

Ïðîäàì
Äðiò “êîëþ÷êà”, äëÿ ïàðêàíiâ, 20
ãðí./êã. Òåë.0-67-727-03-82.
Ìåòàë ëèñòîâèé, 1,5õ2 ì, òîâùèíà
8 ìì, 5 ëèñòiâ, 3.900 ãðí./ëèñò.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.
Òðóáè ìåòàëåâi, d-50 ìì, 50 ì, 70
ãðí./ïîã.ì. Òåë.0-97-397-59-36.

Êóïëþ
Êóïëþ
òðóáó,
“íåðæàâiéêó”,
äiàìåòð 36, òîâùèíîþ âiä 2,5 ìì, íîâó
àáî á/â. Òåë.0-67-730-48-16.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-98-886-20-63.
Àáñîëþòíî âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-98-829-58-11.

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Àêóðàòíî çâàðþºìî ðiçíîìàíiòíi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿, àðêîâi ôåðìè,
ðåøiòêè, òåïëèöi, ìîíòàæ ïðîôëèñòiâ.
Òåë.0-97-525-06-65.

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-117-54-77.

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.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.

Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ,
ïiäñèïíèé ´ðóíò ó
íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì.
Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê
(çàñèïíèé
óòåïëþâà÷),
10
ìiøêiâ,
130
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, iíøå.
Äîñòàâêà 25-40 ò. Òåë.0-96-865-72-27.

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

Áëîêè ñîêèðÿíñüêè (ðàêóøíÿê),
1000
øò.,
27
ãðí./øò..
Òåë.0-98-321-79-21.
Ãàçîáëîêè,
ðiçíi
ðîçìiðè.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Êàìiíü äëÿ îãîðîæi, 1 êóá.ì, 2.200
ãðí. Òåë.0-97-985-85-38.
Öåãëà Ì-100, Ì-125. Äîñòàâêà, çà
áàæàííÿì
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Öåãëó, ÿêiñíó, á/â, ãàðíèé ñòàí, 2,5
ãðí./øò. ª âåëèêà êiëüêiñòü, ïðè
âåëèêîìó çàìîâëåííi âàðòiñòü ìåíøà,
à òàêîæ áåòîííi êîíñòóêöi¿, ïàíåëi,
ïëèòè ç àðàìàòóðîþ. Ìîæëèâà
äîñòàâêà. Òåë.0-97-750-40-18.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì
Áëîêè ñîêèðÿíñüêi, 20õ20õ40,
1.000
øò.,
27
ãðí./øò.
Òåë.0-67-565-09-15.
ÏÊÆ ïëèòè, 1,5õ6 ì, 2 øò., á/â,
1.000 ãðí./øò. Òåë.0-97-310-97-34.
Ïëèòè çàëiçîáåòîííi 6õ1,5 ì, 4 øò.,
Ëåçíåâå, ïiä ëiñîì êiíöåâà àâòîáóñà
¹20,
3.500
ãðí./øò.
Òåë.0-68-013-73-38.

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

Åêîâàòà - öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷.
Óòåïëåííÿ ñòií, äàõiâ, ìàíñàðä,
ïåðåêðèòòÿ, ïiäëîã, 900 êã, 24 ãðí./êã.
Òåë.0-98-442-33-98.
Ïåðëiò
(ïiñîê
ïåðëiòîâèé)
ñïó÷åíèé, äëÿ òåïëîãî ëåãêîãî
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê,
àáî
ÿê
çàñèïíèé
óòåïëþâà÷.
Òåë.0-98-442-33-98.

Áóäiâåëüíi
ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Äàõè, ìîíòàæ/äåìîíòàæ, âiä
140 ãðí. i âèùå. Óòåïëåííÿ, âîäîñòîêè,
ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç âèáîðîì òà
çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ íà
ðîáîòó i ìàòåðiàë. Ôóíäàìåíò òà
êëàäêà ãàçîáëîêiâ çà äîñòóïíèìè äëÿ
Âàñ öiíàìè. Òåë.0-63-038-77-16.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
ôóíäàìåíò,
àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .
Àáñîëþòíî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
êiìíàò. ßêiñíî. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.

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.
Áåòîííîôóíäàìåíòíi
ðîáîòè, êëàäêà öåãëè
÷îðíîâî¿ òà
îáëèöþâàëüíî¿, îãîðîæi,
ñòÿæêà, ñåíäâi÷ïàíåëi.
Òåë.:0-97-245-70-09,
0-68-050-18-69.
Àáñîëþòíî âñi âèäè êëàäêè öåãëè
òà ãàçîáëîêiâ. Áðèãàäà áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê çi ñòàæåì áiëüøå 30 ðîêiâ.
Ðîáèìî ôóíäàìåíòè, äîïîìàãàºìî ç
ïðîºêòóâàííÿì,
êðåñëåííÿì,
ïðîâîäèìî
ðîçðàõóíêè.
Ðîáèìî
ãàðàíòîâàíî i ÿêiñíî. Çà äåòàëÿìè
òåëåôîíóéòå:0-63-038-77-16,
0-98-723-34-24.
Àáñîëþòíî
âñi âèäè ðîáiò:
âíóòðiøíi
îçäîáëåííÿ,
âiäêîñè.
Ìîíòàæ/äåìîíòàæ. Âîäîâiäâåäåííÿ:
âñòàíîâëåííÿ,
çàìiíà.
Äàõè,
ïiäñóáiéêè, óòåïëåííÿ, ìàíñàðäè.
Øâèäêî.
Ïðîôåñiéíî.
ßêiñíî.
Òåë.:067-192-48-14, 093-332-15-30.
Àáñîëþòíî
âñi
äåìîíòàæíi
ðîáîòè: ïiäëîãè, ïðîñòiíêè, äåìîíòàæ
øòóêàòóðåííÿ. Âèíåñåííÿ, âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ. Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî ÿêiñíèé òà
øâèäêèé ðåìîíò áóäèíêiâ
òà êâàðòèð. Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-104-24-97.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ç âiáðîïëèòîþ.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò, ðåìîíò “ïiä êëþ÷”:
îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè
(ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò,
îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè,
ñàíòåõíiêà), à òàêîæ
àðêè òà ëiïíèíà ç ãiïñó.
Òåë. 0-97-800-80-48.
Ãàáiîíè (áåç öåìåíòó
òà ïiñêó) ç êàìåíþ,
îãîðîæi, êâiòíèêè,
ïiäïiðíi ñòiíè, áåñiäêè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-96-884-42-17.
Ãîëüô-ïîëÿ, ðiçíi
ðîçìiðè, îçåëåíåííÿ,
âiäâåäåííÿ ãðóíòîâèõ âîä,
áåòîíóâàííÿ,
ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè.
Òåë.0-67-270-64-66.
Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ îòâîðiâ ó áåòîíi, öåãëi. Òåë.0-67-163-39-53.

Àëüòåðíàòèâíå ðiøåííÿ,
áàëêîíè “ç íóëÿ” òà “ïiä
êëþ÷”, ðîçøèðåííÿ.
Ìîíòàæ òà äåìîíòàæ.
Òåë.0-96-137-29-71,
Îëåêñàíäð.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
Òåë.0-67-163-39-53.

ðiçàííÿ.

Áåòîííi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
ïëèòêà òà iíøi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-416-96-08.
Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà
ãàçîáëîêiâ, àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-97-482-20-19.
Áåòîíóâàííÿ, îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïðîôíàñòèëó,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì,
ìàíãàëè, ïå÷i, áåñiäêè.
Òåë.0-66-103-34-69.
Áðèãàäà âèêîíàº çàëiçîáåòîííi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-67-281-53-51.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.
Áðèãàäà ç áàãàòîði÷íèì äîñâiäîì
ðîáîòè çàéìàºòüñÿ óòåïëåííÿì êâàðòèð,
âèñîòíèìè
ðîáîòàìè,
óòåïëåííÿì
ôàñàäiâ áóäèíêiâ, îáðiçàííÿì äåðåâ,
ìîíòàæ ïîêðiâëi, à òàêîæ âíóòðiøíiìè
ðåìîíòíèìè ðîáîòàìè: ñàíòåõíiêà,
åëåêòðèêà,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà, ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà, iíøå. Òåë.096-415-56-57.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè óñiõ âèäiâ.
Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä.
Ïëèòêà,
âàãîíêà, ãiïñîêàðòîí, áåòîíóâàííÿ,
ñòÿæêè i ò.ï. Òåë.0-68-013-56-42.

Áðóêiâêà, ðîáîòà ç
âiáðàòîðîì + êàòîê,
äîñâiä 20 ð.
Òåë.0-97-305-86-28.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè òà
ôóíäàìåíòè, êëàäêà,
äàõè, îãîðîæi, ñåïòèêè,
óòåïëåííÿ åêîâàòîþ,
âíóòðiøíi ðîáîòè.
Òåë.097-246-68-11,
095-087-97-62.
Áóäiâíèöòâî áóäèíêiâ ç
ïiíîáëîêiâ. Óòåïëåííÿ
ïðèâàòíèõ áóäèíêiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèêîíóºìî êëàäêó öåãëè, áëîêiâ,
ãàçîáëîêiâ òà iíøi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-472-31-30.

Âèêîíóºìî: êëàäêà
áëîêiâ, öåãëè,
ïåðåãîðîäîê òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âèêîíóºìî: îãîðîæi ç
áåòîíó, êàìåíþ, öåãëè,
ìåòàëîïðîôiëþ òà ií.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âèêîíóþ êëàäêó çâè÷àéíîþ òà
îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ. ª çðàçêè.
Äîñâiä. Òåë.0-67-393-46-10.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè. Øâèäêî,
íàäiéíî, ç ãàðàíòiºþ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-953-18-13.

Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Ãðóáêè, ïå÷i. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-384-45-22.
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.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-96-988-75-66.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà öåãëè,
øòóêàòóðåííÿ, “øóáà”,
ñòÿæêà, îãîðîæi,
ñåïòèêè.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
îãîðîæi ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, áîðäþðè,
ìîùåííÿ äîðiæîê,
êâiòíèêè, âîäîñïàäè.
Òåë.0-96-884-19-17.
Ìàíãàëè, ãðóáêè, ïå÷i,
îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì,
êâiòíèêè. Áåòîíóâàííÿ.
Òåë.0-68-161-23-39.
Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.

Êëàäêà âñiõ âèäiâ îáëèöþâàëüíî¿
öåãëè. ßêiñòü òà ãàðàíòiÿ. Ðîáîòà ç
ìåòàëîì, áåòîíîì. Ïðàöiâíèêè çi
ñòàæåì. Òåë.098-231-27-78.
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Ìóðóþ îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
êâiòíèêè, ìàíãàëè,
áåñiäêè, ôóíäàìåíòè,
âîäîñïàäè, ðîêàðié.
Òåë.0-96-884-19-17.
Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, ãàáiîíè áåç öåìåíòó òà ïiñêó,
âiäìîñòêè, ìîùåííÿ
êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ,
ç ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Ïåðåïëàíóâàííÿ,
öåãëÿíi
òà
áëî÷íi ïåðåãîðîäêè, øòóêàòóðåííÿ,
âiäêîñè òà iíøi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-98-333-24-25.
Ïðîìèñëîâå,
êîìåðöiéíå
áóäiâíèöòâî. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ.
Ëiö.¹2013055736 âiä 08.11.2018 ð.,
âèäàíà
ÄÀÁI
Óêðà¿íè.
Òåë.096-613-83-70.
Ïðîìèñëîâi
ïiäëîãè.
Òåë.0-96-613-83-70.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ ïëèòêè
âiáðîìàøèíîþ. Òåë.0-96-348-35-42.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Âñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

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 àêóðàòíà ïîêëåéêà
âñiõ
âèäiâ
øïàëåð,
áàãåòiâ,
ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî âñi âèäè äîìàøíüîãî
ðåìîíòó: äðiáíèé òà êîìïëåêñíèé.
Òåë.0-98-847-36-77.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-807-89-17.
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, Îëåêñàíäð.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Âèêîíàþ ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”, âiäêîñè, ïiñëÿ
çàìiíè âiêîí, áàãåòè,
øòóêàòóðåííÿ, áåòîííi
ðîáîòè òà iíøå.
Òåë.0-97-925-60-26.

Âèêîíóºìî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi:
øòóêàòóðåííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-97-560-29-49.

Âèêîíóºìî ðåìîíò
áóäèíêiâ, êâàðòèð òà
îôiñiâ. Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âèêîíóºìî: ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêà ãàçîáåòîííèõ áëîêiâ, öåãëè,
øïàêëþâàííÿ. Áåòîííi ðîáîòè. ßêiñíî.
Òåë.0-96-827-30-17.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
âàãîíêó, êëàäêó, ëàìiíàò,
ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84..
Âiäêîñè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-98-175-90-78.

Âíóòðiøíº îçäîáëåííÿ
êâàðòèð, îôiñiâ.
ßêiñíî, øâèäêî.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-884-83-09.
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
âèðiâíþâàííÿ ñòåëü, ñòií,
ëàìiíàò, ïëiíòóñè.
Äèçàéí. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-67-910-63-20.
Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ, âiäêîñè,
øïàëåðè, øïàêëþâàííÿ, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-286-09-49.
Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðèêà, ñàíòåõíiêà,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò.
Òåë.0-96-843-47-76.

Ðåìîíò
êâàðòèð:
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ,
øïàëåðè,
ëàìiíàò.
Òåë.0-68-172-65-08.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi
öiíè. Òåë.0-98-483-72-76.
Øïàêëþâàííÿ òà âèðiâíþâàííÿ
ñòåëü ïî ïàíåëÿõ, äîäàòêîâi ðîáîòè.
ßêiñíî. Äîñâiä. Òåë.0-68-843-01-71.

Øïàêëþâàííÿ,
äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà, ëàìiíàò. ßêiñíî.
Òåë.0-68-523-72-18.
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.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ðîáiò ç ïëèòêîþ,
øïàêëþâàííÿ, äåìîíòàæ
òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øïàëåð,
ëàìiíàò òà iíøå. Òåë.0-67-905-88-29.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
ãiïñîêàðòîí,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àêóðàòíî âèêîíóºìî
îáëèöþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ
êåðàìi÷íîþ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí. Ñàíòåõíiêà.
Åëåêòðèêà.
Òåë.0-68-172-14-90.
Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêó.
Òåë.0-68-172-65-08.
Âèêîíóþ:
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-98-776-92-51.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðèêà, ñàíòåõíiêà,
øïàêëþâàííÿ. Ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-96-843-47-76.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Àíòèêðèçîâi öiíè.
Òåë.0-67-747-66-12.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè.
ßêiñíî.
Òåë.0-68-830-59-22.

Ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ “ïiä êëþ÷”,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-172-64-33.

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

Âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
êàìåíþ.
Òåë.0-98-175-90-78.
Âñi âèäè áåòîííèõ, êëàäî÷íèõ òà
îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-96-613-83-70.

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

Àáñîëþòíî ÿêiñíå ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ïîêëåéêà øïàëåð, áàãåòiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ
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Âèêîíóþ ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü,
ïîêëåéêà øïàëåð, âiäêîñè, ëàìiíàò,
øïàêëþâàííÿ. Òåë.0-97-530-63-11.

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

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi. Öiíè
âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!! Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî
ìîíòàæó
ïîêðiâëi.
Çàìiðè, ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-96-169-82-82.
!!!
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 ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êåðàìiêà.
Ðåìîíò äàõiâ. Ðîáîòè ç ðóáåðîéäîì.
Ãàðàæi, áàëêîíè, òîùî. Ïîøóê òà
óñóíåííÿ ïðîòiêàíü ïiñëÿ íåâäàëèõ
áðèãàä. ßêiñíî. Òåë.0-97-822-19-60.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò:
ïiäñóáiéêà, âîäîñòîêè òà
iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-97-009-26-24.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâëi,
óòåïëåííÿ äàõiâ, ðèíâè, ïiäñóáiéîê.
Âèêîíóþ ÿêiñíî. Òåë.0-67-308-35-55.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò: äàõè,
ìîíòàæ-äåìîíòàæ,
óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë. Çà
äîñòóïíèìè
öiíàìè.
Òåë.0-63-038-77-16.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. ÏÂÕ
ìåìáðàíè. Òåë.0-96-613-83-70.

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,
ïåðåáóäîâà ïiä ìàíñàðäó,
ðåìîíò, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Äàõè, ðèíâè, ïiäñóáiéêà,
âîäîñòîê. Ìîíòàæ,
äîñòàâêà. Äîñâiä ðîáîòè.
Ìîæëèâî, çi ñâî¿ìè
ìàòåðiàëàìè.
Òåë.0-97-862-00-04.
Äàõè: ñòàði òà íîâi, ðåìîíò,
óòåïëåííÿ, âàãîíêà ðèíâè. Ïðîäàæ
ìàòåðiàëiâ. Òåë.0-67-394-28-12.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi (ºâðîðóáåðîéä, ìåìáðàíà),
áóäèíêè, áàëêîíè, ñêëàäè, ãàðàæi.
Òåë.0-96-557-43-14.

ßêiñíèé ðåìîíò ì’ÿêî¿
ïîêðiâëi (áiêðîåëàñò,
ºâðîðóáåðîéä). Ñêëàäè,
ãàðàæi, àíãàðè,
áàãàòîïîâåðõiâêè.
Òåë.0-97-238-66-71.

Ôàñàäíi ðîáîòè

!!! Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. ª
ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Ãóðòîâi
öiíè.
Òåë.0-96-349-15-15.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ óòåïëåííÿ
(ïiíîïëàñò,
ìiíâàòà,
âåëiò).
Îçäîáëåííÿ:
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðîìiêñ”, äåêîð äåðåâà. Äëÿ
çàìîâíèêà ìàòåðiàëiâ çíèæêà âiä 15%.
Êàòàëîã îá’ºêòiâ. Áàãàòîði÷íèé äîñâiä,
âèñîêà
òà
ãàðàíòîâàíà
ÿêiñòü.
Òåë.0-97-431-75-57.

Áàðàí÷èê, “áàéðàìiêñ”,
êîðî¿ä, ç óòåïëåííÿì òà
áåç. Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ.
ª âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Çðàçêè.
Òåë.067-351-71-75.
Áðèãàäà óòåïëþº
áóäèíêè. Øâèäêî.
ßêiñíî. ª ðèøòóâàííÿ,
çðàçêè. Íà áóäìàòåðiàëè
çíèæêà. Çàìiðè
áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Âèêîíóºìî ÿêiñíå óòåïëåííÿ áóäiâåëü ïiä äåêîðàòèâíå øòóêàòóðåííÿ,
îáëàøòóâàííÿ
ìåòàëîïðîôiëåì,
ñàéäèíãîì. Òåë.0-98-403-68-33.

Çàäóâàííÿ “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì. Óòåïëåííÿ
çà 1-2 äíi. Ïðîôåñiéíà
ïíåâìîóñòàíîâêà.
Äîñòóïíà öiíà.
Òåë.0-98-442-33-98.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ
ïiíîïëàñòîì òà
ìiíåðàëüíîþ âàòîþ.
ßêiñòü ãàðàíòîâàíà.
Òåë.0-96-233-69-55.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.067-384-40-33.
Óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ,
ãîðèù,
ïóñòîò
òà
ïåðåêðèòòiâ
ðiäêèì
ïiíîïëàñòîì
(ïiíîiçîë).
Øâèäêî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-97-125-26-35.
Óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ,
ãîðèù,
öîêîëüíèõ ïðèìiùåíü, òåïëîòðàñ
ïiíîïîëióðåòàíîì (ÏÏÓ). Øâèäêî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-97-125-26-35.

Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì i
áåç. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè (º
ðèøòóâàííÿ).
Ìîæëèâèé âè¿çä
íà ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Âèñîòíi ðîáîòè. Øâèäêî.
ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Ïðàöþºìî ïî ìiñòó òà
îáëàñòi.
Òåë.0-67-117-09-85.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Òåë.0-67-132-15-30.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì
Åëåêòðîäâèãóí, 0,75 êÂò, 3.000
îá., 800 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ëi÷èëüíèê, 3-ôàçíèé, 1.600 ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âèêîíàþ åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-97-332-26-03.
Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè. Òåë.0-68-172-65-08.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ðåìîíò òà
âñòàíîâëåííÿ çàìêiâ. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-305-19-75.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè.
Øâèäêî òà ÿêiñíî. Òåë.0-96-438-03-80.
Øâèäêî, ÿêiñíî âèêîíàºìî ðîáîòó
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-804-50-67.

Ñàíòåõíiêà

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè,
òåïëîâi
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.
Ñåïòèêè “ïiä êëþ÷”, áåç âèêà÷êè,
çà îäèí äåíü. Òåë.0-97-777-93-73.

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

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,
ïàëåòè, iíøå)
Ïðîäàì

Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî
“ïiä
êëþ÷”.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó òà
òåïëîâèõ íàñîñiâ. Çà iíôîðìàöiºþ
çâåðòàòèñü
çà
òåëåôîíîì:
0-97-609-89-01. Äçâiíêè ïðèéìàþòüñÿ
ç 8.30 äî 22.00.

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.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-004-47-70.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ. Ç
äîñòàâêîþ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.

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,
600
ãðí./ìàøèíà.
Òåë.:097-132-16-36, 75-27-17.

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

îïàëåííÿ.

Iíøi ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ñìîëà áiòóìíà, ÿùèêè ïî 30 êã, 14
ãðí./êã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.067-850-09-05.

Ïðîäàì

Êóïëþ

Âàííà, íîâà, ðàäÿíñüêà, 170õ75,
ñàëàòîâà,
1.100
ãðí.
Òåë.0-67-600-67-14.

Ëiíîëåóì
ãðóáèé, ñiòêó äëÿ
îãîðîæi, ïëèòó ÷àâóííó ç êðóæêàìè
äëÿ
ïi÷êè,
áî÷êó
ìåòàëåâó.
Òåë.0-96-626-39-41.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ìîíòàæ îïàëåííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöi¿
òà
ñåïòèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿.
Òåë.:0-96-106-91-14,
0-96-181-51-29.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.

Âèêîíóºìî: ìîíòàæ
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
îïàëåííÿ, êàíàëiçàöiÿ,
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Åëåêòðèêà.
Òåë.0-68-637-43-44.
Âèêîíóþ ìîíòàæ òà ðåìîíò
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Çâàðþâàëüíi, ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè.
Ïåðåâàðþâàííÿ ëi÷èëüíèêiâ, ãàç, âîäà,
êîòëè, îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä, áàòàðå¿.
Òåë.:068-022-06-18, 096-346-30-93.
Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
ïiäëîã.
Òåë.0-68-492-80-58.
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.

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 àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ, çíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ.
Êâàðòèði
ïåðå¿çäè. Òåë.0-96-657-48-84.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
äåìîíòàæíèõ ðîáiò.
Âèíåñåííÿ áóäiâåëüíîãî
ñìiòòÿ.
Òåë.0-67-380-55-01.
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.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Âåëèêèé äîñâiä. Ïîìiðíi
öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áóðiííÿ
ñâåðäëîâèí.
Âñòàíîâëåííÿ
íàñîñiâ.
×èùåííÿ
êðèíèöü. Òåë.0-67-143-39-49.
Âàíòàæíèêè, äåìîíòàæ, íåäîðîãî
òà
øâèäêî,
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.
Äåìîíòàæ,
çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà ïîâåðõ, âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ, êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-68-842-18-87.

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.
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.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Îðåíäà
Çäàì áåòîíîçìiøóâà÷ â îðåíäó.
Òåë.0-96-865-72-27.
Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâó îïàëóáêó.
Òåë.0-97-193-74-41.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
äî
íàâàíòàæóâà÷à, ïðîôiëü àëþìiíiºâèé
íîâèé, çàñóâêè d=50, 80, 100 (íîâi òà
á/â), ïiääîíè 120õ80, êðiñëà ñïàðåíi
ïî 3 øò. (ì’ÿêi). Òåë.0-67-750-15-23,
65-62-43.

Îðåíäà
Áóäiâåëüíà òóðà, çäàì â îðåíäó.
Òåë.0-97-112-78-09.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

Âñi âèäè ïîñëóã ìiíiåêñêàâàòîðà,
ìàíiïóëÿòîðà. Òåë.0-97-777-93-73.

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì.
Öiíè ïîìiðíi. Ãëèáèíà
êîïàííÿ äî 3 ì.
Òåë.:0-67-314-04-22,
0-50-588-96-45.
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, îá’ºì êîâøà
- 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ ðîáiò:
êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ, òðàíøåé.
Òåë.067-377-19-94.

Ñó÷àñíèé íàïðÿìîê åêîíîìiêè äëÿ
ëþäåé, ÿêi õî÷óòü áóòè áàãàòèìè i
ùàñëèâèìè. Òåë.0-97-489-82-34.
Øóêàþ
êîìïàíüéîíà,
iíâåñòîðà-çàáóäîâíèêà, º çåìåëüíà
äiëÿíêà,
íàÿâíi
âñi
äîçâiëüíi
äîêóìåíòè. Òåë.0-67-382-22-92.

Ïðîäàì áiçíåñ

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ
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.
Îáëàäíàííÿ
òîðãîâåëüíå,
ñòåëàæi, áóâøå ó âèêîðèñòàííi, àëå â
iäåàëüíîìó
ñòàíi,
2.500
ãðí.
Òåë.0-67-381-74-27.

Îáëàäíàííÿ äëÿ
áiçíåñó (ñàëîíè,
ïåðóêàðíi,
ìåäêàáiíåòè,
êàôå)
Ïðîäàì

Îáëàäíàííÿ íîâå äëÿ ìåäè÷íîãî
êàáiíåòó: åëåêòðîâiäñìîêòóâà÷ íà 1 ë
“Áiîìåä”, ñòåðèëiçàòîð ïîâiòðÿíèé
ÌIÑ-ÌÀ ÃÏ-20, êàìåðà óëüòðàôiîëåòîâà äëÿ çáåðiãàííÿ ìåäè÷íîãî
ñòåðèëüíîãî iíñòðóìåíòàðiþ, ñòîëèê
iíñòðóìåíòàëüíèé
ìåäè÷íèé,
êîíòåéíåð
äëÿ
çíåçàðàæåííÿ
iíñòðóìåíòiâ. Òåë.0-99-068-47-91.

Âåðñòàòè
Ïðîäàì

Âåðñòàò ñàìîðîáíèé, öèðêóëÿðêà,
ìàéæå
íîâèé,
12.000
ãðí.
Òåë.0-97-996-38-10.

Âåðñòàò ôóãóâàëüíèé çàâîäñüêèé,
ìiíi, äîðîáëåíà ñòàíèíà, 12.000 ãðí.
Òåë.0-97-996-38-10.
Äåðåâîîáðîáíèé,
ïîáóòîâèé,
2.000 ãðí., åëåêòðîðóáàíîê, 500 ãðí.,
ñòði÷êîâà øëiôìàøèíêà, 500 ãðí.
Òåë.0-96-251-86-95.
Äëÿ îáðîáêè ìàðìóðó, ïîðiçêà
ïðÿìà, ïiä êóòîì 45 ãðàäóñiâ, â
êîìïëåêòi 5 ôðåç, 55.000 ãðí.
Òåë.067-850-09-05.

Ãåíåðàòîðè,
äâèãóíè, iíøå
Ïðîäàì

Ñèðîâèíà
Êóïëþ

Ïið’ÿ ãóñèíå òà êà÷èíå, ñâiæå òà
á/â (ïîäóøêè, ïåðèíè), çàáèðàºìî
ñàìi. Òåë.0-67-439-66-83.

Iíøå

Ïðîäàì
äî

2

ò.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

Ôðàíøèçà,
îðåíäà, iíøå

Çäàì
â îðåíäó ïðèìiùåííÿ
äiþ÷îãî ìàãàçèíó àâòîçàï÷àñòèíè,
òîðãîâà ïëîùà 50 êâ.ì + ïiäñîáêè i
ïiäâàë. Ìàãàçèí çíàõîäèòüñÿ íà òðàñi
Õìåëüíèöüêèé-Âiííèöÿ â ñìò Ëåòè÷iâ.
Òåë.0-67-874-00-17.

Áóõãàëòåðiÿ,
àóäèò, ôiíàíñè

Ïîìïà, 1990 ð.â., 15.000 ãðí.
Òåë.0-96-636-47-95.

Òåëüôåð,
ïiäéîì
Òåë.0-96-636-47-95.

Âiçüìó â îðåíäó ðîáî÷èé
øèíîìîíòàæ,
ì.Õìåëüíèöüêèé àáî â
îáëàñòi.
Òåë.0-98-807-64-08.

Âiçüìó
ãðîøi
ïiä
âiäñîòêè,
òåðìiíîâî. Òåë.0-63-511-01-93.

Ãðîøi íà âàøi ïîòðåáè.
Ëiöåíçiÿ çãiäíî ç
Ðîçïîðÿäæåííÿì
Íàöêîìôiíïîñëóã ¹1988
âiä 23.05.2017.
Òåë.0-67-231-28-13.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

Àâòîìîáiëi â Õìåëüíèöüêîìó avto.km.ua
Íåðóõîìiñòü â Õìåëüíèöüêîìó dim.km.ua
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â
Õìåëüíèöüêîìó - jobs.km.ua
Õìåëüíèöüêà
äèðåêöiÿ
ÂÀÒ
“Óêðòåëåêîì” - hm.ukrtelecom.ua
Õìåëüíèöüêà
iíôîðìàöiéíà
ìåðåæà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæiâ mereja.km.ua
Õìåëüíèöüêà ìiñüêà ðàäà khmelnytsky.com

Õìåëüíèöüêà îáëàñíà
ãàçåòà “ª” - ye.ua
Õìåëüíèöüêà îáëàñíà äåðæàâíà
àäìiíiñòðàöiÿ - adm.km.ua
Õìåëüíèöüêèé
iíôîðìàöiéíèé
ïîðòàë - khmelnitskiy.info

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè
Àáñîëþòíî âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè
âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Áåòîíóâàííÿ ï’ºäåñòàëiâ,
âèãîòîâëåííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ.
Òåë.0-98-669-97-72.
Ïàì`ÿòíèêè âiä âèðîáíèêà. Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº
îôîðìëåííÿ 5 âèäiâ.
Âèñîêà ÿêiñòü.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.067-391-14-93.
Ïàì’ÿòíèêè ç ãðàíiòó. Âèãîòîâëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Öiíè
ïîìiðíi.
Ðó÷íà
ðîáîòà.
Òåë.:0-97-473-73-70, 0-97-218-70-48.
Ïàì’ÿòíèêè ç ãðàíiòó. Ðó÷íà
ðîáîòà. Âèãîòîâëåííÿ, Âñòàíîâëåííÿ.
Ïåíñiîíåðàì, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêà
äî 8%. Çíèæêà äiº äî 27 êâiòíÿ 2021
ð. Òåë.0-97-473-73-70.

Á²ÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ, ÏÎÑËÓÃÈ

Áåòîíóâàííÿ, îáëèöþâàííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ ïàì`ÿòíèêiâ. Âèñîêà
ÿêiñòü. Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-63-858-05-69.

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: íåæèòëîâå
ïðèìiùåííÿ - êîòåëüíÿ, 131,3 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Áîðèøêiâöi, âóë.Ðàäãîñïíà,1À. Äàòà
òîðãiâ: 05.05.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹474016
(óöiíåíî ëîò ¹468259).
Øóêàþ ñâiäêiâ ÄÒÏ, ÿêà ñòàëàñÿ 30
ñi÷íÿ 2021 ð., íà Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêîìó
øîñå,
áiëÿ
ðèíêó.
Òåë.0-67-383-40-84.
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ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
2-ïîâåðõîâà
íåæèòëîâà
áóäiâëÿ,
975,12
êâ.ì,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé,
âóë.Iíäóñòðiàëüíà,3Ê. Äàòà òîðãiâ:
29.04.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹473307;
1/3 3-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè, 58,5 êâ.ì,
çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà îáë.,
ì.Øåïåòiâêà, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå,34
êâ.12.
Äàòà
òîðãiâ:
30.04.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹472049;
íåæèòëîâå
ïðèìiùåííÿ
ìàãàçèíó-êàôå-áàðó “Ëþêñ”, 499,4
êâ.ì,
äiëÿíêà
0,0993
ãà,
ÊÍ:6820355600:01:005:0001,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Áiëîãiðñüêèé
ð-í,
ñìò
ßìïiëü,
âóë.×åðíàâiíà,41À.
Äàòà
òîðãiâ:
30.04.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹473204;
äîìîâîëîäiííÿ,
53,6
êâ.ì,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ñ.Ñîëîáêiâöi,
âóë.Âî¿íà-iíòåðíàöiîíàëiñòà
Íåòåòà
Âiêòîðà Ñòàíiñëàâîâè÷à,58. Äàòà
òîðãiâ: 05.05.2021ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹473865 (óöiíåíî ëîò ¹467176).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié, âèäàíå íà iì’ÿ Êóöàêà
Âàëåðiÿ Ñòàíiñëàâîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ Âîëîñîâà Ñåðãiÿ
Îëåêñàíäðîâè÷à (1986 ð.í.), ââàæàòè
íåäiñíèì.
Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê
ñåði¿ ÕÌ 12197507, âèäàíèé íà iì’ÿ
Ëàâðåí÷óêà Êèðèëà Àíäðiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi àòåñòàò ÕÌ¹48763495
ïðî çàêií÷åííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâiòè òà äîäàòîê äî íüîãî
¹12ÀØ156546, âèäàíi 2016 ð. íà
iì’ÿ
Þðîâñüêîãî
Âëàäèñëàâà
Êîñòÿíòèíîâè÷à,
ââàæàòè
íåäiéñíèìè.
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Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè
ïðîäàì

575 460 ãðí.
Ôiëàðìîíiÿ, 4/9, í/ï,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
747 900 ãðí. Öåíòð
(Ìîöàðò), 43/-/11,
êðàùèé çàáóäîâíèê,
îãîðîäæåíèé äâið.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
192 000 ãðí. Òðåìáîâåöüêî¿ âóë.,
6/9, 24/12/-, êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿
íà 2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí, ãàðÿ÷à âîäà
- äóø. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

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

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.

780 000 ãðí.
Âîäîïðîâiäíà, 4/10,
43/-/12, âiäìiííå ìiñöå,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

216 000 ãðí. Çàãîòçåðíî,
(øïèòàëü), 25/17/6,
ãàðíèé ñòàí, ñàíâóçîë i
êóõíÿ íà 2 ñiì’¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1 250 000 ãðí. Öåíòð, 53
êâ.ì, ó ïðåñòèæíîìó
áóäèíêó, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, iíäèâiäóëüíå
îïàëåííÿ. Áåç êîìiñi¿.
Òåë.0-67-100-07-46,
Äìèòðî.

224 000 ãðí. ×îðíîâîëà âóë.,
ãóðòîæèòîê, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà, 4/9. Òåë.:0-67-286-60-39,
0-97-194-66-08.
246 210 ãðí. Çàãîòçåðíî, ðåìîíò,
ì/ï âiêíà, óòåïëåíà, âàííà, ñ/â íà 4
ñåêöi¿,
îêðåìà
ñóøàðêà.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.

600 000 ãðí. Ïîâñòàíñüêà,36,
êiìíàòà
26,8
êâ.ì,
÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-379-35-61.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

430 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ, 3/5,
æèòëîâèé ñòàí, 27 êâ.ì. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-98-154-46-54.

Çàãîòçåðíî

Ðàêîâå
364 000 ãðí. Ðàêîâå,
ÏÒÓ (çóïèíêà), 30/-/6,
áåç ðåìîíòó. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå
590 000 ãðí. Æèòëîâèé êîìïëåêñ
“Êîðîíà Äóáîâî”, 4 ñåêöiÿ, 11 ïîâ., 46
êâ.ì, åëiòíà íîâîáóäîâà, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-93-034-82-55.
612 000 ãðí. Äóáîâå, öåãëà, í/á, 47
êâ.ì, 9/10, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, iíä/î,
øòóêàòóðêà, ðîçâîäêà åëåêòðèêè.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

700 000 ãðí. Äóáîâå,
ãóðòîâèé ðèíîê, 5/10,
55/-/10, ãîòîâèé
áóäèíîê, ÷óäîâå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
430 000 ãðí. “Êàòiîí”, 3/9, 27 êâ.ì,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà, íåêóòîâà. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè. Òåë.098-154-46-54.
430 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà,45, 25
êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï âiêíà, íîâà êóõíÿ.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-55-64.
462 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë., ç
ðåìîíòîì, 23 êâ.ì, 4-é ïîâåðõ.
Òåë.:0-97-595-75-43, 0-68-978-24-57.

552 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 37/-/8,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
560 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà
âóë., 3/10, í/á, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ, 0% êîìiñi¿,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.

Ãðå÷àíè áëèæíi
590 040 ãðí. ÆÊ “Âèøíåâèé”,
íîâîáóäîâà, 50 êâ.ì, 10/10. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè. Òåë.097-101-10-03.

Âèñòàâêà
430 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
“ìàëîñiìåéêà”, 25 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï
âiêíà, ç ìåáëÿìè. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-98-154-55-64.

640 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå, 1/10, 45/20/12,
ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
ïiäiãðiâ ïiäëîãè â
ñàíâóçëi.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
653 300 ãðí. Âèñòàâêà,
í/á, 2/10, 39,5 êâ.ì,
ïàíîðàìíi âiêíà, êîìàðà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
725 500 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
4/9, 40 êâ.ì, í/ï, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
ìåáëi. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
742 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á
çäàíà, 46 êâ.ì, iíä/î, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, òåïëà ïiäëîãà, Ðàóø.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
802 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
öåãëà,
í/á,
5/10,
40
êâ.ì,
“êîñìåòèêà”,
iíä/î,
íåêóòîâà.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

2-êiìíàòíi ïðîäàì

420 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà, 25/-/5,
ãàðíèé ñòàí. 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.

540 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ðàóø, 54/-/16, êðàùà êîìïàíiÿ, Ðàóø. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
547
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, 5/9, 36/19/8, âäàëå
ïëàíóâàííÿ,
óòåïëåíà
ç
çîâíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
550 000 ãðí. Âèñòàâêà, 37/20/12,
öåãëà, íåêóòîâà, ñ/â îêðåìèé, iíä/î,
áîéëåð, ç ìåáëÿìè, ãàðíèé æ/ñ,
ïîðÿä çóïèíêà. Òåë.0-98-077-02-49.

Öåíòð
640 000 ãðí. Öåíòð, êîìôîðòíà,
ïðîñòîðà,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-884-03-25.
680 000 ãðí. Öåíòð, Ïîäiëüñüêà
(“Äèòÿ÷èé ñâiò”), 43/26/7, ïðîñòîðà,
ç âåëèêèì áàëêîíîì íà äâi êiìíàòè,
æèòëîâèé ñòàí. Ìîæëèâà êîìåðöiÿ àáî
äëÿ
îðåíäè.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
730 000 ãðí. Öåíòð, öåãëà, “õ/ð”,
íåêóòîâà, 2/5, 44 êâ.ì, ê/ð - 3,5 ðîêè,
ì/ï âiêíà, áðîíüîâàíi äâåði, ÀÃÂ
(íîâèé). Òåë.0-68-124-47-75.

697 500 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
792 400 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü), öåãëà,
í/ï, 7/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà, ðåìîíò,
ìåáëi. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 008 000 ãðí. Õðóùîâêà, 47 êâ.ì,
âiäìiííå ìiñöå, çàõiäíà ñòîðîíà, âiêíà
âèõîäÿòü ó äâið, 2-é ïîâåðõ, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, íîâi âõiäíi
äâåði, íîâèé çáiëüøåíèé, óòåïëåíèé
áàëêîí ç òåïëîþ ïiäëîãîþ, ïëàñòèêîâi
âiêíà, ëi÷èëüíèêè íà ãàç, ñâiòëî i âîäó.
Òåë.0-97-125-26-35.

1 668 000 ãðí.
Öåíòð, Ïîäiëüñüêà,
76/-/18, åëiòíèé
áóäèíîê âiä êðàùî¿
êîìïàíi¿, êàïðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
çàêðèòèé äâið.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.

Ðàêîâå
9 000 ãðí./êâ.ì.
Ìàéáîðñüêîãî, 5/10,
55 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
÷óäîâà öiíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2-, 3-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Äóáîâå
460 000 ãðí. Âàòóòiíà
âóë., 2/2, 67/35/7,
äîáóäîâà óçàêîíåíà,
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
460 000 ãðí. Ñiöiíñüêîãî
(Âàòóòiíà), 2ê., 2/2,
64/-/10.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.
980 000 ãðí. Äóáîâå,
ãóðòîâèé ðèíîê, 70/-/15,
ãîòîâèé áóäèíîê, ÷óäîâå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
520 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 4/5,
45/28/6, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï
âiêíà,
íåêóòîâà,
òîðã.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.

581 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, 47 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
640 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
öåãëà, 2/5, íåêóòîâà, ì/ï âiêíà, áåç
ðåìîíòó, òîðã. Òåë.0-67-383-23-89.
641 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, öåãëà, 2/5, 44
êâ.ì, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
756 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
8-é ïîâåðõ, ì/ï âiêíà, ºâðîðåìîíò, 50
êâ.ì.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-203-13-60.
760 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, áiëÿ
“Åêîíîì”, ïàíåëü, 5/9, íåêóòîâà, 49,1
êâ.ì,
áåç
ºâðîðåìîíòó.
Òåë.0-73-155-73-12.

820 100 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 6/9,
ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
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780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
868 000 ãðí. Âèñòàâêà (Ñàäêè),
öåãëà, 2/9, 50 êâ.ì, ðåìîíò, íåêóòîâà,
ìåáëi,
÷àñòêîâî
òåõíiêà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
980 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
1
066 450 ãðí. Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíiâñüêå øîñå, 1/10, 69,9
êâ.ì, çäàíà òà çàñåëåíà í/á, âíóòðiøíi
ðîáîòè,
“ÁóäÀëüÿíñ”.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

1 115 800 ãðí. Âèñòàâêà,
í/á çäàíà, “Ðàóø”,
80 êâ.ì, 8/10, íåêóòîâà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

Îçåðíà
880 000 ãðí. Òðè
Âåäìåäi, 3/10, 70/-/14,
êàïðåìîíò (ðåìîíòó ïiâ
ðîêó), ìåáëi, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 218 800 ãðí. Îçåðíà, Ï.Ìèðíîãî,
70,6 êâ.ì, 7/7 + òåõïîâåðõ, í/á ç
ðåìîíòîì, iíä/î, íåêóòîâà, âáóäîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
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”.

840 000 ãðí. Øêîëà
¹10, 68/-/8, æèòëîâèé
ñòàí, âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè áëèæíi

Ðàêîâå

840 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, 3-òÿ Íîâà âóë.,
100 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
º ñâî¿õ 8 ñîòîê çåìëi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Âèñòàâêà
616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
700 000 ãðí. Âèñòàâêà (Ìåäòåõíiêà), öåãëà, 3/5, 44 êâ.ì, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, ì/ï âiêíà. Òåë.
068-239-25-65. ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

750 000 ãðí. Ñó÷àñíà
êâàðòèðà, “çàõîäü i
æèâè”. Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíî.
Òåë.0-67-191-88-96.

756 000 ãðí. Ïîïîâà,7, 74 êâ.ì,
öåãëà, ïàðêåò, ðîçäiëüíi êiìíàòè, òîðã.
Òåë.0-97-334-29-39.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
690 000 ãðí. Ìîëîäiæíà
âóë., öåãëà, 3/5, 55 êâ.ì,
ì/ï âiêíà, íîâà êîëîíêà,
æ/ñ, òîðã. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-354-34-21.
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
750 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Îëiìïiéñüêà âóë., 8/9, 65/35/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
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3-, 4-Ê²ÌÍÀÒÍ², ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ, ÇÄÀÌ

Âèñòàâêà
748 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ñåðåäíié ïîâåðõ,
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.0-97-793-13-06.
770 000 ãðí. Âèñòàâêà,
íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí,
60 êâ.ì, öåãëà, 0%
êîìiñi¿. Àáî îáìií íà
2-êiìíàòíó.
Òåë.0-97-681-37-11.
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”.

1 431 000 ãðí.
Çàði÷àíñüêà, 5/10,
104/-/20, ãîòîâèé
áóäèíîê, êðàùà êîìïàíiÿ,
óñå ïiäêëþ÷åíî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 534 240 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, Ñâîáîäè,20/1, 3ê., 12/16,
86/56/16, íîâîáóäîâà çäàíà â 2019
ð., áiëÿ ð.Ïiâäåííèé Áóã, íåêóòîâà, â
ïåðøié ñåêöi¿, âiêíà âèõîäÿòü íà 2
ñòîðîíè,
ñåêöiÿ
çàñåëåíà,
âiä
çàáóäîâíèêà: îïàëåííÿ êâàðòèðè âiä
êîòåëüíi ç äàõó, ç ìîæëèâiñòþ
iíäèâiäóàëüíî
ðåãóëþâàòè
òåìïåðàòóðè
òà
iíäèâiäóàëüíèì
ëi÷èëüíèêîì òåïëà, ìîíòàæ ñèñòåìè
îïàëåííÿ çi âñòàíîâëåííÿì ðàäiàòîðiâ,
ìîíòàæ
åëåêòðîìåðåæi
çi
âñòàíîâëåíèì
ëi÷èëüíèêîì,
ç
ìîæëèâiñòþ âèêîðèñòàííÿ 2-çîííîãî
åëåêòðîòàðèôó,
÷èñòîâà
ñòÿæêà
ïiäëîãè,
÷àñòêîâå
÷èñòîâå
øïàêëþâàííÿ ñòií, ÿêiñíi ìåòàëåâi
âõiäíi äâåði, åíåðãîçáåðiãàþ÷i âiêíà òà
áàëêîííi
äâåði
ç
2-êàìåðíèì
ñêëîïàêåòîì, ïîñèëåíà çâóêîiçîëÿöiÿ
ñòií ìiæ êâàðòèðàìè, â áóäèíêó º 2
ëiôòà íà 630 òà 1000 êã, îõîðîíà â
äâîði. Íåïîäàëiê âiä áóäèíêó º âñÿ
íåîáõiäíà iíôðàñòðóêòóðà: äèòÿ÷èé
ñàäîê, øêîëà, çóïèíêà òðàíñïîðòó,
çîíà äëÿ âiäïî÷èíêó òà ïðîãóëÿíîê.
Òåë.0-68-965-70-02. Ðiåëòîð ßðîñëàâ.

Îçåðíà
1 216 600 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî
âóë., 3ê., 72/45/8,7, ïðîñòîðà
êâàðòèðà äëÿ âåëèêî¿ ñiì’¿, â
ðîçâèíåíîìó ìîëîäiæíîìó ðàéîíi,
ïîðÿä ñàäî÷îê òà øêîëà. Êâàðòèðà
ìàº 3 êiìíàòè i âåëèêèé õîë, âàííà i
ñ/â ñóìiæíi, çðîáëåíî êàïiòàëüíèé
ðåìîíò: çàìiíåíà ïðîâîäêà åëåêòðèêè
i ñàíòåõíiêà, âèðiâíÿíi ñòiíè i ñòåëi,
òåïëà ïiäëîãà â êîðèäîði, âàííié
êiìíàòi òà êóõíi (åëåêòðî), â 2-õ
êiìíàòàõ ëîäæi¿, çà ðàõóíîê ÿêèõ
çáiëüøèëè ïëîùó êiìíàò, çàëèøàþòüñÿ
âñi âìîíòîâàíi ìåáëi òà òåõíiêà,
êâàðòèðà óòåïëåíà äëÿ çáåðåæåííÿ
òåïëà, òàêîæ º êîíäèöiîíåð, ÿêèé
çàáåçïå÷èòü ïðîõîëîäó Âàì âëiòêó.
Êâàðòèðà
äiéñíî
âàðòà
óâàãè.
Òåë.0-68-965-70-02. Ðiåëòîð ßðîñëàâ.

4-êiìíàòíi ïðîäàì
Ðàêîâå

760 000 ãðí. Ðàêîâå, 3/5, 57 êâ.ì,
ïiâäåííà ñòîðîíà, íîâà ñàíòåõíiêà,
êîëîíêà,
æ/ñ,
òîðã.
Òåë.0-68-205-62-90.

Îçåðíà

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

846 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèðíîãî (“Äàíà”), 7/9, 106 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, ïðîñòîðà, ç òðüîìà
ëîäæiÿìè. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

952 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
“Âiê-Æàí”, 80/-/8,
æèòëîâèé ñòàí,
“âðåì’ÿíêà”, 8 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Öåíòð

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”.

5-êiìíàòíi òà
áiëüøå ïðîäàì

11 500 ãðí./êâ.ì. Çàâàäñüêîãî,54,
â 10-ïîâåðõîâîìó áóäèíêó, 2-ðiâíåâà,
9-10 ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó, áåç êîòëà,
182 êâ.ì. Òåë.0-67-924-01-36.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.

Çàãîòçåðíî
645 000 ãðí. Ïiëîòñüêà âóë.,
öåãëÿíèé, 82 êâ.ì, 5 ñîò., ãàðàæ òà
ïîãðiá öåãëÿíi, âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-96-833-73-01.

Äóáîâå
896 000 ãðí. Çàÿðíà âóë., áiëÿ
ìàãàçèíó “Ñîëîõà”, 100 êâ.ì, 6 ñîòîê,
ãàðàæ ïiä âåñü áóäèíîê, 1-é ïîâåðõ âåðàíäà, êîðèäîð, ñïàëüíÿ, çàë,
êóõíÿ, òóàëåò, äóø, 2-é ïîâåðõ êiìíàòà ÷åðåç âåñü áóäèíîê, ëîäæiÿ,
áàëêîí, ñâiòëî, ãàç, âîäà, íà ïîäâið’¿
áåñiäêà, 6 õâ äî çóïèíêè ìàðøðóòêè
¹30. Òåë.0-67-264-98-58.
1 000 000 ãðí. Ãîãîëÿ âóë.,
öåãëÿíèé, 50,8 êâ.ì, 5 ñîò., ãàðàæ,
ãîïïðèáóäîâè. Òåë.0-98-670-94-59.

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.
Äóáîâå, êîëèøíié òàíêîäðîì, 280
êâ.ì, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, 2 êîòëà
(ãàç, äðîâà), ãîñïïðèáóäîâè, 2 ãàðàæi
(îêðåìèé
6õ9),
âñi
çðó÷íîñòi,
ñâåðäëîâèíà, ñàäîê, äiëÿíêà 10 ñîòîê.
Àáî îáìií. Òåë.097-309-00-55.

Äóáîâå-2
940 500 ãðí. Âiä îçåðà 700 ìåòðiâ,
áiëÿ “Ñîëîõè”, æèòëîâèé, êàïiòàëüíèé,
ãàç, ñâiòëî, âîäà â áóäèíêó, äiëÿíêà 6
ñîò., ïî äåðæàêòó íàÿâíi 9 ñîò.,
äiëÿíêà âèõîäèòü íà öåíòðàëüíó
äîðîãó,
ìàðøðóòêà
¹30.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.

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.

Ãðå÷àíè áëèæíi
2 622 000 ãðí. Òèõå ìiñöå, äiëÿíêà,
áðóêiâêà, ïàðêîâêà, ïàðêàí, îêðåìà
òåðèòîðiÿ ïiä ëàíäøàôòíèé äèçàéí,
êîìóíiêàöi¿ â áóäèíêó, çîâíi óòåïëåíèé
(“êîðî¿ä”), ñó÷àñíèé âàðiàíò çà 5 õâ
âiä öåíòðà ìiñòà. Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.

Ãðå÷àíè áëèæíi, 3-òÿ
Íîâà âóë., 100 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, ïîòðåáóº
ðåìîíòó, 8 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè äàëüíi
1 120 000 ãðí. Ôiëiïîâà âóë.,134,
êðèíèöÿ â äâîði, 30 ñîò., âåëèêèé
ôóíäàìåíò. Òåë.0-68-123-06-73.

1 700 000 ãðí.
Çàëiçíè÷íà, 120/-/10,
ãàðíèé ñòàí, íà äiëÿíöi
ùå îäèí áóäèíîê, ÿêèé
ìîæíà çäàâàòè
êâàðòèðàíòàì, 7 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ëåçíåâå
1 120 000 ãðí.
Ñòåëüìàõà, 180/-/20,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 163 400 ãðí. Ëåçíåâå, 119,3 êâ.ì,
óñi êîìóíiêàöi¿, ÷èñòîâi ðîáîòè, 8
ñîòîê, çðó÷íèé ïiä’¿çä, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 400 000 ãðí. Êiíöåâà çóï.
ìàðøðóòó ¹54, 360 êâ.ì, íà 2-ìó
ïîâåðñi ÷àñòêîâèé ðåìîíò, çàâåäåíî
380
Âò
íà
22
êÂ,11
ñîò.
Òåë.0-67-127-26-02.

1 400 000 ãðí. Ëåçíåâå,
Ìîëäàâñüêà, 180 êâ.ì,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
11 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
4
348
900
ãðí.
Ëåçíåâå,
Ïiäêàëèííà, 335 êâ.ì, 10 ñîòîê,
åëiòíèé
áóäèíîê
ç
÷èñòîâèìè
ðîáîòàìè,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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, ìåáëi,
òåõíiêà, ïîðÿä ïàðêîâêà,
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.
Àâòîâîêçàë
¹1,
äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ,
ãàðíi
óìîâè.
Òåë.0-97-587-27-59.
Áiëÿ òàíêà, îêðåìà êiìíàòà, áåç
ãîñïîäàðÿ. Ìåáëi, ïîáóòîâà òåõíiêà.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-886-89-16.
Â êâàðòèði, íà 1-2 ìiñÿöi, êóõíÿ,
ñàóíà, ïîäâið’ÿ ç àëüòàíêàìè â
çàãàëüíîìó êîðèñòóâàííi, 3.500 ãðí.
Òåë.067-201-12-01.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ. Òåë.0-68-594-26-25.
Âèñòàâêà, êiìíàòà â êâàðòèði,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, æèòëîâèé ñòàí,
1.200 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
õîëîäèëüíèê,
1.200
ãðí.
Òåë.0-68-789-28-34.

Âèñòàâêà, îêðåìà êiìíàòà äëÿ
îäíiº¿ äiâ÷èíè, ÿêà ïðàöþº, ç
ãîñïîäàðêîþ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-924-04-48.
Âèñòàâêà, ïîëiêëiíiêà ¹2, äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-68-421-58-86.
Âiçüìó 2 õëîïöÿ íà ïiäñåëåííÿ íà
òðèâàëèé òåðìií. Â êâàðòèði º ìåðåæà
Wi-Fi. Äåòàëüíiøå çâåðòàéòåñü çà
òåëåôîíîì: 0-98-175-27-57.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ,
ÖÓÌ, ãàðíi óìîâè. Òåë.0-96-349-39-95.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷àò àáî
õëîïöiâ. Òåë.0-98-175-75-58.
Âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷àò.
Òåë.0-98-800-62-09.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíîãî àáî äâà
õëîïöi. Òåë.0-96-206-41-36.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó àáî äâi
äiâ÷èíè,
öåíòð
ìiñòà.
Òåë.0-68-013-73-38.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-67-604-77-69.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó àáî
æiíêó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
âiçüìó
â
1-êiìíàòíó êâàðòèðó æiíêó àáî
äiâ÷èíó, ïiäñåëåííÿ, ç ãîñïîäàðêîþ,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-185-83-66.
Ãðå÷àíè áëèæíi, îäíó äiâ÷èíó àáî
æiíêó, ïiäñåëåííÿ áåç ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-97-814-02-83.
Ãðå÷àíè,
çäàì
êiìíàòó
â
ãóðòîæèòêó. Òåë.0-96-132-87-16.
Äiâ÷èíà âiçüìå íà êâàðòèðó
õëîïöÿ, 2.500 ãðí. Òåë.0-98-880-89-35.
Äóáîâå,
äëÿ
äâîõ
äiâ÷àò.
Òåë.:0-98-040-46-83, 0-96-610-03-72.
Äóáîâå,
êiìíàòà
äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ,
1.000
ãðí./ìiñ.
Òåë.0-96-610-03-72.
Çàãîòçåðíî, êiìíàòè â ïðèâàòíîìó
áóäèíêó. Òåë.0-97-475-06-50.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ õëîïöÿ
àáî ÷îëîâiêà. Òåë.0-67-759-66-22.
Çàði÷àíñüêà âóë., âiçüìó õëîïöiâ
íà ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-253-00-88.
Çàði÷àíñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöÿ
àáî
÷îëîâiêà.
Òåë.0-97-351-87-21.
Çäàì
êiìíàòó â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði äëÿ äâîõ äiâ÷àò, 2.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-98-356-16-75.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ äâîõ äiâ÷àò, ç
ãîñïîäàðåì. Òåë.0-96-533-22-86.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äëÿ ÷îëîâiêà. Òåë.0-98-631-16-78.
Ìåäòåõíiêà, ïðîñïåêò Ìèðó, äëÿ
õëîïöiâ. Òåë.0-68-336-69-74.
Ìèðó ïðîñïåêò, äëÿ îäíîãî õëîïöÿ
(÷îëîâiêà), ïiäñåëåííÿ, 1.100 ãðí.
Òåë.0-95-029-75-07.
Íàäàì áåçêîøòîâíå æèòëî æiíöi
âiä 40 äî 50 ðîêiâ (ìîæëèâî, ç
äèòèíîþ), ÿêà áóäå äîïîìàãàòè ïî
ãîñïîäàðñòâó. Òåë.097-898-96-71.
Îçåðíà,
äëÿ
äâîõ
äiâ÷àò.
Òåë.0-97-316-70-99.
Ïåðåìîãè âóë., äëÿ îäíîãî õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-68-112-80-34.
Ïèëèï÷óêà âóë., ð-í ìiñüêî¿
ëiêàðíi, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié êâàðòèði,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, óñi
íåîáõiäíi
ìåáëi,
1.500
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
ð-í
çàâîäó
“Íîâàòîð”, îêðåìà êiìíàòà äëÿ
÷îëîâiêà, ÿêèé ïðàöþº, 2.000 ãðí., +
ê/ï. Òåë.0-68-036-14-38.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ó “âðåì’ÿíöi”,
êiìíàòó äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè.
Òåë.0-67-900-08-36.
Ð-í ãîòåëþ “Ïîäiëëÿ”, äëÿ îäíiº¿
äiâ÷èíè, áåç ãîñïîäàðÿ, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.:0-97-595-75-43,
0-68-978-24-57.
Ð-í òàíêà, êiìíàòà â ïðèâàòíîìó
áóäèíêó,
áåç
ãîñïîäàðiâ,
áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ îäíîãî ÷îëîâiêà,
1.800 ãðí., êîìóíàëüíi ïëàòåæi ïëàòèòè
íå ïîòðiáíî. Òåë.0-68-019-50-53.
Ðàéîí
öóêðîâîãî çàâîäó, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Ñêîâîðîäè âóë., ð-í äèòÿ÷î¿
ëiêàðíi, äëÿ äiâ÷èíè, áåç ãîñïîäàðêè,
1.500 ãðí. Òåë.0-68-038-62-87.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöiâ (äiâ÷àò). Òåë.0-67-287-98-36.
Ôiëàðìîíiÿ,
äëÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ.Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð, âñi çðó÷íîñòi, ìåáëi, 2.500
ãðí.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-731-68-96.
Öåíòð, îâî÷åâèé ðèíîê, ïîëiêëiíiêà
¹1, äëÿ äiâ÷èíè, ÿêà ïðàöþº.
Òåë.0-67-700-53-87.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ îäíîãî
õëîïöÿ (âiä 25 ð.), º iíòåðíåò,
1.500-2.000 ãðí. Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, Øåâ÷åíêà (ìiñüêà ëiêàðíÿ),
2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200 ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

1-êiìíàòíi
“Êàòiîí”, ïiäñåëåííÿ, äëÿ äiâ÷èíè.
Òåë.0-68-204-83-03.
Âèñòàâêà,
2/10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, äëÿ ñiìåéíî¿ ïàðè.
Òåë.0-67-275-60-07.
Âèñòàâêà, ìåáëi, òåõíiêà, 3.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
â
æèòëîâîìó ñòàíi, õîëîäèëüíèê, 3.000
ãðí. Òåë.0-67-395-79-49.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
2.800 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãàðíèé ðåìîíò, ìåáëi òà òåõíiêà çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-68-949-65-77.
Ãðå÷àíè áëèæíi, ïîðÿäíèì ëþäÿì.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äåïîâñüêà âóë., äëÿ ìîëîäî¿ ñiì’¿,
ç ìåáëÿìè. Òåë.0-67-127-58-90.

Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,
ðåìîíò, 4.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Çàãîòçåðíî, ×îðíîâîëà (“Àäâiñ”),
2/9, 34 êâ.ì, ìåáëi, ïðàëüíà ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.500
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Çåëåíèé
êâàðòàë
(ÆÊ),
âóë.Òðóäîâà, 54 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ,
ìåáëüîâàíà, òåõíiêà, 3.600 ãðí. + ê/ï.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.067-264-98-58.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, 3.200
ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
1ê.,
ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Íîâèé
áóäèíîê,
ãàðíèé
ºâðîðåìîíò,
ñó÷àñíi
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
4.000
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, Ëiñîãðèíiâåöüêà âóë., 2/9,
42 êâ.ì, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè,
õîëîäèëüíèê.
Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Îçåðíà, ìåáëi, òåõíiêà, æèòëîâèé
ñòàí, 3.000 ãðí. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-746-74-32.
Îçåðíà, îçåðî, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 4.800 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Òðóäîâà, ÒÐÖ “Âóäìîëë”, í/á,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.600 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð,
êàïðåìîíò,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, 4.000
ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.800
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Â öåíòði, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, æèòëîâèé ñòàí,
3.500 ãðí. Òåë.0-68-884-90-43.
Âèñòàâêà,
3/10,
56
êâ.ì,
ºâðîðåìîíò, iíä/î, ìåáëi, òåõíiêà,
6.500 ãðí./ìiñ. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.

Âèñòàâêà,
çóï."Ìåäòåõíiêà", 2/5,
39 êâ.ì, äëÿ ñiì’¿, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà, æ/ñ, 4.000 ãðí.,
+ ê/ï. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-620-76-68.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, íîâèé áóäèíîê, ñó÷àñíi
ìåáëi, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ëi÷èëüíèêè, 5.000
ãðí. Òåë.0-96-327-01-35.
Âèñòàâêà, Ñiëiñòðà (“ÑÂ”), 3/9,
64/38/16, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëi. Äëÿ ïîðÿäíèõ êâàðòèðàíòiâ.
Òåðìiíîâî. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
Äëÿ ñiì’¿, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-67-864-00-78.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
ªâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Çàãîòçåðíî,
ìåáëi.
Ìîæëèâî,
÷åðåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.
Êàì’ÿíåöüêà, 2ê., ðåìîíò, òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
2ê.,
ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â ãàðíîìó ñòàíi, º
íåîáõiäíi
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ìåáëi, òåõíiêà,
4.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, âóë.Ïîäiëüñüêà, 1-é ïîâåðõ,
ìåáëi, òåõíiêà, ºâðîðåìîíò, ì/ï âiêíà,
ðåøiòêè, çàêðèòèé äâið, ïàðêîâêà,
ìîæëèâî, ïiä îôiñ, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-850-09-05.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
3ê., Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Öåíòð, 3-êiìíàòíà,
ãàðíèé ðåìîíò, äâà
êîíäèöiîíåðè, ìåáëi,
òåõíiêà, âåëèêà ëîäæiÿ.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-439-46-24.
Öåíòð, 3ê., òåõíiêà, iíòåðíåò, 3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.

Áóäèíêè
Áiëÿ öåíòðó, ÷àñòèíà áóäèíêó, ç
îêðåìèì âõîäîì. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-458-39-22.
Âðåì’ÿíêà, ñiì’¿ áåç äiòåé, âñi
çðó÷íîñòi,
º
îêðåìèé
âõiä.
Òåë.:0-68-681-80-15, 0-98-560-23-20.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”: 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ,
çðó÷íîñòi
íàäâîði.
Òåë.0-96-258-07-67.
Äóáîâå, âóë.Çàÿðíà, áiëÿ ìàãàçèíó
“Ñîëîõà”, 100 êâ.ì, 6 ñîòîê, ãàðàæ ïiä
âåñü áóäèíîê, 1-é ïîâåðõ - âåðàíäà,
êîðèäîð, ñïàëüíÿ, çàë, êóõíÿ, òóàëåò,
äóø, 2-é ïîâåðõ - êiìíàòà ÷åðåç âåñü
áóäèíîê, ëîäæiÿ, áàëêîí, ñâiòëî, ãàç,
âîäà, íà ïîäâið’¿ áåñiäêà, 6 õâ äî
çóïèíêè
ìàðøðóòêè
¹30.
Òåë.067-264-98-58.
Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
àáî
îäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-910-71-71.
Ëåçíåâå. Òåë.0-67-604-77-69.
Ïiëîòñüêà âóë., “âðåì’ÿíêà”, 2
êiìíàòè, âîäà â áóäèíêó, äëÿ õëîïöiâ.
Òåë.0-67-861-55-36.

Ðàéîí àâòîâîêçàëó ¹1,
ëiòíié áóäèíî÷îê ç
êàìiíîì.
Òåë.0-63-516-82-17.
Ðàéîí âóë.Çàâîäñüêà, “âðåì’ÿíêà”,
âñi çðó÷íîñòi, äëÿ ñiì’¿ áåç äiòåé àáî
õëîïöÿì.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-905-43-75.

Ðóæè÷íà, 3 êiìíàòè,
70 êâ.ì, ÷àñòêîâî ç
ìåáëÿìè, º ïiäâàë, ñàðàé,
2 ñîò. ãîðîäó, 2.500 ãðí.,
+ ê/ï.
Òåë.0-67-959-43-43.
Ðóæè÷íà, áåç ºâðîðåìîíòó, àëå çi
çðó÷íîñòÿìè, âàííà, òóàëåò, áîéëåð,
íà òðèâàëèé òåðìií, äëÿ ñiì’¿,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
Ðóæè÷íà,
çóï."Ïàí
Äèâàí",
“âðåì`ÿíêà”, º ãàç, âîäà, ìåáëi,
ìîëîäié
ñiì’¿
áåç
äiòåé.
Òåë.0-96-136-01-08.

Òàíê, 2ê., ÷àñòèíà áóäèíêó, ìåáëi.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
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
Áëèæíié Öåíòð, Ãðå÷àíè, áåç ø/ç,
ïîðÿäíèé ÷îëîâiê, íà òðèâàëèé òåðìií,
áåç ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-98-654-25-66.
Äiâ÷èíà, 20 ðîêiâ, çíiìó îêðåìó
êiìíàòó, áåç ãîñïîäàðÿ, âiä âëàñíèêà.
Áàæàíî öåíòð. Òåë.0-68-529-97-23.
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.068-575-30-31.
Äóáîâå,
çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
âóë.Iíñòèòóòñüêà
àáî
âóë.Òåðíîïiëüñüêà,
æiíêà
çíiìå
êiìíàòó â áóäèíêó àáî êâàðòèði, ç
ãîñïîäàðåì. Òåë.0-68-716-77-08.
Çíiìó
îêðåìó
êiìíàòó.
Òåë.0-68-716-77-08.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, ïîðÿäíà
ñiì’ÿ îðåíäóº íà äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií. Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, ç ðåìîíòîì,
ìåáëÿì, òåõíiêîþ. Òåë.0-68-976-85-35.
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.
Âèñòàâêà, âóë.Òðóäîâà, í/á, ìåáëi,
òåõíiêà, iíä/î, 3.600 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Äëÿ
ïàðè
áåç
äiòåé,
íå
ïåðåñåëåíöi, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.068-575-30-31.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-63-496-06-80.

2-êiìíàòíi
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.
Äëÿ ñiì’¿, íå ïåðåñåëåíöi, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.068-575-30-31.
Äëÿ
ñiì’¿,
ïðàöþºìî,
íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.

Êóïëþ

Êiìíàòè
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå, çà
ãîòiâêó. Òåë.068-575-30-31.
Áóäü-ÿêèé ð-í, ó ãóðòîæèòêó,
êóõíÿ, ñàíâóçîë, âàííà îêðåìî. Àáî â
“ìàëîñiìåéöi”. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-589-39-44.
Äëÿ ñiì’¿, çà ãîòiâêó, áàæàíî ó
ãóðòîæèòêó. Òåë.068-575-30-31.
Íåêóòîâó, 2-, 3-, 4-é ïîâåðõ.
Òåë.0-97-226-64-92.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî 2-êiìíàòíó, ð-í Îçåðíà, áiëÿ
çóïèíêè, áàæàíî í/ï àáî í/á. Äëÿ
ñåáå. Òåë.0-97-493-72-50.
Àáî
2-êiìíàòíó.
Äëÿ
ñåáå.
Òåë.0-96-459-24-65.

Âèñòàâêà, Öåíòð, äëÿ
ñåáå. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-793-13-06.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Øåâ÷åíêà âóë.,
ð-í “Ñiëüïî”, í/ï, iíä/î,
2-4 ïîâåðõè.
Òåë.0-67-490-25-01.

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó êâàðòèðó. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå,
áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåë.068-575-30-31.

Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü
çà ãîòiâêó 2-êiìíàòíó
êâàðòèðó
ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì
78 500 ãðí. Âèñòàâêà, òåëåâåæà,
öåãëÿíèé,
ñâiòëî,
ÿìà.
Òåë.0-98-747-96-85.
110 000 ãðí. Íîâàòîð (ìàñèâ), 24
êâ.ì, îãëÿäîâà ÿìà, ïiäâàë ç
ïåðåãîðîäêàìè,
ñâiòëî,
ïðèâàòèçîâàíèé.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-728-23-55.
120
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ñ.Áàíäåðè, êîîïåðàòèâ “Ìèð”,
áëèçüêî äî îõîðîíè. ïiäâàë, ÿìà,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-97-478-59-06.
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.
140 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
íàâïðîòè ðåñòîðàíó “Ìèñëèâñüêèé
êóðiíü”, ìàñèâ “Òåðìîïëàñòàâòîìàò”,
öåãëÿíèé,
âîðîòà
2,50õ2,50
ì,
óòåïëåíèé,
ç
äîêóìåíòàìè.
Òåë.0-67-955-35-35.
140 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,43,
ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ “Çâ’ÿçêiâåöü”
19,5 êâ.ì, (5.60õ3,40), ç ïiäâàëîì,
òîðã. Òåë.0-97-491-60-67.
170
000
ãðí.
Îçåðíà,
âóë.Êàðìåëþêà,
ðåìîíò,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-97-478-59-06.
277 000 ãðí. Êàðìåëþêà,12Ã,
ºâðîãàðàæ, 24 êâ.ì, âñi êîìóíiêàö¿,
îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà çåìëÿ,
òîðã. Òåë.0-97-503-07-39.
Òîëáóõiíà
âóë.,
ãàðàæ.
Òåë.0-67-458-39-22.

Çäàì
Ãàðàæ,
ðå÷îâèé
áàãàòîïîâåðõîâèé
êîîïåðàòèâ,
1-é
Òåë.0-66-292-98-80.

ðèíîê,
ãàðàæíèé
ïîâåðõ.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

180 700 ãðí. Âèäðîâi äîëè, 9,5
ñîòîê, äà÷íèé áóäèíîê, 0 % êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
190 000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”, 1 êì âiä êiíöåâî¿ çóïèíêè
ìàðøðóòîê, 8 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé
áóäèíîê, ç ïiäâàëîì, ñàä, äiëÿíêà
îãîðîäæåíà
º
åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-138-58-13.
199 000 ãðí. Çà “Êëåíîì”, 6,4
ñîòêè, áóäèíîê 36 êâ.ì, ìîëîäèé ñàä,
ðiâíà ìiñöåâiñòü. Ðåàëüíîìó êëiºíòó
ðåàëüíèé òîðã. Òåë.0-97-740-78-61.
220 000 ãðí. Öàðñüêå ñåëî, íèæ÷å
“Êàòiîíà”, 9 ñîò., ñàä, ãîðîä, öîêîëü
ïiä áóäèíîê, áóäiâåëüíèé âàãîí÷èê,
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-67-859-87-86.
290 000 ãðí. Êàðïiâöi, 12 ñîòîê,
öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàðàæ, ïiäâàë, ãàç,
ñâiòëî, êðèíèöÿ. Òåë.0-98-252-55-11.
336 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
âóë.Ïiâíi÷íà,215, öåãëÿíèé áóäèíîê, 6
ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, óñi äîêóìåíòè,
ãàðíà
äîðîãà,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-67-775-64-08.
420 000 ãðí. Äóáîâå, êiíöåâà
ìàðøðóòó ¹30, âóë.Âîäîïðîâiäíà, 57,
öåãëÿíèé áóäèíîê 5õ9 ì, ãàç, âîäà,
ñàðàé÷èê, 6 ñîò. Òåë.0-96-354-13-02.
420 000 ãðí. Äóáîâå, ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî “Ðàäóãà”, äà÷íèé áóäèíîê,
18 êâ.ì, äiëÿíêà îáðîáëÿºòüñÿ, 12
ñîò., êðèíèöÿ, º ñâiòëî, òîðã.
Òåë.:0-66-051-47-52, 0-68-203-58-89.
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”.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ
Êóïëþ àáî îáìiíÿþ íà ãàðàæ, äà÷ó
ç áóäèíêîì ð-í: Êíèæêiâöi, Ðóæè÷íà,
Ðóæè÷àíêà,
Êàðïiâöi,
Ïåðåãiíêà.
Òåë.0-96-626-39-41.
Êóïëþ áóäèíîê àáî äiëÿíêó â ñìò
Ìåäæèáiæ. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Ìîæíà
áåç äîêóìåíòiâ àáî ïðîáëåìíi.
Òåë.0-99-321-64-58.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)

3-êiìíàòíi

Ïðîäàì

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

18 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, 6 ñîò.,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.

Áóäèíêè
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
áóäèíîê â ìåæàõ ìiñòà ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

Îáìií

Êâàðòèðà íà
êâàðòèðó
2(Âèñòàâêà, “Ìåäòåõíiêà”, 2/5,
49,3 êâ.ì) = 1(Õìåëüíèöüêèé)+Ä.
Òåë.0-68-336-69-74.

50 000 ãðí. Êíèæêiâöi, Âiííèöüêà
îá’¿çíà,
6
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-97-174-53-91.
70 000 ãðí. Çà äàëüíiìè Ãðå÷àíàìè,
6 ñîòîê. Òåë.0-67-148-37-94.
75 000 ãðí. 1 êì âiä ðàêiâñüêîãî
öâèíòàðÿ, º çà¿çä ç Êíèæêîâåöü, ïîðÿä
º ñâiòëî, äåðæàêò ñòàðèé, òîðã.
Òåë.0-63-690-14-98.
85 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, ìàñèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
9
ñîòîê,
ïðèâàòèçîâàíà, 7 õâ äî çóïèíêè, º
ñâiòëî,
ãàç
ïîðÿä,
.
Òåë.0-67-345-47-85.
98 000 ãðí. Ëåçíåâå, äiëÿíêà 6 ñîò.,
çàãîðîäæåíî,
äîãëÿíóòî,
ïîðó÷
ïiäâåäåíî ãàç, ñâiòëî, iíòåðíåò.
Òåë.:0-67-862-76-06, 67-66-04.
100 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, äâi
îêðåìèõ äiëÿíêè ïî 10 ñîò., ðiâíèíà.
Òåë.0-96-785-27-04.

110 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
ÑÎÊ “Àëiñà”, 12 ñîò.,
ñâiòëî ãàç ïîðÿä.
Òåë.0-97-505-79-93.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, áëèæíi,
ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê, îáðîáëåíà,
ñàä,
ïîðÿä
ãàç,
ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîòîê çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
140 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò., ïiä
ÎÑÃ, ðiâíèíà, äîðîãà ç äâîõ ñòîðií
äiëÿíêè, âiä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè 100 ì,
òîðã. Òåë.0-68-328-68-19.
150 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ðàäóãà”,
12
ñîòîê.
Òåë.:0-98-040-46-83, 0-96-610-03-72.
200 000 ãðí. Çà ñ.Êíèæêiâöi, 9 ñîò.,
êóòîâà, ãàç ñâiòëî, âàãîí÷èê óòåïëåíèé
öåãëîþ, êðèíèöÿ. Òåë.0-67-802-47-25.
240 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ìàñèâ
“Äðóæáà”, âóë.1-øà Çàõiäíà, 6 ñîò.,
êàäàñòðîâèé íîìåð, êðèíèöÿ, ïàðêàí,
âàãîí÷èê 3õ12, + íà âiäñòàíi 200 ì
äiëÿíêà 2,5 ñîòêè. Ïî âóëèöi
ïðîâåäåíî
ñâiòëî
òà
ãàç.
Òåë.097-273-79-39.
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”.
Ðóæè÷íà, ÒÎÂ “Êåðàìiê”, äiëÿíêà
7,9 ñîò., + áóäèíîê, âóë.Þâiëåéíà,22.
Ïðîäàæ
çà
îäíiºþ
öiíîþ.
Òåë.0-67-711-05-46.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Çäàì â îðåíäó ãîðîä àáî ïiä
ñiíîêiñ, 0,07 ãà, íåäàëåêî âiä ìiñòà.
Òåë.0-98-637-18-17.
Ëåçíåâå,
âóë.Áóëàºíêà,16
(âóë.Ñâiòàíêîâà),
10
ñîòîê,
íà
òðèâàëèé
òåðìií,
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ. Òåë.0-67-380-28-33.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

45 000 ãðí. Âiäðàäíå, êóòîâà
äiëÿíêà, ïî âóëèöi º âñi êîìóíiêàöi¿,
ïîêðèòòÿ
äîðîãè
áðóêiâêà.
Òåë.0-66-016-28-22.
58 000 ãðí. Áiëÿ ñ.Òèðàíiâêà, 6 ñîò.,
ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, º äåðåâ’ÿíèé
âàãîí÷èê, ïëîäîâi äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíî, òîðã. Òåë.0-98-927-74-45.
85 000 ãðí. Ëåçíåâå (êiíöåâà
çóïèíêà), ÑÒ “Âåòåðàí-1", 8 ñîò., º
òåõíi÷íà äîêóìåíòàöiÿ, êàäàñòðîâèé
íîìåð. Òåðìiíîâî. Òåë.0-68-072-74-28.
85 500 ãðí. Äiëÿíêà ç âèäîì íà
îçåðî, ìàñèâ äëÿ ïåðñïåêòèâè, ïî
ñóñiäñòâó æèòëîâi áóäèíêè, êîìóíiêàöi¿
- ñâiòëî. Öiíà àêòóàëüíà êîðîòêèé ÷àñ.
Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
130 000 ãðí. Äóáîâå, 6 ñîò., ðiâíà, º
êàäàñòðîâèé
íîìåð
6810100000:35:004:1842, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-663-44-30.
140 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í îçåðà,
çåìåëüíà äiëÿíêà 4,2 ñîò., êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä. Òåë.0-96-568-65-56.
145 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, çóï."Äà÷i",
6 ñîò., âàãîí÷èê çèìîâèé, äåðåâ’ÿíèé,
6õ3, ñâiòëî, ãàç, ãàðíèé ñàäîê, òîðã.
Òåë.0-97-297-24-57.

150 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
âóë.Æèòíÿ, 12 ñîò.,
ðiâíèíà, ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
ïðèâàòèçîâàíî, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-469-05-74.
150 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà 15
ñîò., ðiâíèíà, ÷îðíîçåì, êîìóíiêàöi¿,
ïëàí íà áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-190-40-14.
168 000 ãðí. Ëåçíåâå, âóë.Êóïàëà, 6
ñîòîê, íà äiëÿíöi ñâiòëî òà ãàç.
Òåë.0-67-286-70-59.

156 750 ãðí. Äiëÿíêà iäåàëüíî
ðiâíà, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, íîâèé
çàñåëåíèé ìàñèâ, 5 õâ äî Îçåðíî¿.
Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
170 000 ãðí. Äiëÿíêà 10 ñîòîê ïiä
áóäiâíèöòâî, 20 õâ. ïiøêè âiä
ðàêiâñüêîãî çàëiçíè÷íîãî ïåðå¿çäó.
Òåë.0-67-271-25-97.
185 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Áóäiâåëüíèê”, 6 ñîò., ìàðøðóòêà
¹30,
äî
ìàãàçèíó
“Àíäðié”.
Òåë.:0-98-834-93-93, 0-97-012-16-94.
224 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 6 ñîò.
Òåë.0-67-586-43-02.
247 500 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 12
ñîòîê,
ïiä
çàáóäîâó.
Òåë.0-97-475-06-50.
250 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïiä çàáóäîâó, ãàçèôiêîâàíî, º
õëiâ,
êðèíèöÿ,
ëüîõ,
ñâiòëî.
Òåë.0-67-762-79-14.
263 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 28
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä,
àñôàëüò. Òåë.0-98-685-96-91.
266 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
âóë.Êàðìåëþêà, öåíòð, 16 ñîò.,
iäåàëüíî ðiâíà, àñôàëüòîâàíèé çà¿çä,
óñi êîìóíiêàöi¿. Çðó÷íå ìiñöå i öiíà
ðåàëüíà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
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. Çà
“Êàòiîíîì”, äà÷íèé
ìàñèâ “Îçåðíèé”, 10
ñîò., òîðã.
Òåë.0-97-719-35-06.
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.
300 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ “Ìðiÿ”,
“ïëèòè”, âëàñíèê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
10 ñîò., ðiâíà, êóòîâà, ïîðÿä âñi
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-97-280-82-39.
300 000 ãðí. ªâðîïåéñüêèé (ìàñèâ),
25 ñîò., äîðîãà äî äiëÿíêè, ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿, òîðã. Òåë.0-68-328-68-19.
300 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê, ðiâíà, òîðã. Òåë.0-67-457-55-15.
308 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ì-â
“ªâðîïåéñüêèé-2", 20 ñîòîê ïiä
æèòëîâó çàáóäîâó, ñâiòëî, ïîðÿä
îçåðî.
Áåç
êîìiñiéíèõ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
417 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, ãàç,
ñâiòëî, êðèíèöÿ, àñôàëüò, îáðîáëåíà
çåìëÿ, ïîðÿä çóïèíêà ìàðøðóòêè
¹24, ìàãàçèí. Òåë.0-67-115-04-91.
504 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, áiëÿ
ñòàâó, 40 ñîòîê, ðiâíà, øèðîêà,
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-98-687-86-07.
630 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, öåíòð, 18
ñîòîê, áiëÿ ñòàâó, ãàç, ñâiòëî, çóïèíêà.
Òåë.0-98-685-96-91.
840 000 ãðí. Êàòiîíiâñüêèé ìàñèâ
(çà “Õîíäîþ” ó âåðõíiõ ðÿäàõ), 8 ñîò.,
+
áóäiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-585-18-61.

ÎÊÎËÈÖß

Áîãäàíiâöi ñòàíöiÿ,
Äàâèäêiâöi, Iâàíêiâöi,
Êàðïiâöi, Êîïèñòèí,
Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
Ìàöüêiâöi, Îëåøèí,
Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), Ðîçñîøà,
Ðóæè÷àíêà, Ñòóô÷èíöi,
Øàðîâå÷êà, Øóìiâöi.

Áóäèíêè ïðîäàì

180 000 ãðí. Âåëèêà Êàëèíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
10
êì
âi
ì.Õìåëüíèöüêèé, 72/57/-, 15 ñîòîê.
öåãëà,
ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
400 000 ãðí. Øóìiâöi, ãëèíîáèòíèé,
îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ,
ñàðàé,
êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç, âîäà, 20 ñîòîê
ãîðîäó. Òåë.0-67-951-03-09.

420 000 ãðí. Ðîçñîøà,
öåãëÿíèé, 47 êâ.ì, 36
ñîò. çåìëi, ñàäîê, ïîðÿä
ñòàâîê, ëiñ, òîðã.
Òåë.0-96-969-79-86.
425 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä, ãàç,
àñôàëüò,
28
ñîòîê.
Òåë.0-98-685-96-91.
430 000 ãðí. Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), áiëÿ òðàñè, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, ïiäâàë, ñàðàé, 48 ñîòîê,
ïîðÿä ëiñ. Òåë.063-896-57-47.

ÇÍ²ÌÓ, ÊÓÏËÞ, ÎÊÎËÈÖß, ÎÁËÀÑÒÜ

495
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.

500 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
öåãëÿíèé 80 êâ.ì, ãàç,
âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ, 25
ñîò. Òåë.0-97-479-78-09.
540 000 ãðí. Êàðïiâöi,
öåíòð, æèòëîâèé ñòàí,
25 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
567 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
Öåíòðàëüíà, 65/-/9,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
635 600 ãðí. Ðóæè÷àíêà, öåíòð, 18
ñîòîê, áiëÿ ñòàâó, ãàç, ñâiòëî,
öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä, çóïèíêà.
Òåë.0-98-685-96-91.
800 000 ãðí. Êîïèñòèí, áóäèíîê +
“âðåì’ÿíêà”, öåãëÿíi, 65,7 + 35 êâ.ì,
12,9 ñîòîê, 4 ñîòêè ñàäîê, 2 âõîäè.
Àáî îáìií. Òåë.0-98-104-11-73.
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.
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”.
3 113 600 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi
(Ïåðëèíà), 254 êâ.ì, 44,6 ñîòîê çåìëi,
áóäèíîê äîáðîòíèé òà çàòèøíèé,
áóäóâàâñÿ
äëÿ
ñåáå.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
4 340 000 ãðí. Êîïèñòèí, æèòëîâèé,
370 êâ.ì çàãàëüíà, 170 êâ.ì - æèòëîâà,
êîìóíiêàöi¿
ïiäâåäåíi,
16
ñîò.
Òåë.0-96-249-32-33.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Ãðå÷àíè
äàëüíi,
âóë.Êâiòêè
Öiñèê,15À, çäàì äiëÿíêó â îðåíäó, 10
ñîò.,
ðiâíà,
º
ïîãðiá.
Òåë.0-67-727-67-09.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè
ïðîäàì

252 000 ãðí. Ëåòè÷iâ, 1/2, “÷åøêà”,
43,2 êâ.ì, ïðîñòîðà, ëîäæiÿ 12 êâ.ì,
ì/ï
âiêíà,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
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.
360 000 ãðí. Äóíà¿âöi, 2-êiìíàòíà,
56 êâ.ì, iíä/î, êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.0-96-883-80-16.
530 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 3-êiìíàòíà
êâàðòèðà, 3/3, 60 êâ.ì, îêðåìî º
ïiäâàë, º ìiñöå ïiä ãàðàæ (1-øà ëiíiÿ),
ãàðíèé ñòàí, òîðã. Òåë.0-68-385-83-88.
756 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
4-êiìíàòíà êâàðòèðà. 1/4, 84 êâ.ì,
ïàíåëü,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.0-98-910-11-20.

Áóäèíêè ïðîäàì

49
000
ãðí.
Ëèñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 28
ñîòîê,
ïîðÿä
ëiñ,
çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà.
Òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
49
000
ãðí.
Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, äâà ãëèíîáèòíèõ
áóäèíêè, ë/ê, ãàðàæ, ñàäîê, 40 ñîòîê,
òîðã. Òåë.067-941-72-89.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé
ð-í,
ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
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60
000
ãðí.
Âîäè÷êè,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé,
êðèíèöÿ, 41 ñîò., ðiâíèíà, ïiâäåííà
(ïiä ïàñiêó), ñàäîê, 60 äåðåâ.
Òåë.0-63-758-92-08.
60 000 ãðí. Çà Êàðïiâöÿìè,
öåãëÿíèé, ïîðÿä ãàç, 10 ñîò. çåìëi,
òîðã. Òåë.0-97-307-90-23.
65
000
ãðí.
20
êì
âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëà, 4 êiìíàòè,
ãîñïïðèáóäîâè. Òåë.0-98-510-16-75.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá.
Òåë.0-96-136-01-08.
84
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 79
êâ.ì, ïiäâåäåíî ãàç, âîäó, 2
êîíâåêòîðè, 3 ãðóáêè, 6 êiìíàò, ãîðîä,
ñòàâ, º õëiâ, ïîãðiá, ë/ê, äî çóï.
àâòîáóñà 5 õâ., ó ñåëi øêîëà, ñàäî÷îê,
òîðã. Òåë.0-97-712-48-66.
85 000 ãðí. Âåðáêà-Ìóðîâàíà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, âñå ãîñïîäàðñòâî
ç êàìåíþ, 40 ñîòîê, êðèíèöÿ, ñàäîê,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-674-73-74.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, ãàðíèé ñòàí,
20 êì íà çàõiä âiä Õìåëüíèöüêîãî, ãàç,
âîäîïðîâiä, çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàäîê,
òîðã ïðèñóòíié. Òåë.0-98-381-36-51.
85 000 ãðí. Ãíàòiâöi, Õìåëüíèöüêèé
ð-í, ãëèíîáèòíèé 50 êâ.ì, õëiâ òà
ãàðàæ öåãëÿíi, ïîãðiá, âîäà â äâîði,
ãàç ïîðÿä, ñàäîê, ãîðîä 40 ñîò., º
øêîëà,
äèòñàäîê,
ëiêàðíÿ.
Òåë.0-67-853-29-74.
85 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, ãàçîâå òà ïi÷íå îïàëåííÿ,
æèòëîâèé ñòàí, ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá,
êðèíèöÿ, 70 ñîò. çåìëi, ñàäîê, ïîðÿä
ði÷êà, ãàðíå çàòèøíå ìiñöå, òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.
85
000
ãðí.
Íàôòóëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ãàç,
ãîñïïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, 25 ñîò.
ãîðîäó
+
15
ñîò.
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-639-43-07.

90 000 ãðí. Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé, ãàç, 7 ñîò.,
5 õâ äî åëåêòðîïîòÿãà.
Òåë.0-98-338-05-99.
90
000
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç, âîäà
êîëîíêà â äâîði, 60 ñîò. çåìëi i ñàäó.
Òåë.0-98-783-77-46.
95 000 ãðí. Òàðàñiâêà (5 êì âiä
Ñîëîáêîâåöü), ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
êàì’ÿíèé, ãàç, êîëîíêà íà âîäó â
äâîði, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 40 ñîò.
Òåë.0-97-489-41-48.
100 000 ãðí. Âiéòiâöi, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, áóäèíîê, ãàç òà âîäà ïîðÿä,
ãîðîä,
äiëÿíêà
20
ñîòîê.
Òåë.067-476-54-05.
100 000 ãðí. Ìàëà Êóæåëiâêà,
Äóíàºâåöüêèé
ð-í,
êàì’ÿíèé,
âîäîïðîâiä êàíàëiçàöiÿ â áóäèíêó,
0,25
+
0,32
ãà,
ïðèáóäîâè.
Òåë.0-98-071-52-39.
100
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé
ð-í,
30
êì
âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí, ãàç,
âîäà,
0,25
ãà
ãîðîäó.
Òåë.0-98-582-44-92.
105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà, ãëèíîáèòíèé, ïðèáóäîâè, ïîãðiá,
ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò. ãîðîäó,
òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
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.
115
000
ãðí.
Âåðõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, ïiä
ïëèòêîþ, êðèíèöÿ, ãàç, ìîëîäèé ñàä,
70 ñîò. Òåë.0-68-004-70-53.
120
000
ãðí.
Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
61
ñîòêà
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ñàä, âîäà íà ïîäâið’¿, ãàç
ïîðÿä. Òîðã. Òåë.0-98-067-01-64.
120
000
ãðí.
Ìîñêàëiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåíòð, 40 ñîòîê,
ãîïïðèáóäîâè, ãàç, ïîðÿä âîäà.
Òåë.0-98-895-76-61.
126 000 ãðí. Áàãëà¿, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, õîäèòü ïî¿çä, äî çóïèíêè 1 êì, 56
êâ.ì, 39 ñîò, ãàçîâå îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, õëiâ. Òåë.0-67-910-36-32.
128
000
ãðí.
Ðàéêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 27 êì âiä ìiñòà,
âóë.Ïîäiëüñüêà, 50 êâ.ì, êðèíèöÿ, 45
ñîò., áiëÿ öåíòðó. Òåë.0-68-265-75-45.
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130 000 ãðí. Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì
âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
64 êâ.ì, õëiâ, êðèíèöÿ,
60 ñîò.
Òåë.0-96-693-53-12.
130
000
ãðí.
Ïîäiëüñüêå,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé, ñàðàé êàì’ÿíèé, ïîãðiá,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, 60 ñîòîê ãîðîäó
(ãîðîä äî ñàìî¿ ði÷êè), àñôàëüòîâàíî
äî ñàìîãî áóäèíêó, ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-97-573-58-67.
131
600
ãðí.
ßñåíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, äiëÿíêà 15 ñîòîê
ïiä áóäiâíèöòâî, 30 - ïiä ãîðîä,
äîãëÿíóòèé. ª 2 âàðiàíòè áóäèíêiâ, â
öåíòði.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
135
000
ãðí.
Ñóòêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 52 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, öåíòð, ãàç, êîòåë,
ãðóáêà, äâà õëiâè, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 25
ñîò. çåìëi, ãîðîä îáðîáëÿºòüñÿ,
ïîãðiá, ñåïòèê, ãàðíèé ìîëîäèé ñàäîê,
ïîðÿä ìàãàçèí òà çóïèíêà, ãàðíèé
ïiä’¿çä äî áóäèíêó, ïðÿìèé àâòîáóñ ç
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-67-649-95-35.
150 000 ãðí. Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé
20 êì, 87 ñîòîê, 2 ñàðà¿, ãàç â áóäèíêó,
ñàä, ãîðîä. Òåë.0-67-384-22-68.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà, 25
ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð, ôóíäàìåíò
6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
170
000
ãðí.
Ôàùè¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 64 êâ.ì,
5 êiìíàò, ãàç, öåãëÿíi ëiòíÿ êóõíÿ òà
ñàðàé, ãàðàæ, 64 ñîò.,+ äiëÿíêà 35
ñîò., ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê, òîðã.
Òåë.0-96-610-26-90.
180
000
ãðí.
Ãåëåòèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 30 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, ãàç, ñâiòëî, êðèíèöÿ, ë/ê,
äâà õëiâè, 55 ñîò., º âñi äîêóìåíòè.
Òåë.0-93-653-25-05.
180
000
ãðí.
Êàøòàíiâêà,
Êàì’ÿíåöüêèé-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
Áàêîòà, 73 êâ.ì, àâòîíîìíå îïëàííÿ,
ãîñïîäàñüêi áóäiâëi, ë/ê, ñàðàé, ãàðàæ
ïiä áóñ, ïîðó÷ ð.Äíiñòåð, ñàä, ñòàâîê.
Òåë.0-97-608-56-31.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25 ñîòîê,
äî ði÷êè. Òåë.0-98-687-86-07.
200 000 ãðí. Ãîëîñêiâ, Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68 ñîòîê, ñòàðèé
áóäèíîê i ãîðîä. Òåë.0-68-589-37-58.
200
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì,
ãàç, ë/ê, ñàðàé, êðèíèöÿ, 40 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òîðã.
Òåë.0-67-905-51-07.
240
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
öåãëÿíi ãîñïáóäiâëi, ñàä, êðèíèöÿ, 25
ñîò. Òåë.0-98-535-22-30.

250
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ïèðîãîâà, áóäèíîê, ìîæëèâî, íà
âèïëàò. Òåë.0-96-661-34-24.
252
000
ãðí.
Çàñàäüêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, çà ñ.Ãðóçåâöÿ, 10
êì âiä ìiñòà Õìåëüíèöüêèé, ãàç, 30
ñîò.,
ãàðíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-68-113-17-63.
255
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì,
ãàç, ãîñïïðèáóäîâè, 45 ñîò., ñàäîê,
ïîðÿä
ñòàâîê,
òîðã.
Òåë.0-96-630-14-12.
263
625
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.
274
510
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óñi êîìóíiêàöi¿,
âàííà, ñ/â, ì/ï âiêíà, 45 ñîò., óñå
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
330
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ãàç â áóäèíêó òà ëiòíié
êóõíi, âîäà íà ïîäâið’¿ - êîëîíêà, º âñi
íåîáõiäíi
äîêóìåíòè,
òîðã.
Òåë.096-948-56-16.
336
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ïîãðiá,
ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 25 ñîòîê.
Òåë.0-67-428-06-53.
340
000
ãðí.
Êóäðèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ïiñëÿ
êàïiòàëüíîãî
ðåìîíòó,
“êîðî¿ä”,
ïëàñòèêîâi
âiêíà,
ãàçèôiêîâàíèé,
ñàðàé, ïîãðiá, ãîðîä, äiëÿíêà 0,46 ãà.
Òåë.0-96-468-29-72.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, 42 êâ.ì, óñi
çðó÷íîñòi,
ãàç,
ãàðàæ,
ïîãðiá.
Òåë.0-67-799-96-98.
350
000 ãðí. 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ì/ï âiêíà,
ñàðàé, ãàðàæ, ë/ê, ãàç, êðèíèöÿ,
ïiäâåäåíà
âîäà,
º
ãðóáêè.
Òåë.0-96-413-98-82.

351 000 ãðí. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
80/-/7, ÷óäîâå ìiñöå, ëiñ,
ñòàâîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
405 000 ãðí. Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âóë.Öåíòðàëüíà, 90/-/8,
æèòëîâèé ñòàí, 25 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

410
350
ãðí.
Ðàäiñíå,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, 60 ñîò.,
äåðæàêò,
ïiäâåäåííi
êîìóíiêàöi¿:
ñâiòëî,
ãàç,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ, îêðåìà ëiíiÿ ñòðóìó,
çàëèòî ôóíäàìåíò 12õ15, äiëÿíêà
âèõîäèòü â ëiñ, º ìîæëèâiñòü âëàñíî¿
êîïàíêè,
óñå
ïiäâåäåíî
äëÿ
âñòàíîâëåííÿ
ñîíÿ÷íèõ
áàòàðåé.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
420
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12,5 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, ãîñïïðèáóäîâè, ì/ï âiêíà,
óòåïëåíî, ë/ê, êðèíèöÿ, ãàç (ìîæíà
ïàëèòè äðîâàìè), 11,5 ñîò. Íå
ïîñåðåäíèê. Àáî îáìií íà 2-êiìíàòíó.
Òåë.097-309-00-55.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12, 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.
505
505
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, 86 êâ.ì, 5
êiìíàò, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó, 35
ñîòîê.
Òåë.:097-273-03-30,
067-124-84-88.
551 850 ãðí. Ãîðîäîê, ºâðîðåìîíò,
ÿêiñíà äåðåâ’ÿíà âàãîíêà, âàííà,
òóàëåò - âñå äiþ÷å, àëüòàíêà,
àâòîíàâiñ. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

1 000 000 ãðí.
Âîëî÷èñüê, ð-í òåëåâåæi,
235 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿,
ãàç, âîäà, åëåêòðèêà, º
ñàäîê, 15 ñîò., òîðã.
Òåë.0-98-392-41-55.
2 800 000 ãðí.
Âîëî÷èñüê, öåíòð ìiñòà,
ð-í áàçàðíî¿ àëå¿, º âñi
êîìóíiêàöi¿, äiëÿíêà
15 ñîò.
Òåë.0-67-745-92-57.
2
800
000
ãðí.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, öåíòð, ð-í
ïàðêó,
2
ïîâåðõè,
çðó÷íîñòi,
ïðèáóäîâè,
6
ñîòîê,
ãàðíå
ìiñöåðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-816-14-25.
Äóíà¿âöi,
æèòëîâèé
áóäèíîê,
ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî, ïîðÿä ãàç,
âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-63-125-52-48.
×îðíèé
Îñòðiâ,
âóë.Àðòèëåðiéñüêà, 7õ10 ì, óòåïëåíà,
ãëèíîáèòíà, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó,
îïàëåííÿ,
27
ñîòîê
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-309-00-55.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

80
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà ïîðÿä, áiëÿ
“Àìåðèêè”, 12 ñîò., äîêóìåíòè, îáìií.
Òåë.0-99-321-64-58.

80 000 ãðí. ßðìîëèíöi, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 15 ñîò., ïîðÿä êîìóíiêàöi¿,
ïðèâàòèçîâàíà. Òåë.0-67-988-73-99.
127 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, öåíòð ñåëà, 70 ñîòîê, ñàäîê, ïiä
ÎÑÃ, ïiä çàáóäîâó, çðó÷íèé ïiä’¿çä,
òîðã. Òåë.0-97-709-57-89.
135
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ïî òðàñi, ÷/á,
öåãëà, æ/ñ, 3 ê., ë/ê, ñàðàé, 12 ñîò.
Òåë.0-99-321-64-58.
139
500
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 16 ñîòîê çåìëi,
ïîðÿä êîìóíiêàöi¿, º êàäàñòðîâèé
íîìåð. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
140
000
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðè â’¿çäi,10 ñîò.,
êîìóíiêàöi¿ âåäóòüñÿ, ðiâíà, íîâèé
ìàñèâ,
áóäiâëi
íàÿâíi.
Òåë.068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
160
000
ãðí.
Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 22 ñîò., ïiä
çàáóäîâó, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, òîðã.
Òåë.0-67-303-21-74.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25 ñîòîê,
äî ði÷êè. Òåë.0-98-687-86-07.
200
000
ãðí.
Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 25 ñîò., ãàç, ñâiòëî ïîðÿä,
çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-97-970-56-26.
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.
8 400 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì áóäèíîê ñ.Òåðåøiâöi, äëÿ
æèòëà
òà
äîãëÿäó
çà
íèì.
Òåë.0-97-854-97-99.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.
Êóïëþ öåãëÿíèé áóäèíîê àáî 1/2
áóäèíêó,
10-20
êì
âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-653-22-54.
Ðóñàíiâöi, Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25 êì,
çäàì, äîãëÿä çà õàòîþ, ãîðîä 25 ñîò.,
ìîæëèâèé âèêóï. Òåë.0-96-534-11-91.

Îáìií

1/2
áóäèíêó(Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõîâèé, 10 ñîò. çåìëi)
=
Êâàðòèðà(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.0-98-321-63-38.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Êâàðòèðè ïðîäàì

420
000
ãðí.
Çàêàðïàòñüêà
âóë.Áîëóäÿíñüêîãî,
êâàðòèðà,
5-é
Òåë.0-96-470-84-37.

Îáìií

Áåðåãîâå,
îáë.,
1-êiìíàòíà
ïîâåðõ.

3(Êðèâèé Ðiã, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãðiá,
äà÷à)
=
Õìåëüíèöüêèé(Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè). Òåë.0-96-285-17-71.

Îôiñè
Ïðîäàì
Ïðèìiùåííÿ 19 êâ.ì, çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, ïîðÿä çóïèíêà, âiä âëàñíèêà,
ïiä
áóäü-ÿêèé
âèä
äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-68-202-74-66.
Ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñ, ìàãàçèí,
àïòå÷íèé
êiîñê,
ñòîìàòîëîãiþ,
ïåðóêàðíþ, º/ð, âñi äîêóìåíòè.
Òåë.0-96-564-63-89.
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
Çàði÷àíñüêà, 26-40 êâ.ì,
95 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.
Ðàéîí ðèíêó “Äóáîâî”, îôiñíå
ïðèìiùåííÿ, 35 êâ.ì, ç îïàëåííÿì, 90
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-98-083-61-42.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå,5,
òîðãîâi
ïðèìiùåííÿ,
170
êâ.ì.
Òåë.0-96-365-74-74.

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.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå,5Â, 24 êâ.ì, à òàêîæ
òåõïîâåðõ, 57,3 êâ.ì,
âóë.Iíñòèòóòñüêà,20/1,
1 ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì,
âóë.Ìîëîäiæíà,8/5à,
71,02 êâ.ì. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.

Øåâ÷åíêà,11, çäàì
ïðèìiùåííÿ 82,5 êâ.ì,
âèñîòà 3,20 ì, ðåìîíò,
ñàíâóçîë, êîíäèöiîíåð,
iíä./î, 400 ãðí./êâ.ì.
Âëàñíèê.
Òåë.067-739-87-63.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Ïîäiëëÿ-2", êîíòåéíåð,
21 ðÿä, 34 ìiñöå, 28.000
ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-173-85-92.
Ãåîëîãiâ âóë., âçóòòºâà
àëåÿ, êîíòåéíåð.
Òåë.0-96-335-63-48.

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

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâiñ”,
2-ïîâåðõîâèé êîíòåéíåð
2õ4 ì, 2 ñåêòîð,
1.100 ãðí.
Òåë.0-68-202-81-33.

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”.

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”
ðàíêîâèé, êiîñê, 5 ðÿä,
75 ìiñöå.
Òåë.0-67-382-29-40.

Çäàì

“Iìïóëüñ-Ñâiò”, êîíòåéíåð. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-98-946-33-32.

“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, º
ñàíâóçîë, êîìîðà, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com ID 13323834.
Òåë.067-382-79-90.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)

Çàãîòçåðíî, 150 êâ.ì, ç
ºâðîðåìîíòîì,
100 ãðí./êâ.ì. Ìîæëèâî,
÷åðåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

Äóáîâå, çäàì ïàâiëüéîí â îðåíäó
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-67-382-22-92.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ
Çäàì

Âèñòàâêà, Çàði÷àíñüêà, 1/1, 60
êâ.ì, ïiä ïiöåðiþ, áóðãåðíó, êàëüÿííó.
Îáëàäíàííÿ,
ìåáëi,
ñòàöiîíàðíà
äðîâ’ÿíà
ïi÷.
Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì â îðåíäó áàð (âóë.
Iâàíà Ôðàíêà,28), çàãàëüíà ïëîùà 189,6 êâ.ì.
Îïëàòà çà ïåðøèé i
îñòàííié ìiñÿöü.
Òåë.0-97-392-97-85.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì
Îçåðíà, 31 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, 1-é
ïîâåðõ (íå öîêîëü), ïðîõiäíå ìiñöå,
ïiä áóäü-ÿêèé áiçíåñ, êîìåðöiþ.
Âëàñíèê. Òåë.067-381-74-27.
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”.

Çäàì
Ïðîñêóðiâñüêà âóë. (Ñiòi-Öåíòð),
êàáiíåò â ñàëîíi êðàñè, 8 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 2.000
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
ÒÖ “Ñiòi-Öåíòð”, êàáiíåò â ñàëîíi
êðàñè,
10
êâ.ì,
2-é
ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, äóøîâèé áîêñ,
3.500 ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ôîòîñòóäiÿ
ç
ðiçíèìè
ôîòîçîíàìè, º äîñòóïíèé ðåêâiçèò.
Äëÿ ôîòîñåñi¿ ðiçíèõ òîâàðiâ òà îäÿãó,
200 ãðí./ãîäèíà. Òåë.0-97-125-26-35.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì

Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ, âñi êîìóíiêàöi¿, 1000 êâ.ì, 4.000
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

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

Çàãîòçåðíî, ïðîâ.Ïðî¿çíèé, 145
êâ.ì, 3/5, ïiä îôiñ, øâåéíèé öåõ òà
iíøå. 532.000 ãðí. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì
Áëèçüêî äî öåíòðó, ïðèìiùåííÿ
220 êâ.ì òà 55 êâ.ì, ïiä ñêëàä àáî ïiä
áóäü-ÿêå
ïðèçíà÷åííÿ.
Òåë.0-98-175-20-14.

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, ïðèìiùåííÿ, 60 êâ.ì,
Ïðèáóçüêà âóë., 300 êâ.ì, ïiä
áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-96-010-17-43.

Çàãîòçåðíî,
âèðîáíè÷èé öåõ ç
êðàí-áàëêîþ, 480 êâ.ì,
âèñîòà 5,6 ì.
Òåë.0-67-311-20-01.
Ïðèìiùåííÿ
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
20
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

Ñêëàäè 550 êâ.ì,
1.000 êâ.ì (ðàìïà,
îïàëåííÿ, îõîðîíà)
òà îáëàøòîâàíi
ìàéäàí÷èêè ïiä êiîñêè.
Òåë.:65-62-43,
0-67-678-03-44.

Çíiìó
Ïðèìiùåííÿ ïiä âèðîáíèöòâî ó
ïðîìèñëîâié çîíi, âiä 150 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-91-93.

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå
Ïðîäàì

Áiëÿ ñ.Áåðåçîâå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âçäîâæ äîðîãè, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 6 ãà.
Çåìëÿ îáðîáëåíà.
Òåë.0-67-382-25-62.
Ãðå÷àíè, çóïèíêà “Ïàðêîâà”, ìiñöå
ïiä áiçíåñ. Òåë.0-97-870-18-16.

Îáëàñòü, Óêðà¿íà,
çà êîðäîíîì

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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Ïðîäàì
Ïîëîííå,
1/1,
227
êâ.ì,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ, ðèíêîâà
ïëîùà, ïiä áóäü-ÿêó äiÿëüíiñòü,
âåëèêèé òîðãîâèé çàë. 420.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì
Çäàì â îðåíäó ïiä øâåéíå ÷è
êîíäèòåðñüêå âèðîáíèöâî ïðèìiùåííÿ
â ïðèìiñüêié çîíi, 110 êâ.ì (80+30), âñi
êîìóíiêàöi¿, 380 i 220 V, çàêðèòi äâið
òà ïàðêiíã. Òåë.0-97-017-23-41.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ëåãêîâi
ïðîäàì

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

ÇÀÇ

Ðóæè÷íà, 1,12 ãà, ôàñàä 180 ì,
çåìëÿ ó âëàñíîñòi. 980.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

ÇÀÇ “Ñëàâóòà”, ÷åðâîíèé êîëið,
2002 ð.â., 1,2, áåíçèí, “íà õîäó”,
õîðîøèé
ñòàí,
32.000
ãðí.
Òåë.0-98-103-28-30.

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷-412, ñåäàí, 1989 ð.â.,
ðîáî÷èé ñòàí, 12.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-719-35-06.
Ìîñêâè÷, 1983 ð.â., 8.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.

Ñòàðèé àåðîäðîì, ïðèìiùåííÿ
50-300 êâ.ì. Òåë.0-96-636-47-95.

Òåìï, ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, öiëîäîáîâà
îõîðîíà, âiäåîíàãëÿä,
ìîæëèâî, ç îôiñîì.
Òåë.0-67-771-31-03.

ÓÀÇ

Òðàêòîðè
Ïðîäàì
ÌÒÇ-82, ó ãàðíîìó ñòàíi, âñå
ïðàöþº, ç íàâàíòàæóâà÷åì - 200.000
ãðí., áåç íàâàíòàæóâà÷à - 170.000 ãðí.
Òåë.0-67-745-92-67.
Ñàìîðîáíèé,
äâèãóí
Ò-25,
áëîêóâàëüíèé ìiñò òà ðîçäàòêîâà
êîðîáêà âiä ÃÀÇ-66, êîðîáêà âiä
ÇIË-130, êåðìî ãiäðàâëi÷íå, + ïëóã
3-êîðïóñíèé,
êóëüòèâàòîð,
êàðòîïëåñàäæàëêà,
80.000
ãðí.
Òåë.0-97-262-91-29.
Ò-25, ïðè÷iï, ïëóã, êóëüòèâàòîð,
90.000 ãðí. Òåë.0-67-979-71-76.
Ò-40, îðèãiíàë, ãàðíèé ñòàí, 80.000
ãðí. Òåë.0-97-237-56-64.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

ÊàìÀÇ-"ìiêñåð" (áåòîíîçìiøóâà÷),
â
ðîáî÷îìó
ñòàíi,
öiíà
çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë..0-67-458-39-22.
Ìîòîáëîê,
ïëóã,
êóëüòèâàòîð,
19.000 ãðí. + êàðòîïëåêîïàëêà (çà
îêðåìó ïëàòó), ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-803-71-00.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.

Audi
Àóäi 100, 4õ4, 34.000 ãðí.,
ìîæëèâèé îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.

Ford
Ôîðä Ôîêóñ, õåò÷áåê, 1,4Á, 2006
ð.â., 248 ò.êì, êîðîáêà ìåõàíiêà,
149.900 ãðí. Òåë.0-97-866-74-39.

Opel
Îïåëü Âåêòðà Á, 1998 ð., 2,5 ã/á,
170 ê.ñ., íîâà ãóìà, ÀÊÁ, äâèãóí ïiñëÿ
êàïðåìîíòó, ïîòðåáóº “êîñìåòèêè”.
Òåë.0-63-959-19-91.

Toyota
Òîéîòà ßðiñ, ç Ãîëàíäi¿, õåò÷áåê,
2007 ð.â., 1,3Á, ìåòàëiê, ãàðíèé ñòàí,
155.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-98-657-65-26.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-21043, 2006 ð.â., 1,5, 5ÊÏ,
ãàç/áåíçèí,
ãàç
âïèñàíèé
â
òåõïàñïîðò, ïðîáiã 160 ò.êì, â ãàðíîìó
ñòàíi, ïîòðåáóº “êîñìåòèêè”, 40.000
ãðí. Òåë.0-67-396-96-98.
ÂÀÇ-21063, 1990 ð.â., 5ÊÏ,
ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.:0-98-909-94-55,
0-68-245-44-65.

ÓÀÇ
áîðòîâèé,
ñàìîñêèä,
ãàç/áåíçèí,
82.000
ãðí.,
òîðã,
ìîæëèâèé îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ

Iíøå

Ïðîäàì

Âàðòáóðã, 1,3, 1989 ð.â., 15.000
ãðí. Òåë.0-67-300-24-59.

Êóëüòèâàòîð
äî ìiíiòðàêòîðà,
5.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.
Ïëóã äî ìîòîáëîêà, 300 ãðí., ëàïè
äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 2 øò., 250 ãðí./øò.,
ëàïà äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 300 ãðí.
Òåë.0-97-525-83-29.
Ïëóã, 4-êîðïóñíèé äî òðàêòîðiâ
ÞÌÇ
òà
ÌÒÇ,
9.000
ãðí.
Òåë.0-67-157-69-61.
Ñiâàëêà, íàâiñíà íà ÌÒÇ, ÞÌÇ
Ò-25, íà 5 ðÿäêiâ, ïiä êóêóðóäçó òà
áóðÿê,
10.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-96-903-09-96.

Ëåãêîâi êóïëþ

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

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

ÃÀÇ

Âèêóï
àâòîìîáiëiâ
áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

ÃÀÇ 2410, 1989 ð.â,
÷îðíèé, ñòàí ãàðíèé,
55.000 ãðí.
Òåë.0-67-234-33-49.

Âèêóï àâòîìîáiëiâ ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi, ïiñëÿ
ÄÒÏ, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-97-648-46-69,
0-63-585-23-50.
Ìîñêâè÷,
áóäü-ÿêèé.
Òåë.0-98-950-81-25.
Ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, âiò÷èçíÿíîãî òà
çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-68-780-11-23.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè
Ïðîäàì

ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
ãàç/áåíçèí, 64.000 ãðí., ìîæëèâèé
îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.
Ìåðñåäåñ Áåíö-207, 1986 ð.â.,
äèçåëü,
51.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.

Ðåíî Ìàñòåð, âàíò., 1986
ð.â., ðîáî÷èé ñòàí, êóçîâ
áåçíîìåðíèé, òåõîîãëÿä
ïðîéäåíî íà 2 ðîêè,
75.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-380-70-45.

Âàíòàæiâêè
Ïðîäàì
ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, 178.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

Ïëàíåòà-4, ïî çàï÷àñòèíàõ, áåç
äîêóìåíòiâ. Òåë.0-96-785-23-29.

Êóïëþ
Êóïëþ
ìîòîöèêë
iìïîðòíîãî
âèðîáíèòâà, á/â, 200-250 êóá.ñì, â
ðîáî÷îìó ñòàíi. Òåë.0-68-077-43-45.
Êóïëþ ñòàðèé ìîòîöèêë àáî äåòàëi
i çàï÷àñòèíè äî íüîãî, íîâi òà á/â.
Òåë.0-67-730-48-16.

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ïðè÷iï “Çóáðüîíîê”, 1993 ð.â., ç
äîêóìåíòàìè,
6.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
Ïðè÷iï,
îäíîâiñíèé,
íîâèé,
ñàìîñêèä, äî ìiíiòðàêòîðà, 30.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-382-22-92.
Ïðîäàþòüñÿ
àâòîïðè÷åïè
äî
àâòîìîáiëiâ, òÿãà÷i, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË
(+ çàï÷àñòèíè äî Óðàëà). Ïîìiðíà
öiíà. Òåë.0-67-711-05-46.
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Ãóìà 220õ508, íà äèñêàõ, ÃÀÇ-52,
ÃÀÇ-53, àáî ïåðåäíi íà ÞÌÇ, ÌÒÇ,
íîâi, 4 øò., 9.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-903-09-96.
ÇIË, ÃÀÇîí, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, äèñêè
êîëiñíi,
ãóìà,
âiä
1.200
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ãóìà 260/508, 1.400 ãðí.,
ÊàìÀÇ, ãóìà 280/508, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Øèíè “GoodYear EfficientGrip
Compact”, 4 øò., 185/65/R14, ïðîáiã
áiëÿ 40 ò.êì, ãàðíèé ñòàí, 500 ãðí./øò.
Òåë.0-97-125-26-35.
Øèíè ëiòíi “Ðåéí Åêñïåðò”,
215/60/16, 4 øò., ãàðíèé ñòàí, ïðîáiã
3 ò.êì, 3.450 ãðí. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-190-40-14.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i
Ïðîäàì
ÂÀÇ, ïiäéîìíèê-ïåðåêèäà÷, 2.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ôîðä,
ñèäiííÿ,
300
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

Àâòîäèñêè R-14, 6 øò., 250
ãðí./øò. Òåë.0-67-866-02-91.
Áiëîðóñ, ãóìà íà çàäíº êîëåñî,
1.400 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî
Àóäi, Ôîëüêñâàãåí, çàï÷àñòèíè äî
äâèãóíà
1,6D,
âiä
200
ãðí.
Òåë.0-67-393-46-10.
ÇÀÇ Òàâðiÿ, äâåði ëiâi, á/â, ëiâi,
äèñêè òà ãóìà 185/65/14, 450 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

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.
Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð, 2,9, äâèãóí,
á/â, 25.000 ãðí., ìîñòè: 35/8, 37/9,
âiä 8.400 ãðí. Òåë.0-67-984-82-48.
ÓÀÇ, ðàäiàòîð îõîëîäæåííÿ, 1.700
ãðí., 4 ñêàòè íà 16, ç äèñêàìè, 900
ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82.

Äî âàíòàæiâîê
ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ÊÏÏ, 8.000 ãðí.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.

ÇIË-130,
çàìîê
çàïàëþâàííÿ,
ÑÐÑÐ, íîâèé, 400 ãðí., ãîëîâêà
äâèãóíà,
çðîáëåíà,
1.900
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, êîëiíâàë, íîðìàëüíîãî
ðîçìiðó òà 0,25, 2.000 ãðí., à òàêîæ º
êiëüöÿ äâèãóíà, 550 ãðí., âñå ÑÐÑÐ.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ïàëèâíèé áàê íà 170 ë,
1.400 ãðí., ÇIË, Ãàç, ÌÀÇ, êàìåðè
êîëiñíi, 330 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ñòàðòåð, á/â, 1.300 ãðí.,
íàñîñ ïiäéîìó êóçîâà, ÑÐÑÐ, íîâèé,
1.400 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË,
Ãàçîí,
Óðàë,
ðàäiàòîð
îõîëîäæåííÿ, 3.600 ãðí., ÇIË, ÃÀÇîí,
ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi, 2.450 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ïiââiñü çàäíüîãî ìîñòà
ãiïî¿äíîãî, 1.200 ãðí., ÇIË, ÊàìÀÇ,
áàêè ïàëèâíi, íîâi, 1300 ãðí./øò.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé òà ïðîñòèé,
5.250 ãðí., àêóìóëÿòîð ÑÒ-100, 1.300
ãðí., àêóìóëÿòîð ÑÒ-190, 2.500 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÀÇ,
ÃÀÇ, ÇIË, òðàêòîð,
àâòîáóñ. Çàï÷àñòèíè,
ñèäiííÿ, êàðäàííi âàëè.
Ðåìîíò.
Òåë.0-97-954-36-65.
Ïiäðåñîðíèêè ÇIË, ÌÀÇ, 1.200
ãðí.,
Óðàë,
ãóìà,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

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

Äî òðàêòîðiâ
Ò-40, ïóñêà÷, íîâèé, 3.000 ãðí.
Òåë.0-97-262-91-29.

Ãîëîâêà (äî äâèãóíà) äî òðàêòîðà
ÞÌÇ, 4.000 ãðí. òà iíøi çàï÷àñòèíè.
Òåë.0-67-157-69-61.

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ
ÂÀÇè
ïî
çàï÷àñòèíàõ.
Òåë.0-96-568-65-56.
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.
Ôîðä Ìîíäåî, 1998 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Êóïëþ

ÊàìÀÇ, ÇIË, ÌÀÇ, ÿùèêè äëÿ
iíñòðóìåíòiâ, 1.200 ãðí., ÇIË-130,
áàãàæíèê íà äàõ àâòî, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ïiäøèïíèêè: 205-222, 305-320,
3182120, 697920. Òåë.0-68-376-21-21.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

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

Ðåìîíò
àâòîìîáiëiâ
ÂÀÇ-2101-07: õîäîâà,
íàëàøòóâàííÿ ÃÐÌ,
ðåãóëþâàííÿ
êàðáþðàòîðà
òà iíøå.
Òåë.0-98-014-90-29.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.

Ïîíàä 3 ò
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

Âàíòàæíi òà êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ, 5 ò,
36 êóá.ì, içîòåðì.
Òåë.:0-67-763-16-67,
0-73-763-16-67.
ÇIË-ñàìîñêèä: àñôàëüò, ùåáiíü,
êàìiíü, öåãëà, êåðàìçèò, ïåðåãíié,
÷îðíîçåì. Òåë.0-98-321-79-21.

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