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На Хмельниччині
розпочався призов
офіцерів запасу

Військові комісаріати Хмельницької області наразі проводять призов офіцерів запасу до лав Збройних Сил
України. Про це повідомляють у пресслужбі Хмельницького обласного військового комісаріату.
«Мешканців краю віком до 43-х років, які мають офіцерські звання у запасі, запрошують до районних військових комісаріатів, де вони проходять медичні комісії
та співбесіди. Загалом до кінця липня в Україні має бути
призвано 500 офіцерів запасу за 16-ма військово-обліковими спеціальностями», – йдеться у повідомленні.
У військкоматі додають, що на Хмельниччині у червнілипні до війська на півтора року буде призвано декілька
десятків офіцерів запасу. Впродовж трьох місяців вони
проходитимуть підготовку у вищих військових навчальних
закладах України, а потім будуть розподілені у військові
частини Збройних Сил.
«Призову терміном на 18 місяців підлягають як чоловіки, так і жінки, які свого часу закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту та не проходили
військової служби у ЗСУ. Після тримісячних курсів
офіцери будуть призначені на посади у військові частини
в місцях їхньої постійної дислокації, але до виконання завдань у районі проведення ООС в Донецькій та Луганській областях їх не залучатимуть», – додають в обласному військовому комісаріаті.
Слід відзначити, що соціальний захист призваних на
службу офіцерів запасу повністю відповідає рівню офіцерів-контрактників. Так, вони отримуватимуть грошове
забезпечення у розмірах від 13 тисяч гривень і вище, залежно від посади та військового звання. Їм також надаватимуть щорічну відпустку терміном на 30 діб, забезпечуватимуть проживання в гуртожитках чи виплачуватимуть
компенсацію за піднайом житла. Крім того, відповідно до
чинного законодавства, за призваними офіцерами зберігається місце роботи та середня заробітна плата на весь
період військової служби. При цьому військовослужбовця
на час призову не можуть скоротити. За ним та його родиною зберігається право на житлове приміщення. Тобто,
призваний офіцер зберігає всі свої соціальні права та ще
й має додаткові переваги.
Після проходження півторарічного терміну військової
служби всі офіцери можуть повернутись до цивільного
життя, або ж продовжити військову службу підписавши
контракт зі Збройними Силами. Як показує практика,
близько 30 відсотків офіцерів, які прийшли на військову
службу за призовом, приймають рішення залишитися на
військовій службі.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

На що витратять
зекономлені на фестивалях
гроші у Хмельницькому

Через карантинні обмеження фестивальний сезон цьогоріч у Хмельницькому проходить у новому форматі. Фестиваль «Rock&Buh», який традиційно проходив наприкінці
травня на березі Південного Бугу, відбудеться у кінці червня
онлайн. А «ДжазФест Поділля», який проходить у Хмельницькому раз на два роки, у 2020 році скасували.
Замість багатолюдних зібрань у місті планують проводити
спонтанні акції та перформанси. Дивуватимуть неочікуваними подіями у парках і центральній частині міста. До прикладу, днями на вулиці Проскурівській з балкону другого по-

У Хмельницькому планують відновити
пільговий проїзд у громадському
транспорті
Про це днями заявив Хмельницький міський
голова Олександр Симчишин в ефірі місцевого
телеканалу «ТV 7+».
За словами Олександра Симчишина, рішення про тимчасове скасування у хмельницькому громадському транспорті пільгового
проїзду було прийняте на час карантину. Він
наразі триває до 22 червня. Однак міська
влада планує повернути пільговий проїзд ще
до його завершення. Це питання попередньо
мають розглянути 11 червня, а з наступного
дня пільговики зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом.
«Вважаємо, що у місті вже відновилося нормальне життя й люди, які мають право пільгового проїзду, активно користуються громадським транспортом. А його відсутність
порушує їх права, тому ми вже підготували
відповідний проєкт рішення, який розглянемо
під час засідання виконавчого комітету
11 червня. Впевнений, що воно буде позитивним», – зазначив Олександр Симчишин.
Також він додав, що це питання можуть розглянути
й раніше, адже назріло питання проведення позачер-

Добірка жартів про карантин і коронавірус

Стеж за актуальними новинами:

верху перед перехожими виступив колектив
духового оркестру.
На що ж витратять гроші, які планували
виділити на проведення фестивалів, розповів начальник Управління культури і туризму міської ради Артем Ромасюков.
«Тендер був оголошений по двох лотах –
на «Rock&Buh» і «ДжазФест Поділля», загальна сума – 2 мільйони 800 тисяч гривень.
Тендер відмінений, а кошти перерозподілили. Вже є рішення виконавчого комітету,
і на найближчій сесії частину грошей ми повернемо в бюджет на більш нагальні проблеми, – говорить Артем Євгенович. – Ще
частину грошей ми залишимо на наш об’єкт
«Мистецький сад» в школі «Райдуга», що в
мікрорайоні Гречани. Там ми робимо благоустрій території, яка врешті стане затишним містечком у мікрорайоні з критою
сценою, невеличким амфітеатром, де будуть відбуватися
різноманітні виставки, концерти, акції».
За словами очільника управління культури, цього року у
«Мистецькому саду» планують закінчити сцену, зробити
огорожі та облаштувати алеї. «Будемо намагатися завершити необхідні роботи до жовтня. Фінансування, яке ми
передбачаємо цьогоріч, не у повному обсязі покриє об’єкт.
Тому частину робіт реалізовуватимемо у наступному році».
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

гового засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Раціоналізація бюджету:
як економити в умовах кризи
– це завжди проблеми, що заважають світові та суспільству рухатися звичним шляхом: планувати майбутнє, спілкуватися,
працювати. Це означає, що
майже в усіх різновидах кризових
ситуацій людина однозначно зіткнеться з фінансовими труднощами. Саме цьому приклади
загальної раціоналізації власних
бюджетів, що надані нижче, ідеально спрацюють при різних кризових обставинах та суттєво полегшають людині час очікування
нормалізації ситуації.

Новий родинний
бюджет
Скорегуйте сучасний бюджет
вашої родини з урахуванням
нових кризових обставин. Зрозуміло, що графу витрат на
розваги, хобі, речовий шопінг та
інші пункти, що зараз не на часі,
Скорегуйте сучасний бюджет вашої родини з урахуванням треба розподілити між більш нанових кризових обставин. сущними пунктами витрат.
Криза, чи то економічна, чи соціальна, медична, фінансова, політична… будь-яка – регулярне явище побудованого людьми такого типу суспільства. Це ніяким чином не
відміняє увесь той ризик, нервове напруження та постійний
стрес зі всіма негативними наслідками, які подібні явища
приносять в наше життя. Щоб вдало протидіяти будь-яким
кризовим викликам, окрім виконання необхідних для подолання конкретної кризи дій, не можна забувати загальні корисні поради, здатні допомогти пережити численні потрясіння різних форматів. По-перше, треба розуміти, що криза

Купуйте відповідально

Щоб не робити хаотичних, непродуманих покупок та, звичайно, зайвих фінансових витрат, складайте список покупок,
навіть лише дрібних продуктових, та намагайтеся не відхилятися від обраного варіанту. Криза – найкращий час, щоб
не переплачувати за бренд, популярність, зручне пакування
чи власну «прихильність». Серед бюджетних варіантів продуктів гарантовано можна знайти співвідношення якості та
ціни. Один раз на тиждень – запланований вихід суто за продуктами. Такий графік продуктового шопінгу допоможе

Яка середня зарплата
на Хмельниччині та хто отримує
більше
Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні
2020 року порівняно з березнем 2020 року зменшилася
на 7,3%.
В управлінні статистики порахували середні зарплати по
видах діяльності. Головне управління статистики в Хмельницькій області надало нові дані по середньомісячній заробітній платі, яку жителі області отримували у квітні. Порахували її для різних видів діяльності.
«Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області у квітні 2020 року становила
8 884 гривні. Це в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4 тисячі 723 гривні), проте на 14,8 % нижче,
ніж у середньому по Україні», – йдеться у повідомленні.
Вище середнього рівня по області у квітні цього року
була заробітна плата працівників таких професій:
● сфера фінансової та страхової діяльності – 13 тисяч
902 гривні;
● сфера державного управління й оборони, обов'язкового
соціального страхування – 12 тисяч 851 гривня;
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більш ретельно планувати вашу «оптову закупівлю» та суттєво заощаджувати гроші. Між такими виходами
до магазину уникайте інших відвідувань продуктових торгівельних точок, не створюючи для себе ризик «зірватися» та
придбати щось смачненьке, проте наразі недоцільне.
Також:
● помилка, ризикована суттєвими зайвими тратами
грошей, – це здійснювати похід за покупками продуктів у
голодному стані;
● намагайтеся не брати товар з полиць, розташованих
на «лінії покупця» (на рівні ваших очей), саме там перш за
все опиняється увесь неліквід та такі товари, що потребують швидкої реалізації;
● рахуйте суму витрат протягом наповнення вашого
кошику або візку;
● багаторазова продуктова сумка – набагато дешевше
місце для переносу продуктів, аніж одноразові небезкоштовні пакети;
● не соромтеся перевіряти чек коло каси, рятуючи працівників від випадкових помилок, а себе від переплат.
Харчування, найбільш необхідні поточні покупки, аптечні витрати будуть становити майже половину вашого
сімейного щомісячного доходу, в середньому. З цим вже
нічого не вдієш, але завжди можна переглянути напрямки
витрат та покупки, щоб віддати перевагу тим придбанням
та аспектам вашого життя, які більш всього на це потребують. Одночасно розберіться з комунальними платами
та іншими необхідними платіжками, що має ваша родина.
Можливо, дещо з таких виплат передбачає певний термін
паузи, що допоможе вам не наражатися на ризик штрафів
по тих платах, які призупинити не вдасться. Намагайтеся
не накопичувати таких боргів, бо їх доведеться повертати.
Корегування потребує й такий вид розходів, як транспортні. Треба буде здешевити максимально користування транспортом у такий час, віддаючи перевагу пересуванню велосипедом, звичайно, за наявності такого, та
реальної можливості потрапляння на місце. Якщо маєте
власне авто, можливо, краще дати йому відпочити, економлячи суттєві гроші на пальне та ремонт автівки.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Реклама

● сфера сільського, лісового та рибного господарства –
12 тисяч 602 гривні.
«Серед промислових видів діяльності найвищий
рівень заробітної плати спостерігався в працівників
підприємств із постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря (17 тисяч 125 гривень) і
перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.
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 9,8–21% від середньообласного показника», – інформують в Головному управлінні статистики області.
Додають, що реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2020 року порівняно з березнем 2020 року
зменшилася на 7,3%, а відносно квітня 2019 року збільшилася на 5,5%.
Надія СВІНЦІЦЬКА
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Будь-яка економічна криза створює безліч складних
та небезпечних для бізнесу ситуацій.
Як відомо, люди є найбільш важливим ресурсом кожного
бізнесу, й від того, наскільки завзято та мотивовано співробітники будуть працювати, напряму залежить й ефективність їхньої роботи, й наявність успіхів, в принципі.
Проте цей «ключовий ресурс» будь-якої компанії, все ж
таки, звичайні люди, а, як відомо, саме людина – доволі
вразлива істота, яка здатна швидко «губитися», втрачати
мотивацію та відхилятися від загальних цілей колективу
Більш того. Не даючи знижок на таку особливість людського характеру, економічні процеси здатні суттєво
впливати на стан та мислення робітників, й такий негативний
тип цих процесів як криза – це завжди виклик та ризики для
бізнесу. Будь-яка економічна криза створює безліч складних
та небезпечних для бізнесу ситуацій, які здатні проектуватися певними накладками в роботі живих працівників та
навіть спричиняти панічні настрої в колективі. Звичайно,
така атмосфера швидко та максимально демотивує працівників, підкидаючи людям безліч причин –демотиваторів. Такі
причини можуть містити в собі відсутність впевненості
людини в своєму професійному, а значить, й побутовому
майбутньому, всілякі проблеми із виплатами заробітної
плати, страх звільнення, неможливість витримати підвищені
навантаження у роботі.
Як би там не сталося, але до вирішення таких проблем
керівництво має підходити своєчасно та завжди комплексно.
Фахівці-практики, що знаються на нюансах керування персоналом, мають в своєму арсеналі окремі інструменти, які
допомагають знаходити мотивацію для робочих колективів
саме у такі складні часи, як періоди економічних криз. Врахування такого досвіду гарантовано допоможе вберегти колектив від розвалу, а ваш бізнес – від зайвих клопотів, які
завжди існують при пошуках та злагоджені нової команди.

Мотивація співробітників
в умовах кризи
По-перше, треба розуміти, що наявність загальної
«кризи», так чи інакше, але сприяє появі панічних настроїв в
колективі, навіть коли в самої компанії все протікає доволі
без проблем. Тут буде замало однієї розмови на кшталт
«відставити паніку – в нас все добре». Інформативність сучасного світу все одно буде «стукатися» в думки людей, зароджуючи в них страхи та сумніви на фоні оголошених критичних процесів економіки.
Задля утримання спокою та загального позитивного психологічного клімату в колективі треба вживати певні заходи,
які мають бути не лише прораховані «під ваш персонал», а
й мати певну регулярність. Такими заходами можуть стати
будь-які програми «тімбілдінгу», починаючи від загальнокорпоративних занять спортом до колективних варіантів відпочинку.
Зрозумійте, що незважаючи на те що люди бачать один
одного протягом робочих буднів, в них немає часу на осмислення того, що все йде за планом. Проте, занурюючись у
роботу, кожна людина фоном сприймає негатив ситуації, яка
нехай й сталася не в її компанії, але здатна похитнути віру в
майбутнє. Тому щомісячні збори співробітників всім колективом або по підрозділах, залежно від того, наскільки великий штат компанії, просто необхідні. Саме на таких зустрічах керівництво має доповідати про розгортання ситуації
в компанії, попереджати про можливі зміни, пов’язані із подоланням кризи, та залучати колективи до прийняття
спільних рішень з тих питань, що стосуються команди, та в
яких персонал може виступати в ролі експерта.
Зустрічі допомагають людям відчувати єдність, загальний
командний дух, мати «зворотній зв'язок» з колегами та керівництвом, щоб бачити планове розгортання подій та відчувати небайдужість і піклування про них з боку керівництва.
Звичайно, ключова роль в наданні такого «спокою» та мотивуванні робітників належить лідерам. Коли найвищі керівники чи власники бізнесу самостійно та регулярно приймають участь в житті компанії та робочих колективів – це
вже сам по собі чудовий мотиватор. Головне, щоб не перетворювати такі заходи у суцільну «показуху», лише раз на
місяць спускаючись до робітників з керівничого «Олімпу» та
показово переймаючись клопотами та страхами працівників.

Мотивація робітників

Коли такі процеси є регулярними, люди починають більш
довіряти керівництву. Людям простіше сприймати будь-які
виклики, коли вони бачать, що не самі, та розуміють увесь
перебіг подій навколо них. Звичайно, замало просто доводити до колективу наявність певних проблем, треба також
роз’ясняти, які заходи робить керівництво компанії для того,

щоб ці проблеми не торкнулися працівників або пройшли
скрізь компанію із мінімальними збитками та напругою для
колективу.
Гарно мати й спеціальну «кризову» чи «антикризову»
систему винагородження працівників. Як правило, в період
криз люди втрачають частину робочих навантажень, що
стає причиною зменшення їх заробітків. Саме для цього й
потрібні «кризові бонуси». Нехай така додаткова мотивація
буде нижче, аніж у «мирний час», проте люди будуть, у
цілому, отримувати більше, ніж «голі оклади».
Саме в кризові періоди такі гарантії дуже важливі для найманих працівників. Вони не лише демонструють турботу
керівництва про персонал, але й те, що компанія має можливість йти назустріч людям навіть у такі важкі часи. Коли
співробітник впевнений в тому, що за будь-яких зовнішніх
обставин він отримає більш-менш гідний заробіток, коли він
бачить та чує безпосередньо від керівника про заходи для
вирішення проблеми, які втілює компанія, він довіряє своєму
роботодавцю та не панікує й не намагається шукати нову
роботу.
Не можна залишати людей сам на сам з існуючими проблемами. Демократичне відверте спілкування разом із реальними фінансовими заохоченнями зробить так, що всі
співробітники компанії знатимуть, що навіть у найбільш ризиковій та негативній ситуації на ринку праці чи в економіці
країни їх керівництво не покине та завжди знайде вихід, зберігаючи таку важливу сьогодні для людини роботу.
Головна мотивація працівників не має бути суто матеріальною. Окрім грошей, завжди треба знайти те, що доведе
людині, що її цінують, вона потрібна, знаходиться у максимальній безпеці та може бути впевнена в майбутньому.

Для цього:

● треба привести до єдиного знаменника рівень очікувань
людей, які складають команду, відкидаючи страхи про те,
що вони недооцінені у будь-якому сенсі;
● створити реальний та ретельний план професійного
розвитку, що здатен допомогти людині у досягненні її побутових та робочих (кар'єрних) цілей. План має не лише декларувати те, «чого варто прагнути», а й відповідати реальним умовам для таких дій;
● не уникати корпоративних заходів, про які говорилося
вище, не покидати колективи у самотності поганих думок,
доносити правду та пояснювати кроки компанії;
● залучати колективи до вирішення тих проблем та завдань, які вони дійсно здатні вирішувати.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Десять поганих звичок на роботі
Колектив, у якому робота стає плідною, а співробітники
об’єднуються у команду однодумців, – це справжня перемога. До такого стану прагне кожен керівник. Однак задля
цього працівникам потрібно розвивати у собі певні якості,
паралельно позбавляючись звичок, що погано впливають на
кінцевий результат.
У кожній компанії робочий процес – це послідовність законів та правил. Не варто ними нехтувати, особливо новачкам. Якщо вчасно відпрацювати певні навички, уникати
або звести до мінімуму шкідливі звички, засновані на інертності, ліні, можна легко поліпшити стан речей, швидше досягти не тільки командного, але й особистого результату.

Звички, які «виходять боком»

Ряд факторів, що уповільнюють або заважають
отримати результат:
● відсутність субординації у парі керівник-підлеглий;
● відсутність командного духу, відстороненість, інертність;
● поширення пліток на роботі;
● відсутність міри, занадто багато свободи;
● знервовані відносини на роботі, невміння розрядити обстановку, відсутність почуття гумору;
● відсутність впорядкованого планування або звичка
робити все в останню хвилину;
● «забудькуватість» відносно засобів сучасної комунікації.
Ступінь відповідальності визначає кар'єрну градацію у колективі. При цьому керівник приймає рішення, контролює дії
виконавця. Важливо підтримувати дружні відносини, не переходячи на «панібратство». Доречність і дотримання меж
дозволять у будь-якій складній ситуації перебувати в рамках
ділових відносин, не спекулюючи особистими слабостями,
обом, як керівнику, так і співробітникові.
Найталановитіші, неординарні особистості, якщо тільки
вони не займаються творчістю, знецінюються без колективу.
Командна співпраця прискорює процес, робить його злагодженим, досконалим на кожному робочому етапі. Вважається, що почати діяти разом – значить мати 50% забезпеченого успіху. Іншою стороною питання є неформальне спілкування у колі колективу: корпоративи, поїздки за місто,
спільний відпочинок. Якщо немає особливих особистих

причин для відсутності, таку позицію
можуть сприйняти як зневагу.
Перебуваючи у щільному спілкуванні
з колегами, нерідко можна дізнатися
різні подробиці про особисте життя. Це
дуже цікаво, але не має гарантії, що поширення чужих таємниць не стане причиною виникнення конфлікту між співпрацівниками. У будь-якому разі, якщо
накипіло, «невинні розмови» і «промивання кісток» колегам можуть відбуватися поза роботою, коли є впевненість, що не почують.
Внутрішній спокій, вміння тримати
себе в рамках дозволеного допомагає
уникнути невдоволення і обурення, а,
можливо, і санкцій з боку адміністрації
різних робочих ситуаціях. Припустимо,
у фірмі поблажливо ставляться до незначних
запізнень
співробітників.
Однак звичка постійно затримуватися
може погано закінчитися. Та й кому
сподобається, що безкоштовна кава,
Доречність і дотримання меж дозволять у будь-якій складній ситуації
печиво закінчуються занадто швидко?
перебувати в рамках ділових відносин.
Робота з людьми вимагає постійного
контролю емоційного фону. Яким би
однаково вимагає дбайливого ставлення від виконавця та
складним, відповідальним не було заняття, професія або керівника.
проєкт, що виконується, психоемоційна розрядка піде тільки
Одним з лідерів у професійному та особистому спілкуна користь справі. Зняти напруження, згладити обстановку ванні вважається електронна пошта. Саме вона взяла на
безневинним жартом – значить зберегти внутрішню рів- себе роль провідника у ділових відносинах між партновагу, залишатися спокійною та врівноваженою людиною у нерами, компаніями, споживачами. Звичка ігнорувати або
будь-якій нестандартній ситуації. Деякі народжуються з цим невчасно відповідати на листи погано характеризує абодаром, іншим треба тренуватися, щоб з успіхом йому на- нента. Так само, як небажання своєчасно відповідати на
вчитися.
вхідні дзвінки, повідомлення. Не треба бути цілодобово у
У кожного є свій темпоритм в роботі. Усіх людей можна доступі, однак потрібно залишатися на зв'язку у робочі
умовно розділити на хороших виконавців та керівників (в години.
залежності від уміння себе організовувати на робочому
І декілька золотих слів: «Проблеми бувають великі і мамісці). Встигнути все в термін можна, якщо взяти відпові- ленькі, однак не треба їх боятися, їх необхідно вирішувати».
дальність за свої вчинки. Поділяючи увесь масив праці на Намагайтеся проявляти ініціативу та пам’ятайте, як треба
певні етапи, вдасться робити їх за короткий відрізок часу, поводитися на робочому місці.
нікуди не запізнюючись. В іншому випадку з'являється
https://jobs.ua/
поспіх, недбалість, а, отже, можливі провали. Робочий час
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

ТОП-10 популярних
бюджетних автомобілів
в Україні у 2020 році
Українці не є великими шанувальниками недорогих
автомобілів, коли мова йде про нове авто. Як свідчить
статистика продажів в 2020 році, бюджетним моделям
віддає перевагу приблизно лише чверть покупців. Переважно попитом користуються автомобілі середньої
цінової категорії – понад 50% від усіх продажів.
Однак серед «бюджетників» є і бестселери, які
входять до «десятки» найбільш продаваних автомобілів в Україні. У цій ніші впевненіше за свіх себе почуває український офіс Renault. Непогано тримається і
Peugeot-Citroen.
А ось російські й китайські бюджетні автомобілі особливим попитом в українців не користуються. Хоча ці
азіатські країни традиційно пропонують найдешевші
автомобілі в своєму класі.
ТОП-10 популярних недорогих автомобілів, які в
Україні найчастіше купують в 2020 році. До добірки потрапили моделі, стартова ціна яких нижча $15 000.

Renault Duster

АВТОНОВИНИ
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Найдешевша версія 301-го пропонується з 1,2-літровим
бензиновим двигуном, який працює в парі з 5-ступінчастою
«механікою».

Fiat Tipo

Відносно нова модель. Її дебют відбувся в
2015 році. Автомобіль замислювався як конкурент
таким недорогим седанам, як Renault Logan, Peugeot
301 і Citroen C-Elysee. Перелік обладнання Tipo може
включати мультимедійний комплекс з п’ятидюймовий
сенсорним дисплеєм, Bluetooth і голосовим управлінням, а також навігацію компанії TomTom. Втім всі ці
«фішки» не входять в базове оснащення.

Ravon R4

Перелицьована версія Chevrolet Cobalt. Автомобіль
збирають в Узбекистані на спільному підприємстві з
американською General Motors. За габаритами цей
седан більше, ніж R3. Як результат, багажник тут теж
більше, приблизно на 140 літрів.
R4 входить в трійку найбільш доступних седанів в
Україні. Під капотом – 1.5-літровий атмосферний
двигун, що працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Середні витрати пального – 6,2 літра на
100 кілометрів.
В цілому «Логан» – відносно недорогий і економічний європейський седан з містким багажником. До того ж його цінують за енергоємну підвіску, яка з легкістю справляється з
українськими дорогами.

Renault Sandero

Chery Tiggo 2

Найдешевший кросовер в Україні. Він також єдиний представник китайської автомобільної промисловості, який потрапив в наш ТОП-10.
Якщо говорити про позашляхові задатки, то Tiggo 2 може
похвалитися хіба що збільшеним до 186 міліметрів дорожнім
просвітом. В іншому він, по суті, нічим не відрізняється від
звичайного хетчбек з переднім приводом.

Citroen C-Elysee

Renault Duster – найпопулярніший бюджетний кросовер
в Україні. Більше того, в 2020-му автомобіль утримав
титул бестселера вітчизняного рику.
«Дастер» не так давно – в 2018 році – змінив покоління.
Тепер автомобіль виглядає помітно більш презентабельно. Особливо в салоні. Силові установки нового
Renault Duster залишилися старими. Український офіс
«Рено» пропонує на вибір два двигуни:
● 1,6-літровий атмосферний бензиновий агрегат потужністю 115 кінських сил;
● 1,5-літровий турбодизель потужністю 110 кінських
сил.
Вибір трансмісій також не змінився. Найдешевша версія – з бензиновим двигуном і приводом на передні колеса – оснащується 5-ступінчастою «механікою».
Duster цінують за гарне співвідношення ціни й практичності. І хоча його не можна назвати містким автомобілем.
Та й з безпекою у нього проблеми – всього три зірки за
результатами краш-тестів Euro NCAP. Однак всі мінуси перекриває економічний дизельний двигун, надійність і недороге обслуговування.

Renault Logan

Оновлений Renault Logan був представлений в Україні
на початку 2017 року. Автомобіль має мінімальні зміни в
екстер’єрі та інтер’єрі. З технічної точки зору авто тепер
може похвалитися більш багатим обладнанням.

Один з небагатьох європейських автомобілів в категорії
до $15 000. Його головні конкуренти – Renault Logan і
Peugeot 301.
У мінімальній комплектації C-Elysee оснащується 1,2-літровим атмосферним бензиновим двигуном, який видає
всього 82 кінських сили. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою «механікою». Автомобіль може похвалитися невисокими витратами палива – в змішаному циклі менше
5 літрів на 100 кілометрів. Також у нього досить місткий багажник – 506 літрів. У лінійці двигунів є дизельний агрегат,
який взагалі споживає 4,3 літра.

Volkswagen Polo

Renault Sandero – м’яко кажучи, не ікона стилю. Але цей
автомобіль цінують не за дизайн інтер’єру або салону. Головна перевага «Сандеро» – відносно невисока ціна і хороший вибір двигунів.
Незважаючи на дешевизну матеріалів, хетчбек зібраний
якісно. Салон можна назвати просторим для автомобіля
такого класу. «Сандеро» не так цікаво водити, як, наприклад, Ford Fiesta або Volkswagen Polo. Але якщо вам
потрібний недорогий автомобіль з економічним двигуном,
то, швидше за все, ви зробите вибір на користь Renault.
Знову ж таки, не варто забувати про підвіску, розраховану
на погані дороги.

Peugeot 301

Це єдина бюджетна модель в модельному ряду французького бренду. Автомобіль спеціально розроблявся для
країн з невисокими доходами населення. Модель дебютувала в 2013 році. А перше оновлення пережила в 2016-му.
Автомобіль отримав нову мультимедіа з підтримкою Apple
CarPlay і Android Auto. Втім, в оснащення базової комплектації ця мультімедійка не входить.

В даному випадку мова йде про Volkswagen Polo в кузові
«седан». До класичного «Поло» цей автомобіль має досить
опосередковане відношення. Базовий двигун для седана –
1,6 літровий агрегат, який видає 90 кінських сил і 155 Нм
крутного моменту. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою
«механікою».
У лютому 2020 року Volkswagen представив новий Polo
Sedan. В автомобілі тепер може бути встановлена мультимедіа з 8,25-дюймовим екраном, а також кермо з підігрівом і
органами управління. Коли продажі нового седана «Поло»
стартують в Україні, поки невідомо.

Lada Granta

Найдешевший, проте далеко не найпопулярніший автомобіль в Україні. У «базі» седан не може похвалитися ефективною силовою установкою. При обсязі 1,6 літра двигун
видає всього 87 кінських сил. При цьому в змішаному циклі
витрачає 6,6 літра палива на 100 кілометрів. Щоправда,
чого не відняти у «Гранти», так це місткості. Обсяг її багажника – 520 літрів.
http://mmr.net.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Як подовжити термін служби гальмівної системи
та навіщо її обкатувати
Гальмівна система – один з найважливіших вузлів автомобіля. Вона відповідає за безпеку й повинна завжди підтримуватися в належному стані. Особливих проблем автомобілістам це не доставляє, адже всі вузли системи славляться своєю довговічністю. Однак стежити за їхнім станом
просто необхідно. Багато сучасних автомобілів вже
оснащені спеціальними датчиками, які допоможуть зрозуміти, коли термін служби колодок добігає кінця. Але якщо
у вашому авто таких немає, краще періодично заїжджати на
сервіс для діагностики. Фахівці рекомендують робити це
два рази на рік. Цього буде цілком достатньо, щоб своєчасно виявити знос і замінити деталь.
Що ж стосується гальмівних дисків, то тут все ще простіше. Ресурс цього елемента зазвичай більше 50 тисяч
кілометрів пробігу. Зрозуміти те, що прийшов час міняти
диски, досить просто. Якщо при гальмуванні по автомобілю починає йти вібрація або ж «б'є кермо» – можете
сміливо збиратися на сервіс. Однак не поспішайте одразу
замовляти нові диски, адже проблема може бути в гумі,
балансуванні коліс або ж несправності ходової автомобіля. Тут вам вже майстри підкажуть. Не всі знають,

що невелика обкатка нової гальмівної системи може серйозно збільшити термін служби кожного з її вузлів.
Робити це потрібно правильно. Розженіть автомобіль до
50-60 км/год, після чого починайте поступово пригальмовувати до швидкості 10 км/год. Повторіть цю процедуру
близько 10 разів. Перші 200-300 км слід уникати різких
гальмувань, та й в цілому прискорювати процес обкатки
тривалою і посиленою роботою гальм – не найкраща
ідея. Замість цього попрактикуйте гальмування на низькій
швидкості.
Ще одним фактом, що подовжує життя гальмівної
системи, фахівці називають грамотну їзду. Дійсно, своєчасне гальмування з невеликим зусиллям значно подовжить термін служби гальмівних елементів, на відміну від
різкого уповільнення в останній момент. В цьому випадку
можуть страждати не тільки колодки та гальмівні диски,
але і гума. Безумовно, є любителі й активної їзди, яким
доведеться частіше витрачатися на ремонт і обслуговування гальм, або ж компенсувати це більш дорогими елементами, які спеціально сконструйовані для даних умов
експлуатації авто.

Крім цього, можна подовжувати життя гальм за допомогою гальмування двигуном. Робити це можна як на автомобілях з механічною коробкою, так і на автоматах з типтроником. Але для цього варто більш детально підійти до
механічної частини цього способу уповільнення і навчитися
робити все правильно. В іншому випадку є ризик потрапити
на заміну маховика або ремонт АКПП, що вийде набагато
дорожче, ніж планова заміна гальм.
Що ж стосується діагностики, перевіряти слід стан самих
дисків і колодок, а також рівень гальмівної рідини. При появі
шумів слід провести повне обслуговування гальмівної
системи: демонтувати супорт, перевірити стан всіх деталей,
почистити й змастити ті елементи, які цього потребують. Ті
ж самі операції варто повторити при будь-якій заміні компонентів гальмівної системи. Фахівці рекомендують використовувати якісні засоби від перевірених виробників. Крім перевірки гальм, заодно не забудьте перевірити стан деталей
підвіски й рульового управління (тяг, сайлентблоків, стійок
стабілізатора, амортизатора тощо).
https://www.autocentre.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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Вплив деяких
продуктів
на розвиток артриту

Відомо, що багато хвороб, зокрема і артрит, розвиваються на тлі запальних процесів в організмі. Вони можуть
виникати через продукти, які містять нітрати, нітрити і насичені жири. Все це входить до складу ковбасних виробів
і копченостей. З обережністю потрібно ставитися до білого
хліба та іншої випічки, насиченої рафінованими вуглеводами. Від частого вживання тістечок і тортів варто відмовитися, тому що в їхньому складі містяться гідрогенізовані олії. Німецький гастроентеролог Томас Фрілінг повідомив, що якщо харчуватися довгий час такою їжею,
можуть виникнути запалення кишківника, рак ободової і
прямої кишки, цироз печінки. Тому потрібно уникати
простих і рафінованих цукрів, обмежити випічку з білого
борошна. Від копченостей і ковбас краще взагалі відмовитися, оскільки вони визнані канцерогенними.
Крім того, викликати запальну реакцію можуть сир і молочні продукти з високим вмістом жиру. Вони також
містять специфічний тип білка, який здатний підсилювати
біль при артриті.

При яких
захворюваннях краще
відмовитися від чаю
Лікарі рекомендують випивати в день два-три горнятка
гарячого напою, але попереджають: якщо ви страждаєте
певними хронічними і навіть гострими захворюваннями,
від чаю краще відмовитися. Отже, які хвороби категорично несумісні із чаєм.

Камені в нирках

Зелений чай містить багато оксалатів – солей щавлевої
кислоти. Якщо пити цей напій регулярно, солі можуть накопичуватися в організмі і спровокувати утворення каменів у нирках або жовчному міхурі. А якщо ви вже страждаєте від цього захворювання, вживання зеленого чаю
може призвести до погіршання стану.

Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки

Теофілін, якого багато і в чорному, і в зеленому чаї,
може пригнічувати вироблення сполуки фосфорної
кислоти, що призводитиме до підвищеної секреції шлункової кислоти. Це, в свою чергу, може спровокувати утворення нових виразок і погіршання вже наявних.

Атеросклероз і гіпертонія

У чаї, особливо зеленому, вміст кофеїну вище, ніж у
каві. Крім того, додатково збудливу дію може надавати
вже згадуваний теофілін. Разом ці речовини змушують
кору головного мозку працювати активніше, через що кровоносні судини звужуються. Це може призвести до підвищення тиску і навіть утворення тромбів.

Остеопороз

Усім після 50 років варто обмежити споживання міцного
чаю. У цьому віці через активне вимивання кальцію наші
кістки стають більш крихкими, а фтор, якого багато в
міцному чаї, накопичуючись в кістках, робить їх ще більш
вразливими. Але якщо ви страждаєте від остеопорозу, то
від чаю вам варто утримуватися і в більш молодому віці.

Анемія

Чай здатний «зв’язувати» молекули заліза, що надходить з їжею, і погіршувати його засвоєння організмом,
особливо якщо пити його одразу після їди. Тому, якщо у
вас діагностована анемія, краще утриматися від вживання
чаю або хоча б не пити його одразу після вживання їжі.
Колонку підготувала
Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Сторінку підготовлено за матеріалами

Відновлюємо функцію
підшлункової залози

Після чергового обстеження у сімейного лікаря почала використовувати прості, неодноразово перевірені рецепти, які
особливо цінні для нормальної роботи шлунково-кишкового
тракту. Користь сирої м’якоті гарбуза для організму просто
неоціненна, адже в ній міститься калій, кальцій, селен, каротин. Крім того, вона обволікує стінки шлунку, поліпшуючи
травлення. Пропоную рецепт для відновлення функції підшлункової залози: 0,5 кг гарбуза + 2 лимони + 1 апельсин
разом з цедрою пропустити через м’ясорубку. Пересипати
цукром за смаком і поставити в холодильник. Споживати цю
суміш по 1 ст. л. (теплою) тричі на день за 20 хвилин до їди.
Можна запити водною настоянкою золотого вуса або чайного
гриба, які містять багато амінокислот. Коли ця суміш закінчу-

ється, одразу роблю другу, за іншим рецептом. Взяти
0,5 кг червоного буряка, сирим натерти на дрібній
тертці і злегка обсмажити на кукурудзяній олії. Окремо
обсмажити до золотавого кольору 2 цибулини і
2 болгарських перці (дуже дрібно порізаних) з додаванням щіпки цукру і борошна. З’єднавши обидва
склади, знову обсмажити (3-5 хвилин) з додаванням
2 ст. л. соєвого соусу. Салат готовий. Можна його намащувати на хліб або, з’єднавши зі сметаною, споживати вприкуску з іншими стравами.
Яка ж користь від цього? По-перше, я лікую себе без
фанатизму і паніки, не налягаючи на пігулки, через які
ми ризикуємо отримати алергію або захворювання ще
й печінки. По-друге, вітамін С – один з найсильніших
борців з хворобами, але організм не може його засвоїти більше, ніж йому необхідно. Завдяки цим
овочам я споживаю тричі на день разом з вітаміном
С ще й цитрин, селен і каротин. Більше того, замість
таблеток, прописаних лікарем, я вранці натщесерце
приймаю: 1 сире яйце (це протираковий засіб), через 5 хвилин з’їдаю листок алое (антисептик), через 5 хвилин з’їдаю
1 ст. л. меду (глюкоза для мозку), ще через 5 хвилин – 1 ст. л.
вершкового масла (треба для роботи печінки). Так 10-12 днів
поспіль, потім роблю перерву на 2 тижні і знову продовжую.
Безумовно, процес лікування тривалий, але чим довше лікування, тим воно ефективніше. Адже відбувається омолодження організму, поліпшується якість крові, нормалізується
холестерин і, що найголовніше, – допомагає суглобам стати
гнучкими, покращуючи склад хрящової тканини.
Все це в комплексі благотворно діє на роботу підшлункової залози.
Лідія КРИСАНЬ

Усе шкідливе виведе рис
Узяти звичайний рис, стільки столових ложок, скільки вам
років. Промити, засипати в банку, залити теплою кип’яченою
водою, закрити кришкою і поставити в холодильник. Уранці
воду злити, узяти 1 столову ложку з верхом рису, зварити
його упродовж 3-4 хвилин без солі і з’їсти натщесерце до пів
на восьму ранку. Рис, що залишився, знову залити кип’яченою водою і поставити в холодильник. І так робити щоранку, поки рис не закінчиться. Секрет методу полягає в
тому, що рисове зерно має кристалічну структуру. Коли ми
замочуємо зерна, ми видаляємо з нього крохмаль, а на зернятках з’являються комірки. Рисова каша перетравлюється
не в шлунку, а в кишківнику, зерна діють як адсорбент. Після
такого харчування ви позбудетеся болю в попереку, перестане хрустіти шия, ви станете не просто здоровішими, а й
молодшими. Пам’ятайте: після сніданку рисом бажано нічого
не їсти і не пити не менше трьох годин.

Східний еліксир молодості

100 мл лимонного соку, 200 г меду, 50 мл оливкової олії.
Змішайте всі компоненти і приймайте еліксир натщесерце по одній чайній ложці. Вживайте тричі на день перед
їдою десь за 15-20 хвилин.
Хоча б раз на день пийте чай із коренем імбиру: 0,5 чайної
ложки натертого імбиру залити 200 мл окропу, додати лимон за
смаком. Хто не може пити без нічого, можна із сухофруктами
або мармеладом, рахат-лукумом, але підсолоджувати цукром
чай не можна. Згодом, як звикнете, дозу імбиру можна
збільшити до 1 чайної ложки. Після того як використаєте
еліксир, зробіть перерву приблизно на пів року. Уживаючи цей
засіб, ви молодітимете на очах: покращиться колір обличчя,
розгладиться шкіра, ви позбудетеся закрепів, якщо такими
страждаєте, і ніколи не дізнаєтеся, що таке склероз.
Підготувала Ірина ТАРАСЕНКО

Цілющі властивості
бананів
Банани – чудове джерело енергії. Це робить їх популярним
перекусом протягом дня. Вони помічні при багатьох хворобах.
Крім того, ці плоди не такі обтяжливі для нашого гаманця.
При підвищеному тиску. Високий артеріальний тиск або гіпертонія – один з основних факторів ризику при серцево-судинних захворюваннях. У сучасному світі це одна з основних
причин смертності як серед чоловіків, так і серед жінок. Проте
вживання бананів знижує цей ризик. Калій, який у них міститься, зменшує шкідливий вплив натрію на кровоносні
судини, запобігаючи його накопиченню, а також сприяє виведенню зі сечею натрію і зайвої рідини. У середньому банані
міститься 420 міліграмів калію. Зробіть цей тропічний фрукт
постійною складовою свого щоденного раціону і зменшить споживання солі. Такі звички знизять вашу потребу в ліках від
тиску.
Проти депресії. Депресія – одне з найбільш поширених психічних розладів. На нього страждають від 3 до 5% дорослого
населення планети. Часто депресія супроводжується тривогою. Але дієта допомагає впоратися з такими порушеннями.
Банани містять вітамін В6, який позитивно впливає на наш настрій. Серед симптомів його дефіциту вважаються депресія,
дратівливість і нервозність. Звісно, банани не єдиний засіб у
лікуванні депресії. Необхідні й психотерапія, і фізична активність, і соціальна підтримка. Але вживання фруктів і овочів
також відіграє свою позитивну роль. Більш того, потреба в антидепресантах тоді значно зменшується. У середньому банані
міститься така ж кількість антиоксидантів, що і в склянці апельсинового соку. Це дуже корисно для підтримки гарного самопочуття і позбавлення від токсинів, оскільки оксидативний
стрес – винуватець багатьох хронічних хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, порушення сну.
Від безсоння. Сон – це здоров’я, але багато людей сплять
недостатньо. Приблизно 30% дорослого населення спить
менше 6 годин, у той час як рекомендована медиками норма
становить 7-8 годин. Виною всьому безсоння. Банани допоможуть впоратися і з цією проблемою. Вітамін В6, який міс-

титься в бананах, сприяє виробленню мелатоніну – гормону
сну. Ринок ліків пропонує безліч снодійних препаратів, але
банани – це натуральний засіб! Не забувайте про них, коли у
вас виникає необхідність відрегулювати добові ритми, адже
користь бананів при безсонні очевидна.
При закрепах. Із закрепом жартувати не можна. Його
симптом – здуття, біль в ділянці живота, необхідні значні зусилля для спорожнення кишківника. Перистальтика кишківника
практично відсутня, викликаючи дискомфорт. Закреп зазвичай
виникає при вживанні продуктів із низьким вмістом клітковини.
Але банани можуть виправити цю ситуацію. Перш ніж пити
проносні, з’їжте банан. У середньому банані міститься більше
3 грамів клітковини. Це допоможе наблизитися до денної
норми споживання клітковини, яка становить 20-30 грамів, в
той час як в середньому за день людина споживає не більше
15 грамів. Необхідно пам’ятати, що збільшення споживання
клітковини повинно бути поступовим, інакше можуть виникнути
ще більш серйозні проблеми із травленням. І користь бананів
буде зведена до нуля.
Банани – доступні й дуже смачні фрукти, їх можна їсти,
навіть якщо вони перестиглі. Вони можуть бути прекрасним доповненням до десерту. Їх також використовують для приготування смузі. Регулярне вживання бананів сприятиме вашому
здоров’ю. Проте у бананів, на жаль, є деякі протипоказання.
Щодо цього потрібно проконсультуватися зі сімейним лікарем.
Підготувала Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Українці вже з наступного року
будуть купувати квартири
за новими правилами
Права інвесторів на первинному ринку житла хочуть захищати по-новому. Йдеться про законопроєкт про захист
прав інвесторів-покупців житла (тобто проєкт на майбутнє, він не стосуватиметься вже існуючих довгобудів).
Розробка відповідного документа почалася після
слухань у профільному комітеті, що пройшли в листопаді
2019 року, за результатами якого напрацювали значний
обсяг матеріалів і рекомендацій.
Для обробки всього масиву даних була створена окрема
робоча група, яку очолила розробник законопроєкту – заступник голови парламентського
комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк
(фракція «Слуга народу»). Крім неї в робочій
групі представлені всі учасники ринку: постраждалі інвестори, забудовники, представники місцевої та центральної влади, народні депутати, експерти та ін.
Саме за дорученням профільного комітету
і за безпосередньої участі його багатьох приватників і готується законопроєкт щодо захисту при придбанні майбутньої нерухомості. Тому в підтримці профільного комітету
можна бути впевненим. Більш того, депутати-співавтори цього законопроєкту планували зареєструвати його в парламенті ще
в першому кварталі цього року. Але карантин
вніс свої корективи.
Проте, як розповіла сама Олена Шуляк, коли Верховна
Рада вже найближчим часом повернеться до звичайного
режиму роботи, проєкт буде зареєстрований і проголосований без зволікань. А поки йдуть дискусії про його конкретні положення. Ми наведемо основні розшифровки документа:
● законопроєкт вводить ряд нових понять, головним з
яких є складова частина діленого об'єкта незавершеного
будівництва, що має на увазі придбану інвестором
квартиру;
● об'єкт незавершеного (що будується) об'єкта стає
окремим об'єктом цивільних прав;
● відчуження прав на подільний об'єкт може здійснюватися лише шляхом відчуження його складових. Стосовно до інвесторів це означає, що відчуження повинно
проходити при його повній згоді (наприклад, зміна
власника недобудованого об'єкту; відчужується не сам
незавершений об'єкт (будинок), а кожна квартира окремо);
● продаж квартир відтепер стане можливим тільки
після держреєстрації права власності об'єкта будівництва
за забудовником. Іншими словами, продавати квартири
зможе юрособа (компанія-забудовник), яка оформила
право власності на незавершений об'єкт будівництва;
● тобто інвестор, по суті, стає покупцем споруджуваної
квартири і має всі правові можливості відстоювати свої інтереси;
● згідно з документом, придбання/інвестування істотно
буде обмежено тільки договорами купівлі-продажу майбутніх об'єктів нерухомості. Іншими словами, покупець
купує квартиру в майбутньому будинку, а не право вимоги
квадратних метрів;
● в договорі купівлі-продажу повинен бути чітко вказаний ідентифікатор майбутнього об'єкта нерухомості в
Єдиній електронній системі, реєстраційний номер в Держреєстрі майнових прав на нерухоме майно із зазначенням
його характеристик тощо, аж до вказівки розміщення
квартири на поверсі, вартість об'єкта й способи її визначення, термін завершення будівництва і зобов'язання по
передачі покупцеві квартири, відповідальність за невиконання умов договору;
● окремо прописана компенсація за зміну фактичної
площі об'єкта, що здобувається: якщо фактична площа
виявиться більш ніж на 10% більшою, ніж прописано в договорі, то забудовник не має права вимагати від клієнта
доплату. Якщо ж площа виявиться меншою, то не пізніше
ніж за місяць до введення об'єкта в експлуатацію забудовник буде зобов'язаний заплатити покупцеві за переплачену площу;
● реєстрація права власності об'єкта будівництва за
замовником відбувається автоматично після отримання
права на виконання будівельних робіт, і реєстрація права
власності на окремі складові частини (квартири, комерційні приміщення) майбутнього об'єкта нерухомості відбувається за тим же принципом. Тобто кожна придбана
квартира на етапі будівництва отримує автоматичну реєстрацію;
● реєстрація обтяження прав на майбутні об'єкти нерухомості включена в гарантійну частину – ці об'єкти забороняється відчужувати до введення об'єкта в експлуатацію;
● реєстрація переходу права власності від замовника
будівництва до інвестора;
● гарантійну частину, яка ще буде обговорюватися, пропонується встановити на позначці 10% від всієї площі майбутнього об'єкта нерухомості (при страхуванні ризиків), або
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13% в разі відсутності страхування. Простіше кажучи, до введення об'єкта в експлуатацію 10-13% площі забудовник не
має права продавати, так як це повинно
стати гарантійним об'ємом в разі виникнення форс-мажорів, банкрутства забудовника тощо.
Гарантійна частина може бути і вище,
до 20-25%, але це питання дискусії.

Продаж квартир стане можливим тільки після
держреєстрації права власності об'єкта будівництва
за забудовником.

З одного боку, покупець отримує більше гарантій, що
об'єкт буде закінчений, але забудовник змушений буде
значно підвищити стартові ціни, щоб покрити свої витрати
на будівництво, аби перекрити 1/4 недоотриманих коштів
на етапі будівництва;
● реєстрація права власності: держреєстратор реєструє право власності після отримання відомостей про
введення об'єкта в експлуатацію, під час реєстрації змінюється об'єкт права власності – «об'єкт незавершеного
будівництва» на «об'єкт нерухомого майна».
Держреєстратор зобов'язаний повідомити правовласника про реєстрацію права власності, також припиняється обтяження майбутніх об'єктів нерухомості, які
включені в гарантійну частина. Іншими словами забудовник зможе продавати гарантійні квартири/комерційні
приміщення вже після реєстрації права власності.
Тобто головним нововведенням тут є реєстрація прав
власності на майбутні об'єкти нерухомості;
● законопроєкт передбачає, що в проєктній документації на майбутній об'єкт в обов'язковому порядку повинні
зазначатися всі номери майбутніх квартир або комерційних приміщень;
● будь-які зміни в проєктній документації (наприклад,
підсумкова площа квартир) повинні бути узгоджені з інвестором;
● закон регулює рекламу майбутнього об'єкта: він передбачає, що замовник будівництва зобов'язаний розмістити на своєму сайті інформацію про об'єкт будівництва, дату введення об'єкта в експлуатацію, хід будівництва, відомості про квартири та інші приміщення, які
вже продані і ще продаються.
У рекламі обов'язково повинен бути
Реклама
вказаний сайт замовника.

Коли запрацює
і що поміняє
Планується, що закон вступить в
силу через 6 місяців з дня його прийняття і буде поширюватися на всі
об'єкти будівництва, право на виконання будівельних робіт за якими буде
отримано від дня набрання ним чинності. Фактично, кажуть автори законопроєкту, для забудовників нововведення будуть мінімальними. Вони стосуватимуться змін правил на ринку в бік
більш прозорих та відповідальних.
«Ми не обмежуємо права або можливості забудовника будувати. Але якщо
забудовник хоче почати продавати
квартири ще до введення об'єкта в
експлуатацію, за схемою яка зараз і є
найбільш поширеною, він повинен захистити покупців. Для цього забудовник як мінімум повинен зареєструвати й будинок, і кожну квартиру
як окремий об'єкт майнових прав. А
також гарантувати майбутнім покупцям, що вони отримають саме той
проєкт, за який заплатять», – зазначила Олена Шуляк.
За проєктом закону, інвестор отримає
захист вже з моменту оформлення
угоди – він одразу стане власником

майбутньої квартири. Забудовник, в свою чергу, має також
право на свій ризик будувати за власні або кредитні кошти,
навіть не реєструючи кожну окрему квартиру. Але в такому
разі продавати квартири людям до введення в експлуатацію
будинку він не матиме права.
Кожне відчуження приміщення в об'єкті будівництва повинно супроводжуватися реєстрацією за інвестором прав
власності на об'єкт. В іншому випадку угода буде вважатися
недійсною. У разі, якщо замовник будівництва не виконає
свої зобов'язання перед інвесторами, приміщення, що
входять до гарантійної частки, можна буде продати, а на виручені гроші добудувати об'єкт.
«Вся інформація про замовника будівництва і об'єкт будівництва (в тому числі дозвільні документи на будівництво, проєктна документація на будівництво, відомості про призупинення будівництва, штрафи, накладені
на замовника будівництва і т.п.) з 1 грудня 2020-го буде у
відкритому доступі на порталі Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва і буде доступна інвесторові», – зазначила Олена Шуляк.
Власником квартири стане лише той, хто заплатить повну
суму за договором. У разі сплати коштів частинами реєструється обтяження на користь інвестора, після сплати повної
суми обтяження знімається і реєструється право власності.
Замовник будівництва набуває права продажу квартир,
інших житлових і нежитлових приміщень одразу після державної реєстрації за собою права власності на них.
«Щодо доступності житла, навіть за умови підвищення
цін на ранніх етапах будівництва – ми також працюємо
над цим. Я впевнена, що задекларована більш доступна
іпотека під 10 або менше відсотків на рік буде реальністю
вже восени. Над цим працюють і депутати, і уряд. І НБУ
вже істотно знизив облікову ставку, хоча ще рік тому в це
мало хто вірив», – підсумувала Олена Шуляк.
https://ubr.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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ðîáîòó
Áóõãàëòåð ãîëîâíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ôiðìó.
Òåë.0-67-383-67-23.
Áóõãàëòåð
äëÿ
âåäåííÿ
äîêóìåíòàöi¿ (îôiöiéíî¿ ÷àñòèíè).
Òåë.:0-96-166-68-45, 0-97-557-50-19.

Áóõãàëòåð çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ìåðåæó ìàãàçèíiâ.
Òåë.0-97-726-35-36.
Áóõãàëòåð-åêîíîìiñò
çàïðîøóºòüñÿ ó ÏÀÒ
“Õìåëüíèöüêãàç”,
ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.
Áóõãàëòåð-ïîìi÷íèê äèðåêòîðà
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-97-864-71-04, 0-96-443-80-46.

Äiëîâîä-áóõãàëòåð
ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàöi¿,
ìîæëèâî áåç äîñâiäó,
ñòàáiëüíèé ãðàôiê.
Òåë.0-96-278-85-88.
Åêîíîìiñò
ç
ïëàíóâàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó ó
âèðîáíè÷ó êîìïàíiþ. Îáîâ’ÿçêè:
êîíòðîëü ðóõó ïðîäóêöi¿, âåäåííÿ
äîêóìåíòàöi¿,
àíàëiç
çàìîâëåíü,
çíàííÿ 1Ñ òà ïàêåòó MS Office. Ãðàôiê
ðîáîòè 9.00-18.00. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï. Òåë.0-67-930-52-02.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Áóõãàëòåð, çäà÷à çâiòíîñòi äëÿ
ïðèâàòíèõ ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ
ôiðì. Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà ãîëîâíîãî äëÿ ÔÎÏ,
ÒÎÂ, ÏÏ, çà ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü. Äîñâiä. Òåë.:0-68-202-99-57,
0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà
ãîëîâíîãî.
Òåë.0-97-032-95-46.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ,
çäà÷à
çâiòíîñòi.
Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ôiðì
òà
ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü), çà
ñóìiñíèöòâîì. Äîñâiä, ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà, äëÿ ïiäïðèºìöiâ òà
ôiðì, çäà÷à çâiòíîñòi, îôîðìëåííÿ
ïðàöiâíèêiâ. Ä/ð òà ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóþ. Òåë.0-96-383-97-24.
Áóõãàëòåðà,
çäà÷à
çâiòíîñòi.
Òåë.0-67-360-56-52.
Áóõãàëòåðà,
ïðèâåäåííÿ
äîêóìåíòiâ
ó
íàëåæíèé
ñòàí.
Òåë.0-67-360-56-52.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àñèñòåíò ñòîìàòîëîãà, áàæàíî ç
äîñâiäîì ðîáîòè, ïîãîäèííà îïëàòà
ïðàöi. Òåë.0-67-384-02-39.

Ëiêàð-iíòåðí àñèñòåíòîì
ñòîìàòîëîãà
çàïðîøóºòüñÿ ó
ñòîìàòîëîãi÷íèé öåíòð
“Ìåäi-Äåíò”.
Òåë.0-67-384-64-34.

Ëiêàð-ñòîìàòîëîã íà
çàãàëüíèé ïðèéîì, ä/ð
âiä 2 ðîêiâ.
Òåë.0-96-227-27-47.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Çäàì
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
Îçåðíà (Àãîðà), 40 êâ.ì, òåïëà
ïiäëîãà, íîâi ìåáëi òà òåõíiêà, 1-øà
çäà÷à. Òåë.0-98-412-21-17.
Çäàì êiìíàòó, ð-í. Ðóæè÷íà.
Òåë.0-66-677-84-00.
Çäàì êiìíàòó. Öåíòð, ïðèáóäîâà
äî áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé.
Òåë.0-96-896-15-04.
"Ïîäiëëÿ",
2/5,
Òåë.0-67-984-31-03.

ÂËÀÑÍÈÊ

35,1/19,8,
öåãëà.

ÊÎÌÅÐÖIÉÍÀ
ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Çäàì ïàâiëüéîí, Ìèðó ïðîñïåêò,
ð-í êîñòüîëó, 47 êâ.ì, ïiä
ïåðóêàðíþ
àáî
iíøå.
Òåë.0-67-978-57-74.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

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

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîâiçîðè òà ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03,
0-67-382-77-67.

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

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíæåíåð-ìåõàíiê ç
ðåìîíòó òåëåñêîïi÷íèõ
íàâàíòàæóâà÷iâ JCB
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-115-05-05.

IT-Ñïåö³àë³ñòè
Àäì³í³ñòðàòîð ñèñòåìíèé:
çíàííÿ îïåðàö³éíèõ
ñèñòåì Windows òà Linux,
ëîêàëüíèõ ìåðåæ, äîñâ³ä
ðîáîòè ç ì³í³-ÀÒÑ,
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ,
ëîÿëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè,
ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ çà
ÊÇïÏÓ, ç/ï çà
ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè.
×åêàºìî íà ðåçþìå:
hr@ye.ua

Àðõiòåêòóðà,
áëàãîóñòðié
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãåîäåçèñò çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó,
çàáåçïå÷óºòüñÿ æèòëî òà
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-35-33, ç
8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.

Ðåìîíò çâàðþâàëüíèõ
iíâåðòîðiâ òà iíøèõ
ñêëàäíèõ åëåêòðîííèõ
ïðèñòðî¿â. Àäðåñà:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45.
Òåë.0-67-382-16-90.
Ïðîäàì õîëîäèëüíèê "Ìiíñüê" â
ðîáî÷îìó
ñòàíi,
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-420-98-80.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, îðåíäà àáî %, ð-í
âóë.Êóïðiíà. Òåë.0-96-114-71-15.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó òà
ïåäèêþðó çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó ó
ñàëîí â öåíòði ìiñòà, º
íàïðàöüîâàíà áàçà
êëiºíòiâ.
Òåë.0-67-782-04-37.
Ìàéñòåð
ìàíiêþðó,
ïåðóêàð,
âiçàæèñò çàïðîøóþòüñÿ ó ñòóäiþ
êðàñè, íà óìîâàõ îðåíäè, öåíòð ìiñòà.
Òåë.0-67-533-53-30.
Ìàéñòåð-ïåðóêàð íà æiíî÷èé çàë
çàïðîøóºòüñÿ â ïåðóêàðíþ, íà 2 äíi â
òèæäåíü ñòàáiëüíî (×ò, Íä), ç/ï - %.
Òåë.0-96-114-71-15.

Ñåñòðè ìåäè÷íi
çàïðîøóþòüñÿ â
Õìåëüíèöüêó iíôåêöiéíó
ëiêàðíþ. Òåðìiíîâî.
Òåë.70-43-81.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Àäàïòàöiÿ òà ðåìîíò
ìîáiëüíèõ òåëåôîíiâ.
Ïiñëÿãàðàíòiéíèé ðåìîíò
"LG", "Samsung", îðèãiíàë çàï÷àñòèí òà
àêñåñóàðè, ïåðåïàêóâàííÿ àêóìóëÿòîðiâ.
Ïðàöþºìî ç äèëåðàìè ç
ðàéîíiâ. Çâåðòàòèñü:
"Ðåìïîáóòòåõíiêà",
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45,
áiëÿ ïîëiêëiíiêè ¹1.
Òåë.0-68-328-76-50.

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

Âèäàâíèöòâî,
ïîë³ãðàô³ÿ

Äèçàéíåð êîìï’þòåðíî¿
âåðñòêè (ãàçåòíèé,
æóðíàëüíèé äèçàéí).
Âèìîãè: çíàííÿ òà
êâàë³ô³êîâàíå
êîðèñòóâàííÿ: InDesign,
CorelDraw, Fotoshop.
Çàðîá³òíà ïëàòà - â³ä
âèðîá³òêó. Äëÿ ðåçþìå:
hr@ye.ua Çàïèñ íà
ñï³âáåñ³äó çà òåë.
067-776-39-26.

Òâîð÷iñòü,
ìèñòåöòâî, ðîçâàãè
Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Ïåðóêàð-óíiâåðñàë
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-68-113-10-14.
Ïåðóêàð, ç äîñâiäîì,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ð-í àêàäåìi¿
ïðèêîðäîííèõ âiéñüê.
Òåë.0-67-424-74-98.

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

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ â ãîòåëü
ñìò.Çàëiçíèé ïîðò, ç/ï 10.000 ãðí.
Òåë.:0-67-393-95-82, 0-99-519-93-20.

“Ïðîôiëüíà ìèñòåöüêà îñâiòà”:
àêòîðñüêà
ìàéñòåðíiñòü,
âîêàë,
õîðåîãðàôiÿ, ôiòíåñ, âiäåîçéîìêà,
òâîð÷iñòü. Òåë.0-98-050-69-81.

Ïîêî¿âêà ó
ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.098-360-81-81.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Àäìiíiñòðàòîð
(ìîæëèâî,
ñòóäåíò),
â
ôiòíåñ-öåíòð,
âóë.
Çàði÷àíñüêà.
Òåë.:0-50-951-50-46,
0-96-905-08-41.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó òà
ïåðóêàð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, ïåðóêàðíÿ
ðîçòàøîâàíà â ðàéîíi
Ðàêîâå,
âóë.Íàðîäíî¿ Âîëi.
Òåë.0-67-722-53-35.

Ïîñóäîìèéíèöÿïðèáèðàëüíèöÿ ó
ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.098-360-81-81.
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Øâåéíèé öåõ ç 4-õ ÷îëîâiê
øóêàº çàìîâíèêà íà ïîñòiéíié
îñíîâi. Òåë.0-93-052-38-20.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,
îôiñíi
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
Áðèãàäà êâàëiôiêîâàíî i ÿêiñíî
âèêîíàº ðåìîíò Âàøî¿ îñåëi "ïiä
êëþ÷". Òåë.0-67-756-78-92.

Ïîñóäîìèéíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Ïåêàði-êîíäèòåðè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ç
ä/ð, áåç ä/ð, ç/ï âiä
10.000 ãðí.
Òåë.0-67-679-67-47.

Ïðèáèðàëüíèöi
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-380-16-00.

Òîðãîâi ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðèáèðàëüíèöÿ,
îõîðîííèê-ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
íà ëiòíié ïåðiîä (íà
ìîðå), ñìò.Çàëiçíèé
Ïîðò.
Òåë.0-67-239-19-81.
Ðiçíîðîáî÷èé-ìàíãàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ ó
ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi,
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.098-360-81-81.
Øåô-êóõàð çàïðîøóºòüñÿ
â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-380-16-00.

Ðåñòîðàíè, çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ

Òîðãiâëÿ

Àãåíò òîðãîâèé,
ìîæëèâî, áåç äîñâiäó,
ãíó÷êèé ãðàôiê ðîáîòè,
âèñîêà îïëàòà.
Òåë.0-96-278-85-88.
Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó
çàï÷àñòèí äî àãðîòåõíiêè
JCB çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-98-115-05-05.
Ïðåäñòàâíèêè òîðãîâi, ç
àâòî, íà ðàéîíè, çàïðîøóþòüñÿ â êîíäèòåðñüêó
äèñòðèá’þòåðñüêó
êîìïàíiþ, ç/ï âèñîêà.
Òåë.097-808-38-93.
Ôàõiâåöü ç ïóáëi÷íèõ
çàêóïiâåëü çàïðîøóºòüñÿ
ó ÏÀÒ “Õìåëüíèöüêãàç”,
ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â êàôå-áàð,
Îçåðíà.
Òåë.:0-50-951-50-46,
0-96-905-08-41.

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

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

Åêñïåäèòîðè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-96-015-65-83.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àäìiíiñòðàòîð-áàðìåí,
áàðìåí-îôiöiàíò çàïðîøóþòüñÿ â
êàôå-áàð,
Îçåðíà.
Òåë.:0-50-951-50-46, 0-96-905-08-41.

Áàðìåíè, îô³ö³àíòè â
ðåñòîðàí (öåíòð ì³ñòà).
Òåë.068-704-96-71.
Ïiöàéîëî, îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
(ïiöà íà äðîâàõ),
ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-99-675-60-88.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîò
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñòàáiëüíà ç/ï, Ãðå÷àíè
(ìàñëîñèðáàçà).
Óñi
äåòàëi
çà
òåëåôîíîì: 0-96-196-78-92.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ãðàôiê ðîáîòè:
7/7, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âiä 3.400 ãðí./òèæäåíü (% âiä
ïðîäàæó). Ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé íà
ïðîñïåêòi Ìèðó. Òåë.:096-600-00-21,
067-320-13-33.

Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ãðàôiê ðîáîòè: ç 8.00 äî
22.00, 4 ÷åðåç 4 äíi,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-98-262-27-69.

Ïåêàðÿ,
êîíäèòåðà
àáî
ïîñóäîìèéíèöi. Òåë.0-96-062-91-52.
Ïðàöiâíèêà
êóõíi.
Òåë.0-97-821-69-73.

Ïðîäàâåöü êàâîâèõ
íàïî¿â òà êîíäèòåðñüêèõ
âèðîáiâ. Ãàðíi óìîâè
ðîáîòè, ìàãàçèí ó ðàéîíi
Âi÷íîãî âîãíþ.
Òåë.0-98-375-71-11.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ â
õëiáî-áóëî÷íèé ìàãàçèí,
Öåíòð.
Òåë.0-98-354-65-65.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Êîíäèòåð ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ
â
êîíäèòåðñüêó.
Òåë.0-97-050-95-34.
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Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà ÊàìÀÇ-5410,
òÿãà÷.
Òåë.0-96-709-28-50.

Àâòîñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäié êàò."Å", íà ôóðó, ç
ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Âîäié ñiäëîâîãî òÿãà÷à,
çàáåçïå÷óºòüñÿ æèòëî òà
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-35-33, ç
8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.

Ïðîäàâåöü ñâiæîãî ì’ÿñà
êóðêè çàïðîøóºòüñÿ â
ìàãàçèí íà ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-67-757-64-84.
Ïðîäàâåöü ó
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ì-í Ðàêîâå.
Òåë.0-67-383-87-78.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
÷åñíi, ïîðÿäíi.
Òåë.0-67-384-34-34.
Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè,
“Äóìêà”, ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-67-382-78-13.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ïðîäàâåöü-êóð’ºð
(ïðîäàæ
ïèðiæêiâ íà ðèíêàõ), ç/ï 200-400
ãðí./äåíü. Òåë.0-98-480-25-92.

Ïðîäàâåöü, ïîðÿäíèé,
äëÿ ïðîäàæó òà
ïðèãîòóâàííÿ øàóðìè,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïðîäàâöi
â
êiîñêè
íà
öåíòðàëüíîìó ïðîäîâîëü÷îìó ðèíêó,
ïðîäàæ
öèòðóñîâèõ
òà
îâî÷iâ/ôðóêòiâ, ïðèâàáëèâi óìîâè
ïðàöi, ç/ï âiä 10.000 ãðí./ìiñ.
Òåë.0-96-012-15-64.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó
â ÒÖ “Ïàñàæ”,
(îâî÷åâèé ðèíîê).
Òåë.0-98-667-86-60.
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
äëÿ
òîðãiâëi
îêóëÿðàìè
íà
öåíòðàëüíîìó
ïðîäîâîëü÷îìó
ðèíêó.
Òåë.0-96-012-15-64.
Ïðîäàâåöü íà íîâèé ðå÷îâèé
ðèíîê, ïðîäàæ ÷îëîâi÷èõ òà äèòÿ÷èõ
êîñòþìiâ. Òåë.0-67-382-16-18.

Ïðîäàâåöü, ïîìi÷íèê
ïðîäàâöÿ, ïðîäàæ ðåìíiâ
òà ôóðíiòóðè.
Òåë.0-67-383-31-31.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ïðîäàâöÿ íà ðå÷îâîìó ðèíêó.
Òåë.0-97-882-91-89.
Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà,
áåç
çíàííÿ
1Ñ
Áóõãàëòåði¿.
Òåë.0-97-882-91-89.
Ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-97-505-55-81.
Ïðîäàâöÿ. Òåë.:0-68-705-50-99,
0-97-237-07-15.

Ïðîäàâöÿ.
Òåë.0-67-604-78-69.
Ïðîäàâöÿ. Òåë.0-96-473-72-24.
Õëîïåöü øóêàº ðîáîòó òîðãîâîãî àãåíòà. Òåë.0-68-691-12-05.

Øóêàþ ðîáîòó ó ñôåði
òîðãiâëi, äiâ÷èíà, º äîñâiä
ðîáîòè íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.
Òåë.0-68-029-44-30.

Òðàíñïîðò
Âîäi¿ ëåãêîâèõ àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié êàòåãîði¿ “Â” çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, îôiöiéíå îôîðìëåííÿ.
Òåë.0-96-150-87-81.

Âîäi¿ ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè
íà
ìàðøðóòíîìó
òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “D” çàïðîøóþòüñÿ
íà
ìàðøòóò
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäi¿ ìiêðîàâòîáóñiâ ìiñüêèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü. Òåë.067-790-15-34.
Âîäi¿ íà àâòîáóñè àáî âîäi¿ ç
âëàñíèì àâòîáóñîì, êîíäóêòîðè,
ñëþñàð,
ìåõàíiê,
åëåêòðèê
â
àâòîïàðê.
Òåë.:067-380-96-76,
050-376-49-90.

Âîäié íà ÃÀÇåëü,
çàïðîøóºòüñÿ ó ìåáëåâèé
ñàëîí íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ç/ï âiä 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-650-58-53.
Âîäié íà ãóðòîâèé ñêëàä êèëèìiâ,
áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âîäié íà ìiêðîàâòîáóñ, êàò. “D”,
íà ìàðøðóò ïî ì.Õìåëüíèöüêèé,
âèñîêîîïëà÷óâàíà
ðîáîòà.
Òåë.0-67-790-15-34.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ íà
TIR.
Òåë.:0-96-217-67-20,
0-67-384-58-92.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, ñîöïàêåò
òà äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
íà ñàìîñêèä-çåðíîâîç,
ïåðåâåçåííÿ ïî
Óêðà¿íi, ñîöïàêåò òà
äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäié êàò."Ñ" çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó,
ä/ð
îáîâ’ÿçêîâèé.
Òåë.0-97-952-44-54.

Âîäi¿ íà âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿íi,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-96-335-63-48.
Âîäié ç âëàñíèì
âàíòàæíèì àâòî 3-5 ò,
äëÿ ðîçâåçåííÿ ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ ïî ìàãàçèíàõ.
Òåë.0-67-702-37-09.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ
íà âàíòàæíèé
àâòîìîáiëü.
Òåë.0-96-015-65-83.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà âàíòàæíå àâòî,
àñåíiçàòîð, ñàìîñêèä,
æèòëî çàáåçïå÷óºìî.
Òåë.0-68-121-70-37.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê äëÿ
ðîáîòè íà àâòî (ñöåïêà
120 êóá.ì, íàïiâïðè÷iï 86
êóá.ì). Òåë.:
067-384-58-23, 66-04-56.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.

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

Âîäié-äàëåêîáiéíèê,
çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
äîñâiä ðîáîòè,
ðåôðåæåðàòîðíèé
íàïiâïðè÷iï, íà ªâðîïó.
Òåë.:067-384-19-40,
067-383-08-38.

Àâòîñëþñàð òà
àâòîçâàðþâàëüíèê,
ãðàôiê: ç 8.00 äî 18.00,
Ñá-Íä - âèõiäíi, ç/ï 12.000-15.000 ãðí.
Òåë.0-67-116-79-96,
Ðóñëàí.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

Àâòîêðàíiâíèê, êðàí
ÊÑ-6471, 40ò, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-96-709-28-50.
Âîäié êîòêà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
çàáåçïå÷óºòüñÿ æèòëî òà
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-35-33, ç
8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.
Âîäié íà
àñôàëüòîóêëàäà÷
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëî òà âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-35-33, ç
8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.
Ãðåéäåðèñòè çàïðîøóþòü
ñÿ íà ðîáîòó,
çàáåçïå÷óºòüñÿ æèòëî òà
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-35-33, ç
8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.
Åêñêàâàòîðíèê, áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê,
áàæàíî ç äîñâiäîì,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-762-32-76.
Êðàíiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ìîñòîâèé êðàí, äî
15ò, 5ò.
Òåë.0-67-679-12-85.
Êðàíiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-152-10-87.
Êðàíiâíèêè íà êîçëîâèé êðàí
çàïðîøóþòüñÿ íà áåòîííèé çàâîä.
Òåë.0-97-737-09-22.

Ìàøèíiñò àâòîãðåéäåðà,
âîäi¿ òà òðàêòîðèñòè.
Òåë.:63-32-68,
0-67-383-04-34.
Îïåðàòîð ôðåçè Wirtgen
W1500, çàáåçïå÷óºòüñÿ
ïðîæèâàííÿ òà âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-67-381-35-33,
ç 8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåõàíiçàòîðè (ìåõàíiêè
àâòî) çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, æèòëî, ç/ï
âèñîêà. Òåë.
0-67-381-35-33, ç 8.00
äî 17.00, âèõiäíi ñá-íä.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Âîäié
ç
âëàñíèì
àâòî
ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä øóêàº ðîáîòó ïî
ìiñòó
òà
îáëàñòi.
Òåë.0-67-380-14-66.
Âîäié ç Ìåðñåäåñ, äî 5 ò, 16
êóá.ì, òåðìîáóäà, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-97-100-07-18.
Âîäiÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòî
Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, áîðòîâèé, øóêàº
ðîáîòó. Òåë.0-67-729-54-60.
Âîäiÿ. Òåë.0-96-527-02-11.

Ðîáiòíèêè íà çàëèâàííÿ
ïiäëîãè, âíóòðiøíi
ðîáîòè ó ïðèâàòíèé
áóäèíîê, ñ.Ðîìàíêiâ,
Îáóõiâñüêèé ð-í, ç/ï 100 ãðí./êâ.ì.
Òåë.:0-67-232-27-87,
(044)-303-92-20, Êè¿â.

Ìåõàíiê-àâòîñëþñàð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ïiäïðèºìñòâî,
ç/ï - 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-380-87-77.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèêè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ñâîº÷àñíà îïëàòà,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,79/3.
Òåë.0-67-304-12-47.

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áðèãàäèð çi ñâîºþ
áðèãàäîþ, çàáåçïå÷óºòüñÿ
æèòëî òà âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-35-33, ç
8.00 äî 17.00, âèõiäíi
ñá-íä.
Áóäiâåëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-272-75-73,
0-66-409-97-96.
Ìóëÿði (êàìåíÿði) çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ áóäiâíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ
áóäèíêiâ â ì.Êè¿â, âàðòiñòü çà 1 êóá.ì
êëàäêè - 750-800 ãðí., âàðòiñòü çà 1
êâ.ì
150
ãðí.,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-96-545-38-88.

Ïiäñîáíèê-ïîìi÷íèê
ìàéñòðà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-692-55-73.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó íà âèðîáíèöòâî,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-365-03-89.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïiäñîáíèê
íà
(âêëàäàííÿ
áðóêiâêè
Òåë.0-96-046-68-96.

áóäiâíèöòâî
òà
iíøå).

Ãàçîçâàðþâàëüíèê
øóêàº
ðîáîòó. Òåë.0-68-039-24-08.
Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèê øóê
àº ðîáîòó. Òåë.0-96-476-90-75.
Çâàðþâàëüíèêà,
º
äîñâiä.
Òåë.0-97-525-06-65.
Ìàëÿðà,
øòóêàòóðà,
ãiïñîêàðòîííèêà,
ìàéñòðà
ç
ºâðîðåìîíòiâ, ïîêëåéùèêà øïàëåð,
øïàêëþâàëüíèêà,
ïëèòî÷íèêà,
íàñòèëàííÿ ëàìiíàòó, ëiíîëåóìó.
Ðîçãëÿíó
âñi
âàðiàíòè.
Òåë.0-67-769-50-26.
Îáëèöþâàëüíèêà
ïëèòêîþ,
êàìåíåì, ðåìîíòíèêà, ìîíòàæíèêà.
Òåë.0-98-450-42-07.
Ïiäñîáíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî,
÷îëîâiê, 32 ð., áåç ø/ç, ç äîñâiäîì.
Òåë.0-67-361-59-91.
Øòóêàòóðíèêà, øïàêëþâàëüíèêà,
ôàðáóâàëüíèêà
àáî
âíóòðiøíi
ðåìîíòè êâàðòèð. Òåë.0-97-630-92-88.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çâàðþâàëüíèê,
ôàðáóâàëüíèê,
ïiäñîáíèê
çàïðîøóþòüñÿ
íà
âèðîáíèöòâî, ìîæëèâî áåç äîñâiäó
ðîáîòè. Òåë.0-68-039-10-37.

Ëèâàðíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ
(øëüîïàíöi, ãàëîøi), ð-í
æ/ä âîêçàëó, áåç ø/ç,
áàæàíî ä/ð.
Òåë.0-67-262-62-56.
Ìîíòàæíèêè àëþìiíiºâèõ
êîíñòðóêöié
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ÏÏ “Àëþì Ïëþñ”,
áàæàíî ç ä/ð.
Òåë.0-67-270-37-03.
Ñëþñàðiíñòðóìåíòàëüíèê,
âèãîòîâëåííÿ øòàìïiâ.
Òåë.0-98-463-01-13.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ñêëàäàëüíèê ìåáëiâ (íå äóæå
âèñîêi),
÷îëîâiê
ç
I
ãðóïîþ
iíâàëiäíîñòi. Àáî iíøi ðó÷íi ðîáîòè.
Òåë.0-98-323-86-51.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè îäÿãó,
òåõíîëîãè, ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè, ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîíñòðóêòîð øâåéíèõ
âèðîáiâ (ÑÀÏÎÐ
Äæóëiâi) çàïðîøóºòüñÿ â
öåõ äëÿ ðîçðîáêè ëåêàë,
ð-í Âèñòàâêà.
Òåë.0-50-376-42-84.
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ð-í “Òåìï”, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-709-54-39.
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð ó
íîâèé øâåéíèé öåõ,
ãàðíi óìîâè, âåðõíié
äèòÿ÷èé îäÿã,
ç/ï âèñîêà,
ç-ä “Êàòiîí”.
Òåë.0-98-946-33-32.
Òåõíîëîã, êîíñòðóêòîð ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó,
ð-í
çàâîäó
“Êàòiîí”.
Òåë.0-96-936-41-61.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
!!! Áðèãàäà øâà÷îê àáî
øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ ëîñèí,
ð-í “Íîâàòîðà”.
Òåë.068-045-63-46.
!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, êîìôîðòíi òåïëi
óìîâè, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, “Íîâàòîð”.
Òåë.068-045-63-46.
!!! Øâà÷êè íà ïîøèòòÿ
ñïîðòèâíîãî îäÿãó,
Ðàêîâå.
Òåë.0-96-876-51-07.
Ðîáiòíèêè íà
âèãîòîâëåííÿ ìåäè÷íèõ
ìàñîê, ç/ï âiä âèðîáiòêó,
âiä 10.000-12.000 ãðí.
Òåë.0-98-742-70-17.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ãàðíi óìîâè, âèñîêà ç/ï, Ðóæè÷íà.
Òåë.0-97-669-81-27.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð ç òðèêîòàæíèìè âèðîáàìè,
Ãðå÷àíè. Òåë.0-96-166-38-69.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.:0-67-756-70-94,
0-67-922-31-72.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
(òðèêîòàæ) çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ð-í “Òåìï”,
ç/ï âèñîêà, òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-709-54-39.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó. Ïîâíà
çàéíÿòiñòü, ðàéîí ç-äó “Íîâàòîð”.
Òåë.0-97-557-50-19.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.:0-96-571-79-26,
0-97-495-31-37,
78-40-01.
Øâà÷êó íà ïîøèòòÿ
ïîñòiëüíî¿ áiëèçíè
çàïðîøóº íà ðîáîòó
øâåéíèé öåõ, ð-í
“Íîâàòîð”, ä/ð, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-67-461-38-46.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
íà
ìàñïîøèòòÿ.
Òåë.0-67-931-85-09.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îâåðëîæíèöi ó øâåéíîìó öåõó.
Òåë.0-97-882-91-89.
Ïàêóâàëüíèöi,
ïðàñóâàëüíèöi,
âèãîòîâëåííÿ
ïåòåëü.
Òåë.0-99-500-34-59.
Ïåòëi,
ãóäçèêè,
ïàêóâàííÿ,
øâåéíèé öåõ. Òåë.0-98-313-62-47.
Ïîìi÷íèêà â øâåéíîìó öåõó,
æiíêà. Òåë.0-97-882-91-89.
Øâà÷êà øóêàº íàäîìíó ðîáîòó.
Òåë.0-96-312-69-61.
Øâà÷êà øóêàº ðîáîòó, áàæàíî
ð-í Ãðå÷àíè. Òåë.0-97-537-20-15.
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.:0-98-566-09-68,
0-96-408-45-87.

Øâà÷êè-íàäîìíèöi,
â íàÿâíîñòi:
ïðÿìîñòðî÷êà-àâòîìàò,
îâåðëîê, ðîçïîøèâàëêà.
Òåë.0-67-391-67-95.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
×îáîòàði çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó
(âèðîáíèöòâî øêiðÿíîãî
âçóòòÿ), ç/ï âiä
14.000 ãðí.
Òåë.:0-67-352-64-87,
0-50-631-27-34.

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ, ÍÀÂ×ÀÍÍß
×îáîòàði, ðîçêðiéíèêè,
çàãîòiâåëüíèöi íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ,
ìîæëèâî áåç ä/ð,
íàâ÷àííÿ, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-93-098-28-80.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â ïðèâàòíèé
ñòîìàòîëîãi÷íèé êàáiíåò,
ç/ï 3.500 ãðí., ãðàôiê:
9.00-15.00, 15.00-21.00,
âèìîãè: îõàéíiñòü,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè.
Òåë.0-68-177-01-27.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ïåðóêàðíþ, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-67-771-49-55.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ, áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.

Âàíòàæíèêè-êîìïëåêòóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä áóäiâåëüíèõ
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-67-750-19-29.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó â ÄÊÂÑ
Óêðà¿íè,
äîñòàâêà
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-311-24-27.

Îõîðîííèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âàõòîâèé ìåòîä, 15/15,
ç/ï âiä 5.250 ãðí.
Òåë.0-67-912-00-06.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 500
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî
18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà
àáî
ñòîðîæà,
õëîïåöü, 34 ðîêè, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê. Òåë.0-97-630-92-88.
Îõîðîíöÿ. Òåë.0-97-776-11-55.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Äîãëÿäàëüíèöÿ
çà
æiíêîþ.
Òåë.0-67-370-80-92.
Äîãëÿäàëüíèöÿ, ç ìåäè÷íîþ
îñâiòîþ àáî ç âåëèêèì äîñâiäîì
ðîáîòè
ç
ëåæà÷èìè
ëþäüìè,
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó
(öiëîäîáîâî). Âèìîãè: âèêîíàííÿ âñiõ
ïðèïèñiâ ëiêàðÿ, äîãëÿä, ïðèãîòóâàííÿ
äiºòè÷íèõ ñòðàâ, ãîäóâàííÿ, ìîðàëüíà
ïiäòðèìêà, ñïiëêóâàííÿ òà iíøå.
Òåë.0-67-742-26-89.

Ïîìi÷íèöÿ ïî
ãîñïîäàðñòâó
çàïðîøóºòüñÿ äëÿ æiíêè
ïîâàæíîãî âiêó.
Òåë.0-97-302-74-30.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi çà õâîðèìè,
ìîæëèâî
öiëîäîáîâî.
Òåë.0-96-999-07-12.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ,
ìîæëèâî
öiëîäîáîâî.
Òåë.0-97-289-58-66.
Äîãëÿäàëüíèöÿ øóêàº ðîáîòó,
ìàþ äîñâiä. Òåë.0-97-251-58-37.

Äîãëÿíó ëþäèíó
ïîõèëîãî âiêó, ìîæëèâî
ïîãîäèííî, º äîñâiä.
Òåë.0-67-491-41-79.
Íÿíi
àáî
äîìîãîñïîäàðêè.
Òåë.0-98-601-77-11.
Íÿíi, ïîðÿäíà æiíêà, ç äîñâiäîì
ðîáîòè
10
ðîêiâ.
Òåë.0-67-709-38-36.
Íÿíi,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè,
ìîæëèâî
ïîãîäèííî,
º
ä/ð.
Òåë.0-96-473-72-24.
Íÿíi.
Òåë.:0-68-705-50-99,
0-97-237-07-15.
Íÿíÿ
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-97-289-58-66.
Ñèäiëêè,
24
ãîäèíè.
Òåë.0-98-323-25-72, 0-98-123-18-09.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà ñôåðè

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ñàíòåõíiê
øóêàº
Òåë.0-68-204-89-38.

ðîáîòó

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi

Äâiðíèêè, ïðèáèðàëüíèêè, êîìiðíèêè,
çàâãîñïè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
Äâiðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-381-22-06.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ç/ï - 200 ãðí./äåíü +
âiäñîòêè. Òåë.0-67-963-71-39.

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

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

Âàíòàæíèêà, äåìîíòàæ
ñòií, êâàðòèðíi ïåðå¿çäè,
âèâåçåííÿ áóäiâåëüíîãî
ñìiòòÿ, ðîçáið ìåáëiâ,
âèíiñ ñìiòòÿ, º àâòî.
Òåë.0-67-769-50-26.
Âàíòàæíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà. Òåë.0-96-657-48-84.
Çàâñêëàäîì. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Ïiäñîáíèêà,
âàíòàæíèêà.
Òåë.0-98-527-65-65.
Ïðàöiâíèêà
ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèöi
àáî
ïîñóäîìèéíèöi. Òåë.0-96-062-91-52.
Ïðèáèðàëüíèöi,
æèòëîâi
êâàðòèðè. Òåë.0-96-473-72-24.
Ïðèáèðàëüíèöi,
ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð. Òåë.0-68-387-55-81.
Ïðèáèðàëüíèöi.
Òåë.:0-68-705-50-99,
0-97-237-07-15.
Ïðèáèðàëüíèöi.
Òåë.0-96-722-12-59.
Ïðèáèðàëüíèöi.
Òåë.0-97-821-69-73.
Ïðèáèðàëüíèöÿ øóêàº ðîáîòó,
ïðèáèðàííÿ áóäèíêiâ, êâàðòèð,
îôiñiâ,
ìîæëèâî
ïiäðîáiòîê.
Òåë.0-97-505-55-81.
Ðiçíîðîáî÷îãî.
Òåë.0-97-776-11-55.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðàöiâíèêè íà ìëèí,
ðîáîòà âàæêà, îïëàòà
ïîòèæíåâà, íàäàºìî
æèòëî, ßðìîëèíåöüêèé
ð-í. Òåë.0-67-381-61-00.

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

Ðîáîòà áåç
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîñàð
Òåë.0-68-204-87-94.

çàïðîøóºòüñÿ.

Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé ñëiä÷èé içîëÿòîð.
Ãðàôiê: äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï âiä 7.500
ãðí. Òåë.:65-12-23, 0-96-788-59-90.

Ìàéñòðè äîðîæíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
çàáåçïå÷óºòüñÿ æèòëî òà
âèñîêà ç/ï. Òåë.
0-67-381-35-33, ç 8.00
äî 17.00, âèõiäíi ñá-íä.

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ
âñiº¿ ôiçè÷íî¿ ðîáîòè,
êâàðòèðíi ïåðå¿çäè, äåìîíòàæ, âèâiç áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-218-81-07

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîçäà÷ó ðåêëàìíèõ
ëèñòiâîê, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-686-38-04.

Ñòóäåíòè âèêîíàþòü
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó.
Êîïàííÿ.
Òåë.0-68-463-28-39.

Ðîáiòíèêè äîðîæíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
çàáåçïå÷óºòüñÿ æèòëî òà
âèñîêà ç/ï. Òåë.
0-67-381-35-33, ç 8.00
äî 17.00, âèõiäíi ñá-íä.

Äåêiëüêà âàêàíñié

×îëîâiê òà æiíêà äëÿ
ðîáîòè â ñàóíi, 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, ñèëüíi
âàíòàæíèêè,
êâàðòèðíi ïåðå¿çäè,
ïiäíÿòòÿ áóäìàòåðiàëiâ,
çíåñåííÿ áóäñìiòòÿ,
äåìîòàæ.
Òåë.0-96-657-48-84.
Áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó
ðîáîòó,
äåìîíòàæ. Òåë.0-98-257-81-83.
Æiíêà, 44 ðîêè, øóêàº ïîñòiéíó
ðîáîòó. Òåë.0-67-709-38-36.
Ïàêóâàëüíèöi ó øâåéíîìó öåõó.
Òåë.0-97-882-91-89.
Ïàêóâàëüíèöi,
ïiäðîáiòîê,
ðîçãÿëíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-97-505-55-81.
Ñêëàäàëüíèöi,
ïàêóâàëüíèöi.
Òåë.0-97-882-91-89.
Õëîïåöü øóêàº ðîáîòó íà ÀÇÑ,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-68-735-26-05.
Õëîïåöü øóêàº ðîáîòó íà
ñêëàäi. Òåë.0-95-678-12-35.
Øóêàþ
áóäü-ÿêó,
íîðìàëüíî
îïëà÷óâàíó
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Òèì÷àñîâà, ðîáîòà
çà ñóìiñíèöòâîì
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ â ãîòåëü
ñìò.Çàëiçíèé ïîðò, ç/ï 10.000 ãðí.
Òåë.:0-67-393-95-82, 0-99-519-93-20.

Àíòèêâàðiàò. Äîðîãî.
Òåë.0-73-505-50-50.
Ãîäèííèê
ðàäÿíñüêèé,
íàðó÷íèé. Òåë.0-98-810-21-65.
Êóïëþ äîðîãî. Iêîíè ñòàðîâèííi,
êàðòèíè õóäîæíèêà Ìàðêà Ãåéêà òà
iíøèõ ïðîôåñiéíèõ õóäîæíèêiâ äî 1995
ð., áóðøòèíîâå íàìèñòî (250-1.500
ãðí./ãðàì), êîðàëîâå íàìèñòî, êíèãè
âèäàíi äî 1917 ð., êîíüÿêè ÑÐÑÐ, iíøi
ïðåäìåòè
ñòàðîâèíè.
Ãàðàíòóþ
ïîðÿäíiñòü, ñïðàâåäëèâå îöiíþâàííÿ.
Òåë.050-346-60-68.
Ñòàòóåòêè
ôàðôîðîâi,
ðàäÿíñüêi. Òåë.0-98-810-21-65.

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó,
äåìîíòàæ.
Òåë.0-98-257-81-83.

Ñîðòóâàëüíèêè ïëiâêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ç/ï âiä âèðîáiòêó.
Òåë.0-96-150-87-81.

Àíòèêâàðiàò: ìîíåòè, ìåäàëi,
çîëîòî, iêîíè, êàðòèíè òà iíøå.
Òåëåôîíóéòå íà viber òà çà
òåëåôîíîì: 0-68-505-50-50, ç 10.00
äî 20.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ïîêëåéùèêiâ îãîëîøåíü
çàïðîøóº àãåíòñòâî
íåðóõîìîñòi “Iäåàë”, ç/ï
çà äîìîâëåíiñòþ +
âiäñîòîê ç ïðîäàæó.
Òåë.067-392-35-35.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî

Çàïðîøóþòüñÿ
Êàñèð-îïåðàòîð,
ìåíåäæåð,
âàíòàæíèê, â áóäiâåëüíèé ìàãàçèí,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-97-74-09-188.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi â Ïîëüùó
(Ëîäçü), íàäàºìî íåîáõiäíi äîêóìåíòè.
Íàêàç ¹1452 âiä 02.10.2018 ð., ÌÑÏÓ.
Òåë.0-50-376-42-84.
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Ïðîäàì

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ïîñiáíèêè.
Êàíöòîâàðè
Ïðîäàì
Àíãëiéñüêà ìîâà, ïðàâî, 100
ãðí. Òåë.0-93-057-83-47.
Êíèãè
Âiêòîðà
Ñóâîðîâà,
iñòîðè÷íi, 12 êíèã, 30 ãðí./øò.
Òåë.0-96-189-11-96.
Ñëîâíèê àíãëî-óêðà¿íñüêèé, íà
20
òèñÿ÷
ñëiâ,
60
ãðí.
Òåë.0-93-057-83-47.

Êîíòðîëüíi,
êóðñîâi, ðåôåðàòè,
äèïëîìíi

Âèêîíóþ
äèïëîìíi,
êóðñîâi,
êîíòðîëüíi ðîáîòè ç àíãëiéñüêî¿ ìîâè.
Òåë.0-97-537-72-49.

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

Àíãëiéñüêà ìîâà äëÿ øêîëÿðiâ.
Òåë.0-97-052-61-16.
Àíãëiéñüêà ìîâà, iíäèâiäóàëüíi
çàíÿòòÿ àáî ëiòíié iíòåíñèâ-êóðñ,
ïiäãîòîâêà äî øêîëè òà îíëàéí-óðîêè.
Òåë.0-68-557-41-81.
Íiìåöüêà ìîâà äëÿ ëþäåé ðiçíîãî
âiêó. Iíäèâiäóàëüíi çàíÿòòÿ (ìîæëèâî
ïî ñêàéïó). Ëåãêî, äîñòóïíî, öiêàâî.
Òåë.0-97-570-52-26.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè i
àòðèáóòè
Ïðîäàì
Ñòåðåî-äðàì
Alesis-SR-16,
3.999
Òåë.0-67-307-65-15.

ìàøèíà
ãðí.

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

Áóêiíiñò
Ïðîäàì

“Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè”,
Ôðàºðìàí,
45
ãðí.
Òåë.0-93-057-83-47.
Åíöèêëîïåäiÿ ïòàõiâ, ðîñëèí,
òâàðèí, iëþñòðîâàíà, 3 òîìè,
âèäàâíèöòâî “Ïðàãà”, 1976 ð.â., 250
ãðí. Òåë.0-98-068-59-11.

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Ïðîäàì

Ìîíåòà, 3 êîïiéêè, 1957 ðîêó
âèïóñêó,
50
ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.
Ìîíåòè, 70-80-õ ðîêiâ, 20 ìîíåò,
10 ãðí./øò. Òåë.0-97-537-20-15.

Àíòèêâàðiàò
Êóïëþ

Àíòèêâàðiàò,
iãðàøêè
ÑÐÑÐ,
ïðèêðàñè, íàãîðîäè, ñòîëîâå ñðiáëî,
ìîíåòè, iêîíè, çíà÷êè, ãîäèííèêè,
ìåäàëi, ñåðâiçè, ñòàòóåòêè, êàðòèíè,
ïîðòñèãàðè, ñàìîâàðè, ôîòîàïàðàòè,
íàìèñòà
(áóðøòèí,
êîðàë),
ðàäiîàïàðàòóðó.
Äîðîãî.
Òåë.0-96-773-49-64.

Ìàòðàö íàäóâíèé, 2 ì, ç
åëåêòðè÷íèì íàñîñîì, íîâèé, 400
ãðí. Òåë.0-96-875-59-92.
×îâåí íàäóâíèé, ìàéæå íîâèé,
2.000
ãðí.
Òåë.:65-02-52,
067-347-49-94.
×îâåí, 4,1õ0,9 ì, âàãà 35 êã,
âàíòàæîïiäéîìíiñòü 350 êã, 12.000
ãðí. Òåë.0-67-476-90-31.

Äðàéâ

Ïðîäàì
Âåëîñèïåä “Êîìàí÷å”, 3.500
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Âåëîñèïåä,
Íiìå÷÷èíà,
5
ïåðåäà÷, äiàìåðò êîëiñ - 28, 2.500
ãðí. Òåë.0-97-261-79-50.

Ìiñöÿ äëÿ
âiäïî÷èíêó

Ïðîïîíóºìî âàì
âiäïî÷èíîê ó ãîòåëi
“AlpinaSofi” íà áåðåçi
ð.Äíiñòåð, ñ.Ðóäêiâöi.
Êîæåí íîìåð îñíàùåíèé
ñàíâóçëîì, Wi-Fi,
õîëîäèëüíèêîì, øàôîþ i
òåðàñîþ ç âèãëÿäîì íà
Äíiñòåð, 250 ãðí.
Òåë.0-68-426-76-41.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âîíà

Äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì. Òåë.0-97-445-65-69.
Ìîëîäà
ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
iç
çàìîæíèì
÷îëîâiêîì. Òåë.0-96-174-60-82.
Ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-68-267-96-69.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

42 ð., áåç ø/ç, äëÿ ñ/ñ
ïîçíàéîìëþñÿ ç ïîðÿäíîþ æiíêîþ,
ìîæíà
ç
äèòèíîþ.
Òåë.0-96-895-46-84.
43 ð., íåîäðóæåíèé, ïðàöþþ,
øóêàþ
äðóãó
ïîëîâèíêó.
Òåë.0-97-587-86-76.
49/176/74,
ñèìïàòè÷íèé,
ïîðÿäíèé ÷îëîâiê. Ïîçíàéîìëþñÿ ç
æiíêîþ. Òåë.0-96-020-85-22.
Øóêàþ õîðîøó æiíêó, ìåøêàíêó
ì.Êðàñèëiâ àáî ì.Õìåëüíèöüêèé, äëÿ
ñâîãî ÷îëîâiêà Âîëîäèìèðà (77
ðîêiâ), òàê ÿê ÿ äóæå õâîðiþ. Âií âìiº
ãîòóâàòè, ïðàöþâàòè ïî ìîæëèâiñòi, ïî
ãîñïîäàðñòâó, õîäèòü áåç ïàëèöi (àëå
ìàº áiëü ó êîëiíi), ìóçèêàíò,
ñïðàâåäëèâèé.
Òåë.0-98-475-32-34
(Âîëîäèìèð).

Øëþáíi âiä æiíîê

Ñàìîòíiñòü - íå íàéêðàùèé
ñóïóòíèê
ó
æèòòi.
Ñàìîñòiéíà
õìåëüíè÷àíêà áàæàº çìiíèòè ñâîº
æèòòÿ äî êðàùîãî ç âiëüíèì,
íàäiéíèì ÷îëîâiêîì äî 70 ð. äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-68-098-86-74.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà, àíiìàòîðè,
âåäó÷i

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

Äîìàøíié ìàéñòåð
(ïîñëóãè åëåêòðèêà,
ñàíòåõíiêà)

Ãîñïîäàð â áóäèíêó. Ðåìîíò
ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè, ìåáëiâ, çàìiíà
çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi ðîáîòè.
Òåë.0-68-672-30-23.
Äîìàøíié ìàéñòåð: ñàíòåõíiêà,
åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé,
ëàìiíàò, âíóòðiøíi âèäè ðîáiò.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.067-192-48-14.

ÏÎÒÐÅÁÓÞ

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

Âñi âèäè ðîáiò íà ïîõîâàííi. Ïàì’ÿòíèêè ãðàíiòíi, áåòîííi, ãðîáíè÷êè. Äîñòàâêà. Òåë.0-96-383-80-09.

Ìè
ïðàöþºìî. Âèãîòîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ ç ãðàíiòó ðiçíî¿ ôîðìè òà
ðîçìiðó. Âñòàíîâëåííÿ. Ïåíñiîíåðàì
òà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêà 8 %.
Çàâiòàéòå
i
ìè
äîïîìîæåìî.
Òåë.0-97-473-73-70.
Ïàì’ÿòíèêè
iç
ãðàíiòà.
Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Çáåðiãàííÿ
äî
âñòàíîâëåííÿ
áåçêîøòîâíå.
Ïåíñiîíåðàì,
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêè 8%. ßêiñíî.
Â÷àñíî. Òåë.0-97-473-73-70.

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

Äîñòàâêà

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó.
Êâàðòèðíi, îôiñíi
ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
Êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-68-463-28-39.
Åëåêòðîêàìií,
Òåë.0-97-208-24-81.

200

ãðí.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÒÅÕÍIÊÀ

Ðèãà-13, á/â, íîðìàëüíèé ñòàí,
850 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-505-55-81.

ÏÎÁÓÒÎÂÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êóïëþ

Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì
“Àáøåðîí”,
1.500
ãðí.
Òåë.0-68-300-40-17.
“Àòëàíò”,
1.000
ãðí.
Òåë.0-68-271-71-07.
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Äíiïðî”,
1.000
ãðí.
Òåë.0-68-271-71-07.
“Ìiíñüê”, 2-êàìåðíèé, á/â,
3.200 ãðí. Òåë.0-97-638-78-58.
“Ñíàéãå”, á/â, 1.500 ãðí.
Òåë.0-67-857-61-39.
“Ñíàéãå”,
ìàéæå
íîâèé,
õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí, 2-êàìåðíèé,
3.000 ãðí. Òåë.0-96-189-11-96.
Ãàðíèé
ñòàí,
4.600
ãðí.
Òåë.0-93-057-83-47.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
2.000 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.

Êóïëþ
Íåðîáî÷èé. Òåë.0-68-271-71-07.

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi, äóõîâêè
Ïðîäàì

Ãàçîâà, á/â, ðîáî÷à, 4-êîìôîðíà,
äëÿ äà÷i, 600 ãðí. Òåë.0-97-649-26-47.

Êóïëþ
Åëåêòðîïëèòêó, 1-, 2-êîíôîðíó,
íàñòiëüíó. Òåë.0-98-810-21-65.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Êîìáàéí êóõîííèé, 4 îïåðàöi¿,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ñàìîâàð, åëåêòðè÷íèé, íà 3 ë,
300 ãðí. Òåë.0-67-255-78-83.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Âiðïóë”, 2004 ð., çëàìàíèé
çàìîê,
iíøå
âñå
ïðàöþº.
Òåë.0-96-604-71-28.

Íåðîáî÷ó. Òåë.0-68-271-71-07.
Ïðàëüíó ìàøèíó, ìiêðîõâèëüîâó
ïi÷,
íåðîáî÷ó,
äî
500
ãðí.
Òåë.0-98-175-46-64.

Ïèëîñîñè
Ïðîäàì

Ïèëîñîñ,
250
Òåë.0-97-208-24-81.

ãðí.

Äðiáíà ïîáóòîâà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Åëåêòðîâàôåëüíèöÿ,
íîâà,
1.000 ãðí. Òåë.0-67-768-47-81.
Åëåêòðî÷àéíèê, íîâèé, 300 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè
Ðåìîíò äîìîòåõíiêè,
õîëîäèëüíèêiâ, ïðàëüíèõ
ìàøèí, ðiçíî¿ ïîáóòîâî¿
òåõíiêè.
Òåë.:0-98-444-95-18,
0-97-906-06-16.

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí òà
ìiêðîõâèëüîâèõ
ïå÷åé.
Òåë.0-98-175-46-64.
Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìàøèí,
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà iíøå, ç
âè¿çäîì
äî
êëiºíòà.
Òåë.0-97-872-18-30.
Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêiâ
òà
ïðàëüíèõ ìàøèí ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Ãàðàíòiÿ, ÿêiñòü, âè¿çä äî êëiºíòà.
Òåë.0-98-928-90-69.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì

“LG”,
48
ñì,
700
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, ïóëüò,
äîáðèé ñòàí, ãàðàíòiÿ, 400 ãðí.
Òåë.0-67-300-50-02.
“Samsung”, äiàãîíàëü 54 ñì,
ïóëüò, âiäìiíèé ñòàí, ãàðàíòiÿ, 500
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
“Áëàóïóíêò”, êîëüîðîâèé, 500
ãðí. Òåë.0-97-261-79-50.
“Åëåêòðîí”
òà
“Ñàìñóíã”,
õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí, 400 ãðí./øò.
Òåë.0-97-029-44-81.
“Ïàíàñîíiê”, “GVS”, 2 øò.,
70õ70 ñì, ìàéæå íîâi, ñiðîãî
êîëüîðó, 1.500 ãðí./îäèí, òîðã.
Òåë.0-67-255-78-83.
“Ñàìñóíã” òà ïiäñòàâêà ïiä íüîãî,
700 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-296-92-56.
“Ñàìñóíã”, ïëàçìà, 40 äþéìiâ,
ðîáî÷èé
ñòàí,
2.000
ãðí.
Òåë.0-98-273-29-27.
“Ôiëiïñ”, êîëüîðîâèé, äiàãîíàëü
21" (53 ñì), º òàéìåð, âêë./âèêë.,
ñîí, 858 ãðí. Òåë.0-96-688-22-14.
Ëàìïè âiä ñòàðèõ òåëåâiçîðiâ, 30
øò.,
100
ãðí./âñi.
Òåë.0-97-537-20-15.
Òåëåâiçîð + Ò2, âiäìiííèé ñòàí,
54
ñì,
1.000
ãðí.
Òåë.0-97-479-47-20.
Òåëåâiçîð,
700
ãðí.
Òåë.0-97-208-24-81.

Êóïëþ
Òåëåâiçîð
ðàäiîäåòàëi,
Òåë.0-68-271-71-07.

íåðîáî÷èé,
ïðèëàäè.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè
Ïðîäàì

Ïðîäàþ, àêòèâóþ òþíåðà Åêñòðà
ÒÂ, Viasat, òþíåðà Ò2, àíòåíè.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-953-64-27.

Âiäåî-,
ôîòîòîâàðè,
êiíîòåõíiêà
Ïðîäàì

DVD “Ïàíàñîíiê Ê-33", 900 ãðí.
Òåë.0-96-514-38-57.
Âiäåîêàìåðà “VP-E905D”, 1.200
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Âiäåîìàãíiòîôîí “Ïàíàñîíiê”,
150 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi
Ïðîäàì

Ñàáâóôåð
LPWA50
ç
ñòåðåîñèñòåìîþ SADD, 1.800 ãðí.
Òåë.0-63-409-63-31.
Öåíòð ìóçè÷íèé “Ñîíi”, 1.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.

Ìîáiëüíi òåëåôîíè
Ïðîäàì

“Lenovo-Ð70-À”, õîðîøèé ñòàí,
â ðåìîíòi íå áóâ, 2.000 ãðí.
Òåë.0-96-789-47-37.

Êóïëþ
Ìîáiëüíèé,
Òåë.0-98-810-21-65.

êíîïêîâèé.

Òåëåôîíè,
ðàäiîñòàíöi¿,
ôàêñè, òåëåôîííi
ñòàíöi¿ (ìiíi-ÀÒÑ)

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I
ÒÎÂÀÐÈ

êóõîííèé.

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi

Òåëåôîí, 80 ãðí. Òåë.:63-69-52,
0-93-057-83-47.
Òåëåôîí,
ñó÷àñíèé,
áåçïðîâiäíèé,
300
ãðí.
Òåë.:63-69-52, 0-93-057-83-47.

Áàíêè ñêëÿíi, á/â, 3 ë - 50 øò.,
10 ãðí./øò., 1 ë - 50 øò., 5 ãðí./øò.
Òåë.0-98-497-87-90.

Ïðîäàì
Ïðèíòåð, ÷îðíî-áiëèé “GP-3907"
700 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ïðèíòåð,
÷îðíî-áiëèé
“Laserget”,
250
ãðí.
Òåë.0-96-514-38-57.

Iãðîâi ïðèñòàâêè
Ïðîäàì

Ìîíiòîð
Singmaster-765ÌÂ,
Òåë.0-67-307-65-15.
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Ñàìñóíã
ãðí.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

Äiàãíîñòèêà, ðåìîíò, çáîðêà,
íàëàøòóâàííÿ
êîìï’þòåðiâ,
íîóòáóêiâ. Ìîäåðíiçàöiÿ ÏÊ (çàìiíà
êîìïëåêòóþ÷èõ),
âñòàíîâëåííÿ,
íàëàøòóâàííÿ ïîòðiáíèõ ïðîãðàì,
ïåðåâñòàíîâëåííÿ, îïòèìiçàöiÿ “Windows-7,
8,
10",
âèäàëåííÿ
êîìï’þòåðíèõ âiðóñiâ, ðåìîíò, çàìiíà
íåñïðàâíèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ.
Òåë.0-96-008-55-28.
Ðåìîíò
LED òà ïëàçìîâèõ
òåëåâiçîðiâ. Âè¿çä äî çàìîâíèêà.
Òåë.0-96-459-67-47.
Ðåìîíò òåëåâiçîðiâ âäîìà ó
çàìîâíèêà. Òåë.0-96-784-45-80.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîëîíêè, áîéëåðè
Ïðîäàì
Áîéëåð “Àòëàíòiê” (ñóõèé òåí),
îá`ºì 50 ë. Òåë.0-68-754-73-99.

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè, ÓÔÎ,
ðàäiàòîðè
Ïðîäàì

ãðí.

Ñòiíêè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ïðèíòåðè, ñêàíåðè,
êîïiþâàëüíà
òåõíiêà
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Ïðîäàì

Ñiêà÷
Òåë.0-98-810-21-65.

Ïðîäàì

Ïðîäàì
Êóõíÿ,
á/â,
Òåë.0-67-254-04-09.

Ó âiòàëüíþ, á/â, 4 ìåòðè, 900 ãðí.
Òåë.0-96-688-22-14.

Êóïëþ

Íîóòáóê “Lenovo Ò-500", á/â,
2.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ïðîöåñîð ç êëàâiàòóðîþ, 1.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.

Êóõíi

Òîâàðè äëÿ êóõíi
Ìèéêà
êóõîííà
íåðæàâiþ÷à,
âðiçíà + ñèôîí + çìiøóâà÷, ãàðíèé
ñòàí, 600 ãðí. Òåë.0-95-092-52-59.

ÏÊ, ïëàíøåòè

ÌÅÁËI

Ïðîäàì

Øàôè

Ïðîäàì
2-ñòóë÷àñòà,
1.000
ãðí.
Òåë.0-97-638-78-58.
3-ñòóë÷àñòà, ç àíòðåñîëëþ, 2.000
ãðí. Òåë.0-67-768-47-81.
Ñåðâàíò, á/â, 400 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-254-04-09.
Øàôà,
3-ñòóë÷àñòà,
ç
àíòðåñîëÿìè, 500 ãðí. òà êîìîä, 50
ãðí. Âñi ìåáëi ó ãàðíîìó ñòàíi.
Òåë.0-97-029-44-81.

Ñòîëè, ñòîëèêè

Iíøi òîâàðè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ñòië áàðíèé, äåðåâ’ÿíèé, 2.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ñòië
êíèæêîâèé,
150
ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.
Ñòië êîìï’þòåðíèé, íà ðîëèêàõ,
600 ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòië
êóõîííèé,
400
ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòië êóõîííèé, íîâèé, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.
Ñòië êóõîííèé, ðîçñóâíèé, 2.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ñòië
ïèñüìîâèé,
300
ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.

Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð,
ç
“íåðæàâiéêè”, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ,
3.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Áàëîí ãàçîâèé, ïðîïàí, 320 ãðí.
Òåë.0-67-348-97-83.
Áàëîí ãàçîâèé, ïðîïàí, íà
êóõíþ,
50
ë,
400
ãðí.
Òåë.0-97-595-21-33.
Òðóáî÷êè
äëÿ
êîêòåéëiâ,
óïàêîâêè ïî 50 øò., 16 óïàêîâîê, 6
ãðí./óïàêîâêà. Òåë.0-93-057-83-47.

Êóðòêà,
ð.48-50,
Òåë.0-97-208-24-81.
Êóðòêà,
ð.56,
Òåë.0-97-208-24-81.

150
150

ãðí.
ãðí.

Âçóòòÿ äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Áîñîíiæêè, 4 ïàðè, íà êàáóêàõ,
ð.35-36,
âiä
150
ãðí./ïàðà.
Òåë.0-67-255-78-83.
×îáiòêè, âåñíÿíi, ð.39, 250 ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.

×îáîòè, îñiííüî-çèìîâi,
øêiðà-çàìøà, ð.37, íîâi,
íà íèçüêîìó õîäó,
áiðþçîâi, äî êîëiíà, 850
ãðí. Òåë.0-97-867-14-28.

Ãàëàíòåðåÿ,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì
Ãóäçèêè, ðiçíi, 100 øò., 2
ãðí./øò. Òåë.0-93-057-83-47.
Ñóìêà, ñiðà, ìiöíà, 60õ30 ñì, 300
ãðí. Òåë.0-97-537-20-15.

Ñòië
ñòîëîâèé,
ðîçêëàäíèé,
Íiìå÷÷èíà,
550
ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Êðiñëà-ëiæêà, 2 øò. 250 ãðí./øò.
Òåë.0-68-202-20-11.
Êðiñëî êîìï’þòåðíå, 800 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.
Ñòiëåöü îôiñíèé, 400 ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí
ºâðîêíèæêà,
á/â,
2,28õ0,87 ì, ñïàëüíå ìiñöå 1,95õ1,46,
âiäìiííèé
ñòàí,
4.000
ãðí.
Òåë.:0-95-603-18-86, 0-50-845-13-76.
Äèâàí-"êíèæêà", â õîðîøîìó
ñòàíi (ìîæëèâî, ç ðîçêëàäíèì
ñòiëüöåì),
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-176-21-64.
Äèâàíè-"ìàëþòêà", 2 øò., 2.500
ãðí./øò. Òåë.0-67-768-47-81.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ëiæêà, 2 øò., ñâiòëî-áåæåâi,
1,90õ0,87
ì,
600
ãðí./øò.
Òåë.0-67-940-69-24.
Ëiæêî, îäíîñïàëüíå, 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Ïîëèöÿ äëÿ êíèã, 150 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.
Ðîçêëàäà÷êà àëþìiíiºâà, 500
ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Ñåðâàíòè,
2
øò.,
òåìíî-êîðè÷íåâi, ç äçåðêàëàìè,
2,0õ1,5õ0,3
ì,
800
ãðí./øò.
Òåë.0-67-940-69-24.
Òðþìî,
500
ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

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

Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
ìåáëiâ

Ðåìîíò, çáèðàííÿ, ðåñòàâðàöiÿ
ìåáëiâ óäîìà. Òåë.0-93-006-06-65.

ÊÎÌÔÎÐÒ.
IÍÒÅÐ’ªÐ

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Äîðiæêà, 3,5õ1 ì, 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.
Êèëèì, îâàëüíèé, 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.
Êèëèì, Òóðöiÿ, 1,6õ2,4 ì, 3.000
ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.
Êèëèì, Òóðöiÿ, 2,5õ3,5 ì, 8.000
ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.

Ìàòðàöè òà iíøå
Ïðîäàì

Ìàòðàö “Äîðìåî”, 2,00õ0,9 ì, â
óïàêîâöi,
íîâèé,
1.700
ãðí.
Òåë.:0-96-396-00-52, 63-13-87.

Ìàòðàö, îäíîñïàëüíèé, 150 ãðí.
Òåë.0-97-208-24-81.

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

Êîâäðè, ïîäóøêè,
ïîñòiëüíà áiëèçíà
Ïðîäàì
Êîâäðè, ìàòðàöè,
ïîñòiëüíà áiëèçíà âiä
âèðîáíèêà. Áþäæåòíi
öiíè.
Òåë.0-97-025-52-72.
Îäiÿëà, 2 øò., 50 ãðí./øò.
Òåë.0-97-208-24-81.
Ïîêðèâàëî, 2-ñïàëüíå, 150 ãðí.
Òåë.0-97-208-24-81.

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

Æàëþçi,
ðîëåòè,
“äåíü-íi÷”,
“ðèìñüêà”
øòîðà.
Âè¿çä.
Çàìiðþâàííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-97-070-31-78.
Êàðíèç, êîðè÷íåâèé, 1,7 ì, 100
ãðí. Òåë.0-95-092-52-59.
Êàðíèçè, 4 øò., âiä 100 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.
Øòîðè êîëüîðîâi, 1,40õ2,30 ì, 4
ïîëîñè, 75 ãðí./ïîëîñà; òþëü ñiòêà,
4õ2,80
ì,
550
ãðí.
Òåë.0-97-029-44-81.

Îñâiòëåííÿ
Ïðîäàì

Áðà, 500 ãðí. Òåë.0-67-768-47-81.
Ëþñòðè, 2 øò., âiä 500 ãðí.
Òåë.0-67-768-47-81.

Äåêîð.
Õåíä-ìåéä
Ïðîäàì

Ãîäèííèê,
ïëàñêèé,
íà
áàòàðåéêàõ,
íàñòiííèé.
Òåë.0-96-189-11-96.
Äçåðêàëà
äëÿ ñåðâàíòó, 5
ãðí./øò. Òåë.0-96-703-89-88.
Äçåðêàëî íàïiâêðóãëå, 130x30 ñì,
120 ãðí. Òåë.0-95-092-52-59.
Ñêëî äëÿ ñåðâàíòó, 2 øò., 50
ãðí./øò. Òåë.0-96-703-89-88.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Äóáëÿíêà, êîðè÷íåâà, ð.44, ðiñò
3, øòó÷íà, 1.250 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-867-14-28.
Æèëåòêà, áiëà, ð.46, 500 ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.
Êàðäèãàí â’ÿçàíèé, øåðñòÿíèé,
ð.50-52,
850
ãðí.
Òåë.0-97-867-14-28.
Ïàëüòî, ÷åðâîíå, ð.46, 50 ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.
Ñóêíÿ, ð.44-46, íîâà, äîâãi
ðóêàâè, ôàñîí ñïiäíèöi íàïiâêëüîø,
÷îðíà (ìîæëèâî, ÿê âå÷iðíÿ), 500
ãðí. Òåë.0-97-867-14-28.
Øîðòè
äæèíñîâi,
60
ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.

Îäÿã
äëÿ ÷îëîâiêiâ
Ïðîäàì

Êîñòþì,
íîâèé,
òóðåöüêîãî
âèðîáíèöòâà, ðîçìið 56/6, 1.650 ãðí.
Òåëåôîíóéòå: 0-67-444-82-95.
Êîñòþì,
ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
ð.50-52,
550
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-97-867-14-28.

íàðó÷íi.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

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

Ïîøèòòÿ

Ðåìîíò îäÿãó.
Iíäèâiäóàëüíå ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî îäÿãó.
Âèãîòîâëåííÿ ëåêàë äëÿ
êîæíîãî êëiºíòà
îñîáèñòî âiäïîâiäíî äî
òèïó ôiãóðè. Äîïîìîãà ó
âèáîði òêàíèíè òà
ðîçðàõóíêó ìåòðàæó.
Òåë.0-67-381-09-38.
Ðåìîíò îäÿãó.
Iíäèâiäóàëüíå ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî îäÿãó.
Âèãîòîâëåííÿ ëåêàë äëÿ
êîæíîãî êëiºíòà
îñîáèñòî, âiäïîâiäíî äî
òèïó ôiãóðè. Äîïîìîãà ó
âèáîði òêàíèíè òà
ðîçðàõóíêó ìåòðàæó.
Òåë.0-67-381-09-38.
Øâåéíèé öåõ âiçüìå
çàìîâëåííÿ íà
âèãîòîâëåííÿ ëåêàë,
êðié, ìàñïîøèòòÿ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi, ð-í
Âèñòàâêà.
Òåë.0-50-376-42-84.
Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâëåííÿ íà
ìàñïîøèòòÿ,
ì.Âîëî÷èñüê.
Òåë.0-68-765-24-77.
Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà íà ïîøèòòÿ
áóäü-ÿêèõ âèðîáiâ,
ìîæëèâèé ðîçêðié.
Òåë.0-96-197-39-10.
Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà íà ïîøèòòÿ
îäÿãó, ð-í ìàñëîçàâîäó.
Òåë.0-98-231-30-65.
Øâåéíèé öåõ øóêàº çàìîâíèêà.
Øèºìî âñå. Òåë.0-98-559-91-87.

ÄÈÒß×ÈÉ
ÑÂIÒ

Îäÿã äëÿ äiâ÷àòîê
Ïðîäàì
Ðóêàâè÷êè, æîâòî-çåëåíi, 30 ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.

Îäÿã
äëÿ õëîï÷èêiâ
Ïðîäàì

Äæèíñè, íà 3 ðîêè, 200 ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.
Êîñòþì, íà âèïóñê, ð.Ì, ìàéæå
íîâèé + çàïàñíi øòàíè, 350 ãðí.
Òåë.0-67-255-78-83.
Êóðòêà, äæèíñîâà, íà 16 ðîêiâ,
150 ãðí. Òåë.0-97-537-20-15.

Âçóòòÿ

Ïðîäàì
Ìîêàñèíè, äëÿ õëîï÷èêà, íà
ëèïó÷öi, ìàëþíîê - ôóòáîëüíèé
ì’ÿ÷,
ð.27,
110
ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.
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Ïðîäàì
Ãîòîâi äîìàøíi çàâäàííÿ (ÃÄÇ), 6
êëàñ, ç êîäîì àêòèâàöi¿ äëÿ
ñìàðòôîíó, iäåàëüíèé ñòàí, 30 ãðí.
Òåë.0-95-092-52-59.

Òåêñòèëü äëÿ äiòåé
Ïðîäàì

Êîâäðà, áëàêèòíà, íà ìàëþíêó
äâi
ñîáàêè,
75
ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.
Ìàòðàö, êîêîñîâèé, 200 ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.

Äèòÿ÷i ìåáëi

Áäæîëè, âóëèêè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Äèâàí-"ìàëþòêà", 2 øò., 2.500
ãðí./øò. Òåë.0-67-768-47-81.
Ñòiíêà äèòÿ÷à: ñòië ïèñüìîâèé.
êîìîä, øàôà ç àíòðåñîëëþ, 6.000
ãðí., ìîæëèâî ïðîäàæ îêðåìî.
Òåë.0-67-768-47-81.

Áäæîëîìàòêè, ïîðîäà Áàêôàñò,
200
ãðí./øò.,
ì.Ãîðîäîê.
Òåë.0-97-037-78-84.
Âóëèêè, áäæîëîñiì`¿, âiäâîäêè,
ðî¿. Òåë.0-97-574-58-15.
Ïàñiêà (10 âóëèêiâ), âiä 1.500
ãðí./âóëèê. Òåë.0-50-587-80-00.
Ïàñiêà, 1.500 ãðí. Òåë.050-587-80-00.
Ïëiäíi
ìàòêè,
220
ãðí.
Òåë.0-50-587-80-00.
Ðî¿
(áäæîëîïàêåòè),
600
ãðí./øò. Òåë.0-50-587-80-00.
Ðî¿, 600 ãðí. Òåë.0-50-587-80-00.

Âiçî÷êè

Êóïëþ
Ãîäèííèêè
Òåë.0-68-271-71-07.

Òîâàðè äëÿ
íàâ÷àííÿ òà
ðîçâèòêó

Ïðîäàì
“Áåáåòî”, äëÿ äâiéíi, ñiðèé
êîëið, õîðîøèé ñòàí, óíiâåðñàëüíèé,
7.500 ãðí. Òåë.0-98-585-20-34.
“Âiêòîðiÿ
Ãîëä”,
çèìà/ëiòî,
1.800 ãðí. Òåë.0-97-225-66-29.
Âiçîê “×iêî”, á/â, ÷åðâîíèé,
1.000 ãðí. Òåë.0-96-173-97-55.
Âiçîê, ç 3 ìiñÿöiâ, 900 ãðí.
Òåë.0-93-057-83-47.

Äèòÿ÷èé
òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä
äâîêîëiñíèé,
ñòèëüíèé, âiä 5-òè äî 8-òè ðîêiâ,
çðîñòîì 110-125 ñì, 1.300 ãðí.
Òåë.0-97-098-59-15.
Êâàäðîöèêë åëåêòðè÷íèé “Áåìái
2403
ER”,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-225-66-29.

Iãðàøêè
Ïðîäàì

Àâòîìîáiëü, êåðìî, ñèãíàë, âiä 1
äî 6 ðîêiâ, 280 ãðí. Òåë.:63-69-52,
0-93-057-83-47.

ÇÎÎÑÂIÒ
Ñîáàêè
Ïðîäàì

Ïåêiíåñ êàðëèêîâèé, öóöåíÿòà.
Òåë.0-97-117-94-89.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì

Êðîëåíÿòà,
20
ãîëiâ.
Òåë.0-96-425-79-71.
Êðîëi, ïîðîäà Ïîëòàâñüêå ñðiáëî,
Ðàäÿíñüêà
øèíøèëà.
Òåë.0-97-960-52-00.
Íóòði¿, 10 ãîëiâ, 100 ãðí./êã.
Òåë.0-97-638-78-58.

Ïòàõè äåêîðàòèâíi
Ïðîäàì

Êóðè êàðëèêîâi áåíòàìêè + ÿéöÿ,
250 ãðí./ïàðà. Òåë.0-95-092-52-59.

Iíøi äîìàøíi
òâàðèíè
Ïðîäàì

Êðîëi
íà
Òåë.0-97-650-06-00.

ðîçâåäåííÿ.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Âiâöi.
Òåë.:0-67-680-88-59,
0-67-855-54-04.
Ãóñåíÿòà-ìàìóòè.
Òåë.0-97-340-03-56.
Êîçà ç êîçåíÿòàìè (2 êiçî÷êè),
ïiñëÿ îêîòó 4.05.2020 ð., 1.700 ãðí.,
êîçî÷êà, 10 ì., 1.000 ãðí., êîçåíÿ,
êîçî÷êà, êîçëèê, 4 ì. ïî 500 ãðí. Âñi
áåçðîãi, ìîæëèâèé òîðã, ñ.Ìàëàøiâöi.
Òåë.0-96-533-72-13.
Êîçà, ïîðîäè ëàìàí÷à, áiëà,
áåçðîãà, äðóãèé îêiò, 2.300 ãðí.
Òåë.0-98-507-16-60.
Êîçè,
ì.Õìåëüíèöüêèé,
ì-í
Ðóæè÷íà. Òåë.0-67-547-01-59.
Êîðîâà, òiëüíà - 8 ìiñÿöiâ, ñiðà ç
áiëèì,
öiíà
äîãîâiðíà.
Òåë.0-96-228-18-58.
Êóð÷àòà ïîðîäè ìiõåëåíñüêà
êóêóøêà. Òåë.0-97-340-03-56.
Ïîðîñÿòà â’ºòíàìñüêi, âåëèêî¿
ïîðîäè. Òåë.0-67-907-24-68.
Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, 6
ãîëiâ,
1.750
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-98-928-93-34.
Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, âiä äîáðî¿
êîðîâè,
âiê
1
ðiê.
Òåë.0-67-395-10-13.
Òåëèöÿ, 2 ìiñÿöi, âiä õîðîøî¿
êîðîâè,
3.500
ãðí.
Òåë.0-98-479-91-06.

Êóïëþ
Íiæ åëåêòðè÷íèé ïàñi÷íèêà äëÿ
çíÿòòÿ çàáðóñà. Òåë.0-97-193-74-41.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì êîòèêà ðóäîãî ç áiëèìè
ëàïêàìè ó ïðèâàòíèé áóäèíîê.
Òåë.0-98-998-14-68.
Âiääàì êîøåíÿ â äîáði ðóêè.
Òåë.0-97-346-00-86.
Êîøåíÿòà, ÷îðíi, 1 ìiñÿöü, ó
äîáði ðóêè. Òåë.0-98-114-53-28.
Öóöåíÿòà, 1 ìiñÿöü, ñåðåäíüî¿
ïîðîäè,
ó
äîáði
ðóêè.
Òåë.0-68-172-66-95.

Êîðìè

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ, äðiáíà, 80 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-68-110-63-39.
Êóêóðóäçà ïîäðiáíåíà, 30 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-68-110-63-39.
Ïøåíèöÿ Ïîëiñüêà 95, 3-òÿ
ðåïðîäóêöiÿ, ìîæëèâà äîñòàâêà, 25 ò,
4 ãðí./êã. Òåë.0-96-487-92-90.
Ïøåíèöÿ, 200 êã, 3.7 ãðí./êã.
Òåë.0-68-517-73-67.
Ïøåíèöÿ, 500 êã, 6 ãðí./êã.
Òåë.0-98-723-38-04.
ß÷ìiíü, 200 êã, 3.7 ãðí./êã.
Òåë.0-68-517-73-67.
ß÷ìiíü, 500 êã, 5 ãðí./êã.
Òåë.0-98-723-38-04.

ÀÃÐÎÑÂIÒ

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

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.
Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî ñàä.
Òåë.0-97-814-03-86.

Çðiçàþ äåðåâà, êîð÷óþ
ïíi. Òåë.0-96-784-51-77.
Êîïàºìî êðèíèöi äî
30 ì, ïðîõîäèìî êàìiíü,
ïëàâóí, çàïàñ 4-6 ì,
øóêàºìî âîäó.
Òåë.0-96-435-35-30.
Êîïàºìî êðèíèöi ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì, á’ºìî êàìiíü,
ïðîõîäèìî ïëàâóíè. Êiëüöÿ çàâîäñüêi
(çîâíiøíié d=1,2 ì, âíóòðiøíié d=1
ì). Êîïàºìî êðèíèöi ç âîäîþ 5-6 ì.
Êîïàþòü óñi, à ìè ðîáèìî âîäó.
Íåìàº âîäè - íåìàº ðîçðàõóíêó.
Òåë.0-96-435-35-30.
Êîïàºìî,
ïîãëèáëþºìî
òà
÷èñòèìî êðèíèöi. Êîïàºìî ñåïòèêè.
Ïðîáèâàºìî êàìiííÿ òà ÷èñòèìî
êàìiííi êðèíèöi. Òåë.0-68-353-10-25.
Ïiäðiçàºìî
ãiëëÿ,
çðiçàºìî
äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.
Ïðîôåñiéíå ñêîøåííÿ òðàâè.
Òåë.0-67-723-85-35.

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

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

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

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò äëÿ ´ðóíòîñóìiøi,
ðîñëèííèöòâî òà ñàäiâíèöòâî, 4,05
ãðí./ë., â ìiøêàõ. Òåë.067-613-10-04.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Êâiòè, ðîñëèíè
Ïðîäàì

Âàçîí
Àëîå,
50
ãðí.
Òåë.0-68-300-40-17.
Ôiàëêè, ðiçíi ñîðòè, âiä 35
ãðí./øò. Òåë.0-67-255-78-83.

Ðåìàíåíò, ñàäîâi
iíñòðóìåíòè
Ïðîäàì

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

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿, ìåáëi
Ïðîäàì

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

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ
Ïðîäàì

Áî÷êà ìåòàëåâà, 200 ë, 400 ãðí.
Òåë.0-97-595-21-33.

Êóïëþ
Áiäîí àëþìiíiºâèé, íà 40 ë.
Òåë.0-97-193-74-41.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ñïîðòòîâàðè,
ñïîðòiíâåíòàð
Ïðîäàì
Êàíàò òà äðàáèíêà âiä øâåäñüêî¿
ñòiíêè, 300 ãðí. Òåë.0-67-380-22-52.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Àïàðàòè ñëóõîâi, 3 øò., 1.500
ãðí./øò. Òåë.0-97-117-94-89.
Êðiñëî-òóàëåò, íîâå, 2.100 ãðí.
Òåë.0-93-057-83-47.
Ëàìïà ìåäè÷íà “Ñîëþñ”, íà
âèñîêîìó øòàòèâi, 3.800 ãðí.
Òåë.0-93-057-83-47.
Îêóëÿðè, äëÿ áëèçi, ðiçíi, 10 øò.,
âiä 80-200 ãðí./øò. Òåë.:63-69-52,
0-93-057-83-47.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Õîäóëi äëÿ iíâàëiâiä, 700 ãðí.
Òåë.0-97-451-29-30.
Õîäóíêè ìåäè÷íi, ç ñèäiííÿì,
2.700 ãðí. Òåë.0-97-117-94-89.
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Ìåáëi ïiä çàìîâëåííÿ,
êóõíi, øàôè-êóïå òà
iíøå.
Òåë.0-67-945-26-74.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè, ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì
Âèðîáè ç äåðåâà: êðîëÿòíèêè,
âóëèêè, ëiæêà, ëàâêè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, áóäèíêè äëÿ áäæië.
Òåë.0-67-857-61-39.
Âiêíî
ïîäâiéíå,
äåðåâ’ÿíå,
âèñîòà 1,38 ì, øèðèíà 2,10 ì, ç
êâàòèðêîþ, øèðèíà ëóòêè 14,5 ñì,
700 ãðí. Òåë.0-97-117-94-89.
Äâåði, ìåòàëåâi, ç çàìêîì, 087õ2,04
ì, 800 ãðí. Òåë.096-770-36-47.
Äâåði, ìiæêiìíàòíi, ç ëóòêîþ òà
çàìêîì, øèðèíà 60 ñì, 400 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.
Äâåði, ïîäâiéíi, ç ëóòêàìè, äî
øàôè, 200 ãðí. Òåë.0-97-193-74-41.

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè, ëàçíi,
ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê
ó ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.096-533-59-06.
Äîøêà:
äóá,
ÿñåí.
Òåë.0-97-619-57-04.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi
(ÿñåí,
äóá),
ç
ñóøàðêè.
Òåë.0-67-420-47-34.
Äðîâà
ðóáàíi
(“÷óðêè”,
“ìåòðiâêè”),
òâåðäèõ
ïîðiä.
Òåë.0-96-974-45-61.
Äðîâà ðóáàíi, òâåðäèõ ïîðiä
(“÷óðêè”
i
“ìåòðiâêè”).
Òåë.0-68-466-38-08.
Äðîâà òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi,
“ìåòðiâêè”
òà
“÷óðêè”.
Òåë.0-67-728-37-53.

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

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêöié, îáëàøòóâàííÿ
òåðàñ, àëüòàíîê, ñõîäiâ, íàâiñiâ i
ïîäiáíîãî, äåðåâîì àáî åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.097-40-60-940.

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí òà äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè òà iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè
ç äåðåâà. Òåë..0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ, çàñêëåííÿ äâåðåé,
âiêîí, çàìêiâ. Âàãîíêà, ïëiíòóñ,
ëiíîëåóì,
íàëè÷íèê,
ñàéäèíã.
Òåë.0-67-117-76-71.
Ìàéñòåð ç âñòàíîâëåííÿ äâåðåé:
âõiäíèõ, ìiæêiìíàòíèõ, ìîæëèâî
ðåìîíò,
âåëèêèé
äîñâiä.
Òåë.0-68-961-47-55.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò”, “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

Âiêíà ì/ï, 174õ150, 1 øò.,
74õ150, 1 øò., 74õ133, 1 øò.,
2600õ2200, ç çàìêîì, 1 øò., 5.000
ãðí. Òåë.0-96-407-42-75.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Ìåòàëåâi òà êîâàíi
âèðîáè
Ïðîäàì

Âîðîòà ãàðàæíi, 2,5õ2,5 ì, 6.000
ãðí. Òåë.0-97-597-96-42.
Äâåði áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Äâåði âõiäíi, ìåòàëåâi ç ëóòêîþ,
á/â, äâà ðiçíi çàìêè, ãàðíà ðó÷êà,
âi÷êî, 1950õ860 ìì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-67-924-70-96.
Äâåði
ìåòàëåâi,
óòåïëåíi,
âíóòðiøíÿ
ñòîðîíà
îáøèòà
ãåòåíàêñîì, îäèí çàìîê, ðîçìið
90õ205
ñì,
3.500
ãðí.
Òåë.0-68-203-31-18.
ªìíiñòü
ìåòàëåâà
(êðóãëà),
òîâñòîñòiííà, 7 êóá.ì, äîâæèíà 5 ì,
12.000 ãðí. Òåë.0-67-420-47-34.
Êóòêè ìåòàëåâi, 5õ5 ñì, 16 øò.,
20 ãðí./øò. Òåë.0-93-057-83-47.

Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi
ôóíäàìåíòè, îïîðíi
ñòiíè, ìàéäàí÷èêè,
àðìîïîÿñè. Âëàñíà
îïàëóáêà, òåõíiêà.
Òåë.0-98-055-05-58.

Âèêîíóþ âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò, âîðîòà, îãîðîæi, äðàáèíè òà
iíøå. Òåë.0-67-785-37-92.
Âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ ðîáiò.
Âèãîòîâëåííÿ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Âèñîêà
ÿêiñòü,
íèçüêà
öiíà.
Òåë.0-97-437-61-00.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ïiäâiêîííÿ ìåòàëåâi, íîâi, áiëîãî
êîëüîðó, 1500x60 ìì, 50 ãðí.,
1400x200
ìì,
20
ãðí.
Òåë.0-95-092-52-59.

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Áåòîí, ðîç÷èí, âiäñiâ, ùåáiíü,
ïiñîê. Ïîìiðíi öiíè. Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-012-50-71.
Âåðìiêóëiò ðiçíèé: îçäîáëåííÿ,
óòåïëåííÿ,
òåðìîáàð’ºð,
650
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-67-613-10-04.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà,
áóäiâåëüíå
ñìiòòÿ,
ïiäñèïíèé ´ðóíò ó íåîáìåæåíié
êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì.
Òåë.0-67-377-19-94.
Ïåðëiò
áóäiâåëüíèé,
äëÿ
ìóðóâàííÿ, ðîç÷èíiâ, óòåïëåííÿ, 330
ãðí. âiä 10 êóá.ì. Òåë.0-67-613-10-04.
Ïiñîê, ùåáåíü, âiäñiâ, ðîç÷èí,
áåòîí.
Ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-97-430-87-12.

Êîíòåéíåð, ìîðñüêèé,
40 ôóòiâ, 65.000 ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-767-07-86.

Ïðîäàì

Òðóáè
êàíàëiçàöiéíi, ÷àâóííi,
d=100, 3 ì, 2 øò., 300 ãðí., d=150, 4
ì, 4 øò., 500 ãðí. Òåë.0-96-407-42-75.

Ìåòàë
Êóïëþ

Ñâèíåöü,
Òåë.0-67-525-59-41.
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Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè,
àíãàðè, ìàãàçèíè,
ôóíäàìåíòè, óòåïëåííÿ,
îáëèöþâàííÿ.
Òåë.0-98-055-05-58.
Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-98-886-20-63.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
îãîðîæ òà çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-681-36-64.
Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Àêóðàòíî çâàðþºìî ðiçíîìàíiòíi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-97-525-06-65.
Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç ðîçøèðåííÿì, ñõîäè: ãâèíòîâi, ìàðøåâi,
êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè, ìàãàçèíè
òà iíøå. Òåë.0-97-516-74-34.

Âèãîòîâëÿºìî òåïëèöi,
ãàðàæi, ðåøiòêè, êîçèðêè
òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-732-56-88.
Âèêîíàííÿ çâàðþâàëüíèõ ðîáiò:
ñõîäè, ïåðèëà, âîðîòà, äâåði, ðåøiòêè,
ìåáëi òà iíøå. Òåë.099-163-11-68.

Âèêîíàþ çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, áàëêîíè,
îáøèâàííÿ äâåðåé, âiêîí.
Òåë.0-68-953-82-05.
Âèêîíóºìî âñi âèäè
çâàðþâàëüíèõ ðîáiò ç
÷îðíîãî ìåòàëó, âiä
ðåøiòîê äî ÌÀÔiâ
(ïåðèëà, ïàíäóñè, ôåðìè,
òåïëèöi, iãðîâi
ìàéäàí÷èêè, âîðîòà,
ñõîäèíêîâi ìàðøi,
ãàðàæi, êîâàíi ëiæêà òà
iíøå). Íàäàºìî ãàðàíòiþ,
äîñâiä ðîáîòè 10 ðîêiâ,
øâèäêî òà íàäiéíî.
Òåë.:0-67-732-56-88,
0-67-287-82-28.

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

Öåãëà Ì-100, 1000 øò., 3.300 ãðí.
Òåë.0-97-701-03-57.
Öåãëà, á/â, 1500 øò., 1,50
ãðí./øò. Òåë.0-96-078-32-99.
Öåãëà, øàìîòíà, âîãíåòðèâêà,
ØÀ-96, 60õ23õ9 ñì, 30 øò., 250
ãðí./øò. Òåë.0-97-125-26-35.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

Áåòîí, âàïíÿíèé òà
öåìåíòíèé ðîç÷èí.
Äîñòàâêà àâòîìîáiëÿìè
ÊàìÀÇ-ìiêñåð.
Òåë.0-97-944-28-64.
Áëîêè ôóíäàìåíòíi ÔÁÑ-30, 450
ãðí./øò., ÔÁÑ-40, 610 ãðí./øò.
Òåë.:0-67-380-79-98, 70-20-41.

Ïàíåëi íàêðèòòÿ,
ïåðåêðèòòÿ òà ñòiíîâi,
êåðàìçèòíî-áåòîííi, á/â.
Òåë.0-97-613-74-10.
Ïàíåëi ïåðåêðèòòÿ, 2,8õ1,2õ0,22
ì,
2
øò.,
700
ãðí./øò.
Òåë.0-96-770-36-47.
Ñòîâï áåòîííî¿ îãîðîæi, 2,8 ì, 1
øò., 120 ãðí. Òåë.0-96-703-89-88.
Òðóáè àçáåñòîöåìåíòíi, 3 øò., 3
ì, d=10 ñì, 1.000 ãðí./âñå.
Òåë.0-98-575-85-06.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

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

Áóäiâåëüíi ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò,
àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêè.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi
äåìîíòàæíi ðîáîòè
(ìàãàçèíè, áóäèíêè,
ñêëàäè,
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿).
Òåõíiêà. Âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.098-055-05-58.

Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ ðîáiò, âèíåñåííÿ ñìiòòÿ,
äåìîíòàæ ñòÿæêè, øòóêàòóðêè, ñòií.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
çåìåëüíî-áåòîííèõ ðîáiò, êëàäêà
áëîêiâ, àðìîïîÿñè, ñòÿæêè, îòìîñòêè.
Òåë.: 0-97-686-83-34, 0-97-807-89-17.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíîáóäiâåëüíèõ
ðîáiò,
ñàíòåõíiêà,
ïëèòêà. Òåë.0-97-311-19-02.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòó
êâàðòèð,
îôiñiâ,
“ïiä
êëþ÷”,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò òà iíøå, øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-67-877-83-15.

Àêòèâíà áðèãàäà ñèëüíèõ
÷îëîâiêiâ-âàíòàæíèêiâ
âèêîíàº äåìîíòàæíi
ðîáîòè, êîïàííÿ
òðàíøåé. Øâèäêî,
ÿêiñíî.
Òåë.0-97-218-81-07
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.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîííi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi: ôóíäàìåíòè, ìîíîëiòíå
ïåðåêðèòòÿ, ïiäïiðíi ñòiíè, âëàñíà
îïàëóáêà. Ïiäiãðiâ áåòîíó â çèìîâèé
ïåðiîä. Ãîòiâêîâèé òà áåçãîòiâêîâèé
ðîçðàõóíîê. Òåë.0-98-695-13-67.
Áåòîííi ðîáîòè, âëàñíà îïàëóáêà,
îãîðîæi, ãàíêè, àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
ôóíäàìåíòè, áàëêîí, ïðèñòðîéêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-96-372-19-53.

Áåòîííi ðîáîòè, êëàäêà öåãëè,
÷îðíîâà,
îáëèöþâàëüíà,
áëîêè,
øòóêàòóðåííÿ, äàõè, àðìîïîÿñ òà
iíøå. Òåë.0-97-819-33-37.
Áåòîííi,
çåìåëüíi
ðîáîòè,
îãîðîæi, ïðîôíàñòèë ç ðiçíî¿ öåãëè,
çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-735-38-45.
Áåòîííî-çåìåëüíi
ðîáîòè,
êëàäêà,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
òðîòóàðíà
ïëèòêà.
Òåë.0-96-410-69-00.
Áåòîíóâàííÿ,
êëàäêà
ïiíî-ãàçîáëîêiâ, öåãëè, ôóíäàìåíò,
ïåðåãîðîäêè,
øòóêàòóðåííÿ,
âiäìîñòêà. Òåë.0-68-858-94-45.
Áåòîíóâàííÿ,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ,
ïðîñòiíêè,
ôóíäàìåíò,
øòóêàòóðåííÿ òà iíøi âèäè ðîáiò.
Òåë.0-96-916-42-70.

ÌÅÒÀË, ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÐÎÁÎÒÈ

15

16

ÎÁËÈÖÞÂ., ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍ² ÐÎÁÎÒÈ
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
êàìåíþ.
Òåë.0-98-175-90-78.
Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè,
ïðîôåñiéíî. Äåìîíòàæ, ìîíòàæ.
Òåë.0-96-348-35-42.
Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè,
øâèäêî
òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-96-455-74-28, Þðié.
Âñi âèäè áóäiâåëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-97-154-97-28.

Ãðóáêè, ïå÷i, ìàíãàëè.
Øâèäêî òà ÿêiñíî.
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.
Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
êëàäêà,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòêà. Òåë.0-97-585-23-75.

Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà
ðiçíî¿ öåãëè, áëîêiâ, äàõè,
àðìîïîÿñ, øòóêàòóðåííÿ,
âiäìîñòêè, îãîðîæi,
ôðîíòîíè.
Òåë.0-67-877-83-15.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

Áðèãàäà êàìåíÿðiâ âèêîíóº áóäiâåëüíi ðîáîòè,
áóäèíêè, ïàðêàíè òà
áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.:0-96-834-45-03,
0-68-45-16-108.
Áðèãàäà êâàëiôiêîâàíèõ
ìàéñòðiâ âèêîíóº
ðåìîíòíi òà áóäiâåëüíi
ðîáîòè. ßêiñòü òà
øâèäêiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.:0-63-437-32-50,
0-68-327-77-96.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè òà
ôóíäàìåíòè, êëàäêà,
äàõè, îãîðîæi, ñåïòèêè,
óòåïëåííÿ åêîâàòîþ.
Òåë.0-97-246-68-11.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè, óñi âèäè “ïiä
êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-785-22-23.

Áóäóºìî ïàðêàíè, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, º âëàñíà
îïàëóáêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Øâèäêî.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.096-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âèêîíàºìî êëàäêó
áëîêiâ, öåãëè, êàìåíþ
òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âèêîíóþ
êëàäêó
öåãëè:
îáëèöþâàëüíà, ÷îðíîâà, ãàçîáëîê,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.0-97-735-38-45.
Âèêîíóþ: øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêó,
øïàêëþâàííÿ, êëàäêó, ïðîñòiíêè,
áåòîííi ðîáîòè, äåìîíòàæíi ðîáîòè.
ßêiñíî. Òåë.0-96-041-86-28.

Âêëàäàºìî áðóêiâêó,
áîðäþðè, áåòîííi ðîáîòè
òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.

Âêëàäàííÿ àñôàëüòó,
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè,
äîðîæíiõ ïàíåëåé,
áëàãîóñòðié òåðèòîðié
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-98-515-94-70.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè
âiáðîìàøèíîþ øâèäêî,
ÿêiñíî, ç ãàðàíòiºþ.
Çâàðþâàëüíi, ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-68-807-11-63.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè ç âiáðîïëèòîþ, ïîðåáðèê, áîðäþð, âiäëèâè.
Äîñâiä. ßêiñòü. Òåë.0-96-765-10-99.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
âñòàíîâëåííÿ ïîðåáðèêà,
áîðäþðà.
Òåë.0-68-032-23-32.
Âêëàäàííÿ ãàçîáëîêó,
30 ãðí./êóá.ì, öåãëÿíi,
áåòîííi ðîáîòè,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
140 ãðí. (+/-),
ïiäñóáiéêè, ðèíâè.
Òåë.0-63-038-77-16.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, îãîðîæi,
ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çìóðóºìî ç êàìiííÿ ñòiíó àáî
ïàðêàí äëÿ âëàñíèêà áóäèíêó.
Íåäîðîãî. Òåë.0-97-619-57-04.
Êâàðòèðè òà áóäèíêè “ïiä êëþ÷”.
Óñi
âèäè
áóäiâåëüíèõ
ïîñëóã.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-63-471-30-85.

Êëàäêà ïå÷åé, êàìiíiâ,
ìàíãiëiâ, áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. ßêiñòü
ãàðàíòîâàíà.
Òåë.0-96-135-16-63.
Ìîíòàæ
Òåë.0-98-44-69-444.

áðóêiâêè.

Êëàäêà öåãëè, áëîêiâ, äàõè,
çàáîðè, áåòîííi ðîáîòè, àðìîïîÿñ,
âiäìîñòêè, ôðîíòîíè, äèìàði òà iíøå.
Òåë.0-97-819-33-37.
Êîïàºìî
ñåïòèêè,
òðàíøå¿,
âèêîíóºìî
áåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-094-34-40.
Ìóðóâàííÿ ïå÷åé òà ãðóáîê.
Òåë.0-98-891-20-41.
Ìóðóºìî êàì`ÿíi ñòiíè, çàáîðè,
îáêëàäàºìî êàìåíåì ôóíäàìåíòè.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-055-56-30.
Îáêëàäó ÿêiñíî ñòîâïöi i ñòiíè
ïiùàííèêîì.
Íåäîðîãî.
Òåë.0-97-952-64-50.
Îáøèâàííÿ
ïðèìiùåíü
òà
áàëêîíiâ
âàãîíêîþ.
Òåë.0-67-979-72-76.

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
öåãëè, ìåòàëîïðîôiëþ,
áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
Îãîðîæi ç ñiòêè Ðàáèöÿ,
ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ öåãëè,
ãàçîáëîêó,
áåòîííi
ðîáîòè,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè, äàõè, äåìîíòàæ,
ìîíòàæ. Òåë.0-98-723-34-24.

Ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ, âñi âèäè ðîáiò,
ìîíòàæíi òà äåìîíòàæíi
ðîáîòè, ïiäãîòîâêà ïiä
ðåìîíò, ÿêiñíî.
Òåë.0-67-877-83-15.
Ðîáèìî
øâèäêî òà ÿêiñíî
øïàêëþâàííÿ
ñòåëü,
ñòií,
ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà, øòóêàòóðåííÿ,
ïåðåñòiíêè. Òåë.0-97-819-33-37.
Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øïàêëþâàííÿ,
ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó, iíøi ðåìîíòíi
ðîáîòè. ßêiñòü. Ñàéò: remtion.com
Òåë.0-68-516-66-92.
Óñi
âèäè
áåòîííî-çåìåëüíèõ
ðîáiò. Øâèäêî, ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-63-471-30-85.
Øòàêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè,
åëåêòðèêà.
Òåë.0-98-781-06-02.
ßêiñíèé
ðåìîíò
áóäèíêiâ,
êâàðòèð. Âñi âèäè ðîáiò, áåç
ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå:
0-68-305-67-68.
ßêiñíî
íàäàºìî ïîñëóãè ç
ðåìîíòó,
áóäiâíèöòâà
áóäiâåëü,
ïîêðiâåëü,
âîäîãîíiâ,
âíóòðiøíº/çîâíiøíº
îçäîáëåííÿ,
ñàíòåõíi÷íi,
åëåêòðîìîíòàæíi,
çåìëÿíi,
áåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.:0-98-814-19-55, 0-67-381-70-25.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Ëàìiíàò Premium, 18 êâ.ì, 120
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-96-514-38-57.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî àêóðàòíà ïîêëåéêà
âñiõ
âèäiâ
øïàëåð,
áàãåòiâ,
ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè êâàðòèð,
áóäèíêiâ, àäìiíáóäiâåëü, áþäæåò,
ÏÄÂ, ëiöåíçiÿ. Òåë.0-97-214-64-38.

Àáñîëþòíî âñå:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
ôàðáóâàííÿ,
“àðìñòðîíã”, âiäêîñè,
ãiïñîêàðòîí, âàãîíêà.
Òåë.098-297-77-63.
Àáñîëþòíî âñi âèäè âíóòðiøíiõ
ðîáiò, ºâðîðåìîíòè, áàëêîíè, çà
äîìîëåíiñòþ, “ïiä êëþ÷”. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-97-046-49-72.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò îôiñiâ òà êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Äîñâiä ðîáîòè. ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-98-645-40-60.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ëàìiíàò, îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. Òåë.0-96-201-29-31.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-686-83-34.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä, ÿêiñòü, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíî ÿêiñíèé ðåìîíò, øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, îáëèöþâàííÿ
òà iíøå. Òåë.0-67-905-88-29.
Àðìñòðîíã. Ðåìîíò êâàðòèð,
îôiñiâ “ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.

Àðìóâàííÿ ñòií,
øòóêàòóðåííÿ (ðó÷íå),
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì,
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-619-70-23.

Àáñîëþòíî ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àêóðàòíî ïîêëàäó
ïëèòêó.
Òåë.0-96-784-51-77.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi, ñàíòåõíiêà,
îïàëåííÿ
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-455-96-39.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî
òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-96-398-45-50.
Íàòÿæíi ñòåëi, âiä 170 ãðí./êâ.ì.
Instagram:
@plafono.khm
Òåë.0-97-168-23-71.
Íàòÿæíi ñòåëi. Øâèäêî, ÿêiñíî,
äîñòóïíî,
âiä
150
ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-63-612-84-31.
Îçäîáëåííÿ âiäêîñiâ, øòóêàòóðåííÿ òà øïàêëþâàííÿ, äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-67-192-48-14.
Ïiäãîòîâêà êâàðòèð äî ðåìîíòó
òà
ðåìîíò
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-96-410-69-00.

Ïîêëåéêà øïàëåð,
áàãåòiâ, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
äåêîðàòèâíå
øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè,
ëàìiíàò. ßêiñíî.
Òåë.0-67-337-61-61.

Âàãîíêà, ãiïñîêàðòîí, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà
(ìîíòàæ,
äåìîíòàæ).
Òåë.0-96-410-69-00.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Âàãîíêà, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè òà
iíøi âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-67-270-69-06.
Âèêîíàþ øïàêëþâàííÿ,
âiäêîñè, ïîáiëêó,
øïàëåðè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ, êëàäêó,
óòåïëåííÿ ïiíîïëàñòîì.
Òåë.0-97-329-76-96.
Âèêîíóºìî âñi âèäè
âíóòðiøíiõ ðîáiò “ïiä
êëþ÷”: øïàêëþâàííÿ,
ñòÿæêà, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè òà
ôîòîøïàëåðè, âêëàäàííÿ
ïëèòêè òà ëàìiíàòó,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà.
Òåë.: 0-96-880-01-82,
0-96-669-31-53.
Âèêîíóºìî
ðåìîíò
êâàðòèð,
ãiïñîêàðòîí, ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-398-45-50.
Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
øïàëåðè òà iíøå. Òåë.0-67-770-24-95.
Âèêîíóþ øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ëàìiíàò, ïëèòêà,
ãiïñîêàðòîí. Òåë.0-68-214-23-71.
Âiäêîñè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-98-175-90-78.
Âñi âèäè âíóòðiøíiõ ðåìîíòíîîçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò,
êðiì
ñàíòåõíiêè òà åëåêòðèêè. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-129-78-48.
Âñi âèäè âíóòðiøíiõ ðåìîíòíîîçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
ßêiñíî,
øâèäêî.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-98-868-25-44.
Ãiïñîêàðòîí, âàãîíêà, ïëèòêà, óñi
âíóòðiøíi ðîáîòè “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-97-585-23-75.
Ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð, óêëàäàííÿ ïëèòêè. Äîñâiä,
ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.
Äåêîðàòèâíå
îçäîáëåííÿ:
“êèòàéñüêèé øîâê”, “ìàãiÿ”, “ëàâà”,
“ìàðñåëüñüêèé âiñê”, “âåíåöiàíêà”,
“ãðîòòî”. Òåë.0-67-118-91-62.
Êâàðòèðè òà áóäèíêè “ïiä êëþ÷”.
Óñi
âèäè
áóäiâåëüíèõ
ïîñëóã.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-63-471-30-85.

Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè,
àðêè. Òåë.0-97-585-23-75.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ëàìiíàò, ðîçâåäåííÿ
âîäè, áîéëåð, ñàíòåõíiêà, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè, ãiïñîêàðòîí,
ëàìiíàò.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-97-530-63-11.
Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî
òà
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå),
øïàêëþâàííÿ.
Øâèäêî,
ÿêiñíî. Äîñâiä, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò:
decor.remtion.com
Òåë.0-68-007-02-82.
Óñi
âèäè
çâàðþâàííÿ,
îçäîáëåííÿ, ðåìîíò, óòåïëåííÿ,
ñêëiííÿ
áàëêîíiâ.
Ðåìîíò,
ðåãóëþâàííÿ ïëàñòèêîâèõ âiêîí,
äâåðåé. Òåë.0-99-163-11-68.
Óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, ïóñòîò,
äàõiâ,
ïåðåêðèòòiâ
ðiäêèì
ïiíîïëàñòîì (ïiíîiçîë). Øâèäêî.
Íåäîðîãî. Òåë.0-97-125-26-35.
Øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð,
äåêîðàòèâíà
øòóêàòóðêà,
ôàðáóâàííÿ, âåëèêèé äîñâiä. Ñàéò:
decor.remtion.com
Òåë.0-68-007-02-82.
Øïàêëþºìî, âèðiâíþºìî ÿêiñíî
ñòåëi, ñòiíè, âiäêîñè, ÷àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi òà ÷èñòîâi
ðîáîòè. Äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿, âè¿çä ó
áëèæíi
ðàéîíè,
ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.

Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà.
ßêiñíî.
Òåë.0-97-495-35-44.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò,
âèêîíóþ
ÿêiñíî. Òåë.0-96-716-58-13.

Îáëèöþâàëüíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-97-790-75-97.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ
+ äåìîíòàæ. Òåë.0-96-410-69-00.
Îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà, ëàìiíàò òà
iíøi
áóäiâåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-735-38-45.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.
Ïðîïîíóþ
ÿêiñíå âèêîíàííÿ
îáëèöþâàëüíèõ (ïëèòî÷íèõ) ðîáiò
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-97-081-64-85.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Àáñîëþòíî àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëi, áàãåòè, ïîêëåéêà âñiõ
âèäiâ
øïàëåð.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü.
Ïîêëåéêà
øïàëåð.
Âiíiëîâi.
Ôëiçåëiíîâi. Ïàïåðîâi. Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-769-50-26.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií,
ñòåëü ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ:
êâàðòèðè, îôiñè,
ïiä’¿çäè, øêîëè,
ìàãàçèíè, ñàäî÷êè,
êàôå, ìàðêåòè,
áàðè.
Òåë.0-67-199-87-97.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì

Êóïëþ
á/â.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè,
ïiäñóáiéêà.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ, ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
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Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
ñó÷àñíèìè ìàòåðiàëàìè.
Äåìîíòàæ, ìîíòàæ äàõiâ.
Îáøèâàííÿ. Óòåïëåííÿ.
Òåë.098-055-05-58.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Àáñîëþòíî ÿêiñíî. Äàõè,
âîäîñòîêè, ïiäñîáiéêè.
Ïiäáið i äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ,
äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-96-766-88-51.
Áðèãàäà
âèêîíàº
óòåïëåííÿ
áóäèíêó “êîðî¿äîì”, “áàðàí÷èêîì”.
Çàìiðè òà ðèøòóâàííÿ áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-96-349-15-15.
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
ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi
+
óòåïëåííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.

Äàõè òà iíøi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò
Òåë.0-97-752-78-90.
Äàõè, êàðêàñíi áóäiâëi. Ïiäáið
ìàòåðiàëiâ. Åñêiçíå ïðîºêòóâàííÿ.
Áåçêîøòîâíà
êîíñóëüòàöiÿ.
Òåë.0-68-204-68-01.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè,
140 ãðí. (+/-),
ïiäñóáiéêà, ðèíâè,
âêëàäàííÿ ãàçîáëîêó,
öåãëè, áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-63-038-77-16.
Ïîêðiâëÿ áàëêîíiâ,
ãàðàæiâ, áóäèíêiâ.
ßêiñíî. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-029-80-77.
Ïîêðiâëÿ äàõiâ, âàãîíêà,
ñàéäèíã, îáøèâêà
çàáîðiâ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ,
ïðîôíàñòèë.
Òåë.0-96-600-28-58.

×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi.
Öiíè âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.

Øèôåð
õâèëüîâèé,
Òåë.0-97-193-74-41.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó
ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.

Ðåìîíò: ôàðáóâàííÿ,
ïåðåêðèòòÿ ïîêðiâåëü
áóäèíêiâ, âîäîñòîêiâ,
ìîíòàæ ïiäëîãîâèõ
ïîêðèòòiâ, ñòîëÿðêà.
Òåë.0-96-479-36-06.

Ôàñàäíi ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò. Âëàñíå ðèøòóâàííÿ. ª áàãàòî
çðàçêiâ. Òåë.0-96-613-08-86.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó
ôàñàäó. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò. ª áàãàòî çðàçêiâ. Âëàñíå
ðèøòóâàííÿ. Òåë.0-67-367-05-00.
Áðèãàäà
óòåïëþº
áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. ª ðèøòóâàííÿ,
çðàçêè. Íà áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè
áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.

Âèêîíóºìî óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì òà
ìiíâàòîþ, áàéðàìiêñ,
êîðî¿ä, áàðàí÷èê. Âëàñíå
ðåøòóâàííÿ.
Òåë.0-98-717-00-57.
Âèêîíóþ âñi âèäè
âèñîòíiõ ðîáiò. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-96-490-99-66.
Çàäóâêà “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì. Óòåïëåííÿ
áóäèíêó çà 1-2 äíi.
Ïíåâìîóêëàäêà
óñòàíîâêîþ (íå ïiíà).
Òåë.0-98-442-33-98.
Êîðî¿ä, áàðàí÷èê,
“áàéðàìiêñ”, ç
óòåïëåííÿì òà áåç.
Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ. ª
âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Òåë.067-351-71-75.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.067-384-40-33.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ,
ôàñàäíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
Óòåïëåííÿ
Òåë.0-97-094-34-40.

áóäèíêiâ.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî.
Ìàòåðiàëè çi çíèæêîþ
10-15% (ïîñòiéíî).
Òåë.0-97-540-72-37.

Óòåïëåííÿ êâàðòèð òà
áóäèíêiâ. Âèñîòíi
ðîáîòè. ßêiñíî.
Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-029-80-66.
Óòåïëåííÿ êâàðòèð,
ïîêðiâëÿ äàõiâ, ðîçøèðåííÿ áàëêîíiâ, çðiçàííÿ
äåðåâ, âåðõîëàçíi ðîáîòè,
ðåìîíòè.
Òåë.0-68-888-19-93.
Óòåïëåííÿ êâàðòèð.
Øâèäêî, ÿêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-208-39-38.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì i
áåç. Äîïîìîãà ç ìàòåðiàëàìè (º ðèøòóâàííÿ).
Ìîæëèâèé âè¿çä íà
ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ çà ºâðîïåéñüêîþ òåõíîëîãiºþ, âëàñíi
ëiñà, øâèäêî, ÿêiñíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-466-39-04.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
æèòëîâèõ áóäèíêiâ
1-é òà 2-é ïîâåðõè.
Òåë.:067-351-71-75,
0-98-237-55-07.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
ïiíîïëàñòîì, áàðàí÷èê,
êîðî¿ä. Äîïîìîãà ç
ìàòåðàëàìè.
Òåë.0-67-120-32-33.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
ïiíîïëàñòîì, ìiíâàòîþ.
Âñi âèäè øòóêàòóðåííÿ.
ª ðèøòóâàííÿ. Äîïîìîãà
ç ìàòåðiàëàìè.
Òåë.0-96-944-15-29.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, “êîðî¿ä”,
“øóáà”, ñàéäèíã. Òåë.0-97-585-23-75.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ, “øóáà”, “êîðî¿ä”,
ìîçà¿êà,
“áàðàøåê”.
Ñóïðîâiä
ìàòåðiàëàìè. Òåë.0-98-868-25-44.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, ïiíîïëàñò òà
ìiíâàòà. Íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿
øòóêàòóðêè, êîðî¿ä, áàéðàìiêñ òà
iíøi âèäè. Òåë.0-98-357-57-86.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ:
“êîðî¿ä”, “øóáà”,
âàãîíêà, ïëèòêà,
ñàéäèíã, ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-98-869-67-30.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Äåêîðàòèâíi øòóêàòóðêè,
êîðî¿ä, áàðàí÷èê,
ìîçà¿êà. Âëàñíå ðåøòóâàííÿ. Øâèäêî, ÿêiñíî.
Òåë.0-98-980-78-75.
Óòåïëåííÿ
Òåë.0-98-44-69-444.

ôàñàäó.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-97-332-26-03.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì

Áiîòóàëåò,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-451-29-30.
Óìèâàëüíèê
ôàÿíñîâèé,
ðàäÿíñüêèé, ñàëàòîâèé, 56õ41 ñì,
200 ãðí. Òåë.0-97-595-21-33.

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi âèäè ñàíòåõíiêè,
îïàëåííÿ, òåïëà ïiäëîãà, çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Çàìiíà
êîòëiâ.
Òåë.:068-022-06-18, 096-346-30-93.
Àáñîëþòíî
âñi
ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè
“ïiä
êëþ÷”.
Ìîíòàæ
îïàëåííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöi¿
òà
ñåïòèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.
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Áåòîíîçìiøóâà÷, á/â, 125 ë,
2018
ð.â.,
2.750
ãðí.
Òåë.0-96-770-36-47.

Îðåíäà
Çäàì áóäiâåëüíå ðèøòóâàííÿ,
ïîëåãøåíå,
iç
íàñòèëîì.
Òåë.0-67-381-13-40.
Çäàì
â
îðåíäó
ìåòàëåâó
îïàëóáêó â ïîâíié êîìïëåêòàöi¿.
Òåë.0-97-193
Çäàì òóðó, 8 ì âèñîòà, øèðèíà 1
ì, äîæèíà 2 ì, ðîçáiðíà, íà
êîëåñàõ,
â
êîìïëåêòi.
Òåë.0-68-203-86-74.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ñàíòåõíi÷íèõ ðîáiò,
âñòàíîâëþºìî âîäó,
áóäèíêè, êâàðòèðè.
Ïëàíóâàííÿ, ïàÿííÿ,
ðîçâåäåííÿ.
Òåë.0-68-124-55-16.

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

Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿.
Òåë.:0-96-181-51-29,
0-96-106-91-14.

Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿
ïðîäóêöi¿: äðîâà, ïåëåòè, áðèêåòè,
äåðåâíå âóãiëëÿ, ðóáàíi ãiëêè.
Äîñòàâêà
ïî
ìiñòó.
Òåë.096-533-59-06.

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

Áóäiâíèöòâî ñåïòèêiâ
“ïiä êëþ÷”.
Çàëiçîáåòîííi êiëüöÿ.
Åêñêàâàòîð.
Ìàíiïóëÿòîð. Äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-97-777-93-73.
Âîäîâiäâåäåííÿ,
ìîíòàæ
ñàíòåõíiêè,
òåïëà
ïiäëîãà,
âñòàíîâëåííÿ âàí, äóøîâèõ êàáií,
óíiòàçiâ,
çìiøóâà÷iâ.
Òåë.067-192-48-14.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Âñòàíîâëåííÿ
îïàëåííÿ,
êàíàëiçàöi¿,
ñàíòåõíiêè.
Òåë.0-97-585-23-75.

ÌÊ ÀÒÏ ÆÊÃ íàäàº
ïîñëóãè ïî óñóíåííþ
àâàðié â êàíàëiçàöiéíèõ,
âîäîïîñòà÷àëüíèõ i
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæàõ
òà ïîñëóãè ç ïåðåâiðêè
äèìîâèõ I
âåíòèëÿöiéíèõ êàíàëiâ.
Òåë.:76-30-86, 067-383
25-95.
Ïðîêëàäàííÿ
êàíàëiçàöié òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè,
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.

òåïëîâi

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

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Áàòàðå¿ ÷àâóííi, 18 ðåáåð, 50
ãðí./ðåáðî. Òåë.0-96-407-42-75.
Áàòàðå¿ ÷àâóííi, ñåêöi¿ ç 4 òà 8
ðåáåð,
50
ãðí./ðåáðî.
Òåë.0-67-348-97-83.

Ãðiëêà ãàçîâà
ZISMWW-520,
êîìïëåêò, 350 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.
Òðóáà äëÿ äèìàðÿ, 200-êà, ç
êåðàìiêè,
300
ãðí.
Òåë.0-97-537-20-15.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ïðîäàì

Êðàí-ìàíiïóëÿòîð,
äîñòàâêà òà ìîíòàæ
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ òà
iíøi ïîñëóãè.
Òåë.:0-67-369-46-80,
0-68-681-80-45.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà, 5 ñêë.ì, 100 ãðí./ñêë.ì.
Òåë.0-97-537-20-15.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíî
äåìîíòàæíèõ
Òåë.0-97-009-26-24.

âñi

âèäè
ðîáiò.

Àáñîëþòíî âñþ ôiçè÷íó
ðîáîòó âèêîíàþòü
àêòèâíi, âiäïîâiäàëüíi,
ñèëüíi âàíòàæíèêè.
Äåìîíòàæ.Òåë.0-96-65748-84.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi.
Òåë.:0-67-380-89-30,
0-93-852-76-30.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ êðèíèöü ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì, á’ºìî êàìiíü,
ïðîõîäèìî ïëàâóíè. Êiëüöÿ çàâîäñüêi
(çîâíiøíié d=1,2 ì, âíóòðiøíié d=1
ì). Êîïàºìî êðèíèöi ç âîäîþ 5-6 ì.
Êîïàþòü óñi, à ìè ðîáèìî âîäó.
Íåìàº âîäè - íåìàº ðîçðàõóíêó.
Òåë.0-96-435-35-30.

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

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Òåë.0-97-540-72-37.
Âàíòàæíèêè íåäîðîãî òà øâèäêî
âèêîíàþòü
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
âèíåñåííÿ ìàòåðiàëiâ, äåìîíòàæ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-68-516-66-92.

Âèêîíóºìî êâàðòèðíi
ïåðå¿çäè, êîïàííÿ
ñåïòèêiâ, òðàíøåé,
ïiäíÿòòÿ áóäìàòåðiàëiâ,
äåìîíòàæ.
Òåë.0-98-257-81-83.
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.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Àïàðàò
çâàðþâàëüíèé
ÑÀÊ,
ïåðåñóâíèé,
äèçåëü,
âîçäóøíå
îõîëîäæåííÿ Ò-40, íîâèé, íå áóâ ó
âèêîðèñòàííi.
Òåë.:0-96-350-73-37,
0-50-614-64-23.

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

Ëåùàòà, âàãà 29 êã, 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Ðåäóêòîð êèñíåâèé, 299 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Ìiíi-åêñêàâàòîð Âîëüâî
âèêîíàº áóäü-ÿêi
çåìåëüíi ðîáîòè.
Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà
êîïàííÿ òà çàâàíòàæåííÿ
4 ì.
Òåë.:0-50-200-75-39,
097-97-93-678.
Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà êîïàííÿ
3 ì. Òåë.0-67-314-04-22.
Ïîñëóãè åâàêóàòîðà äî 2 ò,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà iíøi ìiñòà
Óêðà¿íè, à òàêîæ ïî ªâðîïi.
Òåë.0-98-860-50-70.
Ïîñëóãè
åêñêàâàòîðà,
îá’ºì
êîâøà - 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ
ðîáiò: êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ,
òðàíøåé òà iíøå. Òåë.067-377-19-94.
Ïîñëóãè
ìiíi-åêñêàâàòîðà,
àâòîâèøêè (âèñîòà ïiäéîìó 22 ì),
ÿìîáóðà (äiàìåòð áóðiííÿ âiä 35 ñì
äî 60 ñì). Òåë.0-67-786-10-22.
Ïîñëóãè ìiíi-åêñêàâàòîðà, êîâøi:
30
ñì,
40
ñì,
60
ñì.
Òåë.0-97-886-97-77.
Ïîñëóãè ñïåöòåõíiêè, îðåíäà
åêñêàâàòîðiâ òà ìiíi-åêñêàâàòîðiâ.
Òåë.0-98-883-38-82.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

Ìåáëi äëÿ áiçíåñó
òà îôiñó, ñåéôè
Ïðîäàì
Ñåéô, îäíîñåêöiéíèé, 5.000 ãðí.,
äâóõñåêöiéíèé,
8.000
ãðí.
Òåë.0-98-878-08-93.

Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Ìåáëi òîðãîâi, âiòðèíà,
âèñîòà 2 ì, íà 40 êâ.ì,
ìàòåðiàë ÄÑÏ òà ñêëî
(5,6), ñâiòëî-ñiðèé êîëið,
òîðã ìîæëèâèé, 30.000
ãðí. Òåë.0-97-998-17-71.

Ñèðîâèíà
Êóïëþ
Ïóõ, ïåðî. Òåë.0-50-288-45-66.

ÏÎÑËÓÃÈ

Áóõãàëòåðiÿ, àóäèò,
ôiíàíñè
Àóäèòîðñüêà êîíñàëòèíãîâà ôiðìà ïðîïîíóº
âåäåííÿ ïîâíîãî
áóõãàëòåðñüêîãî îáëiêó â
1Ñ, ïîäàííÿ âñiõ çâiòiâ,
âèêîíóº ïðîïëàòè
íåîáõiäíèõ ïëàòåæiâ,
êîíòàêòóº ç
êîíòðîëþþ÷èìè
îðãàíàìè. ßêiñòü
ãàðàíòóºìî. Çàïðîøóºìî
äî ñïiâïðàöi
ïiäïðèºìñòâà ç
áóäü-ÿêîþ ôîðìîþ
âëàñíîñòi òà ÔÎÏiâ.
Òåë.0-97-347-39-10.
Êðåäèòíà äîïîìîãà áåç äîâiäîê,
çàñòàâè òà ïîðó÷èòåëiâ âiä 5.000 äî
500.000 ãðí. Âèâîäèìî ç “÷îðíèõ”
ñïèñêiâ. Äîïîìîãà ïåíñiîíåðàì òà
íåïðàöåâëàøòîâàíèì.
Ñàéò:
eurocredit.nethouse.ua Ëiö. ¹220-2
âiä
24.12.2013
ð.,
ÍÁÓ.
Òåë.:0-95-862-08-55, 0-97-367-04-76.

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

ÏÏ “ÏðîôÁóõÑåðâiñ”ïðîôåñiéíi áóõãàëòåðñüêi
ïîñëóãè, áiëüøå 10 ðîêiâ
ÿêiñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-96-218-97-87,
0-50-258-78-10.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè
Àäâîêàòñüêå áþðî íàäàñòü ïðàâîâó äîïîìîãó
ó ñiìåéíèõ, ñïàäêîâèõ,
òðóäîâèõ, çåìåëüíèõ òà
iíøèõ ñïîðàõ.
Òåë.0-97-569-60-03.

Åêñïåðòè. Áðîêåðè.
Ñòðàõóâàííÿ

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

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

Îõîðîíà òà áåçïåêà

Îõîðîíà ñîáàêàìè
Òåë.0-67-744-51-81.

òåðèòîðié.

Äî âiäîìà ñïàäêîºìöiâ Øèìêîâà
Îëåêñàíäðà Âiêòîðîâè÷à: Ïåðøà
Õìåëüíèöüêà äåðæàâíà íîòàðiàëüíà
êîíòîðà, ïîâiäîìëÿº, ùî ïiñëÿ ñìåðòi
Øèìêîâà Îëåñêàíäðà Âiêòîðîâè÷à
âiäêðèòà
ñïàäêîâà
ñïðàâà.
Òåë.76-35-75.
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: êâàðòèðà
3-êiìíàòíà, 61,6 êâ.ì, çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé,
âóë.Êîñìîíàâòiâ,6, êâ.20. Äàòà òîðãiâ:
02.07.2020ð., î 09:00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹424978
(óöiíåíî
ëîò
¹417805);
äîìîâîëîäiííÿ â ñêëàäi: æèòëîâèé
áóäèíîê ç ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèìè
áóäiâëÿìè, 195,9 êâ.ì, òà äiëÿíêà,
0,25
ãà,
Ê/¹6822486800:02:001:0094,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Ãàâðèëiâöi,
âóë.Êîðíººâà
À.Ï.
(Ëåíiíà),47.
Äàòà
òîðãiâ:
06.07.2020ð., î 09:00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹425623
(óöiíåíî ëîò ¹418732).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

ÀÒ “Àëüôà -Áàíê”, êîä áàíêó
300346, êîä ªÄÐÏÎÓ 23494714,
âòðà÷åíi 12.05.2020 ð ïå÷àòêè:
Ïå÷àòêà “Äëÿ äîãîâîðiâ” Âiääiëåííÿ
“Õìåëüíèöüêå ¹4" - 1 øò.; Ïå÷àòêà
”Äëÿ äîãîâîðiâ ¹2" Âiääiëåííÿ
“Õìåëüíèöüêå ¹4" - 1 øò.; Ïå÷àòêà
”Äëÿ
äîâiäîê"
Âiääiëåííÿ
“Õìåëüíèöüêå ¹4" - 1 øò.; Ïå÷àòêà
”Äëÿ
ïàêåòiâ"
Âiääiëåííÿ
“Õìåëüíèöüêå ¹4" - 1 øò.; Ïå÷àòêà
”Ïðèáóòêîâà-âèäàòêîâà êàñà ¹1"
Âiääiëåííÿ “Õìåëüíèöüêå ¹4" - 1
øò., ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ
íà
iì`ÿ
Ñåðáiíñüêîãî
Àíäðiÿ
Àíàòîëiéîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ
íà
iì’ÿ
Áàãðiÿ
Ìèêîëàÿ
Âàëåíòèíîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ
Âèñîöüêîãî
Àíäðiÿ
Ñòàíiñëàâîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ
Øåâ÷åíêà
Îëåêñàíäðà
Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé
äèïëîì
êâàëiôiêîâàíîãî ðîáiòíèêà, âèäàíèé
ÂÏÓ ¹25 â 2009 ð. íà iì’ÿ Áåâçà
Ñåðãiÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ñåðiÿ ÓÁÄ ¹013061, âiä
8.06.2015 ð. òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè ñåðiÿ ÍÀ ¹651619, âiä
14.12.1999 ð., âèäàíi íà iì’ÿ Ïîïèêà
Îëåêñàíäðà Âiêòîðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.
Ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ
äié ñåði¿ ÓÁÄ ¹120799 íà iì’ÿ
Äèì’ÿí÷óêà Åäóàðäà Îëåêñàíäðîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì ó çâ’ÿçêó ç
âèõîäîì òåðìiíó ïðèäàòíîñòi.

1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè
ïðîäàì

143 000 ãðí. Äóáîâå,
Îáëàñíà ëiêàðíÿ, 16
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë íà 3 ñiì’¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
148 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà,15
êâ.ì,
“êîñìåòèêà”, ñåêöiÿ - íà 4 ñiì’¿,
ãàðÿ÷à
âîäà,
ì/ï
âiêíà.
Òåë.0-97-696-11-25.

149 500 ãðí. Äóáîâå, îáëàñíà
ëiêàðíÿ, 18 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí,
ñàíâóçîë, êóõíÿ íà 4-õ. Òåë.
097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
161 000 ãðí. Âèñòàâêà, “Äóìêà”,
3/5, 17 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé
ñòàí, äóø, ãàðÿ÷à âîäà, ñåêöiÿ - 4
ñiì’¿. Òåë.0-97-696-11-25.
171 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 4/5,
11 êâ.ì. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

218 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
âóë.Ì.Òðåìáîâåöüêî¿,53/1,
ê/ð,
çðó÷íèé ð-í, ïîðÿä øêîëà, ñàäî÷îê,
ìàãàçèíè.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-978-41-64.
228 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 18 êâ.ì,
êàïðåìîíò, äóø, ñåêöiÿ - íà 2 ñiì’¿,
ì/ï âiêíà, äâåði, ïiâäåííà ñòîðîíà.
Òåë.0-97-696-11-25.

200 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, Òðåìáîâåöüêà,
2/9, 20 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí, ñàíâóçîë íà 2 ñiì’¿,
êîìîðà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Öåíòð

204 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 24 êâ.ì,
êàïðåìîíò, ñàíâóçîë íà
2 ñiì’¿. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
208 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà (“Íîâàòîð”), 7/9,
24/18/-, âåëèêà òà ïðîñòîðà êiìíàòà
â áëî÷íié ñåêöi¿ íà 2-õ, ó ñàíâóçëi äóø (ãàðÿ÷à âîäà), ç ðåìîíòîì,
çàëèøàþòü ìåáëi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

1-êiìíàòíi ïðîäàì

368 000 ãðí. Öåíòð, ïðîñòîðà,
êîìôîðòíà, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-884-03-25.

376 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ,
32/-/6, æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
458 000 ãðí. Áiëÿ çóïèíêè, ãàðíèé
ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáëi, ëi÷èëüíèêè,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
614 100 ãðí. Öåíòð, âóë.Øåâ÷åíêà,
7/9, 42 êâ.ì, í/á (Àêàäåììiñòå÷êî),
íåêóòîâà, çäà÷à - ñåðïåíü 2020 ðîêó,
0% êîìiñi¿. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
768 500 ãðí. Öåíòð (ïëÿæ), öåãëà,
í/á, ðåìîíò, 7/10, 41 êâ.ì, iíä/î,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

11 500 ãðí./êâ.ì. Öåíòð, 7/10,
43,2 êâ.ì, ÿêiñíà çäà÷à, º ðiçíi
êâàäðàòóðè òà ïëàíóâàííÿ, âiä
çàáóäîâíèêà,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
12 500 ãðí./êâ.ì. Öåíòð, â
áóäèíêó, ùî áóäóºòüñÿ, ÆÊ “Ãðàíä
Ïàëàñ”,
öiíà
íèæ÷å,
íiæ
ó
çàáóäîâíèêà. Òåë.0-68-414-38-98.

18 200 ãðí./êâ.ì. Öåíòð,
Ïàðêîâà (“Ñîíå÷êî”),
3/10, ãîòîâèé áóäèíîê,
1-, 2-, 3-êiìíàòíi
êâàðòèðè, ðiçíà ïëîùà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ðàêîâå
518
000
ãðí.
Ðàêîâå,
âóë.Äîâæåíêà,
5/9,
36/18/7,5,
çäàíèé áóäèíîê. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
358 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 3/9,
öåãëà, ì/ï âiêíà, øàôà-êóïå, êóõíÿ,
22
êâ.ì,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
409 000 ãðí. Àïòåêà, 30 êâ.ì,
öåãëà, æèòëîâà, íåêóòîâà, çàñêëåíèé
áàëêîí,
ëi÷èëüíèêè.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.

486 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà (“Íîâàòîð”), 9/9,
33/17/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º
òåõïîâåðõ,
çàëèøàºòüñÿ
êóõíÿ.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

19

490 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 5/9, 31/17/7,5,
òåïëà, ç ðåìîíòîì, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
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Âèñòàâêà
400 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
420 000 ãðí. 3/5, 36 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí, ïîðÿä çóïèíêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
461 000 ãðí. Ìåäòåõíiêà, 33 êâ.ì,
áàëêîí,
íåêóòîâà,
“êîñìåòèêà”,
ïëèòêà,
ëi÷èëüíèêè.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.

648 500 ãðí. Äóæå ãàðíèé ñòàí,
çðîáëåíî
ÿêiñíèé
ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ íîâi øàôè-êóïå òà
âìîíòîâàíà êóõíÿ. Òåë.097-740-46-54.

649 000 ãðí. Ïiñëÿ
êàïðåìîíòó,
çàëèøàþòüñÿ âñi íîâi
âìîíòîâàíi ìåáëi, òîðã.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-740-46-54.

Ãðå÷àíè áëèæíi
364 000 ãðí. Íàñîëîäà, 24/-/5,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
378 000 ãðí. Ãðå÷àíè, Îëiìïiéñüêà,
1ê., 5/10, 37 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
432
000
ãðí.
Ãðå÷àíè
(Îëiìïiéñüêà), öåãëà, 4/5, 32 êâ.ì,
ºâðîðåìîò, ìåáëi. Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

432 000 ãðí. Ãðå÷àíè, öåãëà, í/á,
47 êâ.ì, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
íåêóòîâà. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
486
000
ãðí.
Ãðå÷àíè,
âóë.Îëiìïiéñüêà, 38 êâ.ì, 3/9,
íåêóòîâà,
ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

552 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà
âóë. (çóïèíêà), 8/10,
50 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
837 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
“Ïàðêîâèé áóëüâàð”, 49 êâ.ì, ðåìîíò,
ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ãðå÷àíè áëèæíi, Êóð÷àòîâà, 1ê.,
4/9, 32 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

469 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà,
8/9, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëi çàëèøàþòüñÿ, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
472 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó, 3/9,
32/17/7,5, ãàðíèé ñòàí,
çàëèøàþòü ìåáëi íà êóõíi.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
499 998 ãðí. Ñâîáîäè (“Îëiìï”),
2/5, 30 êâ.ì, íåêóòîâà, òåïëà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.096-134-32-15.
Ðiåëòîð BROKER J12.
516 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, çäàíà
íîâîáóäîâà, íåêóòîâà, 40 êâ.ì,
ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áiëÿ çóïèíêè.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
556 000 ãðí. 5/8, 44 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ãàðíå òèõå ìiñöå, ïîðÿä
çóïèíêà. Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð
Áîãäàí.

567 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòåë),
çäàíà í/á, öåãëà, 7/10, 55 êâ.ì,
íåêóòîâà, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
599
000
ãðí.
Çàði÷àíñüêà,
íîâîáóäîâà.
Òåë.067-921-34-61.
Ðiåëòîð Îëüãà.
665 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 8/10, 47/22/12, áóäèíîê
çäàíèé, ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
675 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, 42
êâ.ì, 6/10, íåêóòîâà, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, ÁóäÀëüÿíñ. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

728 000 ãðí. Âèñòàâêà,
3/10, 45/-/13,
êàïðåìîíò. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
731 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå, 1/7, 50 êâ.ì, ðåìîíò, êîòåë,
âèñîêèé
öîêîëü,
êîìiðêà.
Òåë.096-134-32-15. Ðiåëòîð BROKER
J12.

837 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìàçóðà,
5/12, 43 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì, òåïëà
ïiäëîãà, ÿêiñíi ìàòåðiàëè, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, âóë.Ùåðáàêîâà, 4/9,
32/-/7. Òåë.068-202-50-98. Àëüÿíñ
Broker group.

Îçåðíà
388 000 ãðí. Îçåðíà, 2/10, 45
êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, êîòåë,
êîìóíiêàöi¿
ïiäêëþ÷åíi.
Òåë.096-134-32-15. Ðiåëòîð BROKER
J12.
428 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 9/10, 41 êâ.ì, í/á çäàíà,
iäåàëüíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
445 000 ãðí. Îçåðíà (“Àãîðà”),
7/7, 43 êâ.ì, çäàíèé, òåõïàñïîðò,
êîòåë,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà.
Òåë.096-134-32-15. Àëüÿíñ Broker
group.
474 000 ãðí. 37 êâ.ì, íîâîáóäîâà,
ãàðíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

477 000 ãðí. 7/9, 38/-/8, õîðîøà
êâàðòèðà, ãàðíèé ñòàí, ãàðíå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
478 000 ãðí. Àãîðà, 40 êâ.ì,
íåêóòîâà, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëi.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
532
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1/9,
53/22/14, ïðîñòîðà, âèñîêi ñòåëi,
êiìíàòè îêðåìi, òèõèé ñïîêiéíèé äâið.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
556 600 ãðí. Ëiñîãðèíiâåöüêà âóë.,
7/11, 60 êâ.ì, çäàíà íîâîáóäîâà,
êîìóíiêàöi¿,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.
096-134-32-15. Ðiåëòîð BROKER J12.

600 000 ãðí. Êàðìåëþêà
(“Áàðâè”), 6/10,
45/-/12, êàïðåìîíò.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
650 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
8/10, 46 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
âìîíòîâàíà êóõíÿ, iäåàëüíå ìiñöå.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

780 000 ãðí. 74 êâ.ì, 4/10, íà
áåðåçi ði÷êè. Òåë.0-96-514-38-57.

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
945 000 ãðí. Öåíòð, 2ê., 4/11,
íîâîáóäîâà,
ÿêiñíèé
ðåìîíò,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.

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

616 400 ãðí. Êàðìåëþêà,
“Ðàóø”, 0% êîìiñi¿,
2/10, 45,5 êâ.ì, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.0-97-681-37-11.

8 000 ãðí./êâ.ì.
Êàðìåëþêà,5, ÆÊ
“Áàðâè”, ï’ÿòü ïåðøèõ
êâàðòèð.
Òåë.0-97-101-99-29.

690 000 ãðí. Àãîðà, 6/10,
50/-/14, êàïðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà,
çàáóäîâíèê Ðàóø.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi ïðîäàì

700 000 ãðí. Îçåðíà (Àãîðà),
öåãëà, í/á, 40 êâ.ì, ºâðîðåìîíò,
íåêóòîâà, iíä/î. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
737 000 ãðí. Îçåðíà (Àãîðà),
öåãëà, í/á, 40 êâ.ì, 6-é ïîâåðõ,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

745 000 ãðí.
Ëiñîãðèíiâåöüêà, öåãëà,
6/12, í/á çäàíà, 67,4
êâ.ì, íåêóòîâà, iíä/î,
ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ
â 2-êiìíàòíó.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
834 000 ãðí. Îçåðíà, áiëÿ ëiñó,
ðåìîíò, iíä/î, ñàäî÷îê òà øêîëà áiëÿ
áóäèíêó, çðîáëåíî äâi êiìíàòè, ïëþñ
áàëêîí 5 êâ.ì. Òåë.0-68-055-47-78.

Öåíòð
420 000 ãðí. Ïàðê
iì.I.Ôðàíêà, 1/2, 40/-/6,
ãàðíèé ñòàí,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
480 000 ãðí. Öåíòð, êîìôîðòíà,
ïðîñòîðà,
ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-884-03-25.
485 000 ãðí. Öåíòð, 2ê., 4/9, 52
êâ.ì,
íåêóòîâà,
òåðìiíîâî,
ñóïåðïðîïîçèöiÿ. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
500 000 ãðí. Äèòÿ÷èé ñâiò, 47 êâ.ì,
ëi÷èëüíèêè,
íåêóòîâà,
ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.097-412-60-37.
ÀÍ “Ïàðòíåð”.
528 000 ãðí. Öåíòð, Ãàãàðiíà
(“Ìðiÿ”), 3/5, 45/27/6,5, íåêóòîâà,
íà êóõíi ìåáëi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
557 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
(“Ìðiÿ”), 4/5, 43/26/6, ç ðåìîíòîì.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

594 000 ãðí. Öåíòð, 2ê., 5/9, 52
êâ.ì, ÿêiñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíi
ìåáëi. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
650 000 ãðí. Âîäîïðîâiäíà, öåãëà,
52 .ìêâ, “êîñìåòèêà”, íåêóòîâà,
ìåáëi,
ëi÷èëüíèêè.
Òåë.:095-141-20-13,
097-412-60-37.
ÀÍ “Ïàðòíåð”.
675 000 ãðí. Öåíòð (Ôiëàðìîíiÿ),
5/9, í/ï, 50 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, ì/ï
âiêíà, ìåáëi. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

960 000 ãðí. Öåíòð, ïàðê
iì.I.Ôðàíêà, 80/-/15,
êàïðåìîíò, ãàðíèé
çàáóäîâíèê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
215
000
ãðí.
Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ, 7/10, 74
êâ.ì, iíä/î, Ðàóø, 0% êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 400 000 ãðí. Öåíòð, 2/9, 64 êâ.ì,
öåãëà,
óòåïëåíà,
íåêóòîâà,
äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò,
äàõîâà
êîòåëüíÿ,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-50-376-37-88.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.
Öåíòð, 2ê., íîâîáóäîâà çäàíà,
ïiäêëþ÷åíi
âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
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Ðàêîâå
200 000 ãðí. Ðàêîâå, ãóðòîæèòîê
çíàõîäèòüñÿ ó ïðèâàòíîìó ñåêòîði,
“ì/ñ”. Òåë.0-68-173-67-22.
432 000 ãðí. Îêðåìi êiìíàòè,
ñåðåäíié ïîâåðõ, áàëêîí, ãàðíèé
ñòàí, ì/ï âiêíà, óñå ïîðÿä, 46 êâ.ì.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
420 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 3/5,
45/-/6, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
450 000 ãðí. Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ,
æèòëîâà, ñ/â ïëèòêà, íåêóòîâà,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.

550
000
ãðí.
Òåë.0-97-541-33-57.

Ð-í

òàíê.

567 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 4/5, îêðåìi êiìíàòè,
öåãëà, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
572 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 1/9, 50 êâ.ì, í/ï, öåãëà,
æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà. “Ìiñüêå
ÀÍ”. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
607 500 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Iíñòèòóòñüêà, 3/5, 46 êâ.ì, ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
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Çàãîòçåðíî
622 000 ãðí. Öóêðîâèé çàâîä, 2/2,
45 êâ.ì, iíä/î, öåãëà, ì/ï âiêíà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.096-134-32-15.
Ðiåëòîð BROKER J12.

Ðàêîâå
608 000 ãðí. Ðàêîâå, Äîâæåíêà,
7/9, 64/40/8, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè îêðåìi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
841 000 ãðí. Ðàêîâå, 7/9,
64/38/9, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí,
ì/ï
âiêíà,
äâi
ëîäæi¿.
Òåë.096-134-32-15. Ðiåëòîð BROKER
J12.
1 164 500 ãðí. 2ê., 7/10, 65/-/12,
ã/ê, í/á, òåïëà ïiäëîãà, iíä/î,
çàëèøàþòüñÿ óñi ìåáëi òà òåõíiêà,
âiëüíà,
òîðã.
Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.
1 188 150 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
507 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 45/-/14,
ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
çàáóäîâíèê Äiòà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
555 000 ãðí. Ñâîáîäè,
47 êâ.ì, “êîñìåòèêà”,
âìîíòîâàíà êóõíÿ. Öiíà ç
îôîðìëåííÿì.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
636 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà í/á,
56 êâ.ì, 3/10, iíä/î, íåêóòîâà,
øòóêàòóðêà, êîòåë, âäàëå ïëàíóâàííÿ.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
670 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 1/5, 43 êâ.ì, ðîçäiëüíi
êiìíàòè,
ðåìîíò,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

1 117 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà, öåãëà,
6/10, 62 êâ.ì, çäàíà í/á,
ðåìîíò, íåêóòîâà, äâið
çàêðèòîãî òèïó,
ïàðêîìiñöå.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

870 000 ãðí. Îçåðíà,
Êàðìåëþêà, 6/9,
67/34/17, íîâèé áóäèíîê,
ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà
êóõíÿ, â êîðèäîði
øàôà-êóïå, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
1 010 800 ãðí. Îçåðíà, Çàëiçíÿêà,
5/10, 66,7 êâ.ì, í/á, çàêðèòèé äâið, 2
âåëèêèõ áàëêîíè, ìåáëüîâàíà êóõíÿ,
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
1 046 750 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî
(ÒÖ “Àãîðà”), 13/13, 73/-/11,
íîâîáóäîâà ç êàïiòàëüíèì ðåìîíòîì.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

8 000 ãðí./êâ.ì.
Êàðìåëþêà,5, ÆÊ
“Áàðâè”, ï’ÿòü ïåðøèõ
êâàðòèð.
Òåë.0-97-101-99-29.

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
567 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
(ôiëàðìîíiÿ),
3ê.,
50
êâ.ì.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
675 000 ãðí. Öåíòð, 3ê., 63 êâ.ì,
íîâå
ïëàíóâàííÿ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
715 000 ãðí. Öåíòð ìiñòà, áiëÿ
“Ëèáiäü
ïëàçè”,
63
êâ.ì.
Òåë.0-93-545-78-92.

729 000 ãðí. Öåíòð,
3/5, íåêóòîâà, ìåáëi
çàëèùàþòüñÿ, öåãëà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

1 539 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

998 000 ãðí. Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà
âóë., 3ê., 6/10, 95 êâ.ì, íîâîáóäîâà
çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿,
áóäèíîê îáæèòèé. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Îçåðíà

1 282 500 ãðí.
Ìèñëèâñòâî-Ðèáàëüñòâî,
2/16, í/á, ç ðåìîíòîì,
âìîíòîâàíi ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

590 000 ãðí. Äàíà, 52 êâ.ì,
íåêóòîâà, ìåáëi, òåõíiêà, ïîðÿä
ñàäîê, øêîëà, ñåðåäíié ïîâåðõ.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
621 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 5/9, 61 êâ.ì, ãîòóºòüñÿ äî
çäà÷i, 0% êîìiñi¿. Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
1 007 000 ãðí. 8/10, 75/-/12,
íîâîáóäîâà ç êàïiòàëüíèì ðåìîíòîì,
ïîðÿä º âñå. Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

1 485 000 ãðí. Öåíòð, 3/9, 74 êâ.ì,
íåêóòîâà, 3 ëîäæi¿, äèçàéíåðñüêèé
åâðîðåìîíò, iíä./î, ïiäiãðiâ ïiäëîãè,
êîíäèöiîíåð,
4
øàôè-êóïå,
ìåáëüîâàíà, çàëèøàþòüñÿ âñi ìåáëi
òà òåõíiêà. Òåë.0-97-393-94-06.

Äóáîâå
930 000 ãðí. Äóáîâå, Êîçà÷à, 3/5,
60/37/6,5,
òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
650 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 68/-/8,
æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
841 050 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà, 4/10, 77 êâ.ì, í/á,
çäà÷à - I êâàðòàë 2021 ðîêó.
Ïåðåóñòóïêà,
êîìiñiÿ
0%.
Òåë.097-066-88-25. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

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

Îçåðíà
827 000 ãðí. Îçåðíà (Äàíà), öåãëà,
5/9, 82 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, ì/ï âiêíà,
íåêóòîâà, ìåáëi. Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

Ãðå÷àíè äàëüíi
676 000 ãðí. Êóð÷àòîâà (“Âîñòîê”),
4/5, 61/37/8,4, áóäèíîê öåãëÿíèé,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, îêðåìèé
âõiä. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

Âèñòàâêà
798
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, 3/5, 66/38/9, ãàðíèé
ñòàí, êàïðåìîíò, ìåáëi íà êóõíi òà ïî
êâàðòèði
çàëèøàþòü
çà
äîìîâëåíiñòþ, âäàëå ïëàíóâàííÿ,
óòåïëåíà ç çîâíi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Êíèæêiâöi
900 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
6 êì äî öåíòðó ìiñòà,
äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó
40 ñîòîê, âñi êîìóíiêàöi¿,
àñôàëüòîâàíà äîðîãà.
Òåë.0-97-308-14-58.
1 620 000 ãðí.
áóäèíîê,
ãàðàæ,
“âðåì’ÿíêà”,
Òåë.0-68-429-71-49.

Êíèæêiâöi,
ñàðàé,
êðèíèöÿ.

Äóáîâå

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

513 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Êóð÷àòîâà âóë., 3ê., 63 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, òåðìiíîâî.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

750 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Îëiìïiéñüêà âóë., 8/9, 65/35/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
790 000 ãðí. 3/10, 88 êâ.ì,
äåøåâøà íîâîáóäîâà â ìiñòi, çäàíà òà
çàñåëåíà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

540
000
ãðí.
Ðàêîâå,
òðàíñôîðìàòîðíèé
çàâîä,
ãëèíîáèòíèé, æèòëîâèé, 2 âõîäè,
“âðåì’ÿíêà”, ãàðàæ, çàòèøíå ìiñöå.
Òåë.0-98-575-85-06.

730
000
ãðí.
Äóáîâå,
âóë.Êîðîëåíêà, 50 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
êàíàëiçàöiÿ, 5,5 ñîò., õîðîøå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-249-27-78.

Ãðå÷àíè áëèæíi

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

Çäàì ïîäîáîâî

Ðàêîâå

280 500 ãðí. Îõîðîíà, 2 òåëåôîííi
ëiíi¿, ì/ï âiêíà, ñêëÿíi äâåði, ãðàíiòíi
ïiäâiêîííÿ, 2 äæàêóçi, áàñåéí 10 ì.
Òåë.0-67-381-72-27.
675 000 ãðí. Öåíòð, ÷àñòèíà
áóäèíêó 38,2 êâ.ì, 3 êiìíàòè, âñi
êîìóíiêàöi¿, ãàðàæ, ïiäâàë, º
ãðÿäêà. Òîðã. Òåë.0-97-867-14-28.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë
375 000 ãðí. Ð-í öóêðîçàâîäó,
ïiâáóäèíêó, öåãëÿíèé, 30 êâ.ì,
æèòëîâèé, äiëÿíêà 2 ñîò., âñi
êîìóíiêàöi¿
â
áóäèíêó,
òîðã.
Òåë.067-381-74-27.

Çàãîòçåðíî
1 200 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
170 êâ.ì, 4 êiìíàòè, êàäàñòðîâèé
íîìåð
6810100000:06:001:0227.
Òåë.0-67-932-02-10.
1 200 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 4
êiìíàòè,
êàäàñòðîâèé
íîìåð
6810100000:06:001:0227.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-932-02-10.

Ðóæè÷íà
560 000 ãðí. Ðóæè÷íà, 64 êâ.ì,
öåãëà, ãàç, âîäà, ñâiòëî, 6,7 ñîòîê.
Òåë.0-67-312-34-32.
594 000 ãðí. Ðóæè÷íà, 70 êâ.ì,
äà÷íèé áóäèíîê, ïðèäàòíèé äëÿ
ïðîæèâàííÿ, 12 ñîò., êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
990 000 ãðí. Ðóæè÷íà, ð-í
“Ïiâäåííî¿ Áðàìè”, 180 êâ.ì, âñi
êîìóíiêàöi¿, êðèíèöÿ, ïîãðiá, ñàðàé,
ãàðàæ.
Ìîæëèâèé
îáìií.
Òåë.0-97-786-57-28.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
2 000 000 ãðí. Áóäèíîê â
çàòèøíîìó ìiñöi, ìiæ
òðîëåéáóñíèì ïàðêîì i
îçåðîì, 2,5 ïîâ.,
150 êâ.ì, óñi çðó÷íîñòi,
11 ñîò., ñàä, ãîðîä,
ïîãðiá, êðèíèöÿ, 2
ñàíâóçëè, ìåòàëåâà
îãîðîæà. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-713-98-17.

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

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

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

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

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

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

Çäàì äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè

!!! Äâîì ïîðÿäíèì õëîïöÿì.
Òåë.0-63-668-72-54.
2 êiìíàòè, íà 4-5 ëiæêî-ìiñöü, íà
2 ëiæêî-ìiñöÿ. Òåë.0-97-475-06-50.
5 õâ âiä çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó, äëÿ
äiâ÷èíè, âñi çðó÷íîñòi, Wi-Fi, 2.000
ãðí. Òåë.0-96-454-21-23.
Âèñòàâêà, “Òåìï”, äiâ÷àòàì, íà
ïiäñåëåííÿ, 1.200 ãðí./ç ëþäèíè.
Òåë.0-68-042-84-19.
Âiçüìó äiâ÷àò íà ïiäñåëåííÿ, âñi
çðó÷íîñòi. Òåë.0-67-922-09-85.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà êâàðòèðó.
Òåë.0-67-286-70-59.
Âiçüìó íà êâàðòèðó àêóðàòíîãî
õëîïöÿ. Òåë.0-68-300-40-17.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò.
Òåë.0-97-289-58-66.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷èíó ÷è
õëîïöÿ. Òåë.0-96-604-67-05.
Âiçüìó
íà êâàðòèðó îäíó
äiâ÷èíó, ÿêà ïðàöþº. Òåë.63-26-23.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó äiâ÷èíó.
Òåë.0-97-432-76-30.
Âiçüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâiêà.
Òåë.0-67-604-78-69.
Âiçüìó ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ íà
êâàðòèðó,
äî
25
ðîêiâ.
Òåë.0-97-605-77-63.
Âiçüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó,
êiìíàòà â 3-êiìíàòíié êâàðòèði.
Òåë.0-98-880-89-35.
Âiçüìó õëîïöÿ íà ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-97-787-51-28.
Ãîòåëü “Ïîäiëëÿ”, îõàéíié äiâ÷èíi,
ìåáëi, iíòåðíåò. Òåë.0-98-585-20-34.
Ãðå÷àíè äàëüíi, äëÿ ïðàöþ÷î¿
æiíêè
àáî
äiâ÷èíè.
Òåë.0-63-664-83-52.
Äëÿ äâîõ õëîïöiâ, ÿêi ïðàöþþòü.
Àáî
ñiìåéíî¿
ïàðè.
Òåë.068-511-41-16.
Äëÿ
äâîõ
õëîïöiâ.
Òåë.0-98-832-88-18.
Äëÿ äâîõ, òðüîõ ëþäåé, ìîæëèâî ñòóäåíòiâ. Òåë.0-97-442-19-95.
Äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-97-084-72-42.
Äëÿ îäíiº¿ äiâ÷èíè, õîðîøi óìîâè,
ïîìiðíà öiíà. Òåë.0-67-922-09-62.
Äóáîâå,
800
ãðí.
Òåë.0-68-271-71-07.
Äóáîâå, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
àáî äâîõ äiâ÷àò. Òåë.0-67-251-30-87.
Åëåêòðîíiêà, íà ïiäñåëåííÿ, äëÿ
îäíiº¿ äiâ÷èíè. Òåë.0-98-202-64-06.
Çàãîòçåðíî,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-777-28-29.
Çàãîòçåðíî,
äëÿ
õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-175-27-57.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ äâîõ
õëîïöiâ
àáî
÷îëîâiêiâ.
Òåë.0-67-759-66-22.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ñàíâóçîë íà 2
ñiì’¿, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.000 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Iíñòèòóòñüêà, 2 ëiæêî-ìiñöÿ äëÿ
þíàêiâ, º âñå, 1.500 ãðí./êîæíå.
Òåë.0-96-619-30-98.
Iíñòèòóòñüêà,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-67-934-29-22.
Êóïðiíà, âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöiâ. Òåë.067-905-52-35.
Ëüâiâñüêå øîñå, âåëèêà êiìíàòà,
äëÿ äâîõ ëþäåé. Òåë.068-031-79-00.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ äiâ÷èíè, â
îêðåìó êiìíàòó. Òåë.0-67-951-01-43.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ õëîïöiâ.
Òåë.0-68-028-55-42.
Ìiñüêà ëiêàðíÿ, äâîì äiâ÷àòàì,
áåç ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-67-255-78-83.
Íà ïiäñåëåííÿ, äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè. Òåë.0-96-375-70-50.
Îàçèñ, â 3-êiìíàòíié êâàðòèði,
ºâðîðåìîíò, Iíòåðíåò, íà 2 ëiæêà,
1.500 ãðí./ëiæêî-ìiñöå + ê/ï, áåç
ãîñïîäàðÿ,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-67-383-23-91,
0-66-451-12-89.
Îëiìïiéñüêà,
äëÿ
æiíêè.
Òåë.0-68-202-61-18.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.
Ìîëîäiæíà,7,
äëÿ
äiâ÷èíè,
ç
ãîñïîäàðêîþ. Òåë.0-68-745-55-12.
Ð-í àâòîðèíêó, çäàì êiìíàòó
÷îëîâiêàì.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-697-90-90.

Ðàêîâå,
äëÿ
õëîïöÿ.
Òåë.0-98-880-89-35.
Ðóæè÷íà, êiìíàòà ó ïðèâàòíîìó
áóäèíêó. Òåë.0-96-001-50-02.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå,8,
äëÿ æiíêè, ÿêà ïðàöþº, îêðåìà
êiìíàòà. Òåë.0-98-279-34-47.
Òàíê, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ õëîïöiâ,
çi çðó÷íîñòÿìè. Òåë.0-96-882-73-25.
Òåðíîïiëüñüêà, äëÿ õëîïöiâ.
Òåë.0-67-287-98-36.
Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð, “Ëèáiäü-Ïëàçà”, îêðåìà
êiìíàòà, äiâ÷èíi. Òåë.0-96-365-70-05.
Öåíòð,
ç
ãîñïîäàðêîþ.
Òåë.0-68-172-35-72.
Öåíòð, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði, äëÿ äiâ÷èíè àáî æiíêè.
Òåë.0-97-404-90-40.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà, ìåáëi,
ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê,
2.000 ãðí. Òåë.0-98-731-68-96.
Öåíòð,
Îùàäáàíê,
îõàéíié
äiâ÷èíi, ìåáëi, òåõíiêà, Iíòåðíåò.
Òåë.0-98-585-20-34.

1-êiìíàòíi
Áëèçüêî
äî öåíòðó, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 4.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.
Áëèçüêî
çóïèíêà,
äóæå
êîìôîðòíà òà çðó÷íà êâàðòèðà,
ìåáëi, òåõíiêà, 2.600 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-67-191-88-96.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
âóë.Ùåðáàêîâà
(“Ñiëüïî”), íîâèé áóäèíîê, iíä/î,
êàïðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.500 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Âèñòàâêà, ïîëiêëiíiêà ¹2, ìåáëi,
æèòëîâèé
ñòàí,
2.500
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãîòåëü “Ïîäiëëÿ”, òåïëîìåðåæà, º
ìåáëi òà õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíêà. Òåë.0-63-647-37-31.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì. Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
äàëüíi,
“Âîñòîê”,
ìîëîäié ñiì’¿ áåç äiòåé, ÿêi
ïðàöþþòü.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-965-03-67.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, íîâèé áóäèíîê, iíä/î,
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
5.000 ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

Äóìêà, êâàðòèðà-ñòóäiÿ,
ïîâíiñòþ îáëàøòîâàíà.
Òåë.0-67-755-05-58.
Åëåêòðîíiêà, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.0-93-163-20-99.
Åëåêòðîíiêà, êàïðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, ïîâíiñòþ
îáëàøòîâàíà. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-161-68-48.
Çàãîòçåðíî, ç ìåáëÿìè, ÷àñòêîâî
ïîáóòîâà òåõíiêà. Òåë.0-67-336-83-72.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
âóë.Ïðèáóçüêà, “êîñìåòèêà”, ìåáëi.
Òåë.0-63-647-37-31.
Iíñòèòóòñüêà,
iíä/î,
ìåáëi,
îêðåìèé âõiä ç ïðèáóäîâè, ïàðêîâêà,
ìàéäàí÷èê, ìàãàçèíè, 4.500 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-98-481-53-73.
Êàïiòàëüíèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3.500
ãðí. Òåë.0-63-946-24-81.
Íîâèé
áóäèíîê,
êàïðåìîíò,
iíä/î,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.500
ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 55 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê,
iíä/î, êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà,
4.800
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Îçåðíà, í/á, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
òåëåâiçîð, 3.500 ãðí. + ê/ï,
òåðìiíîâî. Òåë.0-97-681-37-11.
Îçåðíà, ð-í ÍÂÊ ¹28, “ñòóäiÿ”,
õîðîøèé ñòàí, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíà, º äóøîâà êàáiíà,
3.000
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.0-68-202-22-50.
Îçåðíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.: 0-96-478-62-93,
0-68-555-86-31, 0-67-285-42-25.

Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà (Ôiëàðìîíiÿ),
2/5, 30/17/6, íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí,
ìåáëi.
Äëÿ
ïîðÿäíèõ
êâàðòèðàíòiâ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà (ôiëàðìîíiÿ),
æèòëîâèé ñòàí, áåç ìåáëiâ, º êóõîííi
ìåáëi,
2.600
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, íà òðèâàëèé
òåðìií, 3.200 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Áiëÿ Öåíòðó, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà
çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-68-949-65-77.
Âèñòàâêà
(êîñòüîë),
ðåìîíò,
iíä/î,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.0-63-647-37-31.
Âèñòàâêà,
50
êâ.ì,
öåãëà,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, äëÿ
ïîðÿäíèõ
ëþäåé,
3.900
ãðí.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, Ìèðó ïðîñïåêò, íîâèé
áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, 4.500 ãðí.
Òåë.0-97-698-35-13.
Âèñòàâêà, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,
4.500 ãðí. + ê/ï, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ãðå÷àíè áëèæíi, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, 4.500 ãðí. + ê/ï (ñóáñèäiÿ).
Òåë.0-97-681-37-11.
Äóáîâå (ïîøòà), öåãëà, 50 êâ.ì,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Çàãîòçåðíî, º ìåáëi, ïîáóòîâà
òåõíiêà,
áîéëåð,
êîíäèöiîíåð.
Òåë.0-68-953-86-45.
Çàði÷àíñüêà, êàïiòàëüíèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 5.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Çàði÷àíñüêà,
ìåáëi,
äîáðèé
æèòëîâèé
ñòàí,
õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.500
ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Êàì’ÿíåöüêà
(Ôiëàðìîíiÿ),
êîñìåòè÷íèèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
3.500 ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Êàì’ÿíåöüêà, “êîñìåòèêà”, º
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
3.200
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Ìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â äîáðîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.500
ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ðàêîâå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.000 ãðí. + ê/ï,
“Ìiñüêå ÀÍ”. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Òåðíîïiëüñüêà, áiëÿ çàâîäó
“Íîâàòîð”, ïîñåðåäíèêiâ ïðîõàííÿ
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-68-387-55-81.
Öåíòð (Åëåêòðîíiêà), öåãëà, 3/9,
50 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà,
4.500
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Öåíòð, áiëÿ “Ôàìiëi¿”, â êâàðòèði º
âñÿ òåõíiêà òà âñi ìåáëi, êàïðåìîíò.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà (“Ìðiÿ”), 1/5,
45
êâ.ì,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð,
Ñâîáîäè
(ÖÓÌ),
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà,
5.000
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

3-êiìíàòíi òà áiëüøå
Áiëÿ iíôåêöiéíî¿ ëiêàðíi,
3-êiìíàòíà, íà òðèâàëèé
òåðìií, äëÿ ïîðÿäíî¿
ñiì`¿. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-63-443-43-84.
Çàãîòçåðíî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, äëÿ ñiìåéíèõ, 4.000
ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, 3-êiìíàòíà
êâàðòèðà, áiëÿ øêîëè ¹7, 2/5,
“õðóùîâêà”,
áåç
ìåáëiâ,
íà
òðèâàëèé òåðìií, ïîðÿä øêîëà,
ñàäî÷îê, çóïèíêà, àïòåêà, 4.500 ãðí.
+
ê/ï.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-202-97-13.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Öåíòð,
Âîäîïðîâiäíà,
2/10,
90/45/-, âåëèêà, ïðîñòîðà êâàðòèðà,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, òèõèé äâið, â áóäèíêó
ìàãàçèí. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ

Áóäèíêè

2 700 ãðí. Çîëîòèé êîëîñ (ìàñèâ),
ãàðàæ 24 êâ.ì, âèñîêèé, º îãëÿäîâà
ÿìà, êiìíàòà âiäïî÷èíêó, åëåêòðèêà.
Òåë.0-67-307-86-17.
9 000 ãðí. Ìåòàëåâèé, áåç ìiñöÿ,
ðîçiáðàíèé,
âiäìiííèé
ñòàí.
Äîïîìîæó
ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-67-923-36-93.
28 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-381-11-31.
40 000 ãðí. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç
ìiñöÿ, òîðã. Òåë.0-97-572-06-44.
60 000 ãðí. Ðàêîâå, ìåòàëåâèé, ç
äîêóìåíòàìè. Òåë.0-67-722-87-08.
75 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, ç
ïiäâàëîì, óòåïëåíèé, ïåðåðîáëåíèé
äàõ. Òåë.0-96-349-15-15.
100 000 ãðí. Òåìï (ìàñèâ),
íàâïðîòè òåëåâåæi, êàïiòàëüíèé, áëîê
8,
áîêñ
117,
ïiäâàë,
òîðã.
Òåë.0-96-568-54-73.
115 000 ãðí. Êóð÷àòîâà âóë.,
êiíöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà, ìàñèâ
“Òàâðiÿ”,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-67-728-91-55.
135 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
öåãëà, º ïîãðiá. Òåë.0-67-602-22-17.
147 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,41/1
(êîñòüîë), ê-â “Àãðîâiê”, 24 êâ.ì,
âèñîòà âîðiò 2,5 ì, îãëÿäîâà ÿìà,
ïiäâàë
(âèñîòà
2,2
ì).
Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð Îëåêñié.
150 000 ãðí. Ðèáàëêî âóë., ïiä áóñ,
20
êâ.ì.
º
îãëÿäîâà
ÿìà.
Òåë.0-68-172-13-39.
190 000 ãðí. Ìàñèâ “Îçåðíèé-6",
ïiä ìiêðîàâòîáóñ, ïðÿìèé çà¿çä, º
ïiäâàë. Òåë.0-97-567-10-66.
190 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä
(òàíê), öåãëÿíèé, íà äâà àâòîìîáiëi,
ÿìà, ïiäâàë. Òåë.0-97-604-86-65.
200 000 ãðí. Ðå÷îâèé ðèíîê,
âóë.Ãåîëîãiâ, º öîêîëüíèé ïîâåðõ,
îõîðîíà, ìîæëèâiñòü äîáóäîâè
2-ïîâåðõà,
òîðã.
Òåë.0-96-437-98-12.
378
000
ãðí.
Öåíòð,
âóë.Ïàðêîâà,6/2, ãàðàæíèé áîêñ, 24
êâ.ì, åëåêòðèêà, ðåìîíò, ðîëåòè,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi, “âðåì’ÿíêà”.
Òåë.0-68-412-93-02.
Ãðå÷àíè
äàëüíi,
“Âîñòîê”,
÷àñòèíà áóäèíêó, ìîëîäié ñiì’¿ áåç
äiòåé,
ÿêi
ïðàöþþòü.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-965-03-67.
Ãðå÷àíè,
ç-ä.
“Íèâà”,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, ðåìîíò,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä.
Òåë.0-97-526-42-57.
Äóáîâå, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñi
ìåáëi, çðó÷íîñòi, îêðåìèé âõiä,
îïàëåííÿ. Òåë.0-98-935-40-63.
Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè. Òåë.0-97-508-06-13.
Çà ìiñòîì, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-97-508-06-13.
Êóïðiíà, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè. Òåë.0-96-114-71-15.

Ëåçíåâå, áóäiâåëüíèì
áðèãàäàì, çàðîáiò÷àíàì,
îêðåìèé áóäèíîê, ìåáëi,
òåõíiêà, ïàðêiíã. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-018-29-82.
Ïîëüîâèé
ïðîâóëîê,11,
“âðåì’ÿíêà” çi âñiìà çðó÷íîñòÿìè äëÿ
äâîõ õëîïöiâ, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê.
Òåë.0-97-942-29-05.
Ñòàðèé
àåðîäðîì,
÷àñòèíà
áóäèíêó,
îêðåìèé
âõiä,
âñi
çðó÷íîñòi,
1
êiìíàòà,
êóõíÿ.
Òåë.0-68-589-96-99.
Õîòîâèöüêîãî, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
äiâ÷àò
àáî
ñiì’¿.
Òåë.0-67-191-29-56.

Çíiìó

Êiìíàòè
Êiìíàòó
àáî
Òåë.0-68-271-71-07.

“âðåì’ÿíêó”.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî 2, 3-êiìíàòíó. Îðåíäíà ïëàòà
ðåìîíò
êâàðòèðè.
Òåë.0-96-398-45-50.

Áåçêîøòîâíî äîïîìîæåì
î øâèäêî òà âèãiäíî
çäàòè â îðåíäó Âàøó
êâàðòèðó. “Ìiñüêå ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Îçåðíà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
Çàði÷àíñüêà,
Iíñòèòóòñüêà,
ñiì’ÿ
òåðìiíîâî
îðåíäóº
êâàðòèðó,
ìåáëüîâàíó
òà
ç
òåõíiêîþ.
Ðîçãëÿíåìî âñi âàðiàíòè. Áàæàíî ç
îôîðìëåííÿì
äîãîâîðó.
Òåë.0-97-084-38-36, Êîëÿ.

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó,
òåðìií.
Áåç
Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî 3-êiìíàòíó,
òåðìií.
Áåç
Òåë.0-63-946-24-81.

íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.
íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.

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

íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.

Áóäèíêè
Äóáîâå,
Òåë.0-97-758-19-72.

“âðåì’ÿíêó”.

Êóïëþ

Êiìíàòè
Ó âëàñíèêà. Àáî “ìàëîñiìåéêà”.
Òåë.0-97-541-33-57.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó, Âèñòàâêà, 2 àáî 3
ïîâåðõ,
öåãëà,
ó
âëàñíèêà.
Òåë.0-67-680-88-59.
Äëÿ ñåáå, öiêàâèòü êâàðòèðà â
áóäèíêó
çà
àäðåñîþ:
âóë.×êàëîâà,20/1.
Öiíà
çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-67-613-10-04.
Äóáîâå, íå ó âiääàëåíîìó ìiñöi,
âòîðèííèé ðèíîê, âiä âëàñíèêà.
Òåë.0-68-360-74-38.
Ìîëîäà ñiì’ÿ ïðèäáàº êâàðòèðó çà
ãîòiâêó. Òåë.0-98-053-54-33.

2-êiìíàòíi
Ìîëîäà ñiì’ÿ ïðèäáàº êâàðòèðó çà
ãîòiâêó. Òåë.0-98-053-54-33.

3-êiìíàòíi
Ìîëîäà ñiì’ÿ ïðèäáàº êâàðòèðó çà
ãîòiâêó. Òåë.0-98-053-54-33.

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

Çäàì
Ãåîëîãiâ. Òåë.0-67-191-34-27.

Çíiìó
Îçåðíà,
çíiìó
Òåë.0-98-037-58-72.

ãàðàæ.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

125 000 ãðí. Äóáîâå, òîâàðèñòâî
“Ìðiÿ”, 10 ñîòîê, íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-614-20-01.
160 000 ãðí. “Êâàíò” ìàñèâ,
öåãëà, ç ãàðàæåì, 6,5 ñîòîê, ãîðîä
4,5 ñîòêè, êîëîäÿçü, ñâiòëî, êàìií,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-97-515-20-18.
190 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, ïîðó÷
îçåðî, ëiñ, 60 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 8 êì
âiä ìiñòà. Òåë.0-67-495-16-00.
280 000 ãðí. Öàðñüêå îçåðî, 9
ñîò., öîêîëü ïiä áóäèíîê, ç
áóäiâåëüíèì âàãîí÷èêîì, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä. Òåë.0-67-859-87-86.

325 000 ãðí. Çà
Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”, âóë.
Ïiâíi÷íà,215, äà÷íà
äiëÿíêà ç áóäèíêîì, 6
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ãàç
òà ñâiòëî ïðîâåäåíi.
Òåë.0-67-775-64-08.
648 000 ãðí. Ëåçíåâî,
Ëiñîâà, 90 êâ.ì, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 215 000 ãðí. Êàðïiâöi, Âèøíåâà,
125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi, äà÷íèé
áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8 ñîò.,
19 ñîò. çàãàëüíà. Òåë.0-67-381-11-31.

50 000 ãðí. Çà êîòåäæíèì
ìiñòå÷êîì “Ãðóçåâèöÿ”, 12 ñîòîê,
ïðèâàòèçîâàíà. Òåë.0-96-947-50-95.
50 000 ãðí. Ðàêîâå, 6 ñîòîê.
Òåë.0-96-975-53-66.
54 000 ãðí. Çà Ðàêîâå, 12 ñîòîê.
Òåë.0-50-587-80-00.
55 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 10 ñîòîê,
ðiâíà. Òåë.0-67-336-83-72.
60 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 6 ñîòîê,
íà äiëÿíöi º äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷åê,
êðèíèöÿ, ïëîäîâi äåðåâà, ïîðÿä
çóïèíêà. Òåë.0-93-039-84-02.
100 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà,
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-98-726-27-71.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, íà
ïî÷àòêó, ìàñèâ “Ìåäèê”,6 ñîòîê
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
120 600 ãðí. Äðóæáà (ñàäîâå
òîâàðèñòâî), 0,06 ãà, íà òåðèòîði¿ º
“âðåì’ÿíêà” ç ïiäâàëîì, ãàðàæ,
àëüòàíêà, ïëîäîâi äåðåâà, ñâiòëî,
òîðã. Òåë.067-401-06-38.
150
000
ãðí.
Ðàêîâå,
çà
êëàäîâèùåì, 12 ñîòîê, ðiâíà,
÷îðíîçåì, ïëîäîâi äåðåâà, º áóäêà.
Òåë.0-97-314-16-01.
200 000 ãðí. Áóäiâåëüíèê ìàñèâ, çà
Êíèæêiâöÿìè, 9 ñîò., êóòîâà, ãàç,
ñâiòëî, êðèíèöÿ, âàãîí÷èê, óòåïëåíèé
öåãëîþ. Òåë.0-67-802-47-25.
216 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 11
ñîòîê,
ïîðÿä
ëiñ
òà
îçåðî.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
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”.
459
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
âóë.Ãîíòè,79, äiëÿíêà 10 ñîòîê, ðiâíà,
íà âóëèöi º ìîæëèâiñòü ïðîâåäåííÿ
ãàçó òà åëåêòðèêè, ôàñàä äiëÿíêè 50
ì, º ìîæëèâiñòü áóäiâíèöòâà áóäèíêó,
ìiñöå íà ñàä àáî ãîðîä, º ñòðóìîê. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-933-65-69.
1 890 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ñòåëüìàõà,54, 4 äiëÿíêè ïî öiíi 1
(íà êîæíié äiëÿíöi êàäàñòðîâèé
íîìåð), çàãàëüíà ïëîùà 40 ñîòîê +
ãîðîä íà 20 ñîòîê, “âðåì’ÿíêà”,
òåõïàñïîðò, ïiäâåäåíå ñâiòëî, ïðîºêò
íà ãàç, ñàä, êðèíèöÿ, ñêëàä, òåðèòîðiÿ
îãîðîäæåíà ìåòàëîïðîôiëåì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-933-65-69.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

57 000 ãðí. Äóáîâå, â öåíòði
ìàñèâà,
6
ñîòîê.
Òåë.0-96-437-98-12.
60 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, 10 ñîò.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-67-251-01-50.
65 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 12 ñîòîê,
ïiä
çàáóäîâó,
ñàäîê.
Òåë.0-67-928-11-54.
77 700 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Íàäiÿ-3", ãàç, ñâiòëî ïîðÿä,
îñòàííÿ
çóïèíêà
òðàíñïîðòó,
òåðìiíîâî. Òåë.0-67-602-22-17.
85 000 ãðí. Âåòåðàí-2 (ìàñèâ), 8,5
ñîò., êîëîäÿçü, ñâiòëî. Òåë.:76-28-94,
067-283-59-20.
100 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ-3, ïåðåä
êîòåäæàìè,
6
ñîòîê.
Òåë.0-97-176-41-88.
100 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 20
ñîòîê. Òåë.0-97-475-06-50.
114 000 ãðí. Ëiäiÿ (ñàäiâíè÷èé
êîîïåðàòèâ),
8
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-98-614-20-01.
124 000 ãðí. Ìàëèíè÷i, 8 êì âiä
ç-äó “Êàòiîí”, çåìåëüíà äiëÿíêà 21
ñîòêà, ïiä çàáóäîâó, º ìîæëèâiñòü
ïiäâåäåííÿ ñâiòëà, ãàçó i òåëåôîííèõ
êîìóíiêàöié, óñi äîêóìåíòè. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-292-43-74.
137 000 ãðí. Îëåøèí, 10 ñîòîê,
÷åðåç äîðîãó âiä ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè,
òîðã. Òåë.0-96-437-98-12.
150 000 ãðí. Áóäiâåëüíèê (ìàñèâ),
âóë.Ïîëüîâà,8, 10 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-96-799-43-14.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà, 25
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
200 000 ãðí. Äóáîâå, âiä çóïèíêè
100 ì, áiëÿ îçåðà, 6 ñîòîê, ãàç, âîäà,
ôóíäàìåíò, òîðã. Òåë.0-98-838-09-45.

200 000 ãðí. Öàðñüêå
îçåðî, ìàñèâ “Êîëîñ” , 6
ñîò., êàäàñòðîâèé
¹6825089600:03:004:000
8, Äåðæàâíèé àêò, ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.0-96-466-17-26.

245
000
ãðí.
Ðóæè÷íà,
âóë.Ðiçäâÿíà,
10
ñîòîê,
ïiä
áóäiâíèöòâî,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-614-20-01.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
297 000 ãðí. Îëåøèí, 15 ñîòîê.
Òåë.0-68-113-52-01.
300 000 ãðí. 3 êì âiä òåëåâèøêè,
ðàéîí îáëàñíîãî ÌÍÑ, 20 ñîòîê, â
äåðæðåºñòði. Òåë.0-97-595-21-33.
350 000 ãðí. Òðîëåéáóñíèé ïàðê,
âóë.Çîðÿíà, 17/1, 10 ñîòîê, ïiä
iíäèâiäóàëüíå
áóäiâíèöòâî
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãàç, ñâiòëî,
êîìóíiêàöi¿
ïîðó÷.
Òåë.0-67-276-46-08.
600 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
âóë.Þâiëåéíà,80,
5
ñîò.
Òåë.0-98-810-47-22.
690 000 ãðí. Ðóæè÷íÿíñüêå (ÑÒ),
28 ñîòîê, áiëÿ ñòàâêà, ãàðíå ìiñöå,
åëåêòðèêà, âîäà òà ãàç, ïîðó÷ æèâóòü
ëþäè. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
810 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, ìàñèâ
“Ìîëîäiæíèé” (5 õâ. âiä êiíöåâî¿
Îçåðíî¿), êîìóíiêàöi¿ ïîðó÷, äiëÿíêà
ïðàâèëüíî¿
ôîðìè.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 296 000 ãðí. Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà äëÿ
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 30
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
5 000 ãðí./ñîòêà. Øóìiâöi, 25
ñîòîê,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-322-74-75.
5 400 ãðí./ñîòêà. Ðóæè÷íà,
Âiííèöüêà òðàñà, çåìëÿ ÎÑÃ, 2,9 ãà.
Ôàñàäíà äiëÿíêà. Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

Áóäèíêè ïðîäàì

90 000 ãðí. Öåãëÿíèé, ãàç,
îïàëåííÿ, âîäà, ñåïòèê, º êàìií, âiêíà
ì/ï, êîëîíêà íà ïîäâið’¿, ëiòíÿ êóõíÿ
i ñàðàé öåãëÿíi , 85 ñîòîê çåìëi, ñàä,
çóïèíêà áiëÿ áóäèíêó, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüèé. Òåë.0-98-820-12-04.
100 000 ãðí. Iâàíêiâöi, 5 êì âiä
ìiñòà, áóäèíîê. Òåë.0-97-394-75-89.
110 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi,
öåíòð, ãëèíîáèòíèé, ðåìîíò, ïðèáóäîâè, ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45
ñîò., òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
250 000 ãðí. Øóìiâöi, 5 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 10õ6, ñàä, 36
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
ïðèâàòèçîâàíèé.
Òåë.0-97-322-74-75.
330
000
ãðí.
Ìèêèòèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 2 ñàðà¿, ë/ê,
öåãëà, ãàç, âîäà, ïðèâàòèçîâàíî, 50
ñîòîê, ñàä, òîðã. Òåë.096-355-78-44.
370
000
ãðí.
Îëåøèí,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 7 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, õëiâ öåãëÿíèé, 25 ñîòîê.
Òåë.0-97-044-01-36.
400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé, îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç, âîäà, 20
ñîòîê ãîðîäó. Òåë.0-67-951-03-09.
450 000 ãðí. Ìàëà Êîëèáàíü,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, âóë.Ñàäîâà,34,
öåãëÿíèé 10õ10ì, æèòëîâèé, ãàç áiëÿ
áóäèíêó, º ïðîåêò, ñàðàé 5õ14ì,
ãàðàæ, ë/ê, êðèíèöÿ, 25 ñîò.
Òåë.0-98-642-85-74.

24

ÎÁËÀÑÒÜ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

450
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.
480 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, 86 êâ.ì,
ñàä, ãîðîä, 43 ñîòêè, êðèíèöÿ,
åëåêòðèêà, ãàç, âîäîãií, 3 êóá.ì
ñåïòèê. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
480
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ãàðàæ, ëiòíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãðiá, êðèíèöÿ, ñàäîê,
25 ñîòîê. Òåë.0-67-953-21-80.
540 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 16
ñîòîê, íà ïî÷àòêó ñåëà, òîðã.
Òåë.0-67-769-50-26.
587 400 ãðí. Îëåøèí, ÷àñòêîâî
æèòëîâèé, 150 ìåòðiâ äî çóïèíêè,
óòåïëåíèé, º ïiäâàë, ìîëîäèé ñàäîê,
ñàðàé, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàðíi
ñóñiäè.
Òåë.:0-63-875-95-40,
0-98-383-86-19.
600 000 ãðí. Îëåøèí, öåãëÿíèé,
ïðèáóäîâè, çåìëÿíèé ïîãðiá, 2
êðèíèöi, 25 ñîòîê, ïîðÿä çóïèíêà,
ìàãàçèí òà ði÷êà. Òåë.0-67-727-38-02.
700 000 ãðí. Êîïèñòèí, öåíòð, 100
êâ.ì, 45 ñîòîê, º ìiñöå ïiä çàáóäîâó,
ãàç,
ãîñïáóäiâëi,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-68-113-58-70.
1 026 000 ãðí. Äàâèäêiâöi, 206
êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, çåìëÿ, º
ñóñiäè, öåíòð ñåëà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

35
000
ãðí.
Ìàíiâöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, ãàç, âîäà,
ãîðîä, ïðèáóäîâè. Äåòàëüíiøå çà
òåë.:0-98-056-72-67.
100 000 ãðí. Ñòàðèé Îñòðîïiëü,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé
ð-í,
3-êiìíàòíà êâàðòèðà, ãàç, âîäà,
ãîðîä.Äåòàëüíiøå
çà
òåë.:0-98-056-72-67.
110 500 ãðí. Þçií, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í, 2-êiìíàòíà êâàðòèðà, ãàç, ñâiòëî,
îïàëåííÿ, 47,7 êâ.ì, ñàíâóçîë, ãàðíèé
ñòàí. Òåë.0-96-443-10-63.

170 000 ãðí. Ñòàðà
Ñèíÿâà, 1-êiìíàòíà
êâàðòèðà íà äðóãîìó
ïîâåðñi 2-ïîâåðõîâîãî
áóäèíêó, iíäèâiäóàëüíå
ãàçîâå îïàëåííÿ,
öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ëîäæiÿ, êîìîðà, 5 õâèëèí
õîäüáè äî öåíòðó
ìiñòå÷êà, ðèíêó,
àâòîñòàíöi¿, ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.0-67-101-29-32.
180
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, 3-êiìíàòíà, 46
êâ.ì,
2/2,
ãàç,
iíä/î,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ñîíÿ÷íà, ñóõà, º ñàðàé,
ãðÿäêà, 30 õâ. åëåêòðè÷êîþ âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-68-013-52-23.

Áóäèíêè ïðîäàì

5
000
ãðí.
Äîâãàëiâêà,
Áiëîãiðñüêèé
ð-í.
Òåë.0-97-861-90-88.
24
000
ãðí.
Ðiäêîäóáè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ãîñïáóäiâëi, 10 ñîòîê ãîðîäó, òîðã.
Òåë.0-67-198-86-59.
40
000
ãðí.
ßðîñëàâêà,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 35 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê. Òåë.0-68-039-08-69.
55 000 ãðí. Áåðåæàíêà, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé
+
äiëÿíêà
ïiä
çàáóäîâó,
ñàðàé,
ïîãðiá,
ñïîëó÷åííÿ àâòîáóñ òà åëåêòðè÷êà,
0,5 ãà. Òåë.0-96-534-95-52.
60
000
ãðí.
Ïàðõîìiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, óòåïëåíèé, ñâiòëî,
25 ñîòîê. Òåë.0-96-649-58-15.
75
000
ãðí.
Íàôòóëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãàçèôiêîâàíèé,
ãîñïïðèáóäîâè,
25
ñîòîê.
Òåë.0-68-639-43-07, ïiñëÿ 19.00.
80
000
ãðí.
Áóáíiâêà,
Âîëî÷èñüêèé
ð-í,
õëiâ,
ë/ê,
êðèíèöÿ, 2 ïîãðåáè, ãàç, áiëÿ
ñòàâêà.
Òåë.:0-96-172-68-95,
0-96-598-29-66.
80
000
ãðí.
Áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé,
20
êì
ì.Õìåëüíèöüêèé, äiëÿíêà 20 ñîò.,
öåãëÿíèé õëiâ. Òåë.0-93-466-18-27.
80
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, ñàðàé, ãàç, âîäà,
ñâiòëî, 25 ñîòîê, 30 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî. Òåë.0-98-582-44-92.
100 000 ãðí. Âiéòiâöi, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, áóäèíîê, ãàç òà âîäà ïîðÿä,
ãîðîä, 20 ñîòîê. Òåë.067-476-54-05.
120
000
ãðí.
Ïåòðàøiâêà,
Âiíüêîâåöüêèé
ð-í,
öåãëÿíèé,
ãîñïîäàðñüêi ñïîðóäè, 50 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-97-445-35-65.

125
000
ãðí.
Êîðæiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, 27 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 40 ñîòîê, ïîãðiá,
ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîðó÷ ëiñ,
îçåðà, ði÷êà. Òåë.0-50-587-80-00.
125
000 ãðí. Êîðæiâöi, º
ñïîëó÷åííÿ àâòîáóñîì òà ïîòÿãîì,
äiëÿíêà 35 ñîòîê, ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ñàä,
ïîðÿä
ëiñ,
ði÷êà.Òåë.
0-50-587-80-00.
130 000 ãðí. Ìîëîìîëèíöi,
îáêëàäåíèé ÿêiñíîþ öåãëîþ, 4 êiì.,
ãàçîâå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé òà
êðèíèöÿ ç öåãëè, âåðàíäà, ñàä.
Òåë.0-98-830-62-80.
140
000
ãðí.
Ñìîòðè÷,
Äóíàºâåöüêèé ð-í, öåíòð, 64 êâ.ì, 6
ñîòîê ãîðîäó, ïiäâåäåíèé ãàç òà âîäà,
ñàðàé,
êîíâåêòîðè,
ñàä.
Òåë.0-66-925-78-95.
140
000
ãðí.
Ñìîòðè÷,
Äóíàºâåöüêèé ð-í, öåíòð, 64
êâ.ì, 6 ñîòîê ãîðîäó, ïiäâåäåíèé
ãàç, âîäà ïiäâåäåíà äî ë/ê,
ñàðàé, äâà êîíâåêòîðè, ïîäâið’ÿ
âåëèêå,
ñàä
íåâåëèêèé.
Òåë.0-66-925-78-95.
165 000 ãðí. Âèùi Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ñàðàé,
ïîãðiá,
ãàðàæ,
47
ñîòîê,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-97-544-99-61.
175
000
ãðí.
Áàëàìóòiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 1-ïîâ., öåãëÿíèé,
ïiä äà÷ó, º ñâiòëî, ãàç ïîðÿä, 15 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-67-836-66-07.
175
000
ãðí.
Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, õëiâ, ïîãðiá, ãàç,
ñâiòëî,
ãîðîä
25
ñîò.
Òåë.0-97-977-34-05.
176
000
ãðí.
Êàøòàíiâêà,
Êàì’ÿíåöüêèé ð-í, Áàêîòà, 73 êâ.ì,
àâòîíîìíå îïëàííÿ, ãîñïîäàñüêi
áóäiâëi, ë/ê, ñàðàæ, ãàðàæ ïiä áóñ,
ïîðó÷
ð.Äíiñòåð,
ñàä,
ñòàâîê.
Òåë.0-97-608-56-31.
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.
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.
230
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, âóë.Ïóøêiíà,
öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, îäíîïîâåðõîâèé,
5
êiìíàò,
40
ñîò.
çåìëi.
Òåë.0-67-905-51-07.
230
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.
250
000
ãðí.
Ãîëîõâàñòè,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãàðíèé ñòàí,
ïðèâàòèçîâàíèé,
25
ñîò.
Òåë.0-98-476-80-65.
250
000
ãðí.
Íåìè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
öåíòðàëüíà
âóëèöÿ, ãëèíîáèòíèé, ïiä ïëèòêîþ,
ëiòíÿ êóõíÿ òà “âðåì’ÿíêà” öåãëÿíi,
êðèíèöÿ, ãàç, 35 ñîò., ïîðÿä ç
äiëÿíêîþ íåâåëèêà ði÷êà. Òîðã.
Òåë.0-97-218-82-66.
260
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêîãî ð-íó, ãàðíå ìiñöå.
Òåë.0-96-975-53-66.
270 000 ãðí. Äóíà¿âöi ñòàíöiÿ,
æèòëîâèé, âîäà, ãàç, 2 ïîãðåáè,
ãàðàæ, ñàðàé, ë/ê, êðèíèöÿ, 12
ñîòîê,
ñàä,
ìåáëi.
Òåë.0-96-125-27-33.
270 000 ãðí. Äóíà¿âöi, æèòëîâèé
áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî,
ïîðÿä ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-97-991-57-15.
280
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ëiòíÿ
êóõíÿ, 40 ñîò. ãîðîäó, çàãàëüíà
ïëîùà 60 ñîò., º ãàç, êðèíèöÿ.
Òåë.0-97-271-27-64.
330 000 ãðí. Ïèðîãiâöi, áóäèíîê,
85 êâ.ì, öåãëà, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí,
öåíòð ñåëà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê,
ìàãàçèí. Òåë.0-68-033-97-16.
340 000 ãðí. Ëîçîâå, Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, óñi çðó÷íîñòi,
ñâåðäëîâèíà, ãàðàæ, ãîñïáóäiâëi, 10
ñîò., òîðã. Òåë.0-67-799-96-98.
350 000 ãðí. Æèëèíöi, ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 70 êâ.ì, öåãëÿíèé,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïîäàðñüêi
ïðèáóäîâè,
25
ñîòîê
çåìëi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12 ì, ñàðàé,
ãàðàæ ç ÿìîþ, ë/ê, 2 ïîãðåáè,
æîìîâà ÿìà, ñàä, êðèíèöÿ, ãàç, 50
ñîòîê,
ñàäèáà
êóòîâà,
òîðã.
Òåë.:0-96-238-00-99,
0-67-492-07-60.

625 000 ãðí. Ìàêiâ,
Äóíàºâåöüêèé ð-í,
1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê,
ëiòíÿ êóõíÿ, ïîãðiá,
êðèíèöÿ, ãàç, ñâiòëî,
28 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-67-490-24-42.

432
000
ãðí.
Ñàòàíiâ,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, âóë.Â.Õàðêóöè,3,
2 êiìíàòè, 49 êâ.ì, 5/5, ìåáëi,
ðåìîíò, ñ/â ðîçäiëüíèé, ïîðó÷
ñàíàòîðié, òîðã. Òåë.068-033-76-50.
810 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíiâ (â
ìåæàõ ìiñòà), 111 êâ.ì, 15,2 ñîò.
çåìëi, äîïîìiæíi áóäiâëi, ïiäâàë, 5
êiìíàò, º çðó÷íîñòi, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-97-489-14-31.

Îôiñè
Ïðîäàì

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

Öåíòð, îêðåìå
2-ïîâåðõîâå ïðèìiùåííÿ,
1250 êâ.ì àáî 650 êâ.ì,
óñi êîìóíiêàöi¿, ïàðêiíã,
öiëîäîáîâèé òðàôiê, ïiä
IT-îôiñè, êîâîðêiíã,
ãîòåëü.
Òåë.0-96-577-38-89.
Öåíòð,
ïåðåõðåñòÿ
âóë.Êàì’ÿíåöüêà òà âóë.Ãàãàðiíà,
îêðåìà áóäiâëÿ, 3 ïîâåðõè, ïî 80 êâ.ì
êîæíèé, îôiñíèé ðåìîíò, ìåáëi,
ñàíâóçîë, ëi÷èëüíèê íà êîæíîìó
ïîâåðñi îêðåìèé, ïiä øòàá, êëiíiêó,
ìîâíi êóðñè, 170/150/150 ãðí./êâ.ì,
áåç
êîìiñi¿.
Âëàñíèê.
Òåë.0-67-382-28-09.
Öåíòð, ïðèìiùåííÿ 20 êâ.ì ç
ìåáëÿìè ïiä îôiñ, 30 êâ.ì ïiä ñêëàä
òà 55 êâ.ì âiëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Òåë.0-98-173-73-30.

50 000 ãðí. Áàõìàòiâöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 25 ñîòîê,
ãàç, ñâiòëî. Òåë.097-977-34-05.

81 000 ãðí. Ðóæè÷íà
(êðóã), ãàðíå ìiñöå, 7
ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
100 000 ãðí. Äåðàæíÿ, Õìåëüíèöüêèé ð-í, âóë.Ø.Àëåéõåìà, áiëÿ ñòàâêà,
10 ñîòîê. Òåë.0-96-078-32-99.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.

Öåíòð, ïðèìiùåííÿ âiä
10 äî 45 êâ.ì, ïiä îôiñ,
øâåéíèé öåõ, ðåìîíò
âçóòòÿ, ñêëàä òà iíøå.
Òåë.0-67-381-11-70.

300 000 ãðí. Íîâà
Óøèöÿ, äà÷à íåäàëåêî
âiä öåíòðó, îäíîïîâåðõîâèé áóäèíîê, 5 êiìíàò,
80 êâ.ì, 14 ñîòîê, ñàäîê,
êðèíèöÿ.
Òåë.067-383-56-28.

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

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Âiçüìó â îðåíäó çåìëþ
âiä 5 äî 10 ãà â
Õìåëüíèöüêié îáëàñòi,
äëÿ âèðîùóâàííÿ
ñiëüãîñïêóëüòóð.
Ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿ â
óñié îáëàñòi. Îïëàòà çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-101-29-32.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.

Îáìií

Áóäèíîê(Äóíà¿âöi
ñòàíöiÿ,
æèòëîâèé, âîäà, ãàç, 2 ïîãðåáè,
ãàðàæ, ñàðàé, ë/ê, êðèíèöÿ, 12
ñîòîê,
ñàä,
ìåáëi)
=
1(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.0-96-125-27-33.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Áóäèíêè ïðîäàì
Âåëèêèé Áîáðèê,
Êðàñíîïiëüñüêèé ð-í,
100 êâ.ì, 3 êiìíàòè +
êóõíÿ + âåëè÷åçíà
êîìîðà, ñàíâóçîë i âàííà
â áóäèíêó, ë/ê íå
âèõîäÿ÷è ç äîìó, ãàç,
êàíàëiçàöiÿ, âîäà, âñå
öåíòðàëiçîâàíå,
ïðåêðàñíèé, äîãëÿíóòèé
äâið ç àñôàëüòîì i
òðàâîþ.
Òåë.0-95-735-04-14.

Êàì’ÿíåöüêà,70, âñi
äîêóìåíòè, 60,5 êâ.ì,
1.750.000 ãðí. Àáî îáìií
íà 3-êiìíàòíó + Ä.
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-96-819-18-07.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì

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

Çäàì
Àäìiíiñòðàòèâíèé öåíòð
ìiñòà, 2 ïðèìiùåííÿ:
52 òà 17 êâ.ì, 1-é
ïîâåðõ, ïiä îôiñ,
ìàãàçèí, àïòåêó, iíøå.
Òåë.0-97-417-93-37.
Ãðóøåâñüêîãî âóë., 2/3, 15 êâ.ì,
îôiñ,
ðåìîíò.
4.500
ãðí.
Òåë.096-134-32-15. Ðiåëòîð BROKER
J12.

Åëåêòðîíiêà, îôiñíèé
öåíòð, îêðåìå
ïðèìiùåííÿ, ôàñàä, 3-é
ïîâåðõ, 60 êâ.ì, îêðåìèé
âõiä, ïiä áiçíåñ òà iíøå.
Ðåìîíò, âñi êîìiíiêàöi¿,
ïàðêiíã, çðó÷íà
iíôðàñòðóêòóðà.
Òåë.:0-68-866-98-90,
78-33-22.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

Çàãîòçåðíî, 180 êâ.ì, 120 êâ.ì,
1-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, ðåìîíò,
ïàðêiíã, ïiä îôiñ, ìàéñòåðíþ, iíøå.
Òåë.0-67-297-93-63.
Çàði÷àíñüêà (“Äóìêà”), 2/5, 70
êâ.ì, îôiñ, ç ðåìîíòîì, õîðîøå
ìiñöå. 9.100 ãðí. Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

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

Çàði÷àíñüêà,
25-32 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
60 êâ.ì, îõîðîíà,
Iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.

“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
êîìîðà, ñàíâóçîë, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com ID 13323834.
Òåë.0-67-382-79-90.

Çäàì
Ìèðó
ïðîñïåêò,
íàâïðîòè
ïîëiêëiíiêè ¹2, ÷àñòèíà ìàãàçèíó.
Òåë.0-67-738-72-19.

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

“Âàæiëü”, êîíòåéíåð, 18 êâ.ì,
15.000
ãðí.
Òåë.0-97-513-83-11,
Ìèðîñëàâ.
“Åâåðñëi”, öåíòðàëüíèé ðÿä,
êiîñê,
ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.0-97-566-36-06.
Êiîñê, ðå÷îâèé ðèíîê, àëåÿ ìiæ
Ñòàðèì i Íîâèì ðèíêîì, ðÿä 37, ìiñöå
13. Òåë.0-68-674-73-74.

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

Ïðîäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Êiîñê
íà
öåíòðàëüíîìó
ïðîäîâîëü÷îìó
ðèíêó.
Òåë.0-67-309-23-47.
Öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâèé ðèíîê
“Êîîïåðàòîð”, ïàâiëüéîí “Æèâà
ðèáà”, êiîñê ¹25, º ñâiòëî, âîäà.
Òåë.0-96-206-15-51.

Çäàì
(ðå÷îâèé ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êiîñê, ðÿä 3,
ìiñöå
14.
Àáî
ïðîäàì.
Òåë.0-67-380-96-76.
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“Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
öåíòðàëüíèé ïðîõiä,
êiîñê êóòîâèé, ð.51, ì.16.
Òåë.0-67-382-00-84.
“Åâåðñëi”, êiîñê, ð."ª", ì.8. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-97-260-05-93.

“Çîëîòà àëåÿ”, ð.1,
êîíòåéíåð 141, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-98-540-50-04.

Ñêëàäè: 1000 êâ.ì,
550 êâ.ì, ïiä ãóðòîâó
òîðãiâëþ ïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè àáî ïiä
çáåðåæåííÿ, êðèòà ðàìïà,
îõîðîíà, òà ïðèëåãëà
òåðèòîðiÿ,
âóë.Øåâ÷åíêà,68.
Òåë.0-67-678-03-44.

Íîâèé ðèíîê,
“Ïîäiëëÿ-2", êîíòåéíåð,
ð.9, ì.2, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-96-270-25-10.

Iíñòèòóòñüêà,14, êiîñêè â îðåíäó:
8 êâ.ì, 12 êâ.ì, 30 êâ.ì, 40 êâ.ì.
Òåë.0-96-362-49-08.
Öåíòðàëüíèé
ïðîäîâîëü÷èé
ðèíîê, â îâî÷åâîìó ïàâiëüîíi, ìiñöå ç
õîëîäèëüíîþ âiòðèíîþ, 4,6 êâ.ì.
Òåë.0-67-437-93-34.

Êóïëþ êiîñê íà âóëèöi
Ãåîëîãiâ.
Òåë.0-97-777-07-81.

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

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Çäàì

Âèñòàâêà, îêðåìå ïðèìiùåííÿ, 6
êâ.ì. Òåë.0-67-978-57-74.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

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

Audi

Ñòàðèé àåðîäðîì, ïðèìiùåííÿ
50-60
êâ.ì,
íàïiâïiäâàëüíå
ïðèìiùåííÿ 50 êâ.ì, ïiä ñêëàä,
âèðîáíèöòâî. Òåë.0-96-636-47-95.
Öåíòð, äâà ãàðàæi ïiä ìàéñòåðíþ.
Òåë.0-67-377-15-75.
Øèíîìîíòàæ ç îáëàäíàííÿì â
îðåíäó,
5.000
ãðí.
Òåë.0-96-770-36-47.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)

Êóïëþ

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Ëåãêîâi ïðîäàì

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè, iíøå
Ïðîäàì

Daewoo

Ïðîäàì

Ford
Ôîðä Ñiºðà, 2,0I DOHC ïiñëÿ ê/ð,
ÃÁÎ-4, íîâi çàäíi àìîðòèçàòîðè,
ïåðåäíi òà çàäíi êîëîäêè, ïåðåäíi
ãàëüìiâíi äèñêè, ïåðåáðàíà õîäîâà,
ãiäðàâëi÷íà ðåéêà, íîâèé àêóìóëÿòîð,
50.920 ãðí. Òåë.0-97-813-45-27.

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

Ãðå÷àíè, 180 êâ.ì, ïiä
ñêëàä àáî ìàéñòåðíþ.
Òåë.0-67-383-88-29.
Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäñüêi, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-67-381-29-29.

Iíñòèòóòñüêà,
ïðèìiùåííÿ 225 êâ.ì, ïiä
øâåéíèé öåõ àáî
áóäü-ÿêèé iíøèé áiçíåñ.
Òåë.:0-67-790-45-98,
0-67-384-48-58.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ â îðåíäó,
250 êâ.ì, 350 êâ.ì, ãàðíî
óòåïëåíi, 380 Âò,
ñàíâóçîë.
Òåë.067-380-00-40.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê
å,
ãàðíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
20
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.
Ïðèìiùåííÿ
ïiä
ñêëàäè/âèðîáíèöòâà, à òàêîæ ïiä
àâòîìèéêó: 185 êâ.ì, 90 êâ.ì, 42 êâ.ì,
36 êâ.ì. Ïðèºìíi äîãîâiðíi öiíè.
Òåë.0-96-374-80-90.

Ðèíîê “Ïàí Êàáëóê”,
âóë.Ãåîëîãiâ,2, ñêëàäè:
54 êâ.ì, 100 êâ.ì, 200
êâ.ì.
Òåë.:0-97-392-00-02,
66-44-33.
Òðóäîâà, ïðèìiùåííÿ 150 êâ.ì,
ìîæëèâî,
÷àñòèíàìè.
Òåë.0-67-779-93-77.

Àóäi-100 Êâàäðî, 1987 ð.â., 4õ4,
ìîæëèâî íà ç/÷, 10.000 ãðí.
Òåë.0-67-382-22-92.

Äåó Ëàíîñ, 1,5, ãàç/áåíçèí,
“iäåàë”, 39.500 ãðí. Òåë.096-934-56-82.

Çàãîòçåðíî, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ,
1000
êâ.ì,
âñi
êîìóíiêàöi¿,
ïàðêóâàííÿ,
ïiä’¿çä,
îõîðîíà. Òåë.0-67-672-04-04.

Çäàì

ÇÀÇ
ÇÀÇ Òàâðiÿ, ïiêàï, 2004 ð.â.,
ãàç/áåíçèí, 27.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-382-22-92.

Honda
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ â îðåíäó,
100 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-00-40.
Ïiâäåííî-Çàõiä, íåçàâåðøåíå áóäiâíèöòâî, +
çåìåëüíà äiëÿíêà 40 ñîò.
Òåë.0-67-380-00-40.

Îáëàñòü, Óêðà¿íà,
çà êîðäîíîì
Ïðîäàì

Õîíäà Öiâiê, 1996 ð.â., 1,5I,
çåëåíèé ìåòàëiê, 286 ò.êì, ãàðíèé
äîãëÿíóòèé
ñòàí,
ãàðàæíå
çáåðiãàííÿ, 109.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-039-23-09.

Kia
Êià, â ãàðíîìó ñòàíi,
1,6 äèçåëü, 2008 ð.â.,
óíiâåðñàë, ãàðíà
êîìïëåêòàöiÿ,
êðó¿ç-êîíòðîëü,
êëiìàò-êîíòðîëü, ïiäiãðiâ
ñèäiíü, åêîíîìíà.
Òåë.0-97-133-53-49.

Peugeot

Íîâà Óøèöÿ, öåíòð,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ
400 êâ.ì (öîêîëüíèé
ïîâåðõ + 1-é ïîâåðõ).
Òåë.0-68-149-76-82.

Ïåæî-405,
1987
ð.â.,
1,9,
ãàç/áåíçèí, ÷îðíèé, íà ïîâíîìó
õîäó, ñòàí çàäîâiëüíèé, 33.000 ãðí.
Òåë.0-96-269-84-77.

Ïèëèïêiâöi,
Íîâîóøèöüêèé ð-í,
öåíòð ñåëà, ìàãàçèí
“Îáîëîíü”, 2-ïîâåðõîâå
ïðèìiùåííÿ, 400 êâ.ì.
Òåë.0-67-383-56-28.

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, 26.000
ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á5, 1997
ð.â., 1,8Á/Ã, çåëåíèé, 110.000 ãðí.
Òåë.0-97-977-34-05.

Çäàì
Âiíüêiâöi, öåíòð,
ïðèìiùåííÿ 120 êâ.ì,
âñi çðó÷íîñòi, ïiä
ìàãàçèí, êàôå.
Òåë.0-97-613-74-10.
Ñòóô÷èíöi,
9
êì
âiä
Õìåëüíèöüêèé,
2
áîêñè
(áåç
ïåðåãîðîäêè), 2 ÿìè, 55 êâ.ì, h=2,5
ì, 380 Â, ïiä ÑÒÎ, iíøå.
Òåë.067-420-47-34.

Volkswagen

ÂÀÇ
ÂÀÇ-11113 (“ÎÊÀ”), 2004 ð.â.,
ãàðíèé
ñòàí,
ïiñëÿ
ðåìîíòó,
àêóìóëÿòîð, øèíè íîâi, 54.000
ãðí.Òåë.0-97-964-15-19.
ÂÀÇ-2106, 1988 ð.â., íà õîäó,
áåæåâîãî êîëüîðó, ãàç/áåíçèí,
25.000
ãðí.,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-267-30-04.
ÂÀÇ-2109, ãàðíèé ñòàí, 61.400
ãðí., òîðã. Òåë.0-98-306-27-49.

ÃÀÇ

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷-2141, 1991 ð.â., êîëið
ñiðèé,
21600
ãðí.
Òåë.0-99-041-21-65.

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.â., ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-98-860-50-70.
Àâòîâèêóï
áóäü-ÿêèõ ìàðîê,
äîðîãî, ó ðîáî÷îìó ñòàíi, äî 2017
ð.â. Òåë.0-67-646-05-17.

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ
ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó
ñòàíi, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-98-483-32-32,
0-63-016-22-55.
Àâòîâèêóï. Êóïëþ âàøå àâòî
äîðîãî, äî 2016 ð.â., ìîæëèâî
íåðîçìèòíåíi. Òåë.0-68-780-11-23.
Âèêóï
àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

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

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Äðîáàðêà ñiííà, 3.000 ãðí.
Òåë.0-96-749-93-04.
Êóëüòèâàòîð ïðóæèííèé, 2,20 ì,
íàâiñíèé äî Ò-25, Ò-40, 2-êîðïóñíèé
ïëóã
äî
Ò-25,
15.000
ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
Ìîëîòàðêà
ÌÇÖ-4Â,
âèð-âî
Ïîëüùà, 1978 ð.â., 12.500 ãðí.
Òåë.0-97-438-17-66.
Ïëóã ëiâèé, 3-êîðïóñíèé, ç
áîðîíîþ
òà
ïåðåïëóæíèêàìè,
18.000 ãðí. Òåë.0-97-597-96-42.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

Ñêóòåð
Õîíäà, 2007
âiäìiííè
ñòàí,
7.500
Òåë.0-98-878-08-93.

ð.â.,
ãðí.

Âîäíèé òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Êàòåð, 4,6õ1,2, ç ïðè÷iïîì äëÿ
éîãî
ïåðåâåçåííÿ,
äâèãóí
“Åâåíðóäå”, Áåëüãiÿ, 25 ê.ñ, 89.000
ãðí., òîðã. Òåë.:0-67-476-90-31,
0-67-261-37-88, Îëåêñàíäð.

Ïðè÷åïè, òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè
Ïðîäàì
ÃÀÇåëü,
âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 2006 ð.â.,
ãàç/áåíçèí, 110.000 ãðí., òîðã. Àáî
îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.

Âàíòàæiâêè
Ïðîäàì

ÊàìÀÇ-5320, 1980 ð.â., 95.000
ãðí. Òåë.0-68-121-70-14.

Òðàêòîðè
Ïðîäàì

Êóëüòèâàòîð,
7.000
ãðí.
Òåë.0-67-382-22-92.
Ìiíi-òðàêòîð,
ñàìîðîáíèé,
65.000 ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
ÌÒÇ-82,
95.000
ãðí.
Òåë.0-68-517-73-67.
Ò-25À, 1992 ð.â., ãàðíèé ñòàí, íîâà
ãóìà, ñòàðòåð, àêóìóëÿòîð, 130.000
ãðí. Òåë.0-97-924-27-48.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

Êîìáàéíè
êàðòîïëåçáèðàëüíi
“Àííà”, ïðåñ-ïiäáèðà÷i
ðiçíèõ ìàðîê,
òðàêòîðè Ò-25,
ÌÒÇ-82, ïëóãè îáîðîòíi,
iíøà ñ/ã òåõíiêà,
Ïîëüùà.
Òåë.:0-97-474-22-11,
0-97-474-22-72.

IÔÀ, áîðòîâèé, ãàðíèé ñòàí, ç
äîêóìåíòàìè,
25.000
ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
Ïðè÷iï,
äî
òðàêòîðà,
îäíîìiñòíèé, ñàìîñêèä, 25.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-382-22-92.

Îðåíäà, ïðîêàò
àâòî

Ìîòîáëîê = åëåêòðîâåëîñèïåä.
Òåë.0-68-203-86-74.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Àâòîõiìiÿ, ìàñòèëà
òà ïàëüíå
Ïðîäàì
Äî
âàíòàæiâêè,
iíîìàðêè,
ðîçïîäiëü÷èé âàë, 5.000 ãðí.
Òåë.0-98-121-40-10.
Iíîìàðêà, ãîëîâêà áëîêó, 3.000
ãðí. Òåë.0-98-121-40-10.

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i
Ïðîäàì

Ôîðä Ìîíäåî, ñèäiííÿ, 2 øò., 600
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
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Ìåðñåäåñ Âiòî, äèñêè R-15, 250
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

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

äîìêðàò.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

Ãóìà, 195/65/R15, 4 øò., 1.600
ãðí. Òåë.0-97-977-34-05.

Êóïëþ
Âàíòàæíi äèñêè âñiõ ðîçìiðiâ.
Òåë.0-96-181-57-29.
Âàíòàæíi øèíè âñiõ ðîçìiðiâ.
Òåë.0-96-181-57-29.

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ
Ïðîäàì

Áàëîíè, ëåãêi, ìåòàí, 9 øò., 500
ãðí./øò. Òåë.0-67-380-14-95.
Ãåíåðàòîð
äëÿ
àâòîáóñiâ,
âàíòàæíèõ àâòî “ÊÀÒÅÊ Ã2876",
14Â,
90À,
1.800
ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.
Äîìêðàò ãiäðàâëi÷íèé, 12 ò,
ðàäÿíñüêèé,
700
ãðí.
Òåë.0-97-261-79-50.

Iíøå

Ïðîäàì òàëü, ðó÷íà (ëåáiäêà),
ïåðåñóâíà, âàíòàæîïiä’ºìíiñòü 3,2 ò,
íîâà, çi çáåðåæåííÿ, 3.200 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî
Ìîñêâè÷-412, âñi ç/÷, âiä 80
ãðí. Òåë.0-67-700-64-58.
Ìîñêâè÷, ñòóïèöi, 2 øò., 250
ãðí./øò. Òåë.0-67-242-37-74.
Îïåëü Êàäåò, äâèãóí 1,6, äèçåëü, ç
êîðîáêîþ, ó ãàðíîìó ñòàíi, 12.200
ãðí. Òåë.0-68-013-54-20.
Ïåðåäíi ñòóïèöi äî Çàïîðîæöÿ,
600 ãðí. Òåë.0-68-026-89-95.

Äî âàíòàæiâîê

Äî òðàêòîðiâ

ÃÀÇ-51, çàäíié ìiñò, ç ðåñîðàìè òà
ðàìîþ,
6.000
ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
ÃÀÇ-53, êiëüöÿ ïîðøíåâi, øèðîêi,
âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, 3 êîìïëåêòè, 500
ãðí./êîìïëåêò. Òåë.0-67-380-14-95.
ÃÀÇåëü, ãîëîâêà áëîêó, 16
êëàïàíiâ,
4.500
ãðí.
Òåë.0-98-121-40-10.
ÇIË, ïàëèâíèé áàê, íà 170 ë, íîâèé, 1.300 ãðí. Òåë.067-727-03-82.
ÊàìÀÇ, äèñê ùåïëåííÿ, ùå ÑÐÑÐ,
700 ãðí. Òåë.0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ,
äèôåðåíöiàë,
òîáòî
ïîðîñÿ, ðåäóêòîðà, ùå ÑÐÑÐ, 2.687
ãðí. Òåë.0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ, íîâi ïîðøíi 8, i ãiëüçè 4,
äî äâèãóíà, ùå ÑÐÑÐ, 5.374 ãðí, öiíà
çà âñå. Òåëåôîíóéòå: 0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ, ïàëèâíèé áàê, íà 170 ë,
íîâèé, 1.300 ãðí. Òåë.067-727-03-82.
ÊàÌÀÇ, ïðîâîäêà, â-âî ÑÐÑÐ,
1.350 ãðí. Òåë.0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ, ïðîâîäêà, âèðîáíèöòâî
ÑÐÑÐ, 630 ãðí. Òåë.0-67-444-82-95.

Êîâøi äî ÌÒÇ, ÞÌÇ, 2 øò.,
10.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.

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

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ
Îïåëü Âåêòðà, 1996 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Îïåëü
Ñiíàòîð,
ïî
ç/÷.
Òåë.0-67-300-56-50.
Ðåíî Ëàãóíà, 1998 ð.â., 2,0,
áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

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

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

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî, øèíîìîíòàæ

Àâòîñèãíàëiçàçiÿ.
Êñåíîí.
Ìóçèêà, Ñêëîïiäiéìà÷i. Ïðîäàæ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Ðåìîíò.
Òåë.0-97-976-19-23.
Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, çàìiíà
åëåìåíòiâ
êóçîâà,
ðèõòóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-333-35-96.

Òþíiíã

Òîíóâàííÿ àâòîìîáiëiâ. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-67-423-88-28.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò

Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Ðåíî Ìàñòåð, 1,5 ò, 10 êóá.ì,
ìiñòî, îáëàñòü, Óêðà¿íà, âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ. Òåë.0-96-006-41-92.
Ôîëüêñâàãåí
Ò-4,
âàíòàæîïàñàæèðñüêèé,
÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-96-790-78-01.

Äî 3 ò
Âàíòàæíi òà
ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ ïî
Óêðà¿íi òà çà êîðäîí,
âàíòàæ äî 2 ò, äî
7 ïàñàæèðiâ.
Òåë.0-98-529-17-27.

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, 7 ò, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Äîñòàâêà ïiñêó, ùåáåíþ,
ðîç÷èíó,
âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-97-430-87-12.
ÊàìÀÇ
(ñàìîñêèä)
÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-67-377-19-94.
Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, áîðòîâèé,
2,20õ4,30,
÷åêàº
ïðîïîçèöié.
Òåë.0-67-729-54-60.

