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Подорожчали
біометричні
паспорти: скільки
вони тепер коштують

В Україні знову подорожчали біометричні паспорти.
З 1 січня вартість ID-картки зросла на дев’ять гривень, а «закордонного» – на 39 гривень. Однак біометричний паспорт
громадянина перший раз надалі видають безоплатно. Про
це розповіли представники Державної міграційної служби
України.
За їх інформацією, біометричні паспорти здорожчали, бо
державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна»
встановило нові ціни на їх бланки. Причиною стало підвищення вартості сировини та матеріалів для їх виробництва.
Натомість ціни адміністративних послуг з видачі біометричних паспортів не зазнали змін.
Отож, з 1 січня діють такі ціни на паспорти громадянина України (ID-картка):
• видається вперше – безплатно;
• до 20 робочих днів – 372 гривні, з яких 126 гривень становить вартість адмінпослуги та 246 гривень вартість бланка
(для порівняння, раніше паспорт коштував 363 гривні);
• до 10 робочих днів – 498 гривень, з яких 252 гривні становить вартість адмінпослуги та 246 гривень – вартість
бланка (для порівняння, раніше паспорт коштував
489 гривень).
А на паспорти громадянина України для виїзду за
кордон з 1 січня діють такі ціни:
• до 20 робочих днів – 733 гривні, з яких 352 гривні становить вартість адмінпослуги та 381 гривню – вартість бланка
(для порівняння, раніше паспорт коштував 694 гривні);
• до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності
підстав – 1 тисяча 85 гривень, з яких 704 гривні становить
вартість адмінпослуги та 381 гривню – вартість бланка (для
порівняння, раніше паспорт коштував 1 тисячу 46 гривень).
«Громадяни, які сплатили адміністративні послуги й
подали заяви для оформлення документів до 31 грудня
2021 року, отримають документи за старими цінами, – пояснюють у Державній міграційній службі. – У випадку сплати
адміністративних послуг до 31 грудня без подання заяв для
оформлення документів, громадяни зможуть доплатити за
тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних
заяв».
Нагадаємо, востаннє біометричні паспорти дорожчали з
1 січня 2021 року. Тоді вартість ID-карток зросла на
18 гривень, а для виїзду за кордон – на 12 гривень.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Три сценарії розвитку
коронавірусу в Україні
З коронавірусом і карантинними обмеженнями, на жаль,
нам доведеться жити й впродовж цього року. Хоча захворюваність нині дещо спала, пандемія не поспішає відступати ні
в Україні, ні у світі. Особливе занепокоєння викликає досить
високий рівень смертності, пов’язаної з ускладненнями
COVID-19. Відтак уряд продовжив дію карантину щонайменше до 31 березня. У 2022 році Україну, ймовірно, спіткають дві нові хвилі коронавірусу – весняна та осіння. Прогнози щодо розвитку цієї хвороби підготували представники
Українського центру охорони здоров’я.
Згідно з оприлюдненим дослідженням, якщо не станеться
несподіваних мутацій коронавірусу, країною прокотяться дві
нові хвилі захворюваності. Перша, весняна, розпочнеться
дещо раніше, ніж у 2021 році. Ймовірно – наприкінці лютого
або на початку березня. Це пов’язано з тим, що уряд поки не
планує після зимових свят оголошувати жорсткіші карантині
обмеження.
Ситуація нормалізується у квітні-травні, тож влітку спостерігатиметься досить низький рівень захворюваності на коронавірус.
Наступна хвиля накриє Україну восени. Від готовності до
неї залежатиме, скільки саме українців захворіють й скільки
з них помруть. Головною проблемою залишиться досить
низький рівень вакцинації населення. Ймовірно, до кінця
року повний курс щеплень від коронавірусу отримає лише
54 відсотки населення країни. Передусім це пов’язано з тим,
що ледь не половина українців з різних причин досі не
хочуть вакцинуватися. За приблизними підрахунками,
впродовж 2022 року на коронавірус перехворіє до
3,3 мільйона українців. На жаль, його ускладнення можуть
забрати від 65 тисяч до 110 тисяч життів. Кількість померлих
залежатиме від декількох чинників: рівня вакцинації та готовності медичної системи до нових спалахів.

За якими сценаріями
розвиватиметься хвороба
Перший сценарій – адаптація. Вірус з часом може
адаптуватися до своїх носіїв. Таким чином, незалежно
від його штаму, кількість інфікованих зросте, але перебіг хвороби буде легшим. Це означає зниження
смертності від його ускладнень. Фактично люди житимуть з ним як із сезонним грипом. Паралельно стане
відчутним ефект від вакцинації: лише до десяти відсотків щеплених, які інфікувалися коронавірусом, потраплятимуть до лікарні.
Як наслідок – під час осінньої хвилі може перехворіти
до 1,7 мільйона українців, з яких 25 тисяч її не переживуть.
Другий сценарій – стагнація. Хоча вірус не адаптується до людей, нових агресивніших його штамів не
з’являтиметься. Відтак осіння хвиля коронавірусу в
2022 році буде подібною до торішньої. Щоправда, вакцинація дещо знизить кількість госпіталізованих пацієнтів. За
таким сценарієм перехворіє теж до 1,7 мільйона людей.
Однак, на жаль, смертність буде вищою. Хвороба може забрати понад 40 тисяч життів.
Третій сценарій – загострення. Як зазначають аналітики Українського центру охорони здоров’я, цей сценарій
передбачає небажаний, але досить реалістичний перебіг
подій. Через одну з мутацій з’явиться значно агресивніший
новий штам коронавірусу. Найгірше, що проти нього нинішні
вакцини можуть виявитися недостатньо ефективними. Передбачається, що під час осінньої хвилі 2022 року перехворіють на ковід до 1,9 мільйона українців, а 66 тисяч помруть
від його ускладнень.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

У водійських посвідченнях
з’явилася нова відмітка

В Україні водійські посвідчення знову зазнали змін. Цього
разу в них запровадили нову відмітку про складання практичного іспиту з автоматичною коробкою передач. Це стало

необхідним для наближення таких посвідчень до європейських стандартів. Про це розповіли у пресслужбі регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області.
За її інформацією, у посвідченні водія тепер є відмітка про
складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона зазначається у графі
12 документу у вигляді коду «78». За її наявності водії
зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якими. Зміни не торкнуться
тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.
«Наразі вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. З
минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір
європейського посвідчення водія. А також – стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації
країни. Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому
імплантований електронний носій, зазначається термін його
дії, а також група крові та резус-фактор водія», – зазначили
у регіональному сервісному центрі.
Також додають, що попереду на водійські посвідчення
чекає запровадження відмітки про надання згоди або незгоди на посмертне донорство.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Екобус у Хмельницькому:
де здати небезпечні відходи у січні
Цього року Хмельницьким продовжить курсувати екобус,
який безкоштовно збирає від населення небезпечне сміття.
Відходи приймають у різних районах міста за визначеним
графіком. Тепер у перелік стоянок додали нову локацію –
Політехнічний коледж.
Нагадаємо, екобус приймає безкоштовно від населення:
батарейки та акумулятори, люмінесцентні лампи, термометри та ртутьвмісні матеріали, фарби, клеї, розчинники (з
тарою), електричне та електронне обладнання, миючі
засоби, побутову хімію (з тарою), протерміновані медикаменти.

Графік стоянок у січні:

• 12 січня 12:00-17:00 – Виставка, Проспект Миру,
МАУП;
• 13 січня 12:00-17:00 – Ружична, магазин «Пан Диван»;
• 14 січня 9:00-17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин
«Сільпо»;
• 15 січня 9:00-17:00 – Дубове, вулиця Козацька, 54/2,
ДНЗ №1;

Стеж за актуальними новинами:

• 16 січня 9:00-17:00 – Озерна, Магазин «Дана»;
• 19 січня 12:00-17:00 – Центр, Філармонія;
• 20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ «Плоскирів»;
• 21 січня 9:00-17:00 – Південно-Західний, Львівське шосе,
магазин «АТБ»;
• 22 січня 9:00-17:00 – Ракове, вулиця Гарнізонна, магазин
«Контакт»;
• 23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ «Дитячий світ»;
• 26 січня 12:00-17:00 – Озерна, вулиця Залізняка, 4,
аптека;
• 27 січня 12:00-17:00 – Виставка, Політехнічний
коледж;
• 28 січня 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин «Взуття для
вашої родини».
https://ye.ua/
Оксана КОЛОМІЄЦЬ

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».

Жінки зобов’язані стати на
військовий облік
До кінця 2022 року жінки, які є представницями певних
професій і спеціальностей, повинні стати на військовий
облік. Йдеться не лише про медиків, а і юристок, бухгалтерок, програмісток… Для цього вони повинні прийти у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
(колишній військкомат). Така вимога продиктована змінами
до закону «Про військовий обов’язок і військову службу»,
прийнятого ще у березні минулого року.

Військовий облік –
це не призов в армію
У чинному законодавстві передбачені три умови, за якими
жінка підлягає військовому обліку:
• має спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю (їх перелік затверджує Міністерство оборони);
• є придатною до проходження військової служби за
станом здоров’я;
• має вік від 18 до 60 років.
У воєнний час таких жінок можуть призвати на військову
службу або залучити до виконання робіт із забезпечення
оборони держави. Військовий обов’язок вони виконують на
рівних засадах із чоловіками. Серед винятків: вагітність і догляд
за дитиною. Натомість у мирний час жінок можуть залучити до
війська лише на добровільній основі, тобто за контрактом.
Як пояснив наприкінці грудня головнокомандувач
Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, подібний порядок військового обліку існував в
Україні ще з 1994 року. Однак майже не працював. Здебільшого обов’язковий військовий облік існував для лікарок і
жінок-військовослужбовців запасу.
Нині ж Міноборони розширило перелік спеціальностей і
професій до 35 фахових напрямків. Наприклад, до нього

увійшли професіонали в галузі хімії, оператори промислових роботів, авіадиспетчери, менеджери на пошті та
зв’язку, програмісти, журналісти, друкарі та стенографісти,
фотографи та відеооператори, маляри та муляри, медики,
музиканти…
За словами завідувачки сектору Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області Надії Адамович, алгоритм військового обліку
жінок нічим не відрізняється від чинного на січень 2022 року
обліку чоловіків. Зокрема, у територіальний центр комплектування потрібно принести копії паспорта, ідентифікаційного
коду, документу про здобуту освіту, фотокартку… Якщо
особа підлягає взяттю на військовий облік, її спрямують на
медкомісію. Остання визначає придатність до військової
служби.

Штрафи та можливість скасування
обов’язку стати на військовий облік
Роботодавець повинен проконтролювати, щоб його працівниці стали на військовий облік. А перед взяттям жінки
на роботу перевіряти, чи є у неї документи про взяття на
такий облік. Порушникам загрожуватимуть штрафи. Зокрема, 850-1 700 гривень для жінки та 5 100-8 500 гривень
для її роботодавця. Втім, представники Міністерства
оборони запевняють, що штрафувати зможуть лише з
2023 року. До того ж зараз ще напрацьовуються алгоритми взяття жінок на військовий облік. Крім того, у Верховній Раді зареєстровані чергові законодавчі зміни.
Згідно з ними для більшості жінок військовий облік буде
добровільною справою. Обов’язковим він буде лише для
представниць спеціальностей і професій, споріднених з
медичною діяльністю.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Зарплати на Хмельниччині:
хто офіційно найбільше
заробив за місяць
Заробітна плата працівників у листопаді 2021 року порівняно з жовтнем зросла на 1,5 відсотка. Про це повідомляють в обласному управлінні статистики. За підрахунками,
середня заробітна плата по області у листопаді склала
12 тисяч 513 грн, що в 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 гривень), проте на 12,4 відсотка нижче,
ніж у середньому по Україні.
Вищою середнього рівня по області була заробітна плата:
• працівників сфери державного управління й оборони,
обов’язкового соціального страхування – 17 тисяч 21 гривня;
• фінансової та страхової діяльності – 15 тисяч
589 гривень;
• сільського, лісового та рибного господарств – 15 тисяч
гривень;
• будівництва 14 тисяч 83 гривні;
• промисловості 13 тисяч 879 гривень.
Додамо, що експерти прогнозують, що для українців
2022 рік може виявитися досить непростим. Населення до
травня продовжуватиме платити за газ і електроенергію за
нинішніми фіксованими тарифами. Але для приватних підприємств вони змінюються щомісяця. Оскільки на світових
ринках ціна блакитного палива б’є чергові рекорди, це має
спричинити чергове здорожчання харчів.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Коли розлучення неможливе

«Дитині пів року. Чи можемо ми з чоловіком розлучитися?»
Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений
будь-ким з подружжя у випадках:

Стеж за актуальними новинами:

• вагітності дружини;
• протягом одного року після народження дитини.
Але існують винятки:
• позов може бути поданий, якщо один з подружжя вчинив
протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину щодо
другого з подружжя або дитини (право на розірвання шлюбу
за таких обставин не пов'язується з винесенням судом обвинувального вироку);
• позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини
може бути поданий, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою у встановленому порядку шляхом подання заяви про визнання батьківства;
• чоловік або дружина мають право пред'явити позов про
розірвання шлюбу до досягнення дитиною року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням
суду відомості про батька дитини виключені з актового
запису про народження дитини.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.
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Остеохондроз: чому
виникає та як його
лікувати
Проблеми зі спиною знайомі, мабуть, кожному українцю,
старшому 30-ти. Найчастіша причина – остеохондроз. Чому
розвивається остеохондроз, як відтермінувати його прояви, що
робити для здоров'я спини? Про це розповідає лікар-невропатолог Тетяна Щур.
– Тетяно Іванівно, що таке остеохондроз і чому він
виникає?
– Остеохондроз хребта – це дегенеративно-дистрофічне
ураження міжхребцевого диска із вторинними змінами з боку
тіл хребців, міжхребцевих суглобів, суглобових капсул, зв’язок,
спинного мозку та його оболонок, спинномозкових корінців та їх
артерій і вен, м’язів, фасцій та шкіри, що оточують хребет або
розташовані на відстані. Першим при остеохондрозі страждає
пульпозне ядро, яке поступово втрачає воду, зсихається і позбувається своїх амортизуючих властивостей, стає чутливішим
до механічних навантажень. Фіброзне кільце, яке розташоване
по периферії диска, стає тоншим, в ньому з’являються тріщини,
якими пульпозне ядро зміщується і починає випинатися за
межі країв тіл хребців, формуючи протрузію. Внаслідок травми
або інтенсивного навантаження протрузія може збільшуватися,
що призводить до вип’ячування пульпозного ядра і частини фіброзного кільця в хребтовий канал. Це вже називається грижею
міжхребцевого диска.
– Які прояви остеохондрозу?
– Прояви залежать від того, який відділ хребта уражений.
Якщо шийний, то людина скаржиться на тупий, ниючий чи гострий біль в шиї, який може віддавати в плече і руку, на оніміння
або затерпання в руці, обмеження активних рухів в шиї, головний
біль, переважно в потиличній ділянці, запаморочення, шум в
голові. При грудному остеохондрозі буде турбувати біль переважно між лопатками, в ділянці серця, можливий біль по бічній
поверхні грудної клітки до нижнього краю реберної дуги, який
посилюється при глибокому вдихові, кашлі, поворотах. Коли
страждає попереково-крижовий відділ, біль відчуватиметься у
цій ділянці і віддаватиме в сідницю, пах чи ногу. Може турбувати
затерпання та слабкість в нозі, виникати порушення функції тазових органів. Також можливе обмеження активних рухів в попереку, утруднення ходьби, посилення болю при фізичному навантаженні та при тривалому вимушеному положенні.
– Від остеохондрозу ніхто не застрахований. Коли
він виникає, якщо говорити про норму?
– Найчастіше остеохондроз починається після 30-ти років,
проте перші симптоми можуть проявлятися і в підлітковому
віці. Останнім часом зі скаргами на біль у спині, спричинений
остеохондрозом, звертаються пацієнти з 18-річного віку.
– Що потрібно, щоб уповільнити розвиток захворювання?
– Слід проводити корекцію викривлень хребта і порушення
постави ще в дитинстві. Важливо збалансовано харчуватися,
їсти продукти з вмістом кальцію і магнію, достатньо вживати
питної води, боротися із зайвою вагою. Слід забезпечити комфортне спальне місце (ортопедичний матрац, правильно підібрана подушка), відповідність робочого місця або місця навчання до зросту, а також уникати тривалого вимушеного положення. Корисно активно займатися фізичними вправами,
щоб сформувати міцний м’язевий корсет. При перенесенні
вантажу необхідно рівномірно навантажувати обидві руки,
піднімати вагу з рівною спиною, уникати скручування хребта.
– Які потрібні обстеження для встановлення діагнозу?
– Крім неврологічного огляду, необхідні додаткові обстеження: оглядові рентгенограми або рентгенограми із функціональним навантаженням, комп’ютерна томографія (КТ),
магнітно-резонансна томографія (МРТ).
– Як лікують захворювання?
– Лікування остеохондрозу комплексне і тривале та залежить від стадії. У стадії загострення, коли виражений гострий
біль, рекомендується ліжковий режим на день або декілька
днів (важливо його не затягувати) з поступовим розширенням
режиму, легке сухе тепло та знеболювальні препарати. Деяким
хворим в такому періоді рекомендується носити корсет. Медикаментозне лікування в стадії загострення спрямоване на
зняття запального процесу та больового синдрому (використання нестероїдних протизапальних препаратів), зняття
м’язового спазму (призначають міорелаксанти). Також призначаються вітаміни групи В та хондропротектори, дія яких спрямована на відновлення хрящової тканини суглобів. Інколи проводяться лікувальні блокади з використанням місцевого анестетика та стероїдного препарата. Корисна фізіотерапія: магнітотерапія, електрофорез. У стадії ремісії призначають масаж,
лікувальну фізкультуру, санаторно-курортне лікування. Якщо
вчасно звернутися до лікаря, тоді більше шансів позбутися
болю та повернутися до активного життя. Слід пам'ятати, що
лікування остеохондрозу потребує інтенсивної роботи самої
людини.
https://ye.ua/
Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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Зараз вже нікого не здивуєш віддаленою роботою і знайти
її не буде важко. Адже роботодавці готові працювати з повністю дистанційними працівниками і точно знають, що на
якості виконання роботи це не позначиться. Якщо ви претендуєте на вакантну посаду з віддаленим форматом
роботи, то повинні мати певний набір якостей, які й покажуть
роботодавцю, що з таким дистанційним співробітником компанія лише виграє. Тож про що потрібно вказати у резюме та
розповісти на співбесіді, щоб переконати потенційного роботодавця у своїй віддаленій надійності?

Навички для дистанційки:
про що розповісти роботодавцю,
щоб отримати віддалену роботу
ватися корпоративною поштою та відеодзвінками розкажіть
на співбесіді про комунікацію в робочих чатах, підтримку
зв’язку з колегами за допомогою сучасних технологій – переконайте роботодавця, що ви не випадете із загальної колективної атмосфери лише через те, що працюєте вдома.

Самодисципліна та тайм-менеджмент
Це базові навички для віддаленого працівника. На наявність їх у вашому резюме рекрутер одразу зверне увагу
після досвіду та досягнень, адже для роботодавця важливо,
щоб працівнику не потрібно було писати тисячі листів нагадувань зробити чергове робоче завдання. Дистанційний
співробітник повинен сам контролювати процес та дотримуватися дедлайнів без керівника. Якщо претендуєте на вакансію з дистанційною роботою, то замініть вже набридлі
всім «відповідальність» та «вміння працювати в режимі багатозадачності» на «самодисциплінованість» та «розуміння і
вміння користуватися основними принципами таймменеджменту».

Самомотивація
Ця навичка перегукується з самодисципліною, але підкреслює не лише вміння виконати поставлене завдання у
визначені терміни. Тут йдеться ще й про можливість не
втратити запал до роботи без сторонньої похвали, без духу
конкуренції та чарівного стусана. Віддалений співробітник
має бути автономним як в організації свого робочого часу,
так і в прагненні завершити роботу якнайкраще.

Адаптивність
Цю навичку потрібно вказати у резюме та підкріпити на
співбесіді. Розкажіть роботодавцю, що перейти на дистанційку у далекому 2020 вам було легко, ви швидко налаштували робочий процес та не відчували дискомфорту на
Zoom-нарадах. Не зайвим буде підкреслити, що за потреби
ви знову можете повернутися в офіс і адаптуватися до змін,
які ще може приготувати світ.

Графік
Не всі компанії, які беруть на роботу віддалених співробітників, працюють за стандартним графіком з 9.00 до 18.00.
Тому важливо ще в резюме окреслити часові рамки, коли ви
можете виконувати роботу чи бути на зв’язку, якщо роботодавець вимагає лише цього. На співбесіді вже більш детально проговоріть з роботодавцем ваш графік, щоб
уникнути потім неочікуваних моментів.
Дистанційний співробітник
повинен сам контролювати процес
та дотримуватися дедлайнів без керівника.

Володіння технологіями
Зрозуміло, що у сучасному світі комп’ютером вміють користуватися, певно, всі. Але для віддаленого співробітника
обов’язково потрібно зазначити, що він освоїв Zoom, знає,
як вирішити дрібні проблеми зі своєю технікою та що роботи
у разі проблем з домашнім інтернет-провайдером або раптовим відключенням електроенергії. Роботодавець повинен
бути впевненим, що з вами не буде проблем як з професійної, так і з технічної точки зору.

Уміння працювати в команді
Ця навичка важлива не лише для офісних працівників.
Попри те, що віддалений працівник може так і ні разу не побачити наживо своїх колег, він повинен бути не сам по собі,
а частиною команди. До вказаного в резюме вміння користу-

Наявність робочого місця
Насамкінець, розкажіть роботодавцю, де ви працюватимете. Для когось може бути неважливо, чи ви працюєте з
ліжка, чи сидите за комп’ютером. Але наявність у вас повноцінного робочого місця зі столом (не кухонним), зручним
стільцем, правильним освітленням та розташуванням потрібних для роботи предметів лише підкреслить вашу відповідальність та самоорганізованість.
Під час спілкування з роботодавцем не забудьте і ви
уточнити, чи має він все необхідне для віддаленої роботи
своїх працівників. Запитайте, як проходить онбординг дистанційних працівників, які компенсації передбачені за використання домашнього інтернету чи мобільного зв’язку, чи
надає компанія робочу техніку за необхідності або чи може
ремонтувати вашу власну тощо. Не забувайте, що пошук
роботи – двосторонній процес, і не лише кандидат повинен
відповдати вимогам віддаленої зайнятості.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Поради із самомотивації

Самомотивації потребують ті справи,
які не викликають у нас особливої зацікавленості.
Щоб підбадьорити та налаштувати співробітників до
ефективної роботи, керівник часто додається до спеціальних методів мотивації, що стимулюють працювати
краще та наполегливіше. Куди складніше справи із самомотивацією, адже самому спеціалісту необхідно підібрати
таким чином стимули й мотиви, щоб вони стали дієвими
досить довгий час. Найчастіше самомотивації потребують
ті справи, які не викликають у нас особливої зацікавленості. Чому ж самомотивацію вважають рушійною силою
спеціаліста, як вона працює та як її налаштувати на продуктивну роботу?

Самомотивація –
рушійна сила спеціаліста
HR-спеціалісти невпинно наголошують на тому, що самомотивація – рушійна сила спеціаліста. Вони мають конкретну позицію з цього питання, побудовану на спостереженні про те, що самомотивація – це ключова навичка, адже
вміти самомотивовуватись означає:
• самостійно налаштовуватись на роботу при будь-яких
обставинах;
• зменшувати проблеми, не брати їх близько до серця;
• вирішувати труднощі одразу, не відкладати їх на довго;
• бачити свій шлях професійного розвитку і розуміти
власні бажання.
Спеціаліст, який здатен на самомотивацію, самостійна
робоча одиниця в компанії, яка цінується досить високо.

Як працює самомотивація
Американський письменник і психолог Деніел Гоулман зазначав, що наявність самомотивації – елемент емоційного

Стеж за актуальними новинами:

інтелекту людини. Тому, чим вищий емоційний інтелект, тим
самомотивація побудована краще. Емоційний інтелект
можна розвивати – це гарна новина, а значить і над самомотивацією можна працювати. Але треба розуміти прямий
зв’язок між самомотивацією і нейромедіаторами та гормонами, адже їх вплив непомітно вагомий.
Не слід забувати про негативний вплив стресу на когнітивні функції організму, в тому числі на самомотивацію. Не
потрібно особливих досліджень, що під час стресових ситуацій, основне завдання організму спрямоване на збереження ресурсів. Тому слід взяти до уваги, що рівень стресу
потрібно звести до мінімуму.
Можна навчитися налаштовувати себе на виконання
певної роботи, задаючи собі позитивні мотиви. Коли вам потрібно виконати складну та нецікаву роботу, згадайте наступні поради та вправи.

Десять способів
налаштувати себе на роботу
Ставте цілі
Без професійних цілей спеціаліст не має мети та внутрішніх орієнтирів професійного розвитку та шляху. Щоб вигорання не спіткало на роботі, необхідно також мати чіткі
цілі, мету, а також спостерігати, як завдання впливають на
власне професійне зростання. Вчасно та правильно поставлені цілі дають змогу систематично й послідовно йти до
своєї мети. Планування дня – ще один чудовий спосіб налаштуватися на завдання: намітьте невеликі періоди роботи,
включіть у план обов'язковий відпочинок. Так само, як ми
ставимо довгострокові цілі, так необхідно планувати й
кожний робочий день. Здається, така дрібниця як відсутність плану на день не може вплинути на досягнення великих цілей, але це не так. Кожний день дає змогу спостерігати шлях до загальної мети. Планування також позитивно
сприяє на самовпорядкування своїх завдань і відчуття відповідальності.
Налаштуйте власні біоритми
Налаштуйте власні біоритми, щоб налаштувати себе на
роботу. Фриланс дозволив налаштувати свій робочий день
особисто під вас. Це дуже добре самомотивує, адже ви самостійно можете будувати свій робочий день відповідно
вашим біоритмам та уподобанням.
Робіть записи та помітки в записничку на папері,
якщо вас відірвали
Якщо часто трапляється таке, що вас хтось відволікає, а
після ви досить довго повертаєтесь до роботи, то краще за
все робити розумні помітки в записничку де саме та на чому
вас відірвали. Повірте, ви досить швидко повернетесь до
роботи, майже не втративши головної думки.

Постійно розвивайтеся та шукайте нове
Самомотивовані люди тим і відрізняються від інших, що
вони постійно перебувають в пошуку нового, шукають інформацію і знаходять, цікавляться новими ідеями й самі генерують щось нове. Постійно формуйте та плекайте в собі
цього навичка.
Нагороджуйте та заохочуйте себе
Візьміть за обов’язок нагороджувати себе за досягнення. Навіть якщо ніхто не помітив ваших професійних
досягнень, або, на перший погляд, вони досить дрібні,
все одно заохочуйте себе та хваліть за цілеспрямованість та успіх. Можна вести щоденник перемог. Можна
підбивати підсумки дня після роботи або перед сном з
обов'язковим виділенням мінімум трьох щоденних досягнень.
Підтримуйте власний прогрес
Власний прогрес в роботі необхідно постійно підтримувати. Ви досягли певних цілей та виконали деякі завдання
добре, але що далі? Спробуйте відшукати користь від
вашого результату та постійно прогресуйте.
Об'єднуйтеся з однодумцями
Щоб отримати постійний прогрес, можна об’єднуватись з
однодумцями за інтересами. Це допоможе розвиватися,
шукати нові ідеї, натхнення, підказки та подальші шляхи саморозвитку.
Концентруйтесь на цілях, а не на проблемах
Проблеми негативно впливають на наше самопочуття.
Недарма психологи кажуть, що концентруватися необхідно
на позитивному. То чому б не зосереджувати свою концентрацію саме на цілях, а не на проблемах. Впевнені, ви отримаєте більший і кращий результат.
Створюйте комфортну та приємну для вас обстановку
І, звісно ж, створюйте приємну обстановку для себе, своєї
роботи. Це ще один спосіб самомотивуватися та налаштовуватися на ефективну роботу.
Шукайте приклади
Ваші друзі, колеги, родичі, знайомі досягають своєї мети,
реалізують цікаві проєкти. Не соромтеся запитати, що їх мотивувало, що допомогло впоратись із труднощами, збирайте
особисту бібліотеку прийомів самомотивації.
Самомотивація – та рушійна сила, яка буде вас стимулювати не просто поратися із повсякденними завданнями,
але й ставити й досягати професійні та життєві цілі.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ, ÌÅÄÈÖÈÍÀ, ²ÍÆÅÍÅÐÈ

ÐÎÁÎÒÀ

Áàðèñòà
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó, ïðîäàæ êàâè, ÷àþ, Öåíòð.
Òåë.0-98-372-56-65.
Êîì³ðíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó, ãðàô³ê: 5/2, ç 08.00 äî
17.00. Òåë.0-97-949-43-69.

Îõîðîííèêè
çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-395-10-28,
òåëåôîíóâàòè Ïí-Ïò, ç
10.00 äî 16.00.
Ð³çíîðîáî÷à çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó,
"Þí³ñòü".
Òåë.0-97-695-63-42.

Øâà÷êà
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ïîñò³éíå
çàâàíòàæåííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-97-609-00-75.

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ

Çäàì ê³ìíàòó, Ãðå÷àíè áëèæí³,
ìàãàçèí "Ä³àíà", 17,5 êâ.ì, öåãëà,
æ³íö³
àáî
ñ³ì'¿
áåç
ä³òåé,
ìåáëüîâàíà. Òåë.0-97-214-33-83.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ
Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðí³,
îô³ñí³ ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.

ÑÒIË ÇÍÀÕIÄÎÊ
Çàãóáèâ

Çàãóáëåíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ,
âèäàíå íà iì’ÿ Ãóìåíþêà Ì.Ì., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè. Òåë.098-241-07-80.
Çàãóáëåíó êàðòêó âîäiÿ, íà iì’ÿ
Ïèðîã
Ñåðãiÿ
Ìèêîëàéîâè÷à,
ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè.
Òåë.0-67-178-47-23.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñì³òòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðí³,
îô³ñí³
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.

Âèêîíóþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà, îïàëåííÿ òà iíøi ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Ãîñïîäàð â áóäèíêó: ðåìîíò
ñàíòåõíiêè,
åëåêòðèêè,
ìåáëiâ,
çàìiíà çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi
ðîáîòè. Òåë.0-68-042-72-68.
Ìàéñòåð íà ãîäèíó, äðiáíèé
ðåìîíò. Òåë.0-96-454-21-23.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

Á²ÇÍÅÑ
Âòðà÷åí³ àòåñòàò ñåð³¿
ÕÌ ¹49690090 òà
äîäàòîê äî íüîãî
¹2ÀØ 642224 ïðî
çàê³í÷åííÿ ÇÎØ ¹2
â ì.Õìåëüíèöüêèé,
âèäàí³ íà ³ì'ÿ
Ìàãä³íà Àíäð³ÿ
Îëåêñàíäðîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Iíøå

Êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë0-68-463-28-39.

Ëiêàð-ñòîìàòîëîã çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ñòîìàòîëîãi÷íèé êàáiíåò,
ñìò ßðìîëèíöi.
Òåë.0-67-662-11-16.

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîìi÷íèê êåðiâíèêà. Ó çâ’ÿçêó ç
ïîñòiéíèì
ðîçøèðåííÿì
ìåðåæi
to4ka.fun, ìè àêòèâíî øóêàºìî
ïîìi÷íèêà
êåðiâíèêà.
Ïîâíå
äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëàòà âiäïóñòêè
òà ñòðàõîâi âèïëàòè ó ðàçi õâîðîáè,
ç/ï - 25.000 ãðí. Òåë.0-98-194-70-31,
âiääië êàäðiâ Àëiíà.

Ôiíàíñè i îáëiê

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóõãàëòåð (ºäèíèé)
íà ôiðìó. Ãðàôiê:
íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç
09.00 äî 13.00, 5/2, ä/ð
íå ìåíøå 2-õ ðîêiâ
(âèðîáíèöòâî òà
ðåàëiçàöiÿ), ðîáîòà ç 1Ñ,
“M.E.Doc”,
ç/ï - 8.000 ãðí.
Òåë.0-98-589-69-39,
Iðèíà.
Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
âèðîáíèöòâî, çíàííÿ ÏÊ (îôiñíi
ïðîãðàìè), 1Ñ (âåðñiÿ 8.2, 8.3),
êàñîâî¿ äèñöèïëiíè, ç áàæàííÿì
ïðàöþâàòè, ðîçâèâàòèñü, àêòèâíi òà
êîìóíiêàáåëüíi. Ïðîïîíóºìî ãiäíó òà
ñòàáiëüíó ç/ï âiä 10.000-12.000 ãðí.,
äîñòîéíi óìîâè ïðàöi òà îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ìîæëèâiñòü
ïðîÿâèòè ñåáå òà êàð’ºðíå çðîñòàííÿ,
êîðïîðàòèâíèé
çâ’ÿçîê.
Ãðàôiê
ðîáîòè: Ïí-Ïò, 09.00-18.00, Ñá-Íä âèõiäíi. Òåë.0-67-383-67-45, Âiêòîðiÿ.

Áóõãàëòåð çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíè÷å
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.74-99-90,
ç 09.00 äî 18.00.
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Áóõãàëòåð, ïîçèòèâíèé, ïîðÿäíèé,
ç äîñâiäîì ðîáîòè (òîðãiâëÿ, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59
Ïîìi÷íèê
áóõãàëòåðà
çàïðîøóºòüñÿ, çíàííÿ ÏÊ (îôiñíi
ïðîãðàìè), 1Ñ (âåðñiÿ 8.2, 8.3),
âåäåííÿ ÔÎÏ (ñåðâiñ iFin àáî êàáiíåò
ïëàòíèêà ïîäàòêiâ), çíàííÿ êàñîâî¿
äèñöèïëiíè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà
ðîçâèâàòèñü,
àêòèâíi
òà
êîìóíiêàáåëüíi. Ìè ïðîïîíóºìî: ãiäíó
òà ñòàáiëüíó ç/ï âiä 12.000-15.000
ãðí.,
äîñòîéíi
óìîâè
ïðàöi,
êîìôîðòàáåëüíèé îôiñ òà îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ìîæëèâiñòü
ïðîÿâèòè ñåáå òà êàð’ºðíå çðîñòàííÿ,
êîðïîðàòèâíèé
çâ’ÿçîê
òà
òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ. Ãðàôiê
ðîáîòè: Ïí-Ïò, 08.00-17.00, Ñá-Íä âèõiäíi. ßêùî Âàñ çàöiêàâèëà íàøà
ïðîïîçèöiÿ, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì:
0-67-383-67-45, Âiêòîðiÿ.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá, çäà÷à
çâiòíîñòi,
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-275-33-49.
Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, íà áóäü-ÿêié
ñèñòåìi îïîäàòêóâàííÿ (âiääàëåíà
ðîáîòà),
çâiòíiñòü.
Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.
Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, ÒÎÂ, ÏÏ
çà
ñóìiñíèöòâîì,
1Ñ,
îáëiê,
çâiòíiñòü.
Òåë.:0-68-173-58-28,
0-68-202-99-57.
Áóõãàëòåðà øóêàþ ðîáîòó, çà
ñóìiñíèöòâîì. Òåë.0-68-969-76-60.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.

Áóõãàëòåðà. Âåäåííÿ þðèäè÷íèõ
îñiá òà ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü).
Äîñâiä,
ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.

Ôàðìàöåâò/ïðîâiçîð
çàïðîøóºòüñÿ â öiëîäîáîâó àïòåêó íà ïîñòiéíó
ðîáîòó. Îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ñîöiàëüíèé ïàêåò, ç/ï - 8.000-10.000
ãðí. Òåë.067-909-00-15.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíæåíåð ãîëîâíèé íà
ïiäïðèºìñòâî
(âèðîáíèöòâî ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ), â/î,
äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-68-173-73-73

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ìàñàæèñòêè
(ìàñàæ
äëÿ
÷îëîâi÷îãî çäîðîâ’ÿ, ëiêóâàëüíèé).
Òåë.0-98-290-47-74.
Ñåêñîëîãà
(êîíñóëüòàíòà
ç
iíòèìíèõ ïèòàíü). Òåë.0-98-290-47-74.

Iíæåíåð-åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
õîëîäèëüíå
îáëàäíàííÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Iíæåíåð-êîíñòðóêòîð,
ç/ï - 15.000 ãðí.,
êîìïåíñàöiÿ ïðî¿çäó,
îïëàòà ïðîæèâàííÿ,
ì.Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ.
Òåë.0-50-548-24-73.

Àñèñòåíò ñòîìàòîëîãà, áàæàíî ç
äîñâiäîì ðîáîòè, çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Òåë.:067-384-02-39, 70-36-94.
Ëiêàð
ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ç äîñâiäîì.
Òåë.:0-67-384-02-39, 70-36-94.
Ìåäñåñòðà-äîãëÿäàëüíèöÿ, ç/ï 350 ãðí./äîáà, äîãëÿäàëüíèöÿ, ç/ï 350 ãðí./äîáà çàïðîøóþòüñÿ â
ïðèâàòíèé
áóäèíîê
ïðåñòàðiëèõ.
Òåë.0-97-982-10-30.

IÒ-Ñïåöiàëiñòè

IÒ-ñïåöiàëiñòà, ç 2007 ð. çàéìàþñü
ïðîäàæåì ÷åðåç iíòåðíåò. Â/î, 41
ðiê, áåç ø/ç. Ðåçþìå âèøëþ.
Òåë.0-99-321-63-48.
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Iíæåíåð-òåõíîëîã, ç/ï 30.000 ãðí., êîìïåíñàöiÿ
ïðî¿çäó, îïëàòà
ïðîæèâàííÿ,
ì.Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ.
Òåë.0-50-548-24-73.

Ìàñàæèñò
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó â ñàëîí, áàæàíî ä/ð, â
êàáiíåòi º ôiòîáî÷êà òà äóøîâà
êàáiíà. Òåë.0-67-850-09-05.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ìàñàæèñòêè
(ìàñàæ
äëÿ
÷îëîâi÷îãî çäîðîâ’ÿ, ëiêóâàëüíèé,
ñïîðòèâíèé). Òåë.0-98-290-47-74.
Òðåíåðà
àáî
ïåðñîíàëüíîãî
òðåíåðà, ñàì ÌÑÌÊ ç âàæêî¿
àòëåòèêè. Òåë.0-99-321-64-58.

Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Â/î
(iíæåíåð-ìåõàíiê), àðìiÿ (ñòðîêîâà
ñëóæáà), 41 ðiê, áåç ø/ç. Ðåçþìå
âèøëþ. Òåë.0-99-321-63-48.

Àðõiòåêòóðà,
áëàãîóñòðié

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âèêîíðîá (ìàéñòåð) íà
ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè íà
ïiäïðèºìñòâî
“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”.
Òåë.0-67-311-36-70,
ç 09.00-18.00.

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àäìiíiñòðàòîð çàëó
â ÒÖ “Ìàíäàðèí
Ïëàçà”, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò,
ç/ï - 8.000 ãðí.
Òåë.:0-98-252-47-54,
0-97-406-24-57.
Ìåíåäæåð çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíè÷å
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.74-99-90,
ç 09.00 äî 18.00.

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Iíòåðíåò-ìàðêåòîëîãà, ç 2007 ð.
ïðàöþþ
â
iíòåðíåòi,
â/î.
Òåë.0-99-321-63-48.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòåð
ïåðóêàð-óíiâåðñàë çi
ñòàæåì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â ñàëîí
öåíòði ìiñòà íà âiäñîòîê.
Òåë.0-67-782-04-37.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ðåñòîðàíè, çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êóõàð òà ïîìi÷íèê
êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-195-18-71.
Êóõàð, îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-324-90-00.

Êóõàð,
ïîìi÷íèê
êóõàðÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
âóë.Ïðàâäè,6,
êàôå
“Ëþêñîð”.
Òåë.0-67-382-53-59.

Êóõàðÿ çàïðîøóºìî ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.0-68-520-72-70.
Ïiöåéîëà, êóõàði
çàïðîøóþòüñÿ â ìåðåæó
ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-134-24-58.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, âóë.Ïðàâäè,6, êàôå
“Ëþêñîð”. Òåë.0-67-382-53-59.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â
êàôå-ðåñòîðàí,
íåìiñöåâèì íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-67-384-62-62.
Îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ â ìåðåæó
ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-894-80-31.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, âóë.Ïðàâäè,6, êàôå
“Ëþêñîð”. Òåë.0-67-382-53-59.

Ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â ðåñòîðàí
“Õìiëü”, ãðàôiê: 3/3,
18.00-24.00.
Òåë.0-96-102-00-11.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
êàôå “Îëèâêîâå” ïî ïðîñïåêòi
Ìèðó,102. Òåë.0-67-421-93-93.

Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ, ãðàôiê: 2/2,
08.00-20.00, “Ñiëiñòðà”,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-97-724-28-83.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ëàáîðàíò çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ. Ðàêîâå.
Òåë.0-68-346-19-44.
Ïåêàð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â “Ïåêàðñüêèé
äiì”, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-380-96-55.
Ïåêàði-êîíäèòåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïåêàðíþ-êîíäèòåðñüêó.
Òåë.0-67-998-05-29.
Ïðàâöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ â êîâáàñíèé öåõ.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïðàöiâíèê
íà âèðîáíèöòâî
(ïðåñåðâíèé öåõ).
Òåë.0-98-839-57-08.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Êóõàðÿ-êîíäèòåðà.
Òåë.0-67-604-78-69.

Òîðãiâëÿ

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àãåíò òîðãîâèé ç âëàñíèì
àâòî (íà ãàçó), ç äîñâiäîì
ðîáîòè, êîíäèòåðñüêi
âèðîáè, çàðïëàòà ñòàâêà + áîíóñè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:0-67-311-48-12,
0-97-205-52-66.
Ìåíåäæåð
ç
îáîâ’ÿçêàìè
ïðîäàâöÿ, íà ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç
ø/ç
íà
êèëèìîâèé
ñêëàä.
Òåë.0-67-380-17-57.
Ìåíåäæåð
ç
ïðîäàæó
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-97-197-79-02.

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ïî
òåëåôîíó, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-97-120-06-03.

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ
Åêñïåäèòîðè äëÿ ðîçâåçåííÿ
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ (ïèâî, âîäà), ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.0-97-318-94-62.

Êàñèðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êàñèð-ïðàöiâíèê âèäà÷i
çàïðîøóºòüñÿ â çàêëàä
óêà¿íñüêî¿ êóõíi, ãðàôiê
ðîáîòè: 09.30-20.30.
Îáîâ’ÿçêè:
îáñëóãîâóâàííÿ êëiºíòiâ,
ïðàöåëþáíiñòü,
ç/ï - 500 ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-805-63-71.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ç/ï âiä 7.500 ãðí., ð-í
çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-98-435-76-82.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
Îçåðíà.
Òåë.0-97-275-91-50.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Ãðàôiê ðîáîòè: 7/7, ç 07.30 äî 22.00,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï âiä
3.800 ãðí./òèæäåíü (âiä 10.000 äî
16.000
ãðí./ìiñÿöü).
Ìàãàçèí
ðîçòàøîâàíèé íà âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.:0-96-600-00-21, 0-67-320-13-33.
Ïðîäàâåöü êàâè â êàâ’ÿðíþ,
ãðàôiê: òðè äíi íà òèæäåíü, ç 08.00 äî
20.00. Òåë.0-97-102-94-91.

Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ç/ï
- 460 ãðí./äåíü.
Òåë.:0-67-381-78-48,
0-67-745-62-98.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ ó ìiíiìàðêåò.
Òåë.0-68-158-40-88.

Âîäié-åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-520-05-05.

Âîäi¿ ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Âîäi¿ êàò."D", ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âèñîêà, ìîæëèâå íàäàííÿ
æèòëà.
Òåë.0-98-151-25-71.
Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè
çàïðîøóþòüñÿ
â
àâòîáóñíèé ïàðê, çàðïëàòà âèñîêà.
Òåë.:0-67-380-96-76, 0-50-376-49-90.
Âîäié
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî, íà àâòîáóñ, ìiæìiñüêi
òà ìiñüêi ðåéñè. Òåë.0-67-350-77-20.

Ïðîäàâåöü, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê,
çàïðîøóºòüñÿ â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí
(ð-í ðå÷îâîãî ðèíêó). Òåë.068-203-21-33.

Âîäié íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, áåç ø/ç, íà
êèëèìîâèé ñêëàä.
Òåë.0-67-380-17-57.

Ïðîäàâöi òà ìåíåäæåðè
òîðãîâîãî çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
ó ìàðêåò “THRASH”.
Ãðàôiê ðîáîòè
ïîçìiííèé.
Òåë.0-99-913-40-00.

Âîäié-åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ
â ìîëî÷íó êîìïàíiþ, ç/ï
- 13.000 ãðí., 5-äåííèé
ðîáî÷èé òèæäåíü.
Òåë.0-67-356-50-32.

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

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

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü âiäïîâiäàëüíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â ìàãàçèí
êàíöòîâàðiâ.
Òåë.0-98-829-58-11.
Ïðîäàâöi â ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ
íà ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ó ìàãàçèí ìîáiëüíèõ
òåëåôîíiâ íà îâî÷åâîìó
ðèíêó, ãðàôiê:
09.00-18.00, ç/ï âiä
10.000 ãðí.
Òåë.0-68-833-34-44.

Òðàíñïîðò
Âîäi¿ ëåãêîâèõ àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié ç âëàñíèì
ëåãêîâèì àâòî, äîñòàâêà
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ.
Òåë.0-67-380-79-71.

Âîäié, êàò. “D”, çàïðîøóºòüñÿ íà
ìàðøðóò. Òåë.0-96-451-69-18.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî, äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ êàò."Å" (ãàçîâîç)
íà ìiæíàðîäíi
ïåðåâåçåííÿ,
ç/ï - 45.000 ãðí.,
ñìò Âiíüêiâöi.
Òåë.0-67-354-06-73.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, äîáîâi,
ñîöïàêåò.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäié êàò."CÅ"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Âîäié êàò."Å" ç äîñâiäîì
ðîáîòè, íà ôóðè, ÿêi
çäàþòüñÿ â îðåíäó.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié íà àâòîìîáiëü
ÇIË-130, äëÿ äîñòàâêè
íàïî¿â.
Òåë.0-97-318-94-62.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê íà
ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.:0-68-594-00-01,
0-63-825-48-30,
0-67-350-66-26.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî
Óêðà¿íi, àâòîìîáiëü DAF
ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.
Âîäié, êàò.:"Ñ", “ÑÅ”,
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Âîäié, êàò."ÑÅ"
çàïðîøóºòüñÿ íà ôóðó
ªâðî-5, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-794-13-78.
Âîäié.
Òåë.0-98-839-57-08.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié
çàïðîøóºòüñÿ
íà
åâàêóàòîð-ìàíiïóëÿòîð,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-979-36-78.

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà
áåòîíîçìiøóâà÷ òà òÿãà÷.
Òåë.0-97-737-09-22.
Êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
êîçëîâèé êðàí íà áåòîííèé çàâîä,
ç/ï
âiä
15.000
ãðí.
Òåë.0-97-737-09-22.

Êðàíiâíèê ìîñòîâîãî
êðàíó. Òåë.:71-85-41,
0-67-398-69-45.
Ìàøèíiñò áàøòîâîãî
êðàíó çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî
“Áóäiâåëüíèé
Àëüÿíñ Ãðóï”.
Ç/ï âiä 15.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-40-57, ç
09.00-18.00.
Ìàøèíiñò åêñêàâàòîðà
ÌÒÇ (áàðà), ä/ð âiä
2 ðîêiâ, ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.
Ìàøèíiñò êðàíó
àâòîìîáiëüíîãî 10 ò,
ç/ï - 15.000 ãðí.
Òåë.:0-67-250-33-61,
0-67-250-33-62,
67-41-40.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàøèíiñò òåïëîâîçà.
Âèìîãè: ïîñâiä÷åííÿ,
äîñâiä ðîáîòè. Ïîâíèé
ñîöïàêåò, ç/ï âèñîêà.
Òåë.:64-43-94,
0-97-104-24-50.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Áåç
ø/ç, º ñëóæáà â àðìi¿,
â/î, 41 ðiê.
Òåë.0-99-321-63-48.

Àâòîñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Àâòîñëþñàð-ìîòîðèñò,
ç äîñâiäîì àáî áåç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ÑÒÎ,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-98-151-25-71.
Àâòîñëþñàð òà
çâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Àâòîñëþñàði,
àâòîìåõàíiêè, ìåõàíiêè
àâòîòðàíñïîðòó
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
íà ÑÒÎ “Àâòîñåðâiñ”,
(âóë.Òðóäîâà,12),
ïîðÿäíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü,
ïðàöåëþáíiñòü, çíàííÿ
áóäîâè àâòîìîáiëÿ,
ãðàôiê: ç 08.30 äî 18.00,
ñóáîòà ç 08.30 äî 14.00.
Âèñîêà òà ñâîº÷àñíà
îïëàòà ïðàöi.
Òåë.0-98-378-49-36.
Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
(áàøòîâèõ êðàíiâ)
çàïðîøóºòüñÿ â
“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”. Ç/ï äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-384-40-57,
ç 09.00-18.00.
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Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ôàñàäíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïiäïðèºìñòâî, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-393-08-00.

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

Ôàñàäíèêè çàïðîøóþòüñÿ,
áàæàíî, ç ä/ð, ç/ï âiä
18.000 äî 30.000 ãðí.
Íåìiñöåâi
çàáåçïå÷óþòüñÿ æèòëîì.
Òåë.0-63-312-52-65.

Àâòîìèéíèêè, ç äîñâiäîì,
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-68-713-01-20.

Ôàñàäíèêè, ìîæëèâî,
áåç ä/ð, íàâ÷èìî, ç/ï âiä
18.000 ãðí. Íåìiñöåâèì
íàäàºìî æèòëî.
Òåë.0-68-657-74-73.

Ìèéíèê çàïðîøóºòüñÿ â
àâòîcàëîí (Ëüâiâñüêå
øîñå). Ãðàôiê:
9.00-18.00, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.

Øòóêàòóðè íà ìàøèííå
øòóêàòóðåííÿ
çàïðîøóþòüñÿ â
“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”. Ç/ï äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-975-17-03, ç
09.00-18.00.

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áðèãàäà ðîáiòíèêiâ íà
ñòÿæêó ïiäëîãè (íà íîâó
ìàøèíêó) çàïðîøóºòüñÿ
íà ïiäïðèºìñòâî
“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”. Îïëàòà ïðàöi
äîãîâiðíà. Çâåðòàòèñÿ çà
òåë.:0-67-975-17-03,
0-67-383-66-49, ç
09.00-18.00.
Áðèãàäè ìóëÿðiâ,
áåòîíÿðiâ çàïðîøóþòüñÿ
â “Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”. Ç/ï äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-975-17-03, ç
09.00-18.00.
Ìàéñòåð-óíiâåðñàë çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó
íà
áóäiâíèöòâî.
Òåë.0-67-349-43-86.
Îçäîáëþâàëüíèêè
300
ãðí./ãîä., ìóëÿðè íà êëiíêåð - 600
ãðí./êâ.ì,
ïëèòî÷íèêè
350
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-98-778-88-18.

Ñïåöiàëiñòè:
ìîíîëiòíèêè, ìóëÿðè,
àðìàòóðíèêè, ç/ï 45.000 ãðí., ðiçíîðîáî÷i,
ç/ï äî 27.000 ãðí., íà
ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-96-423-27-51.

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-98-802-67-70.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Òåë.0-97-737-09-22.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áåòîíÿði
(âiäðÿäæåííÿ)
çàïðîøóþòüñÿ
íà
áóäiâíèöòâî
áàãàòîïîâåðõiâîê
ó
ì.×åðíiâöi.
Òåë.0-67-281-53-51.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó äëÿ âêëàäàííÿ
áðóêiâêè, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-98-765-61-67.
Ðiçíîðîáî÷i
òà
ó÷íi
çàïðîøóþòüñÿ íà áóäiâíèöòâî, ç/ï 1.130 ãðí./äåíü. Òåë.0-98-778-88-18.

Ðîáiòíèêè ïiäñîáíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî
“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”. Ç/ï äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-975-17-03, ç
09.00-18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.

Çâàðþâàëüíèê øóêàº
ðîáîòó (ðó÷íå, äóãîâå,
íàïiâàâòîìàò), ÷îëîâiê
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê.
Òåë.0-95-123-65-76.
Ìîíòàæíèêà
íàòÿæíèõ ñòåëü
øóêàþ ðîáîòó. Òåë.0-97-542-59-06.
×îëîâiê,
áóäü-ÿêó
ïiäñîáíó
ðîáîòó. Òåë.0-96-000-96-32.
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Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãàçîðiçàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:71-85-41,
0-67-398-69-45.
Åëåêòðèê-êiïîâåöü
çàïðîøóºòüñÿ íà
õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.
Çâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
íàïiâàâòîìàò.
Òåë.:71-85-41,
0-67-398-69-45.
Çâàðþâàëüíèêè,
ñëþñàði-ñêëàäàëüíèêè
ìåòàëîâèðîáiâ,
iíäèâiäóàëüíi çàìîâëåííÿ,
ïîâíà çàéíÿòiñòü, ðîáîòà
â öåõó, ç/ï 15.000-20.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
Êîìïëåêòóâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä
ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿
(êîâáàñíi âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
Îïåðàòîðôðåçåðóâàëüíèê òà
ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ â öåõ ç
îáðîáêè êàìåíþ.
Òåë.0-63-898-73-60.
Ïðàöiâíèê
íà
åêñòðóäåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-97-249-21-27,
Àíäðié,
0-67-928-30-97, Àíàòîëié.

Ñêëàäàëüíèêè,
ìîíòàæíèêè òà ïiäñîáíi
ïðàöiâíèêè íà çáèðàííÿ
äèòÿ÷î-iãðîâèõ òà
ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èêiâ.
Òåë.0-96-882-33-83.
Ñëþñàð çi ñêëàäàííÿ
ìåòàëåèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.:71-85-41,
0-67-398-69-45.
Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
4-5 ðîçðÿäó òà
åëåêòðîçâàðíèê íà
âèðîáíèöòâî, ç/ï âèñîêà.
Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
0-97-104-24-50.
Ñëþñàð-ðiçàëüíèêñêëàäàëüíèê ìåòàëåâèõ
êîíñòðóêöié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-96-882-33-83.
Ñëþñàð-ñàíòåõíiê
ç ä/ð ïî ñïåöiàëüíîñòi.
Ïîâíèé ñîöïàêåò,
âèñîêà çàðïëàòà.
Òåë.:64-43-94,
0-97-104-24-50.
Ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
òåõíi÷íà îñâiòà, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-97-942-43-09.
Ñëþñàð, åëåêòðèê,
òîêàð çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà
äåðæàâíå ïiäïðèºìñòâî,
ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâèé,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ñâîº÷àñíà ç/ï, ïîâíèé
ñîöïàêåò.
Òåë.0-63-462-74-09.
Ôàðáóâàëüíèê
ïîðîøêîâîþ
ôàðáîþ
òà
ïiñêîñòðóéíèê
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-882-33-83.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó. Òåë.0-68-976-84-23.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòðè ïî äåðåâó,
ç/ï âiä 1.000 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-442-45-55.
Ìåáëÿði êâàëiôiêîâàíi
íà âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-380-00-40.
Ïèëîðàìíèê, ïiäñîáíèê,
çàòî÷óâàëüíèê ñòði÷êîâèõ
ïèë çàïðîøóþòüñÿ íà
äåðåâîîáðîáíå
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-98-740-83-92.
Ñòîëÿð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî, ç/ï çà äîìîâëåíiñòþ,
ñòàáiëüíà, âèñîêà, áåç çàòðèìîê.
Òåë.0-68-112-75-36.
Ñòîëÿð
i
ôàðáóâàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ â ñòîëÿðíèé öåõ, ç/ï
âèñîêà, âiä âèðîáiòêó. Iíîãîðîäíiì
íàäàºìî æèòëî. Òåë.0-98-942-20-14.
Ñòîëÿðè,
äîñâiä
ðîáîòè,
çàïðîøóþòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî, ç/ï 16.000-19.000 ãðí., çàëåæíî âiä
êâàëiôiêàöi¿. Òåë.0-68-112-75-36.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè îäÿãó,
òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ð-í Çàãîòçåðíî.
Òåë.0-97-788-85-59.
Çàêðiéíèê
çàïðîøóºòüñÿ
â
øâåéíèé
öåõ,
ïðîñïåò
Ìèðó.
Òåë.0-67-998-98-52.
Ïîìi÷íèöÿ çàêðiéíèêà ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ íà øâåéíå
âèðîáíèöòâî. Òåë.0-67-938-03-95.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
íà äèòÿ÷i âèøèâàíêè.
Òåë.0-96-532-62-30.
!!! Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ñìò
ßðìîëèíöi, ãíó÷êèé
ãðàôiê, ïîñòiéíà ðîáîòà,
ãàðíi óìîâè.
Òåë.0-67-296-88-48.
!!! Øâà÷êè, æiíî÷i
êóðòêè, âëàñíå
âèðîáíèöòâî (íå íà
çàìîâíèêà), ç/ï
ùîòèæíÿ, òåïëî, ÷èñòî,
êðóã “Êàòiîíà”.
Òåë.0-67-983-61-30.
Øâà÷êà â àòåëüº ç
ðåìîíòó òà ïîøèòòÿ
îäÿãó, áàæàíî
ç äîñâiäîì ðîáîòè,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.
Øâà÷êà â àòåëüº
iíäèâiäóàëüíîãî ïîøèòòÿ
íà ðåìîíò îäÿãó, ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-97-609-00-75.
Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà â
øâåéíèé öåõ íà ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî òà ñïîðòèâíîãî
îäÿãó, çàðïëàòà âèñîêà,
ð-í ðàäiîçàâîäó.
Òåë.068-552-61-73.
Øâà÷êà íà âåñiëüíi
ñóêíi, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âèñîêà, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåííiñòü.
Òåë.0-97-074-68-11.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Íîâå îáëàäíàííÿ
(ìàøèíêè-àâòîìàò),
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,
ãàðíi óìîâè, âèñîêà ç/ï,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(çóï."Åëåêòðîíiêà").
Òåë.:0-97-462-07-97,
0-97-481-78-49.
Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ,
ç/ï âèñîêà, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-354-23-97.
Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ,
ç/ï âèñîêà, ïðîñïåêò
Ìèðó.
Òåë.0-97-012-41-63.
Øâà÷êè ç ä/ð â øâåéíèé
öåõ æiíî÷îãî îäÿãó,
ïîîïåðàöiéíèé òà
áðèãàäíèé ìåòîä ðîáîòè,
ç-ä “Àäâiñ”.
Òåë.0-98-812-54-89.
Øâà÷êè ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî,
çàâàíòàæåíiñòü öiëèé ðiê,
ç/ï - 16.000-22.000 ãðí.
Òåë.0-67-282-54-24.
Øâà÷êè ç äîñâiäîì ðîáîòè íà
ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî âåðõíüîãî îäÿãó.
Òåë.0-98-480-69-80.

Øâà÷êè çàïðîøóòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-68-830-05-70.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, íà çáèðàííÿ
ãîëîâíèõ óáîðiâ (êåïêè,
áåéñáîëêè).
Òåë.0-68-203-12-24.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ïðîñïåò Ìèðó. Òåë.067-998-98-52.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-67-334-83-24.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà âåðõíié
îäÿã,
ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ,
ìàøèíêè-àâòîìàòè,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà. Òåë.0-67-938-03-95.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ïîñòiéíà
ðîáîòà, âèñîêà, ñòàáiëüíà
ç/ï, äîñòàâêà íà ðîáîòó
òà ç ðîáîòè. Ãðå÷àíè,
áëèçüêî çóïèíêà.
Òåë.0-96-477-85-40.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, æiíî÷èé, äèòÿ÷èé
îäÿã, ìàøèíêà-àâòîìàò, ñâîº÷àñíà
îïëàòà,
ãàðíi
ðîçöiíêè,
ð-í
ìàñëîçàâîäó. Òåë.0-98-231-30-65.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-67-903-03-80.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
Ãðå÷àíè. Òåë.0-67-383-85-13.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ïîøèòòÿ
ëåãêîãî îäÿãó, ð-í
Äóáîâå.
Òåë.0-67-283-86-69.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, âèñîêà çàðïëàòà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-580-57-71.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ïîøèòòÿ âåðõíüîãî
îäÿãó, ð-í ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-96-384-06-01.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
äëÿ ïîøèòòÿ ïiäëiòêîâîãî
îäÿãó, ïîòèæíåâà îïëàòà,
îôiöiéíà çàéíÿòiñòü,
ôiëàðìîíiÿ (ðå÷îâèé
ðèíîê).
Òåë.0-97-408-73-75.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
“Þíiñòü” áiëÿ ÀÑ ¹3.
Òåë.0-63-125-43-85.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
æiíî÷i ñóêíi, ñïiäíèöi,
ãiäíà ç/ï òà óìîâè,
îáëàäíàííÿ
ìàøèíêè-àâòîìàò,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.096-050-05-99.
Øâà÷êè-óíiâåðñàëè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, äèòÿ÷èé
îäÿã, ãàðíi ðîçöiíêè, ð-í
òàíêà.
Òåë.0-67-603-68-80.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ ëîñèí
òà òðèêîòàæíèõ âèðîáiâ,
ãàðíi óìîâè, âèñîêà ç/ï,
“Êàòiîí”.
Òåë.:0-93-408-71-83,
0-67-208-20-51.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé
ðiê, ñîöçàáåçïå÷åííÿ,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.:0-96-571-79-26,
097-495-31-37, 78-40-01.
Øâà÷îê çàïðîøóº íà ïîñòiéíó
ðîáîòó
ñòàáiëüíå
ïiäïðèºìñòâî.
Îáîâ’ÿçêè: âìiííÿ øèòè. Îñîáèñòi
ÿêîñòi: âiäïîâiäàëüíiñòü, ÷åñíiñòü,
ðîáîòà íà ðåçóëüòàò. Óìîâè ïðàöi:
ñòàáiëüíèé i êîíêóðåíòíèé ðiâåíü
çàðîáiòíî¿ ïëàòè, ñâîº÷àñíà âèïëàòà
çàðîáiòíî¿
ïëàòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-97-436-15-80.

Îâåðëîæíèöi,
ïåòåëüíèöi,
ôóðíiòóðíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Îâåðëîæíèöi ç äîñâiäîì ðîáîòè
íà ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî âåðõíüîãî îäÿãó.
Òåë.0-98-480-69-80.
Îâåðëîæíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé
öåõ,
ïðîñïåò
Ìèðó.
Òåë.0-67-998-98-52.

Ôóðíiòóðíèöþ (ïðèøèòòÿ
ãóäçèêiâ, ãà÷êiâ òà iíøå)
íà øâåéíå âèðîáíèöòâî.
Ãðàôiê: 08.00-17.00,
ç/ï âiä 6.000 ãðí.,
âóë.Çàði÷àíñüêà.
Òåë.0-97-074-68-11.

Ôóðíiòóðíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
âåñiëüíèõ ñóêîíü, ãðàôiê:
08.00-17.00, ç/ï 6.000 ãðí., “Äóìêà”.
Òåë.0-97-814-87-63.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi çàïðîøóþòüñÿ
Ïðàñóâàëüíèöi
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
øâåéíå
âèðîáíèöòâî æiíî÷îãî îäÿãó, çi
ñòàæåì ðîáîòè. Òåë.0-67-382-38-76.

Ïðàñóâàëüíèöi êâàëiôiêî
âàíi íà øâåéíå
âèðîáíèöòâî æiíî÷îãî
îäÿãó, çi ñòàæåì ðîáîòè.
Òåë.0-67-382-38-76.
Ïðàñóâàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé
öåõ,
ïðîñïåò
Ìèðó.
Òåë.0-67-998-98-52.
Ïðàñóâàëüíèöÿ,
ç
äîñâiäîì,
âiäïîâiäàëüíà,
Öåíòð.
Òåë.0-97-664-37-03.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Ïàêóâàëüíèöÿ (ãóäçèêè,
ïåòëi, áëî÷êè)
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ (æiíî÷èé îäÿã), ð-í
çàâîäó “Àäâiñ”.
Òåë.0-98-812-54-89.
Ïðàöiâíèöÿ íà ðó÷íi
ðîáîòè ç óìiííÿì
ïðàöþâàòè íà
ñïåöìàøèíàõ (ïåòåëüíà,
´óäçèêîâà), ð-í
Êàòiîíiâñüêîãî êðóãà.
Òåë.0-67-295-95-04.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ
Çàêðiéíèê, øâà÷êà, ÷îáîòàð ç
äîñâiäîì ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ ó
âçóòòºâèé öåõ ç ïîøèòòÿ ÷îëîâi÷îãî
øêiðÿíîãî
âçóòòÿ.
Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàôiê,
ðîáîòà ïîñòiéíà. Òåë.0-68-709-96-91.

Ëèâàðíèêè-îïåðàòîðè ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ð-í
çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-67-262-62-56.
Ìàéñòåð ç ðåìîíòó âçóòòÿ (àáî
ó÷åíü) çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-974-48-57.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ÒÐÖ “Êâàðòàë”.
Òåë.0-97-323-14-02.
Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ìàðêåò
“THRASH”. Ãðàôiê
ðîáîòè ïîçìiííèé.
Òåë.0-99-913-40-00.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 550
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-970-70-94,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî
18.00.
Ñòîðîæ â êàôå â öåíòði ìiñòà.
Òåë.0-67-381-10-81.
Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ãðàôiê äîáà ÷åðåç äâi, áåç
ø/ç, Ëåçíåâå. Òåë.0-67-380-97-77,
Ñåðãié.
Ñòîðîæ-êî÷åãàð ç ä/ð, ãðàôiê
ðîáîòè: äîáà ÷åðåç äâi, ð-í Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-381-29-29.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà àáî ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-68-823-17-85.
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Áåç ø/ç, º
ñëóæáà â àðìi¿, â/î, 41 ðiê.
Òåë.0-99-321-63-48.
×îëîâiê, áåç ø/ç øóêàº ðîáîòó
îõîðîíöÿ.
Òåë.:0-95-123-65-76,
0-96-736-59-21.

Äîìàøíié ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äîãëÿäàëüíèöÿ ïî
äîãëÿäó çà ëþäèíîþ
(æiíêîþ) ïîõèëîãî âiêó,
ãðàôiê: 10 äíiâ ÷åðåç 10
äíiâ, Âiíüêîâåöüêèé ð-í.
Òåë.0-98-248-80-52.
Ïîìi÷íèê ïî äîãëÿäó çà
ñîáàêàìè (ñïàíiºëü) òà
äîìàøíiì ãîñïîäàðñòâîì.
Ãîëîâíà âèìîãà: ëþáîâ
äî òâàðèí, Ðàêîâå
áëèæíº.
Òåë.0-96-480-40-01.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó, õâîðîãî. Äîñâiä 15
ðîêiâ, + ií’ºêöi¿, ìîæó äîãëÿäàòè â
ëiêàðíi. Òåë.0-96-365-91-06.
Äîãëÿäàëüíèöi,
äîãëÿíó
çà
ëþäèíîþ ïîõèëîãî âiêó. Ìîæëèâå
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-68-204-87-81.
Êîñàðÿ, ïðèáèðàííÿ òåðèòîðié,
îïëàòà âiä ñêëàäíîñòi, äîãîâiðíà.
Òåë.0-99-321-64-58.

Íÿíi, ïåäàãîãi÷íà îñâiòà,
ïðèáèðàëüíèöi, ÷àñòêîâà
çàéíÿòiñòü (1-2
ðàçè/òèæäåíü).
Òåë.0-98-097-67-38.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àäìiíiñòðàòîð-ïðèáèðàëüíèöÿ ç
àïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â ñàóíó.
Ðîáîòà ïîçìiííà, ãðàôiê: 1 äîáà
÷åðåç 2 äîáè, ç/ï - ìiíiìàëüíà +
âiäñîòêè. Òåë.0-67-250-76-45.
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Çàâãîñï (ïiäñîáíèé
ïðàöiâíèê) çàïðîøóºòüñÿ
íà ïiäïðèºìñòâî, äîñâiä
ðîáîòè, Ðàêîâå.
Òåë.0-68-173-73-73.
Êîìiðíèê
(ìîðîçèëüíå
îáëàäíàííÿ)
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-98-253-00-41.

Êîìiðíèê-ïàêóâàëüíèê
çi çíàííÿì 1Ñ, ð-í
Êàòiîíiâñüêîãî êðóãà.
Òåë.0-97-059-22-50.
Ïðèáèðàëüíèêè
òåðèòîðié òà âèðîáíè÷èõ
ïðèìiùåíü çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ïîâíèé ñîöïàêåò. ª
âàðiàíòè ðîáîòè â äðóãié
ïîëîâèíi äíÿ.
Òåë.:0-97-205-55-30,
097-406-24-57.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ â òîðãîâèé
öåíòð.
Òåë.0-97-321-72-20.
Ïðèáèðàëüíèöÿ íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî,
ãðàôiê: 07.00-16.00,
Ïí-Ïò, ç/ï - 5.200 ãðí.,
ð-í “Äóìêà”.
Òåë.0-97-074-68-11.
Ïðèáèðàëüíèöÿ îôiñíèõ
ïðèìiùåíü, ãðàôiê ç
14.00 äî 18.00, äîñâiä
ðîáîòè, Ðàêîâå.
Òåë.0-68-173-73-73.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ
Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ñêëàä, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ, Äóáîâå.
Òåë.0-67-290-62-16.
Âàíòàæíèê íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
áåç ø/ç, íà êèëèìîâèé ñêëàä.
Òåë.0-67-380-17-57.

Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòîâèé ñêëàä-ìàãàçèí,
ç/ï - 15.000 ãðí.
Òåë.0-97-462-48-16.
Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà ñêëàä, íi÷íà çìiíà.
Òåë.:0-98-779-10-11, 0-97-030-07-91.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, îôiöiéíå îôîðìëåííÿ, ãàðíi
óìîâè
ïðàöi,
ãiäíà
ç/ï.
Òåë.0-67-795-48-65.

Âàíòàæíèêè, ïîìi÷íèê
çàâñêëàäà çàïðîøóþòüñÿ
íà ïiäïðèºìñòâî,
ñêëàäè-õîëîäèëüíèêè,
Ðàêîâå.
Òåë.0-68-346-19-37.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Æiíêè òà ÷îëîâiêè
(ïàêóâàëüíèêè,
ðiçíîðîáî÷i) íà
âèðîáíèöòâî ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ.
Òåë.0-68-346-19-44.

Ïðàöiâíèêè ñêëàäóâàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-307-15-16.

Ïðàöiâíèê ïiäñîáíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ÀÇÑ.
Òåë.0-50-412-17-41.

Ïðàöiâíèöi íà ïàðêîâêó, ç/ï
ùîäåííà, ãiäíà. Òåë.:0-97-205-82-31,
0-67-181-63-39.

Ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà ñêëàä, ãðàôiê Ïí-Ñá, ç/ï 10.000-12.000
ãðí.
Òåë.0-68-332-56-76.

Ðiçíîðîáî÷èé íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-98-839-57-08.

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà ñêëàä.
Òåë.0-98-649-14-82.

Ôàñóâàëüíèêè íà çäiéñíåííÿ
ôàñóâàííÿ òà ïàêóâàííÿ õàð÷îâî¿
ïðîäóêöi¿, ñëiäêóâàííÿ çà ÿêiñòþ
òîâàðó,
ïåðåäàâàííÿ
ôàñîâàíî¿
ïðîäóêöi¿ â òîðãîâèé çàë. Ãðàôiê
ðîáîòè: 7/7 ïî 10 ãîä., 1 ãîä.
îáiäíüî¿ ïåðåðâè, âèõiäíi “ïëàâàþ÷i”.
Ç/ï âiä 17.000 ãðí., îôiöiéíî.
Òåë.0-98-194-70-31, âiääië êàäðiâ
Àëiíà.

Ðiçíîðîáî÷i íà ïðèâàòíå
áóäiâíèöòâî.
Òåë.0-67-380-00-40.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Øóêàþ ïiäðîáiòîê (ïðèáèðàííÿ,
äîãëÿä çà ìîãèëàìè), ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð. Òåë.0-68-217-77-63.
Øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöi
(ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð,
îôiñiâ,
êîòåäæiâ), ïîãîäèííî, º ä/ð. Àáî
ñèäiëêè. Òåë.0-68-532-25-02.

Iíøi ñïåöiàëiñòè

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Çâàðþâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Õàð÷óâàííÿì i
ïðîæèâàííÿì
çàáåçïå÷óºìî,
ïîâåðíåííÿ êîøòiâ çà êâèòîê â äâi
ñòîðîíè,
ìîæëèâî,
êàð’ºðíå
çðîñòàííÿ, ç/ï âiä 600 ãðí./äåíü, â
êiíöi âàõòè ïðåìiÿ. Çà äåòàëüíîþ
iíôîðìàöiºþ
çâåðòàòèñÿ
çà
òåëåôîíîì: 0-98-690-30-76.

!!! Ñòóäåíòè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ðîáîòó. Òåë.0-67-272-87-80.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Äâi
æiíêè øóêàþòü ðîáîòó
êîìïëåêòóâàëüíèöi àáî ïàêóâàëüíèöi.
Òåë.0-67-77-406-54.
Ìàñàæèñòêè
(ìàñàæ
äëÿ
÷îëîâi÷îãî çäîðîâ’ÿ, ëiêóâàëüíèé).
Òåë.0-98-290-47-74.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Øóêàþ ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó. Òåë.0-68-976-84-23.
Ìàñàæèñòêè
(ìàñàæ
äëÿ
÷îëîâi÷îãî çäîðîâ’ÿ, ëiêóâàëüíèé).
Òåë.0-98-290-47-74.

Òèì÷àñîâà, ðàçîâà,
ðîáîòà çà
ñóìiñíèöòâîì

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Äîäàòêîâèé äîõiä ó âiëüíèé äëÿ
âàñ ÷àñ. Äëÿ ëþäåé ìîëîäîãî âiêó.
Òåë.0-96-260-02-55.
Ïàêóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ÒÎÂ “Ãðàëàíä”. Òåë.:0-97-249-21-27,
Àíäðié, 0-68-202-47-22, Îëåã.
Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
îáùèïóâàííÿ êóðåé íà ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî,
åíåðãiéíi.
Òåë.0-98-387-43-46.

Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó. Òåë.0-68-976-84-23.
Âèêîíóºìî àáñîëþòíî áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó: êâàðòèðíi ïåðå¿çäè,
âèíåñåííÿ
òà
çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ. Òåë.0-96-686-51-41.
Êîñàðÿ,
ïðèáèðàþ
òåðèòîði¿,
îïëàòà
âiä
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-99-321-63-48.
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Áåç ø/ç,
ñëóæáà â àðìi¿, â/î, 41 ðiê.
Òåë.0-99-321-63-48.
×îëîâiê øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó.
Òåë.0-67-272-87-80.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïàêóâàííÿ êîâáàñíî¿
ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-68-158-40-88.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðàöiâíèêè iíîãîðîäíi çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ãðàôiê ðîáîòè: 8
ãîäèí, æèòëîì çàáåçïå÷óºìî (500
ãðí./ìiñ). Òåë.0-63-050-40-55.

Äåêiëüêà âàêàíñié

Åëåêòðîìîíòåðà,
âàíòàæíèêà ç ïðàâîì
âîäiííÿ
åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à,
âîäiÿ
åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à,
ìàéñòðà öåõó, äâiðíèêà
çàïðîøóº ÏðÀÒ
“Õìåëüíèöüêà ìàêàðîííà
ôàáðèêà”. Òåë.:71-10-02,
0-98-589-69-61.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
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ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÐÎÇÂÈÒÎÊ
Ðåïåòèòîðñòâî

Àíãëiéñüêà ìîâà, âèêëàäà÷ ç
âåëèêèì äîñâiäîì ðîáîòè ïðîâîäèòü
çàíÿòòÿ,
ìîæëèâî,
îíëàéí.
Òåë.0-67-525-59-25.
Àíãëiéñüêà ìîâà, äîñâiä÷åíèé
âèêëàäà÷, ÄÏÀ, ÇÍÎ, 90 ãðí./ãîä.
Òåë.0-98-589-68-80.
Âèâ÷åííÿ íiìåöüêî¿ òà iòàëiéñüêî¿
ìîâ çà îñîáëèâîþ ïðèñêîðåíîþ
ìåòîäèêîþ, ä/ð çà êîðäîíîì 10
ðîêiâ. Òåë.0-96-222-81-45.

Äîïîìîæó âèâ÷èòè
ïîëüñüêó äiòÿì òà
äîðîñëèì. Öåíòð.
Òåë.0-97-582-32-38.
Ìîâíi êóðñè ç
àíãëiéñüêî¿ ìîâè ó “Victory Club”, äëÿ äiòåé i
äîðîñëèõ, ïiäãîòîâêà äî
ÇÍÎ, çàíÿòòÿ â îôiñi,
ïî Skype. Àêöiÿ äî
01.01.22 ð.: òðè
áåçêîøòîâíi çàíÿòòÿ.
Òåë.:0-68-770-88-87,
0-63-751-60-60.
Ðåïåòèòîðñòâî ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
òà ëiòåðàòóðè, â÷èòåëü-ìåòîäèñò, ä/ð
25 ðîêiâ, ñó÷àñíi òåõíîëîãi¿ âèâ÷åííÿ.
Òåë.0-96-222-81-45.
Ðåïåòèòîðñòâî, ìàòåìàòèêà, óêðà¿íñüêà ìîâà òà iíøi øêiëüíi ïðåäìåòè, 1-8
êëàñè. Òåë.097-417-86-67.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè
Ïðîäàì
Áàÿí “Áåëîðóñü”, âiäìiííèé ñòàí,
äâà
ðåãiñòðà,
1.800
ãðí.
Òåë.0-97-909-14-70.

Áóêiíiñò
Ïðîäàì

Êíèãè
ðàäÿíñüêèõ
Òåë.0-96-364-64-49.

÷àñiâ.

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Ïðîäàì

Êíèãè ðàäÿíñüêèõ ðîêiâ, ïiäïèñíi
âèäàííÿ. Òåë.0-97-776-11-55.

Êóïëþ
Ãîäèííèêè ìåõàíi÷íi:
íàñòiííi, íàñòiëüíi,
êàìiííi. Äîðîãî.
Òåë.0-67-336-83-72.

Àíòèêâàðiàò
Êóïëþ
Àíòèêâàðiàò: ìîíåòè,
ìåäàëi, çîëîòî, iêîíè,
êàðòèíè òà iíøå.
Çâåðòàòèñÿ çà íîìåðàìè:0-73-505-50-50,
0-68-505-50-50.
Àíòèêâàðiàò: ìîíåòè, ìåäàëi,
çîëîòî, iêîíè, êàðòèíè òà iíøå. Çâåðòàòèñÿ: ì.Õìåëüíèöüêèé, âóë.Çàði÷àíñüêà,26
òà
Ïðîñêóðiâñüêîãî
Ïiäïiëëÿ,48 “ÄÅÆÀÂÞ” (íàâïðîòè
ðåñòîðàíó
“Óêðà¿íà”).
Òåë.:0-73-505-50-50, 0-68-505-50-50, ç
10.00 äî 20.00 òà íà âàéáåð.
Ãîäèííèêè
ìåõàíi÷íi.
Òåë.0-96-785-27-04.

Ìàãàçèí “Ïîäiëüñêèé
êîëåêöiîíåð”
(âóë.Ïîäiëüñüêà,17)
ñêóïîâóº â íàñåëåííÿ
ïðåäìåòè ñòàðîâèíè:
êàðòèíè, ìîíåòè,
ôîòîàïàðàòè, ãîäèííèêè,
ñòàòóåòêè, ñòàðîâèííèé
ïîñóä, îðäåíà, ìåäàëi,
çíà÷êè, êóõîííå íà÷èííÿ
òà iíøå.
Òåë.:050-587-06-08,
068-075-70-66.
Ìîíåòè, áàíêíîòè,
ìàðêè, çíà÷êè,
ãîäèííèêè, ñòàòóåòêè,
êíèãè, ñðiáëî òà iíøi
ïðåäìåòè ÷àñiâ ÑÐÑÐ.
Òåë.0-96-988-16-87.
Ìîíåòè çîëîòi òà ñðiáíi, þâåëiðíi
âèðîáè òà àíòèêâàðiàò. Òåë.098-444-95-18.

ÄÎÇÂIËËß. ÒÓÐÈÇÌ
Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Çäàì ñòàâîê â îðåíäó,
2 ãà, 1.000 ãðí./ìiñ.
Òåë.0-67-381-11-70.
Êàðàáií ìèñëèâñüêèé “Âåïð”,
7,62õ39, íîâèé, ç îïòèêîþ, 19.000
ãðí. + ïàòðîíè. Äîçâië ¹1088 âiä
06.03.2006 ð., Õìåëüíèöüêèì ÓÌÂÑ.
Òåë.0-67-401-34-54.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà, àíiìàòîðè,
âåäó÷i

Æèâà ìóçèêà, âîêàë ïîïóëÿðíèõ
ìåëîäié i ïiñåíü, ñâîÿ àïàðàòóðà,
òðàíñïîðò îïëà÷óºòüñÿ äîäàòêîâî.
Òåë.:0-96-153-64-83, 0-98-974-10-30.

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

Äðàéâ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ïðèâiëåã”,
íiìåöüêèé,
2-êàìåðíèé, âèøíåâîãî êîëüîðó,
ïîòðåáóº
çàìiíè
êîìïðåñîðà,
120x50x60,
800
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.

Âåëîñèïåä “Äåîðå”, ðàìà 20,
ãàðíèé
ñòàí,
5.500
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Âåëîñèïåä
ñïîðòèâíèé
“Ñòàðòüîð”, “íà õîäó”, 3.000 ãðí.
Òåë.0-93-280-62-15.
×åðåâèêè ðîëèêîâi, äëÿ êàòàííÿ,
äèòÿ÷i, ð.33, ìàéæå íîâi, ñòàí
âiäìiííèé. Òåë.0-67-613-10-04.

Òîâàðè äëÿ
âiäïî÷èíêó
Êóïëþ

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

Òóðèçì,
âiäïî÷èíîê,
åêñêóðñi¿

Áóäèíî÷êè äåðåâ’ÿíi áäæîëèíi,
äëÿ âiäïî÷èíêó òà ëiêóâàííÿ, 2-ìiñíi.
Òåë.0-67-698-94-13.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ 40-45
ðîêiâ, äëÿ çóñòði÷åé. Òåë.098-231-41-96.
Õìåëüíè÷àíèí,
57
ðîêiâ,
ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ äî 52 ðîêiâ,
íå
ñõèëüíîþ
äî
ïîâíîòè.
Òåë.0-96-903-73-56.

Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

!!! 35/173/63, ñèìïàòè÷íèé, ñåðéîçíèé, äîáðèé õëîïåöü ïîçíàéîìèòüñÿ iç
ñèìïàòè÷íîþ ñåðéîçíîþ äiâ÷èíîþ (àáî
æiíêîþ ç äèòèíîþ), äëÿ ñåðéîçíèõ
âiäíîñèí. Ìîº ôîòî íà âàéáåði.
Òåë.097-343-61-21.
50/176/72,
ïîçíàéîìëþñÿ
ç
æiíêîþ äî 50 ðîêiâ äëÿ ñïiëüíîãî
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-98-439-86-34.
64/177/78, â/î, ðîçëó÷åíèé,
ðàäèé
áóäó
ïîçíàéîìèòèñü
iç
ñàìîòíüîþ
æiíêîþ,
ÿêà
öiíóº
çäîðîâèé ñïîñiá æèòòÿ i çãîäíà æèòè
â ñåëi, â ìèði òà çëàãîäi.
Òåë.0-96-477-44-95.
81 ð., åíåðãiéíèé, íåçàëåæíèé, áåç
äiòåé, ñïðàâåäëèâèé, äîáðîçè÷ëèâèé,
ïðàöüîâèòèé, çäîðîâ’ÿ çà âiêîì.
Ìîæëèâî, âiäãóêíåòüñÿ æiíêà ìî¿õ
ðîêiâ, ÿêà çãiäíà íà ïåðå¿çä â ñåëî.
Òåë.0-97-656-03-92.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ, ÷îëîâiê
50 ð. Òåë.0-67-383-64-63.
Ïîçíàéîìëþñü
ç
ïîðÿäíîþ
æiíêîþ 45-47 ðîêiâ, äëÿ ñòâîðåííÿ
ñiì’¿. Òåë.0-97-525-06-65.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç äiâ÷èíîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-93-479-91-80.
Ñòîìèâñÿ
âiä
ñàìîòíîñòi.
Ïîçíàéîìëþñü ç ëàãiäíîþ, ñïîêiéíîþ
äiâ÷èíîþ 25-32 ðîêiâ äëÿ ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ. Òåë.0-96-692-55-20.
Øóêàþ æiíêó äî 45 ð. äëÿ
ñïiëüíîãî
ïðîæèâàííÿ.
Òåë.0-98-356-16-75.

Øëþáíi âiä æiíîê

Âäîâà, ìåíi 66 ð., ïîçíàéîìëþñÿ ç
ñàìîòíiì õìåëüíè÷àíèíîì äî 69 ð.,
áåç ì/æ ïðîáëåì. Ñàìîòíiñòü íå
íàéêðàùié
ñóïóòíèê
â
æèòòi.
Òåë.0-63-975-98-44.
Æiíêà 45 ð., âèùà îñâiòà,
ïðîæèâàº
â
ìiñòi,
áàæàº
ïîçíàéîìèòèñü ç ïîðÿäíèì ÷îëîâiêîì
äî 55 ð., äëÿ ñòâîðåííÿ ñiì’¿.
Òåë.0-95-564-34-61.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç ÷îëîâiêîì, äî
65 ðîêiâ, äëÿ ñ/ñ i ÿêèé áóâ áè
çãiäíèé íà ïåðå¿çä ó ñåëî. Ñóäèìèõ òà
çàðàäè ðîçâàã ïðîøó íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-028-56-36.
Õìåëüíè÷àíêà,
âäîâà,
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâiêîì
65-68 ðîêiâ. Òåë.0-97-186-98-71.

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

ìîðîçèëüíó
íåäîðîãî.

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi, äóõîâêè
Ïðîäàì

Ïëèòà ãàçîâà, â ãàðíîìó ñòàíi,
ìàëî êîðèñòóâàëèñÿ, 2.300 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè
Êóïëþ

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

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Êóïëþ

Åëåêòðîøàøëè÷íèöþ,
âåðòèêàëüíó
÷è
ãîðèçîíòàëüíó,
íåäîðîãî. Òåë.0-97-111-66-30.
Ïi÷ ìiêðîõâèëüîâó, ó ãàðíîìó
ñòàíi
àáî
íîâó,
íåäîðîãî.
Òåë.0-97-111-66-30.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
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ÅËÅÊÒÐÎÍ²ÊÀ, ÌÅÁË², ²ÍÒÅÐ’ªÐ, ÏÐÎÄÓÊÒÈ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Êóïëþ

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.800 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ìàëþòêà”, á/â, ãàðíèé ñòàí,
1.200
ãðí.
Òåë.:0-63-129-41-06,
79-41-91.
“Ìðiÿ”,
800
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Êîìï’þòåð,
á/â.
Òåë.0-97-125-26-35.
Íîóòáóê, á/â. Òåë.0-97-125-26-35.

Êóïëþ
Á/â, ïðàëüíó ìàøèíêó-àâòîìàò, íå
áiëüøå 12 ðîêiâ, ìîæëèâî, â
íåðîáî÷îìó ñòàíi, âàðòiñòþ 300-500
ãðí. Òåë.0-68-518-02-87.
Ìàøèíó ïðàëüíó, ç ñó÷àñíèõ, ó
ðîáî÷îìó
ñòàíi,
íåäîðîãî.
Òåë.0-97-111-66-30.
Ìàøèíó ïðàëüíó, ìiêðîõâèëüîâó
ïi÷,
íåðîáî÷ó,
äî
500
ãðí.
Òåë.0-98-175-46-64.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

“Ïîäîëêà”, íîæíà, ìåõàíi÷íà, ç
ïîëiðîâàíèì ñòîëèêîì, ïîòðåáóº
íåçíà÷íîãî
ðåìîíòó,
400
ãðí.
Òåë.0-93-450-82-68.
“Ïîäîëêà”, íîæíà, ìåõàíi÷íà, ç
òóìáîþ, â ãàðíîìó ñòàíi, 500 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-132-16-36.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿
òåõíiêè

Ðåìîíò ïðàëüíèõ, ïîñóäîìèéíèõ
ìàøèí, ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà
iíøå.
Âè¿çä
äî
êëiºíòà.
Òåë.:0-97-872-18-30, 0-68-308-83-47.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“Ñàìñóíã”,
700
ãðí.
Òåë.0-98-071-01-71.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 70, ç
ïóëüòîì,
1.000
ãðí.
Òåë.0-97-383-46-53.
“Ñîíi”, 32 äiàãîíàëü, 1.300 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
“Òîìñîí-29DM184", 70 ñì, ÷èñòèé
åêðàí, ãàðíèé ñòàí, ïðàöþº, º ïóëüò,
ìîæëèâå ïiäêëþ÷åííÿ Ò2, 1.400 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.
“Øàðï”, äiàãîíàëü 54 ñì, 450
ãðí., äëÿ êóõíi “LG”, äiàãîíàëü 37 ñì,
350 ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
Êîëüîðîâèé, ç ïóëüòîì, ðîáî÷èé,
500 ãðí. Òåë.0-96-364-64-49.
ÒÁ òþíåð, ðàäÿíñüêèé, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Êóïëþ
“Åëåêòðîíiêà-408-409".
Òåë.0-67-242-37-74.

Âiäåî-,
ôîòîòîâàðè,
êiíîòåõíiêà
Ïðîäàì

Äiàïðîåêòîð
“Åòþä-2Ñ”, äëÿ
ïåðåãëÿäó êàðäiâ, ïëiâêè, 10 ðàìîê,
350
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73,
79-41-91.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

Êóïëþ

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.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ïðîäàì
ó

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ

Ïðîäàì
Øêiðêè ôðåòêè, 9 øò., 75
ãðí./øò.
Òåë.:0-97-397-59-36,
0-67-475-41-14.

Ìåáëi ðiçíi (êóõíÿ, äèâàí, ëiæêî),
á/â,
300
ãðí./øò.
Òåë.:0-97-397-59-36, 0-67-475-41-14.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Ïëàù-íàêèäêà,
âiéñüêîâà,
îôiöåðñüêà, á/â, ð.48-50, 200 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.
×îáîòè õðîìîâi, íîâi, âèñîêi 27
ñì,
ð.38,
1.500
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73, 79-41-91.

Êóïëþ
Êîìïëåêò
âiéñüêîâî¿
ôîðìè,
àâãàíêà ëiòíÿ (“ïiñî÷êà”), àðòèêóë
òêàíèíè 3303, ð.52, 5-6 çðiñò.
Òåë.0-67-801-40-67.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Îäÿã äëÿ õëîï÷èêiâ

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ

Äèâàí, á/â, ãàðíèé ñòàí, 500 ãðí.
Òåë.0-93-879-59-62.

Ïðîäàì
Áàíêè
ñêëÿíi,
Òåë.0-93-879-59-62.

âiä

5

ãðí.

Àâòîêëàâ íà 100 ë (áàíêè 0,5 ë 80 øò.), 4.500 ãðí. Òåë.0-97-193-74-41.
Áàëîí ãàçîâèé, ïëèòà ðåäóêòîð,
1.000 ãðí. Òåë.0-98-615-29-04.
Ìiøêè
ïîëiïðîïiëåíîâi,
á/â,
25-50 êã, 2,5 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

ÌÅÁËI
Êóõíi

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

Ñòiíêè

Øàôè

Ïðîäàì
Øàôà, 3-ñòóë÷àñòà, äåðåâ’ÿíà,
ïîëiðîâàíà, â ãàðíîìó ñòàíi, 600 ãðí.
Òåë.0-93-450-82-68.

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

Ñòîëè, ñòîëèêè
Ïðîäàì
1.500

Ïðîäàì
Êèëèì áåëüãiéñüêèé, 5õ2,26 ì, 800
ãðí. Òåë.0-67-733-13-52.

ãðí.

Êîìï’þòåðíèé,
1000õ590õ745, á/â,
ïîëàìàíèé âèñóâíèé
ìåõàíiçì ïîëè÷êè ïiä
êëàâiàòóðó, 500 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì
Êðiñëà-ëiæêà, 2 øò., â ãàðíîìó
ñòàíi, 3.200 ãðí. Òåë.0-97-111-66-30.
Ëiæêî ðîçêëàäíå, ìåòàëåâå, 700
ãðí. Òåë.0-97-111-66-30.

Ïðîäàì

Äèòÿ÷i ìåáëi
Ïðîäàì

Äèòÿ÷èé òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Ñàíêè äåðåâ’ÿíi, íîâi, 400 ãðí.
Òåë.0-97-364-89-49.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ñîáàêè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ìàòðàö,
îðòîïåäè÷íèé
îäíîñïàëüíèé 1,2õ2 ì, ãàðíèé ñòàí,
500 ãðí. Òåë.0-95-743-83-35.
Ìàòðàöè âàòíi, 2 øò., 200
ãðí./øò.,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-95-743-83-35.

Ëàéêà
çàõiäíî-ºâðîïåéñüêà,
÷îðíî-áiëîãî
îêðàñó.
Òåë.0-68-205-17-55, Ãàííà.
Ðîñiéñüêî-ðÿáà ãîí÷à, öóöåíÿòà,
2
ìiñÿöi,
ç
äîêóìåíòàìè.
Òåë.0-67-303-31-91.
Öóöåíÿòà äðàòõààð, âiä ðîáî÷èõ
áàòüêiâ. Òåë.0-68-121-70-37.

Äåêîð. Õåíä-ìåéä

Ïðîäàì

Êîìï’þòåðíèé,
Òåë.0-67-733-13-52.

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè

Ìàòðàöè òà iíøå

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

Áëîê æèâëåííÿ 350 Âò, + êîðïóñ,
+
DVD-RW,
350
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Áëîê ñèñòåìíèé, 4-ÿäåðíèé/4 Gb
ääð3/250 Gb HDD/DVD-RW/HD
4650 512 Mb/500 Âò, 2.700 ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Íîóòáóê “Aser”, ãàðíèé ñòàí,
3.800 ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
Íîóòáóê “Dell”, äiàãîíàëü åêðàíà
40 ñì, ãàðíèé ñòàí, 4.500 ãðí., òîðã.
Òåë.:0-96-272-49-73, 79-41-91.
Íîóòáóê “HP ProBook-4540s”,
á/â, 5.000 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Íîóòáóê “Lenovo Ò 510 i5 2.4. 4
320", 3.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Ãàëàíòåðåÿ,
ôóðíiòóðà

Êóðòêà çèìîâà, íîâà, òåìíî-ñèíÿ,
ìîëîäiæíà, äëÿ ïiäëiòêà, ð.46-48, 500
ãðí. Òåë.0-97-508-96-21.

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi

Ðàäiîäåòàëi, ïëàòè, ñòàði ðàäiîëè,
òåëåâiçîðè. Òåë.0-98-444-95-18.

Ïðîäàì

Øàïêà ç ïåñöÿ (íàòóðàëüíà),
íåôàðáîâàíà, ð.54, âiäìiííèé ñòàí,
250 ãðí. Òåë.0-67-369-83-79.

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ
ïiä
çàìîâëåííÿ, øàôè-êóïå, òîùî, íå
ñòàíäàðò.
ðåìîíò
ìåáëiâ.
Òåë.0-67-945-26-74.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.

Êóïëþ

ÏÊ, ïëàíøåòè

Êîøåíÿ â äîáði ðóêè, ãàðíå,
ëàñêàâå. Òåë.0-99-321-64-58.
Êîøåíÿòà, õëîï÷èê òà äiâ÷èíêà,
êîðè÷íåâîãî îêðàñó, â äîáði ðóêè.
Òåë.:0-96-999-23-91, 0-96-303-97-36.

Ïðîäàì

Iíøi ìåáëi

Ïðîäàì

Ãðèçóíè

Ñóâåíið “Ðåàêòèâíèé ëiòàê”, ç
îñâiòëåíîþ çëiòàëüíîþ äîðiæêîþ,
ìåòàëåâèé,
300
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73, 79-41-91.
Ñóâåíið-ºìíiñòü, äëÿ íàïî¿â, ó
âèãëÿäi êîçëèêà, ðîçìið 240õ280 ìì,
300
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73,
79-41-91.

Ïðîäàì

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Äóáëÿíêà, íîâà, ð.48-50, 3.500
ãðí. Òåë.0-68-492-60-68.
Êóðòêà æiíî÷à, ôiðìè “Zara”,
íîâà, ð.48-50, 1.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-646-53-32.
Êóðòêà-äóáëÿíêà,
ð.52-54,
øîêîëàäíèé êîëið, Iòàëiÿ, 400 ãðí.,
òîðã. Òåë.65-68-97.
Øóáà íàòóðàëüíà, ÷îðíà, ð.48, 500
ãðí. Òåë.0-93-879-59-62.
Øóáà, íîðêîâà, øàïêà, ó âæèòêó
áóëè ìàëî, ãàðíèé ñòàí, 5.000 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-67-296-82-49.

Îäÿã äëÿ ÷îëîâiêiâ
Ïðîäàì

Êîñòþì-äâiéêà, êëàñè÷íèé, ð.46,
÷îðíèé, çðiñò 165-167 ñì, á/â, 1.000
ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Êóðòà øêiðÿíà “Yiteli”, á/â,
íàòóðàëüíà øêiðà, ÷îðíîãî êîëüîðó,
ðîçìið
46,
á/â,
1.000
ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Êóðòêà øêiðÿíà, ç ïiäêëàäêîþ,
ð.52-54, Òóðå÷÷èíà, 2.200 ãðí., òîðã.
Òåë.65-68-97.
Ïàëüòî, ðîçìið 50-52, íîâå,
ìåðåíîñîâà
âîâíà,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-343-81-64.

Êóïëþ

Ïðîäàì

Ãîëîâíi óáîðè

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà

Ãàðíiòóð ñïàëüíèé, 2-ñïàëüíå
ëiæêî ç ìàòðàöîì, 2 øàôè, òðåëüÿæ,
äâi ïðèëiæêîâi òóìáè, 6.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-587-13-46.

ñïîêiéíà.

Îáìiíÿþ êðîëÿ íà êðîëèöþ, ç
ïðèâèâêîþ. Òåë.0-98-900-50-60.

Ãîäèííèê
“Çàðÿ”,
ðîáî÷èé,
180.000 ãðí. Òåë.0-98-854-34-12.

Êóïëþ

Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
“ATADM10EBE”,
àêóìóëÿòîð
“AB043446BE”,
ãàðíiòóðà
äî
òåëåôîíó “Samsung”, á/â, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Ñìàðò-ãîäèííèê “Smart Watch”,
300 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Ñìàðòôîí “Apple iPhone SE”,
32Gb, Grey, á/â, 2.800 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Ïðîäàì

Êîðîâà,
8
ðîêiâ,
Òåë.0-68-646-39-44.

Òóôëi æiíî÷i, äâi ïàðè, ëîäî÷êè,
÷îðíi òà áiëi, ð.43, 300 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-646-53-32.

Ïðîäàì

Â êiìíàòó, âåëèêà, á/â, áåæåâîãî
êîëüîðó,
1.000
ãðí.
Òåë.0-93-879-59-62.
Ñòiíêà ç øàôîþ, ñòîëîì òà
êðiñëàìè,
7.000
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ïðîäàì

Âçóòòÿ äëÿ æiíîê

Áiæóòåðiÿ,
àêñåñóàðè

Ðåìîíò òà àäàïòàöiÿ
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.0-67-382-16-90.
Ðåìîíò òåëåâiçîðiâ âäîìà
çàìîâíèêà. Òåë.0-96-784-45-80.

Äèâàí, á/â, âiääàì áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-93-879-59-62.
×àñòèíà ì’ÿêà, íîâà, 3.500 ãðí.
Òåë.0-68-492-60-68.

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

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

Ìîáiëüíi
òåëåôîíè

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè

Êðîëi ïðîäàì. Òåë.0-97-373-05-31.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êîçè ïîðîäèñòi, äâi ãîëîâè, 1 ðiê
òà 2 ðîêè, êiòíi, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-98-826-43-47.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Êîðìè

Áóðiííÿ
òà
îáëàøòóâàííÿ
ñâåðäëîâèí.
Ãàðàíòi¿.
Òåë.0-98-886-20-63.
Âèâåçåííÿ ãiëëÿ. Çðiçàííÿ äåðåâ.
Êîð÷óâàííÿ ïíiâ. Òåë.0-96-784-51-77.
Ïiäðiçàºìî ãiëëÿ, çðiçàºìî äåðåâà
ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ, ñêîøóºìî
áóð’ÿíè. Òåë.0-98-952-14-20.

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

Ïðîäàì
Áóðÿêè äîìàøíi, ÷èùåíi,
êîðìîâi, 2 ãðí./êã.
Ìîæëèâà äîñòàâêà â
Õìåëüíèöüêèé
i ïðèëåãëi ñåëà.
Òåë.0-96-747-48-00.
Áóðÿêè êîðìîâi, 500 êã, 2 êã./ãðí.
Òåë.0-63-847-41-67.
Áóðÿêè êîðìîâi, 500 êã, 3,50
ãðí./êã. Òåë.0-97-017-28-28.
Êàðòîïëÿ
äðiáíà.
Ìîæëèâà
äîñòàâêà. Òåë.0-96-372-09-39.
Êàðòîïëÿ, äðiáíà, 200 êã, 2
ãðí./êã. Òåë.0-67-300-85-92.
Êóêóðóäçà â êà÷àíàõ, 500 êã, 4
ãðí./êã. Òåë.0-67-476-54-69.
Ïøåíèöÿ, 300 êã, 6,5 ãðí./êã.
Òåë.0-67-476-54-69.
Ñiíî, 1 òîííà, 6,50 ãðí./êã.
Òåë.0-97-469-39-00.

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

Êàðòîïëÿ âåëèêà, äîìàøíÿ, 500
êã, 6 ãðí./êã. Òåë.0-97-755-41-67.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 150 êã, 2
ãðí./êã, ÿáëóêà çèìîâi, 100 êã, 7
ãðí./êã. Òåë.0-96-390-18-48.
Êàðòîïëÿ, âåëèêà, 200 êã, 4
ãðí./êã; äðiáíà, 200 êã, 1,50 ãðí./êã.
Òåë.0-97-410-25-82.
Êàðòîïëÿ. Ìîæëèâà äîñòàâêà.
Òåë.0-96-372-09-39.
ßáëóêà, 500 êã, 4 ãðí./êã.
Òåë.0-67-812-91-95.

Êóïëþ

Çàñîáè
óòðèìàííÿ,
àêñåñóàðè

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

Ïðîäàì

Ì’ÿñî, ðèáà

Áóäèíî÷îê ì’ÿêèé äëÿ êiøêè àáî
ìàëåíüêî¿
ñîáà÷êè,
150
ãðí.
Òåë.0-67-814-74-13.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî

Ïðîäàì
Êîçåíÿòà íà ì’ÿñî, áàðàí, öàï, òðè
òóøi. Òåë.0-97-024-07-30.

Êîíñåðâàöiÿ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

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

Îãiðêè ñîëîíi, 3 ë áàíêè, 20 øò.,
60 ãðí./øò, âèøíÿ ó âëàñíîìó ñîêó,
áåç êiñòî÷êè, 1 ë áàíêè, 40 øò., 60
ãðí./øò. Òåë.0-96-188-56-83.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò äëÿ ´ðóíòîñóìiøi,
ðîñëèííèöòâî òà ñàäiâíèöòâî, â
ìiøêàõ,
3,8
ãðí./ë.
Òåë.0-67-613-10-04.
Âåðìèêóëiò, ïàêóâàííÿ - ìiøîê, 80
ë, 1-, 2-, 4-, 8-¿ ôðàêöi¿, 10 óïàêîâîê,
500
ãðí./óïàêîâêà.
Òåë.0-98-442-33-98.

Êâiòè, ðîñëèíè
Ïðîäàì

Âàçîíè êiìíàòíi,
Òåë.0-93-879-59-62.

â

ãîðùèêàõ.

Íàñiííÿ, õiìiÿ
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò ó âèãiäíîìó ôàñóâàííi
(ïîëiåòèëåíîâèé ìiøîê, 100 ë),
ôðàêöiÿ 1,5-3 ìì, 10 óïàêîâîê, 450
ãðí./óïàêîâêà. Òåë.0-98-442-33-98.

Iíøi ïîñëóãè

Àêóðàòíî çðiæó äåðåâî, ïî÷èùó
ñàä,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-98-900-50-60.
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.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Ïøåíèöÿ, ÿ÷ìiíü,
Äîñòàâêà,
7
Òåë.0-97-521-70-10.

êóêóðóäçà.
ãðí./êã.

Ïøåíèöÿ, ÿ÷ìiíü, îâåñ,
âðîæàé 2021 ðîêó.
Öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-455-30-32
Ñîÿ íàñiííºâà, ÃÌÎ, ñåðåäíÿ,
ïåðøà ðåïðîäóêöiÿ, 500 êã, 2.000
ãðí./100 êã. Òåë.0-98-235-72-05.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß

Êîñìåòè÷íi ïîñëóãè
Àðîìàìàñàæ,
ìàñàæ-ðåëàêñ,
øèéíî-êîìiðöåâà
çîíà,
ñïèíà.
Çíàõîäèìîñÿ: Öåíòð, ãîòåëü “Êîëîñ”,
îôiñ. 210. Òåë.0-67-255-78-83.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Ïîÿñ åëåêòðîìàñàæíèé “Ñïóòíiê”,
íîâèé, 4.000 ãðí. Òåë.:0-96-272-49-73,
79-41-91.

Ìåäè÷íi ïîñëóãè

Ñåêñîëîã (êîíñóëüòàíò ç iíòèìíèõ
ïèòàíü). Òåë.0-98-290-47-74.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Äåðåâèíà
Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.096-533-59-06.
Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêà äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé
ëiñ. Ïðîäàæ çà äîñòóïíîþ öiíîþ.
Òåë.0-98-942-20-14.
Áðóñ (ñîñíà), 10õ10, äîâæèíà 2 ì,
íîâèé, àëå ëåæàâ íà ñêëàäi, 3 êóáà,
3.000 ãðí./êóá. Òåë.0-97-405-29-24.
Ëèïà âåëèêà, äâi ÷åðåøíi, ñëèâà,
ÿñåí, ñàìîâèâåçåííÿ. Äëÿ âóëèêiâ,
ìåáëiâ, íà äðîâà. Öiíà ïîìiðíà.
Òåë.0-67-769-50-26.

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

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

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

Âèãîòîâëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ: ñõîäèíêîâi
ìàðøi, áåñiäêè, ñàóíè,
äåðåâ’ÿíi êðèíèöi,
ãîéäàëêè, iíøå. ßêiñíî.
Òåë.0-67-154-31-34.
Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ïàðêåòó,
ëàìiíàòó.
Ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-215-24-88.

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòåëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí i äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi: ñòåëi, ïiäëîãè,
ñõîäè, áàëêîíè òà iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
i
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè
ç äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà, ç
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò” i “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Øëiôóâàííÿ,
ëàêóâàííÿ,
ðåñòàâðàöiÿ
äåðåâ’ÿíî¿
ïiäëîãè.
Òåë.0-67-698-94-13.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè, ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Âiêíî òà äâåði ìåòàëîïëàñòèêîâi,
2.000 ãðí. Òåë.0-67-990-54-33.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

Âèãîòîâëåííÿ
áàëêîíiâ,
ïðèáóäîâ,
ïàâiëüéîíiâ.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Ñåïòèê
“ïiä
êëþ÷”,
áåç
âèêà÷óâàííÿ,
ïiä
âèêà÷óâàííÿ.
Áåçêîøòîâíà êîíñóëüòàöiÿ. Ñàéò
www.septik-khm.com.
Òåë.0-68-841-99-40.

Ìåòàëåâi òà êîâàíi
âèðîáè
Ïðîäàì

Áî÷êè, ìåòàëåâi, 200 ë, 150
ãðí./øò. Òåë.0-67-381-11-70.
Âåðõíÿ ÷àñòèíà ïàðêàíó, âèñîòà
35 ñì, 10 ïîã.ì, êâàäðàò ç ïiêàìè,
1.400
ãðí.
Òåë.:0-97-397-59-36,
0-67-475-41-14.

Äâåði ìåòàëåâi, 2 øò., 750
ãðí./øò.
Òåë.:0-97-397-59-36,
0-67-475-41-14.
Òðóáè ðiçíi, á/â, d=50, d=40, 50
ì, 50 ãðí./ïîã.ì. Òåë.:0-97-397-59-36,
0-67-475-41-14.
Òðóáè ðiçíîãî äàìåòðó: 32 ìì, 40
ìì, 50 ìì, 10 øò., âiä 50 äî 80
ãðí./ïîã.ì. Òåë.0-97-343-81-64.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”,
iíøi çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ì/ï âiêíà, äâåði.
Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-67-117-54-77.
Âèêîíàºìî áóäü-ÿêi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè:
êîíòåéíåðè íà ðèíêó,
ïiäíàâiñè, ñõîäè,
áàëêîíè, àíãàðè.
Òåë.0-98-210-42-80..
Åëåêòðîçâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-711-45-40.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 260 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
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ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ², ²ÍØ² ÐÎÁÎÒÈ, ÅËÅÊÒÐÎÎÁË.

Àáñîëþòíî âåñü
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò
ÿêiñíî òà íåäîðîãî.
Òåë.0-67-756-78-92.
Àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ, øïàëåðè
òà iíøi ðîáîòè. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.098-416-96-08.
Áàãåòè,
âiäêîñè,
ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò, ôàðáóâàííÿ. Òåë.096-075-49-94.

Âåðìiêóëiò ðiçíèé: îçäîáëåííÿ,
óòåïëåííÿ,
òåðìîáàð’ºð,
550
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-67-613-10-04.
Ïåðëiò
áóäiâåëüíèé,
äëÿ
ìóðóâàííÿ, ðîç÷èíiâ, óòåïëåííÿ, âiä
10
êóá.ì
300
ãðí./ì.
Òåë.0-67-613-10-04.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæîê (çàñèïíèé
óòåïëþâà÷),
10
ìiøêiâ,
250
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

Êàìiíü ç óñiõ ðåiîíiâ Óêðà¿íè â
àñîðòèìåíòi. Ìàðìóðîâà êðèõòà.
Òåë.0-67-381-47-57.
Öåãëà, ïîëóòîðíà, 1905 ð.â., 75
øò., 20 ãðí./øò. Òåë.:0-67-475-41-14,
0-97-397-59-36.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Åêîâàòà - öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷.
Óòåïëåííÿ ñòií, äàõiâ, ìàíñàðä,
ïåðåêðèòòÿ, ïiäëîã, 900 êã, 28 ãðí./êã.
Òåë.0-98-442-33-98.
Ïåðëiò ñåðåäíié Ì-150, äëÿ
òåðìîiçîëÿöi¿
ïå÷åé,
êàìiíiâ,
óòåïëåííÿ, çàñèïàííÿ â ïóñòîòè
áóäèíêó, 350 ãðí. Òåë.0-67-613-10-04.
Ïåðëiò,
ïiñîê
ïåðëiòîâèé
âñïó÷åíèé. Äëÿ òåïëèõ øòóêàòóðîê,
ñòÿæîê i ÿê çàñèïíèé óòåïëþâà÷.
Òåë.0-98-442-33-98.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò, ïàðêàíè,
ôóíäàìåíòè, ïiäìîñòêè.
Òåë.0-97-084-94-24.
Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò.
Äåìîíòàæíi òà
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.

Àáñîëþòíî âñi âèäè áóäiâåëüíèõ
ðîáiò:
ñàíòåõíiêà,
îáëèöþâàííÿ,
ìîíòàæ, âñòàíîâëåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ëàìiíàò, âàãîíêà, iíøå.
Òåë.0-97-485-92-28.
Àëìàçíå
ðiçàííÿ,
âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîííi ðîáîòè, êëàäêà öåãëè,
ãàçîáëîêó, äàõè, âíóòðiøíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Òåë.0-96-814-23-46.
Áóäóºìî ñåïòèêè “ïiä êëþ÷”.
Áåçêîøòîâíà êîíñóëüòàöiÿ òà âè¿çä äî
êëiºíòà. Ñàéò: www.septik-khm.com
Òåë.0-68-841-99-40.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèêîíàºìî áóäiâåëüíi ðîáîòè,
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó. Êîïàííÿ.
Òåë.0-68-463-28-39.
Âèêîíóºìî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-624-66-29.

Âèêîíóþ âñi âèäè
êàì’ÿíèõ ðîáiò:
ìóðóâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, âêëàäàííÿ
ïiíîáëîêiâ,
îáëèöþâàëüíî¿ öåãëè.
Òåë.0-98-862-26-22.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ïîñëóãè.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
çåìåëüíi ðîáîòè,
ìîíîëiòíi ðîáîòè.
Âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-98-765-61-67.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ
òà
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò, øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
ôàðáóâàííÿ,
ëàìiíàò,
øïàëåðè. Òåë.0-97-807-89-17.

Áðèãàäà ïðîôåñiîíàëiâ
ÿêiñíî òà øâèäêî
âèêîíóº ðåìîíò êâàðòèð,
îôiñiâ, áóäèíêiâ, “ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âèêîíóºìî âñi âèäè
ðåìîíòíèõ ðîáiò:
êâàðòèðè, îôiñíi òà
áóäiâåëüíi ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-96-841-79-27.
Âèêîíóºìî:
øïàêëþâàííÿ,
ìàëÿðíi
ðîáîòè,
øòóêàòóðåííÿ
(áóäü-ÿêi ðîáîòè), ñòÿæêà, âiäêîñè,
ëàìiíàò, “àðìñòðîíã”, ãiïñîêàðòîííi
ðîáîòè.
Äåìîíòàæíi
ðîáîòè.
Òåë.0-96-579-70-39.
Âèêîíóþ
âíóòðiøíi
ðîáîòè:
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ ñòií,
ñòåëi,
ôàðáóâàííÿ,
äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-93-553-90-05.
Âèêîíóþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Ñàíòåõíiêà.
Åëåêòðèêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.

Âèêîíóþ ðåìîíò
êâàðòèð: øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí òà iíøi
ñóïóòíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-173-68-06.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.

Ãiïñîêàðòîí, ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Ðîáèìî
ïðîôåñiéíî, øâèäêî òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-67-380-55-01.

Âiäêîñè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð. Òåë.0-67-380-19-41.
Âñi
âèäè
âíóòðiøíiõ
ðîáiò:
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ìîíòàæ
îïàëåííÿ òà ñàíòåõíiêè, ôàðáóâàííÿ.
Ïîñëóãè
äèçàéíåðà.
Òåë.0-67-500-89-12.

Ïîêëåéêà øïàëåð, âêëàäàííÿ
ëàìiíàòó. Òåë.0-97-542-59-06.
Ðåìîíò “ïiä êëþ÷” (ñòÿæêà, òåïëà
ïiäëîãà,
âîäîïðîâiä,
îïàëåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
îáëèöþâàííÿ,
ëàìiíàò), ÿêiñíî i ïðîôåñiéíî, äîñâiä
15 ðîêiâ. Òåë.0-96-275-81-97.

Âñi âèäè âíóòðiøíiõ
ðîáiò. Øâèäêî. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-375-68-64.
Âñi âèäè îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò:
øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïëèòêà,
øïàëåðè. Òåë.0-97-541-64-76.

Âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, âêëàäàííÿ
ïëèòêè, ãiïñîêàðòíîííi
ðîáîòè, iíøå.
Òåë.0-98-862-26-22.
Âñi
âíóòðiøíi
ðîáîòè.
Òåë.:0-97-186-87-33, 0-98-940-53-74.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðèêà, ñàíòåõíiêà,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò.
Òåë.0-96-843-47-76.
Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”. Ñòÿæêà
ïiäëîãè, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ
ñòií i ñòåëi, ïëèòêà, ïîêëåéêà øïàëåð
òà iíøå. Òåë.097-016-46-04.

Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä
êëþ÷” òà ÷àñòêîâî,
øïàêëþâàííÿ, äåêîðàòèâíå øïàêëþâàííÿ,
ïëèòêà, ëàìiíàò,
ôàðáóâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-67-120-32-33.
Ðåìîíò êâàðòèð. Ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”.
Âñi
âèäè
ðîáiò.
Òåë.0-96-971-26-90.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.
Âêëàäàííÿ ïëèòêè, âñi âèäè îáëèöþâàëüíèõ ðîáiò. Òåë.0-96-764-54-29.

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

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Âèêîíóºìî
ÿêiñíî
ëàêî-ôàðáóâàëüíi ðîáîòè (äåðåâ`ÿíà
ïiäëîãà, äâåði, ñõîäè òà iíøå).
Òåë.0-98-942-20-14.
Âèêîíóþ ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü,
ïîêëåéêà øïàëåð, âiäêîñè, ëàìiíàò,
øïàêëþâàííÿ. Òåë.0-97-530-63-11.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.

Ôàðáóâàííÿ òà ïîáiëêà ñòií,
ñòåëü â æèòëîâèõ áóäèíêàõ, à òàêîæ
òåõíi÷íèõ
ïðèìiùåíü.
Òåë.0-97-542-59-06.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì

Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-98-728-14-55.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!! Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî
ìîíòàæó
ïîêðiâëi.
Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè,
äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-98-728-14-55.
!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè,
ïiäñóáiéêè.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ, ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò
ñó÷àñíèìè ìàòåðiàëàìè,
âîäîñòi÷íi ñèñòåìè,
ðåìîíò ïîêðiâëi.
Òåë.0-97-084-94-24.
Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.

Ôàñàäíi ðîáîòè

Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
âèäè
ìîíòàæó âåíòèëüîâàíèõ ôàñàäiâ.
Ïðîôíàñòèë, ñàéäèíã, êàñåòè. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè. Òåë.0-98-728-14-55.

Çàäóâàííÿ ñòií ïåðëiòîì,
óòåïëåííÿ áóäèíêiâ
ç “ïóñòîòêîþ”
çà 1-2 äíi. Ïðàöþºìî
âçèìêó (ñóõà òåõíîëîãiÿ).
Òåë.0-98-442-33-98.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.0-67-384-40-33.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ áóäèíêiâ,
êâàðòèð
âàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”, + âñi âèñîòíi ðîáîòè.
ßêiñòü.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.097-016-46-04.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì

Åëåêòðîäðåëü, 220V, ç ïàòðîíîì,
600 ãðí., åëåêòðîëîáçèê, ðîáî÷èé,
700
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73,
79-41-91.
Åëåêòðîùèò, íà 12 âìèêà÷iâ,
40õ35
ñì,
250
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73, 79-41-91.

²ÍØ² ÐÎÁÎÒÈ, ÏÎÑËÓÃÈ Ñ/Ò, Á²ÇÍÅÑ

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

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

Åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-67-855-54-87.
ÒÎÂ “Åíåðãîäîñâiä”
ïðîâîäèòü
åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Äîêóìåíòè, ëàáîðàòîðíi
âèìiðè,
ïóñêîíàëàãîäæåííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-67-360-58-50,
0-67-380-12-90,
067-461-16-31.

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè

Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.

Áóäü-ÿêi ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè, ìîíòàæ îïàëåííÿ
“ïiä êëþ÷”.
Âñòàíîâëåííÿ
òâåðäîïàëèâíèõ òà
ãàçîâèõ êîòëiâ.
Òåë.0-98-210-42-80.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,
ïàëåòè, iíøå)
Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿
ïðîäóêöi¿: áðèêåòè, äðîâà, ïåëåòè,
äåðåâíå âóãiëëÿ. Äîñòàâêà ïî ìiñòó.
Òåë.096-533-59-06.
Âóãiëëÿ, 500 êã, 500 ãðí.
Òåë.0-97-364-89-49.
Âóãiëëÿ, ìàðêà Ã çîëà 8-10, äëÿ
íàñåëåííÿ òà îðãàíiçàöié, 7.500
ãðí./òîííà,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-99-705-73-53.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.
Äðîâà ÿêiñíi, ïîðóáàíi, òâåðäèõ
ïîðiä, ñêëàäåíi íà êóçîâi, 8.400
ãðí./ìàøèíà.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.

Ìîíòàæ òà
îáñëóãîâóâàííÿ
îïàëþâàëüíèõ
ñèñòåì

Çàìiíà ãàçîâèõ òà òâåðäîïàëèâíèõ
êîòëiâ. Òåë.0-97-711-45-40.

Iíøi ðîáîòè

Âèêîíóþ ìîíòàæ òà ðåìîíò
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.

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

Êàíàëiçàöiÿ, ñåïòèêè
áåç âèêà÷óâàííÿ, “ïiä
êëþ÷”. Áåòîííi êðóãè
ðiçíèõ ðîçìiðiâ. Ñàéò:
www.septik-khm.com.
Òåë.0-68-841-99-40.

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè
ïî îáëàñòi.
Òåë.:0-67-380-89-30,
0-93-852-76-30.

Ïðàâèëüíi ñåïòèêè “ïiä êëþ÷”,
êàíàëiçàöiÿ äëÿ âàøîãî áóäèíêó,
ÿêiñíî òà íàäiéíî. Áåçêîøòîâíà
êîíñóëüòàöiÿ.
Íàø
ñàéò:
www.septik-khm.com.
Òåë.0-68-841-99-40.
Ïðîêëàäàííÿ
êàíàëiçàöié
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.

Ïðî÷èùåííÿ êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì,
ãiäðîäèíàìi÷íèì
ìåòîäîì,
âiäåîîáñòåæåííÿ
(áóäèíêè, êâàðòèðè,
ïðîìèñëîâi ïðèìiùåííÿ).
Òåë.068-649-16-04.
Ðåñòàâðàöiÿ
âàíí,
ïiääîíiâ,
äæàêóçi (iðæàâèõ, äiðÿâèõ). Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-171-71-15.

Ðåñòàâðàöiÿôàðáóâàííÿ âàíí,
ïiääîíiâ (áëÿøàíèõ òà
÷àâóííèõ). Çàâîäñüêèé
ìàòåðiàë. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-68-253-35-33.
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.
Ñåïòèêè, áåç âèêà÷êè,
çà îäèí äåíü.
Òåë.0-97-777-93-73.

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Êîòåë,
ãàçîâèé,
“Vaillant”,
íiìåöüêîãî âèðîáíèöòâà, 7.800 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-67-296-82-49.
Îïàëåííÿ. Òåë.0-97-711-45-40.
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Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-004-47-70.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ
íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

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.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
Òåë.0-67-163-39-53.

ñòÿæîê.

Ðåìîíò çâàðþâàëüíèõ
iíâåðòîðiâ òà iíøèõ
ñêëàäíèõ åëåêòðîííèõ
ïðèñòðî¿â. Àäðåñà:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45.
Òåë.0-67-382-16-90.
Ñâåðäëîâèíè àðòåçiàíñüêi ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

Ìåáëi äëÿ áiçíåñó
òà îôiñó, ñåéôè
Ïðîäàì
Øàôà-ñåéô,
1.500 ãðí.
Òåë.:0-96-153-64-83,
0-98-974-10-30.

Âåðñòàòè
Êóïëþ
Âåðñòàòè, çàï÷àñòèíè,
iíñòðóìåíò âèðîáíèöòâà
ÑÐÑÐ.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ñèðîâèíà
Êóïëþ

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

Ïëàñòìàñó êóïëþ.
Òåë.0-67-990-54-33.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Îðåíäà
Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâó îïàëóáêó
â
ïîâíié
êîìïëåêòàöi¿.
Òåë.0-97-193-74-41.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ìiøêè äëÿ áóäñìiòòÿ, 100 øò., 250
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà êîïàííÿ
äî 3 ì.
Òåë.:0-67-314-04-22,
0-50-588-96-45.
Ïîñëóãè
àâòîâèøêè.
Òåë.:0-67-461-16-31, 0-67-360-58-50,
0-67-380-12-90.
Ïîñëóãè àâòîìîáiëüíîãî êðàíó,
âàíòàæîïiäéîìíiñòü
10
ò.
Òåë.0-67-349-43-86.

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî
Áiçíåñ - ÿêèé ãàðíî
ïîºäíóºòüñÿ iç
ñòóäåíòñüêèì æèòòÿì.
Òåë.0-97-489-82-34.
Øóêàþ ïðîôåñiéíîãî
ïàðòíåðà äëÿ ìîíòàæó
íàòÿæíèõ ñòåëü.
Òåë.0-97-542-59-06.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè
Þðèäè÷íà êîìïàíiÿ
äîïîìîæå ç îñêàðæåííÿì
ïðîòåðìiíîâàíèõ
ìiêðîïîçèê òà
êðåäèòóâàíü, äîïîìîãà â
ðîáîòi ç êîëåêòîðàìè.
Þðèäè÷íà äîïîìîãà ç
ïðîáëåìíèìè
çàáîðãîâàíîñòÿìè.
Òåë.0-96-278-85-88.

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.098-197-75-00.

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

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

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

Ãðàíiòíi ïàì’ÿòíèêè çà öiíàìè
ìèíàþ÷îãî
ðîêó.
Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ. Ïîðòðåòè. Çáåðiãàííÿ
äî âñòàíîâëåííÿ - áåçêîøòîâíî.
Çíèæêè 10%, ç 14.11.2021 äî
19.01.2022. Òåë.0-97-473-73-70.

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ,
âèäàíå íà iì’ÿ Ïàâëiøåíà Âëàäèñëàâà
Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Òðà÷óêà Âàñèëÿ Àíàòîëiéîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê
ñåði¿ ÀÂ ¹414837, âèäàíèé íà iì’ÿ
Ìàðòèíåíêà
Âëàäèñëàâà
Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíó êàðòó äëÿ òàõîãðàôà,
âèäàíó íà iì’ÿ Êàøòàí Â’ÿ÷åñëàâà
Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíîþ.
Ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ ñåðiÿ ÂÕ
¹0950653, ñëóæáîâå ïîñâiä÷åííÿ
ïðàöiâíèêà ÄÅI â Õìåëüíèöüêèé îáë.
ñåðiÿ ÕË ¹000005, âèäàíi íà iì’ÿ
Ïîïèêà ªâãåíà ªâãåíîâè÷à, ñâiäîöòâî
ïðî ðåºñòðàöiþ ÒÇ ñåðiÿ ÑÒÕ
¹479971, íà àâòîìîáiëü ÇÀÇ Äåó
Ò-13110, âèäàíå ÄÅI ó Õìåëüíèöüêèé
îáë., ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Ïîñâiä÷åííÿ
äèòèíè
ç
áàãàòîäiòíî¿ ðîäèíè âèäàíå íà iì’ÿ
Äæåíäæåðóõè
Òåòÿíè
Îëåãiâíè
ââàæàòè íåäiéñíîþ.

14

1-, 2-, 3-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
1-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð
1 100 000 ãðí. Öåíòð,
âóë.I.Ôðàíêà, 48/-/16,
êàïðåìîíò, iíä/î.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ðàêîâå
720 000 ãðí. Ðàêîâå,
Ìàéáîðñüêîãî âóë., 7/10,
45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, ÷èñòîâi ðîáîòè.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå
794 240 ãðí. Äóáîâå, öåãëà, í/á,
45,4 êâ.ì, 3/11, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
iíä/î,
øòóêàòóðêà,
ðîçâîäêà
åëåêòðèêè. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Ïiâäåííî-Çàõiä
540 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä
(ïîëiêëiíiêà ¹4), 29/14/7, 6/10,
ïîðó÷ øêîëà, äèòñàäîê, öåðêâà,
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-68-275-80-99.

Ãðå÷àíè
áëèæíi
765 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà çóï.,
ìåáëüîâàíà,
3/9,
38/18/9,
ëi÷èëüíèêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ïîðÿä
øêîëà,
ñàäîê.
Òåë.0-67-965-03-67.

Âèñòàâêà
520 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà
(“Ãâîçäèêà”), 4/5,
32/-/6, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

600 000 ãðí.
Âèñòàâêà, âóë.Òðóäîâà
(“Ðàíêîâå”), 5/10,
40/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, íåêóòîâà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
945 000 ãðí.
Íîâîáóäîâà, áiëÿ ç-äó
“Òåìï”, ç ðåìîíòîì,
46 êâ.ì, êiìíàòà
21 êâ.ì, êóõíÿ
12 êâ.ì, áóäèíîê
çàñåëåíèé. Îôîðìëåííÿ
2%. Òåë.098-687-86-07.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Îçåðíà
655 200 ãðí. Îçåðíà, ÆÊ “Avila
Line”, 1/10, 37 êâ.ì, âiêíà â äâið, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
689 000 ãðí. Îçåðíà (îçåðî), öåãëà,
í/á,
40
êâ.ì,
1/10,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
iíä/î,
êîòåë.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

715 500 ãðí. Îçåðíà,
2/9, 39,5 êâ.ì, íåêóòîâà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
750 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèíîãî, 8/9,
40/-/9, ãàðíèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi ïðîäàì

Ãðå÷àíè áëèæíi
830 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, 50 êâ.ì
(“ñîâäåï”), 1-é ïîâ.,
öåãëà, íå êóòîâà,
ìîæëèâà äîáóäîâà, áåç
òîðãó. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.098-237-55-07.
945 000 ãðí. Í/á, íà åòàïi çäà÷i, 58
êâ.ì, íåêóòîâà, 2/10, çàáóäîâíèê ÆÊ
“Âèøíåâèé”,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-68-622-72-68.

Âèñòàâêà
1 300 000 ãðí.
Âèñòàâêà, 2/10,
70/-/18, êðàùà êîìïàíiÿ,
çäàíà, óñå ïiäêëþ÷åíî,
÷èñòîâi ðîáîòè.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
2 040 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà, 8/10,
öåãëà, 86 êâ.ì, ðåìîíò, âáóäîâàíi
ìåáëi, iíä/î. Òåë.050-578-69-22. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Öåíòð

3-êiìíàòíi ïðîäàì

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

Öåíòð

768 500 ãðí. Ðàêîâå, “÷åøêà”, 49,4
êâ.ì, 2/5, æ/ñ, ì/ï âiêíà, êiìíàòè
îêðåìi, òîðã. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

2
128
000
ãðí.
Öåíòð
(ìiñüêâîäîêàíàë), 103 êâ.ì, 8/14,
ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëi, òåõíiêà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
2
500 000 ãðí. Êiíîòåàòð
iì.Øåâ÷åíêà, 10/11, 98 êâ.ì, ñó÷àñíèé
ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà
Òåë.0-67-727-95-21.

Äóáîâå

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë

1 300 000 ãðí.
Äóáîâå, ãóðòîâèé ðèíîê,
70/-/15, ãîòîâèé
áóäèíîê, ÷óäîâå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2 250 000 ãðí.
Òðåìáîâåöüêà,23,
100 êâ.ì, 4/10, º/ð,
iíä/î. Íå ïîñåðåäíèê.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-509-59-91,
òiëüêè âàéáåð àáî âîöàï.

Ðàêîâå

Âèñòàâêà

4-êiìíàòíi ïðîäàì

810 000 ãðí.
Âèñòàâêà, 56 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

999 000 ãðí. Îçåðíà, 2/9,
102,2 êâ.ì, ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

891 000 ãðí.
Ïðèáóçüêà âóë.,
68/-/8, æèòëîâèé ñòàí,
÷àñòêîâî ðåìîíò.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Îçåðíà

1 115 000 ãðí.
Âèñòàâêà (á³ëÿ êîñòåëó),
4/9, êàï. Ðåìîíò,
ãàðíèé ñòàí.
Òåë.067-139-81-35.
Íå ïîñåðåäíèê.

ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ, ÇÄÀÌ
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Îçåðíà

5-êiìíàòíi òà
áiëüøå ïðîäàì
1 242 000 ãðí. Îçåðíà,
98,5 êâ.ì, ðåìîíò, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

Ïiâäåííî-Çàõiä

Áóäèíêè ïðîäàì

1 468 800 ãðí. Êè¿âñüêà
âóë., 4ê., 90/54/14,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë ó áóäèíêó,
çðó÷íå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.096-473-29-46. ÀÍ
“Çëàòàãðàä”.

Öåíòð

2 680 000 ãðí.
Ï.Ìèðíîãî âóë.,11,
2/9, 85 êâ.ì, ðåìîíò,
í/á, âàðiàíòè.
Òåë.0-97-580-89-11.

1 632 000 ãðí. Öåíòð, âèõiä íà
âóë.Êàì’ÿíåöüêó, ÷àñòèíà áóäèíêó, ïiä
êîìåðöiþ. Àáî îáìií íà 2-êiìíàòíó
êâàðòèðó âiä Ðàóøà. Òåë.068-516-66-09.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ,
çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.

Îçåðíà

Ðàêîâå

2 000 000 ãðí. Êiíöåâà, 98 êâ.ì,
óòåïëåíà, iíä/î, ðåìîíò, òåïëà
ïiäëîãà. Àáî îáìií íà ðiâíîöiííó 1-,
2-êiìíàòíó. Òåë.0-68-013-93-07.
2 393 600 ãðí. Îçåðíà, (“Àãîðà”),
2-ðiâíåâà, 124 êâ.ì, 8/8, óñi ÷èñòîâi
ðîáîòè,
ïàíîðàìà.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

1 000 000 ãðí. Ðàêîâå,
í/á, 110 êâ.ì, º âîäà,
ñâiòëî, ãàç ïîðÿä, 3
ñïàëüíi, âåëèêà çàëà,
1.000.000 ãðí.
Òåë.0-96-612-12-61.

Äóáîâå
501 600 ãðí. Äóáîâå, Êè¿âñüêà, 54,7
êâ.ì, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, 5 ñîòîê
çåìëi, ìîæëèâèé òîðã, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
580 000 ãðí. Äóáîâå, ÷àñòèíà
áóäèíêó, 79 êâ.ì, 4 êiìíàòè, ðîçäiëüíi,
“âðåì’ÿíêà”, äiëÿíêà 5 ñîòîê, âñi
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-96-046-87-08.

954 000 ãðí. Çàÿðíà (çóïèíêà), 100
êâ.ì, 6 ñîòîê, ãàðàæ ïiä âåñü áóäèíîê,
1-é ïîâåðõ - âåðàíäà, êîðèäîð,
ñïàëüíÿ, çàë, êóõíÿ, òóàëåò, äóø, 2-é
ïîâåðõ - êiìíàòà ÷åðåç âåñü áóäèíîê,
ëîäæiÿ, áàëêîí, ñâiòëî, ãàç, âîäà, íà
ïîäâið’¿ áåñiäêà, 6 õâ äî çóïèíêè
ìàðøðóòêè ¹30. Ïîñåðåäíèêàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-264-98-58.
1 128 800 ãðí. Äóáîâå, Øâåéíèêiâ
2-é ïðî¿çä, 154 êâ.ì, 6 ñîòîê çåìëi,
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè äàëüíi
1 500 000 ãðí.
Çàëiçíè÷íà, 120/-/10,
ãàðíèé ñòàí, íà äiëÿíöi
ùå îäèí áóäèíîê, ÿêèé
ìîæíà çäàâàòè
êâàðòèðàíòàì, 7 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
8 830 ãðí./êâ.ì. Ùàñëèâà âóë., 170
êâ.ì, ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñåïòèê, ïiäâàë,
ñàä. Òåë.0-67-613-10-04.

Îçåðíà
1 537 000 ãðí. Îçåðíà,
êîòåäæ, ºâðîðåìîíò,
75 êâ.ì, 1 ñîòêà çåìëi,
ïàðêîìiñöå, 0% êîìiñi¿,
ìîæëèâèé îáìií íà
êâàðòèðó.
Òåë.0-97-681-37-11.

Ëåçíåâå
580 800 ãðí. Ëåçíåâå, Âiííèöüêà
(SPAR), 32 êâ.ì, 4,5 ñîò. çåìëi,
áëèçüêî çóïèíêà. Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó àáî æiíêó. Òåë.0-98-279-34-47.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà êâàðòèðó,
Îçåðíà áëèæíÿ. Òåë.0-98-499-21-15.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-822-56-36.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-075-92-90.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-96-166-28-61.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
êiìíàòà
ó
“âðåì’ÿíöi”. Òåë.0-67-984-38-97.
Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ çóï., âiçüìó íà
êâàðòèðó äiâ÷èíó, ç ãîñïîäàðêîþ.
Òåë.0-96-425-79-08.
Äóáîâå-2, êiìíàòà â áóäèíêó, äëÿ
õëîïöiâ, 2.000 ãðí. ç êîìóíàëüíèìè.
Òåë.:0-97-397-59-36, 0-67-475-41-14.
Çàãîòçåðíî, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði, íà ïiäñåëåííÿ äëÿ äâîõ
äiâ÷àò, âñÿ ïîáóòîâà òåõíiêà, ìåáëi,
1.700 ãðí. + ê/ï. Òåë.0-68-213-76-90.
Çàãîòçåðíî, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó,
ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-67-457-55-15.
Çàïðîøóþòüñÿ
íà
êâàðòèðó
êâàðòèðàíòè ìîëîäi ïàðè, ñiìåéíi, äâi
äiâ÷èíè àáî äâi æiíêè â êiìíàòó (â
3-êiìíàòíié êâàðòèði), 1.500 ãðí./ìiñ.
ç
ëþäèíè,
êîìóíàëüíi
ïëàòÿòü
âëàñíèêè. Òåë.0-63-050-40-55.
Çàði÷àíñüêà,14,
êiìíàòà
â
ãóðòîæèòêó,
äëÿ
ñiì’¿.
Òåë.0-96-792-02-39.

Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äëÿ äiâ÷èíè. Òåë.0-67-951-01-43.
Ìåäòåõíiêà, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
äiâ÷èíó. Òåë.0-96-568-04-88.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
äiâ÷èíi,
íà
ïiäñåëåííÿ, áåç ðiºëòîðà, íåïîäàëiê
çóïèíêà. Òåë.0-96-404-52-65.
Ìîëîäiæíà
âóë., âiçüìó íà
ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó, áåç ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-98-370-11-01.
Îçåðíà, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
äiâ÷èíó,
ÿêà
ïðàöþº.
Òåë.0-97-199-59-27.
Îçåðíà,
îêðåìà
êiìíàòà
â
2-êiìíàòíié êâàðòèði, äëÿ äiâ÷èíè, ÿêà
ïðàöþº. Òåë.0-67-727-20-09.
Ïðîñïåêò
Ìèðó,
âiçüìó
íà
êâàðòèðó õëîïöÿ. Òåë.0-67-604-78-69.
Ð-í òàíêó, îêðåìà êiìíàòà ó
“âðåì’ÿíöi”, 18 êâ.ì, ïàðîâå îïàëåííÿ,
ãàç, õîëîäíà âîäà. Òåë.0-67-512-95-84,
ç 14.00 äî 20.00.
Ð-í ôiëàðìîíi¿, îêðåìà êiìíàòà
äiâ÷èíi, íà ïiäñåëåííÿ, áåç ãîñïîäàðÿ.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-865-56-24.
Ð-í
öóêðîâîãî
çàâîäó,
ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Òåìï, âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷èíó,
ÿêà ïðàöþº. Òåë.0-67-814-74-13.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., âiçüìó íà
êâàðòèðó äiâ÷èíó. Öiíà ïîìiðíà.
Òåë.0-67-922-09-62.
Öåíòð (“Ëèáiäü-Ïëàçà”), îêðåìà
êiìíàòà äiâ÷èíi/æiíöi, º ïðàëüíà
ìàøèíêà,
áîéëåð,
iíòåðíåò.
Òåë.0-96-365-70-05.
Öåíòð (Ôiëàðìîíiÿ), ïiäñåëåííÿ,
äëÿ äiâ÷èíè, áåç ãîñïîäàðiâ, º/ð,
ïðàëüíà ìàøèíà, òåõíiêà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-260-58-14.
Öåíòð, áiëÿ ïðîäóêòîâîãî ðèíêó,
îêðåìà
êiìíàòà
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-97-408-44-62.
Öåíòð, âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷àò
àáî ìîëîäó ñiì’þ áåç äiòåé.
Òåë.0-98-175-75-58.
Öåíòð, âóë.Ñîáîðíà âiçüìó íà
êâàðòèðó äiâ÷èíó. Òåë.0-97-548-49-89.
Öåíòð, äiâ÷èíi, ïiäñåëåííÿ â êiìíàòó
â êâàðòèði, ç ðåìîíòîì, 1.500 ãðí. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.097-111-66-30.
Öåíòð,
äëÿ
÷îëîâiêà.
Òåë.0-68-824-21-70.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ äâîõ
äiâ÷àò,
áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-97-476-87-51.
Öåíòð, Øåâ÷åíêà (ìiñüêà ëiêàðíÿ),
2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200 ãðí.
Òåë.067-889-17-93. Ïîñåðåäíèê.
×îðíîâîëà,62,
çäàì
êiìíàòó.
Òåë.0-97-100-02-08.

1-êiìíàòíi
!!! Çäàì íà òðèâàëèé òåðìií,
1-êiìíàòíó, ïîðÿäíèì ëþäÿì, 2.999
ãðí./ìiñÿöü. Ïîñåðåäíèêàì ïðîõàííÿ
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-96-260-02-55.
Áëèçüêî äî Öåíòðó, ãàðíèé
ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà
çà
íåîáõiäíîñòi.
Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì. Òåë.0-68-949-65-77.
Âèñòàâêà, ìåáëi, ìîæëèâî, ç
òåõíiêîþ, 3.500 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, âiçüìó
íà êâàðòèðó ñiì’þ. Òåë.0-67-589-27-71.
Ãðå÷àíè, 3.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-67-930-43-64.
Äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, í/á,
ïåðøà çäà÷à, ïîðÿäíié ñiì’¿ àáî îäíié
ëþäèíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Iíñòèòóòñüêà âóë., 1-êiìíàòíà. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-382-18-62.
Îçåðíà,
ìåáëi,
òåõíiêà,
íà
òðèâàëèé òåðìií, áàæàíî äëÿ ñiìåéíî¿
ïàðè,
4.000
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.0-97-572-69-61.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-889-17-93,
098-997-60-34.
Ïîñåðåäíèê.
Ðàêîâå, 3/9, 38 êâ.ì, 3.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi
ïîñëóãè.
Òåë.0-97-262-20-73.
Ðóæè÷íà, ìåáëi, òåõíiêà iíòåðíåò,
4.700 ãðí. + ëi÷èëüíèêè. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-900-08-99.
Öåíòð (Ôiëàðìîíiÿ), ºâðîðåìîíò,
ïðàëüíà ìàøèíà, òåõíiêà, iíòåðíåò,
ïîðÿä îâî÷åâèé òà ðå÷îâèé ðèíêè.
Òåë.0-96-260-58-14.
Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
áîéëåð.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-997-27-82.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, ãàðíå ìiñöå,
3.000 ãðí. Òåë.0-98-077-02-49.
Öåíòð,
íàâïðîòè
êiíîòåàòðó
Øåâ÷åíêà, êâàðòèðà-ñòóäiÿ, ðåìîíò,
ìåáëi òà âñÿ íåîáõiäíà òåõíiêà, 5.000
ãðí. + êîìóíàëüíi ïîñëóãè. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-247-08-35.

2-êiìíàòíi
!!! Çäàì 2-êiìíàòíó ïîðÿäíèì
ëþäÿì,
2.999
ãðí./ìiñÿöü.
Ïîñåðåäíèêàì ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-260-02-55.
Âèñòàâêà (àâòîâîêçàë), öåãëà, í/á,
iíä/î, ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
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Ïîðÿäíà ñiì’ÿ. Ðîçãëÿíåìî âñi
âàðiàíòè. Òåë.0-67-382-18-50.

Êóïëþ

1-êiìíàòíi

Âèñòàâêà, iíä/î, ìåáëi, òåõíiêà,
ñiì’¿ àáî íåñiìåéíèì, 3.300 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, æèòëîâèé
ñòàí, º ëi÷èëüíèêè, 5.000 ãðí. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.097-947-43-44.
Äóáîâå, “÷åøêà”, äëÿ ïîðÿäíî¿
ñiì`¿. Òåë.0-67-396-02-40.

Äóáîâå, âóë.Ãðå÷êà,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
4.000 ãðí.
Òåë.098-687-86-07.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Çàãîòçåðíî, áåç ìåáëiâ, 2.800 ãðí.
+ ê.ï. Òåë.0-97-681-37-11.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ ìîëîäî¿
ñiì’¿ àáî ÷îëîâiêà. Òåë.0-67-759-66-22.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, º âñå
íåîáõiäíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 4.000 ãðí.
+ êîìóíàëüíi. Òåë.:0-98-771-87-33,
0-68-519-06-28.
Çàði÷àíñüêà
âóë.,
8/10,
63/31/10, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
ëi÷èëüíèêè, çàêðèòèé äâið, 7.000 ãðí.
+ êîìóíàëüíi. Òåë.0-67-382-05-54.
Ìèðó ïðîñïåêò, çóï."Ìåäòåõíiêà".
Òåë.0-97-627-35-15.

Îçåðíà, áiëÿ “Àãîðè”,
ãàðíèé ñòàí, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, 3.500 ãðí.
Òåë.098-687-86-07.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
2-êiìíàòíà.
Òåë.0-97-518-12-85.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ïiäñåëåííÿ â
2-êiìíàòíié êâàðòèði, äiâ÷èíi àáî
æiíöi. Òåë.0-67-255-27-94.
Ðàêîâå, º õîëîäèëüíèê, ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà, 2.500 ãðí. + ê/ï.
Òåë.:0-63-224-20-67, 0-96-718-66-59.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-889-17-93,
098-997-60-34.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.500
ãðí. + ê/ï. Òåë.0-97-681-37-11.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Ãðå÷àíè áëèæíi, çóïèíêà “Îëiìïiéñüêà”, 3-êiìíàòíà, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà. Íå ïîñåðäíèê.
Òåë.0-97-470-04-90.

Áóäèíêè
Ãðå÷àíè,
âóë.Êâiòêè
Öiñèê,
öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, âñi çðó÷íîñòi, êàìií,
º/ð.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-727-67-09.
Äóáîâå, âóë.Ïiâäåííà, “âðåì’ÿíêà”,
ìåáëi,
÷àñòêîâî
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-97-102-47-66.
Êóïðiíà ð-í, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ äâîõ
õëîïöiâ, àáî îäíîãî. Òåë.096-910-71-71.
Ëåçíåâå,
äëÿ
òðüîõ-÷îòèðüîõ
÷îëîâiêiâ, âñi çðó÷íîñòi, 5 õâ äî
çóïèíêè. Òåë.0-96-467-20-18.
Íèæíÿ
Áåðåãîâà,
1ê.,
óñi
çðó÷íîñòi,
÷àñòèíà
áóäèíêó.
Òåë.:067-889-17-93,
098-997-60-34.
Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä
(òàíê),
âóë.Êîðîëåíêà, 2ê., óñi çðó÷íîñòi,
îêðåìèé âõiä. Òåë.:067-889-17-93,
098-997-60-34. Ïîñåðåäíèê.
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ âóë.,
ð-í ïîëiêëiíiêè ÌÂÄ, ïðèâàòíèé
áóäèíîê, 2 êiìíàòè, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-96-669-74-78.
Ð-í òàíêà, “âðåì`ÿíêà”, äëÿ
õëîïöiâ, º õîëîäèëüíèê, âñi óìîâè òà
çðó÷íîñòi.
Ïîñåðåäíèêàì
íå
òóðáóâàòè. Òåë.096-882-73-25.
Ðàêîâå áëèæíº, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
2-õ ëþäåé, áåç äiòåé, çðó÷íîñòi íà
âóëèöi. Òåë.0-97-314-84-29.
Öåíòð, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ íåâåëèêî¿
ñiì’¿. Òåë.0-97-420-98-80.

Çíiìó

Êiìíàòè
Ãðå÷àíè áëèæíi, Öåíòð. Ïîðÿäíèé
÷îëîâiê áåç ø/ç, áåç ïîñåðåäíèêiâ, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-654-25-66.

1-êiìíàòíi
!!! Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ð-í,
íà äîâãîòðèâàëèé òåðìií, äëÿ ñåáå,
ïîðÿäíiñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó
ãàðàíòóþ. Ïîðñåðåäíèêàì ïðîõàííÿ
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-96-260-02-55.
Äîïîìîæåìî
çäàòè
æèòëî.
Òåë.0-67-382-18-50.

2-êiìíàòíi
Ãðå÷àíè áëèæíi, Ïiâäåííî-Çàõiä,
Öåíòð. Ïîðÿäíèé ÷îëîâiê áåç ø/ç, áåç
ïîñåðåäíèêiâ, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-067-60-36.

!!! Áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-218-56-05.
Àáî 2-êiìíàòíó. Áóäü-ÿêèé ðàéîí
ìiñòà. Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü êàðòèðó ó
âëàñíèêà
(1àáî
2-êiìíàòíó).
Òåë.0-97-453-06-58.
Äëÿ ñåáå, ó âëàñíèêà, ìîæíà áåç
ðåìîíòó, àáî áåç êîìiñi¿ ç ïîêóïöÿ. Çà
ïîìiðíó öiíó. Òåë.:0-68-588-92-34,
0-66-946-21-20.
Äëÿ ñåáå, öiêàâèòü êâàðòèðà â
áóäèíêó
çà
àäðåñîþ:
âóë.×êàëîâà,20/1.
Ç
öiíîþ
äîìîâèìîñÿ. Òåë.0-67-613-10-04.
Òåðìiíîâèé âèêóï äîðîãî 1-,
2-êiìíàòíèõ, ïðîáëåìíèõ, êðåäèòíèõ,
øâèäêèé
ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.
Ó âëàñíèêà, 2-é àáî 3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-96-003-56-59.
Ó âëàñíèêà, â æèòëîâîìó ñòàíi, 2-,
3- àáî 4-é ïîâåðõ. Òåë.0-96-003-56-59.

2-êiìíàòíi
Âèñòàâêà, äëÿ ñåáå, âiä âëàñíèêà,
ðiåëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-576-30-86.
Äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-990-54-33.
Äëÿ ñåáå, ó âëàñíèêà, ìîæíà áåç
ðåìîíòó, àáî áåç êîìiñi¿ ç ïîêóïöÿ. Çà
ïîìiðíó öiíó. Òåë.:0-68-588-92-34,
0-66-946-21-20.
Òåðìiíîâèé âèêóï äîðîãî 2- àáî
3-êiìíàòíèõ êâàðòèð, ïðîáëåìíèõ,
êðåäèòíèõ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

Áóäèíêè
Äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-990-54-33.
Òåðìiíîâî êóïëþ äîðîãî áóäèíîê
äëÿ ñåáå, â ìåæàõ ìiñòà, áàæàíî ç
êîìóíiêàöiÿìè, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

76 000 ãðí. Öåíòð, Öåíòðàëüíèé,
ð-í “Êîñìîñà”, áëîê 9, áîêñ 41,
ìåòàëåâèé, âîëãiâñüêèé, 22 êâ.ì, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
145 000 ãðí. Îçåðíà, ìàñèâ
“Ôðàãìåíò”, áëîê 9, áîêñ 46, º àêò íà
çåìëþ,
åëåêòðèêà
çàâåäåíà,
º
îãëÿäîâà ÿìà. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
150 000 ãðí. Ãåîëîãiâ âóë.,
êàïiòàëüíèé,
îõîðîíà.
Òåë.0-68-031-28-53.
160 000 ãðí. Êîîïåðàòèâ “Òàâðiÿ”,
33 êâ.ì, êàïiòàëüíèé, ïiä áóñ.
Òåë.0-96-350-49-40.

365 000 ãðí. Ìèðó
ïðîñïåêò,102/4, ã/ì
“Ïðîñïåêò”, 32 êâ.ì,
êðàéíié â ðÿäó, ïðèëåãëà
òåðèòîðiÿ, º âàðiàíòè
äîáóäîâè.
Òåë.0-97-475-17-55.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì
94 500 ãðí. Ëåçíåâå, äiëÿíêà 6
ñîòîê. Òåë.0-96-903-70-60.
270 000 ãðí. 5 êì âiä “Êàòiîíó”,
áóäèíîê
9õ7,
ñâiòëî.
Òåë.0-98-615-29-04.
1
134
000
ãðí.
Êàðïiâöi,
âóë.Âèøíåâà, 125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi,
äà÷íèé áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ, 0% êîìiñi¿. Òåë.65-18-15. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

55 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 10 ñîò.,
ðiâíà. Òåë.0-67-336-83-72.
70
000
ãðí.
Ðàêîâå,
çà
“Áîëãàðàìè”, ïîðÿä º ñâiòëî, ñòàðèé
äåðæàêò, º çà¿çä ç Êíèæêîâåöü.
Òåë.0-63-690-14-98.
122 400 ãðí. Ëåçíåâå, äiëÿíêà 5,5
ñîò., áëèçüêî äî çóïèíêè, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîò. çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
216 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi
(ïîáëèçó), 11 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà,
ïðîâåäåíî ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä.
Ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-786-45-41.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2, Öàðñüêå
îçåðî, çàâîä “Êàòiîí”, îáðîáëåíà,
ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà, ñâiòëî, òîðã.
Òåë.0-68-589-37-58.
271 500 ãðí. Ðóæè÷íà, 6 ñîòîê,
êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä. Òåë.0-98-800-62-09.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10 ñîò., áåç êîìiñi¿. Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Êóïëþ äiëÿíêó, ìiñòî
àáî îêîëèöÿ.
Òåë.0-67-673-18-52.

Äiëÿíêè (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì
7
000
ãðí.
Äàâèäêiâöi,
âóë.Ëàâðåíåíêà,
4/À,
14
ñîò.,
êîìóíiêàöi¿
ïðè
äiëÿíöi.
Òåë.0-96-568-66-61.
150 000 ãðí. Øàðîâå÷êà, 15 ñîò.,
îáðîáëÿºòüñÿ, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, º
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã. Òåë.0-96-953-87-40.

155 500 ãðí. Îëåøèí,
öåíòð, ïiä çàáóäîâó,
12 ñîòîê, ñâiòëî òà ãàç
íà äiëÿíöi, º ñòàðèé
ãëèíîáèòíèé áóäèíîê.
Òåë.0-67-813-21-34.
229 000 ãðí. Áiëÿ ÌÐÅÎ, 20 ñîò.,
êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, òðàñà, çàòèøíå,
ñîíÿ÷íå
ìiñöå,
òåðìiíîâî
(¹6825082200:04:009:1417).
Òåë.0-67-945-78-61.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2, Öàðñüêå
îçåðî, çàâîä “Êàòiîí”, îáðîáëåíà,
ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà, ñâiòëî, òîðã.
Òåë.0-68-589-37-58.
280 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Áóäiâåëüíèê”, 7,5 ñîò. çåìëi, ðiâíèíà,
ïiäâåäåíà âîäà, º âàãîí÷èê òà ñàðàé,
òîðã. Òåë.0-96-450-28-27.
380
000
ãðí.
Öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ð-í îâî÷åâîãî
ðèíêó, 60 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà, ïiä
çàáóäîâó, òîðã. Òåë.0-68-411-36-38.

30 000 ãðí./ñîòêà.
Âèñòàâêà, ð-í òåëåâåæi,
88 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.0-63-135-76-09.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Òåðìiíîâèé âèêóï çåìëi, íåïðèâàòèçîâàíî¿, ïðîáëåìíî¿, ç êîìóíiêàöiÿìè, àáî ç êîðîáêîþ, øâèäêèé
ðîçðàõóíîê. Òåë.098-198-93-69.

ÎÊÎËÈÖß

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

Áóäèíêè ïðîäàì

274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

424 000 ãðí. Êàðïiâöi,
öåíòð ñåëà, öåãëÿíèé,
56 ñîòîê, öåíòðàëüíèé
âîäîïðîâiä, ãàç.
Òåë.098-687-86-07.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
5 874 000 ãðí. Ìîëîäiæíèé (ìàñèâ),
223,6 êâ.ì, 10 ñîòîê çåìëi, ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, öåãëÿíà àëüòàíêà ç
êàìiíîì.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

170 000 ãðí. Íàðêåâè÷i ñìò,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 2-êiìíàòíà
êâàðòèðà, 1/2, 47 êâ.ì, ãàçîâå iíä./î,
âîäà,
æèòëîâèé
ñòàí,
òîðã.
Òåë.0-97-140-99-41.
260 000 ãðí. Ëåòè÷iâ, áiëÿ ði÷êè,
1/1, 1-êiìíàòíà, êîìóíiêàöi¿. Òîðã.
Òåë.0-68-260-35-04.
464 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 2-êiìíàòíà
êâàðòèðà,
öåíòð,
47,4
êâ.ì.
Òåë.0-98-385-64-39.
800 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
3-êiìíàòíà,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-97-949-26-53.

Áóäèíêè ïðîäàì

55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé
ð-í,
ãàç,
ñâiòëî, ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
81
000
ãðí.
Ãëóøêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
âîäà â áóäèíêó, ë/ê, ñàðàé.
Òåë.0-97-584-92-30.
105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð ñåëà,
ãëèíîáèòíèé, ïðèáóäîâè, ïîãðiá, ãàç,
ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò. ãîðîäó, òîðã.
Òåë.0-97-488-10-90.
154
000
ãðí.
Ôàùi¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç, 64
ñîò. çåìëi, + 35 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã. Òåë.0-96-610-26-90.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîòîê,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
195 000 ãðí. Âåðáêà Äåðåâ’ÿíà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, îäíîïîâåðõîâèé,
öåãëÿíèé áóäèíîê, 76 êâ.ì, 4 êiìíàòè,
ïåðåêðèòòÿ
øèôåðíå,
îïàëåííÿ
êîìáiíîâàíå, äâà êîòëè (ãàçîâèé òà íà
äðîâàõ), ãðóáêè, ñàíâóçîë, ëiòíÿ
êóõíÿ, ãàðàæ, â äâîði º êðèíèöÿ,
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, 37 ñîòîê
çåìëi. Òåë.0-97-406-32-75.
200 000 ãðí. Ãîëîñêiâ, Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í, äiëÿíêà 68 ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê
i ãîðîä, ñàä. Òåë.0-68-589-37-58.
216
000
ãðí.
Áàðàíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëà, 55 ñîòîê
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ìàëüîâíè÷à
ìiñöåâiñòü,
êðèíèöÿ,
ãàç.
Òåë.0-67-727-95-21.

220
000
ãðí.
Çàïàäèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 68 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
ïðèáóäîâè, 45 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî,
ñàä, òîðã. Òåë.0-97-764-12-13.
235 000 ãðí. Ãîðîäîê, 98 êâ.ì,
ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 10 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
ñòàâîê.
Òåë.0-68-173-70-06.
250
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
ãîñïáóäiâëi,
êðèíèöÿ,
25
ñîò.,
ìåòàëåâà
îãîðîæà.
Òåë.0-98-535-22-30.

265 000 ãðí. Ñëîáiäêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
êðèíèöÿ, ãàç,
êîíâåêòîðíà ñèñòåìà,
40 ñîòîê, ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãðiá, ë/ê, òîðã.
Òåë.0-97-545-63-50.
270 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 65 êâ.ì, öåãëÿíèé,
êðèíèöÿ, ïîãðiá, ñàðàé, ñâiòëî º, ãàç,
âîäà ïîðÿä, 0,23 ãà, àâòîáóñ 6 ðåéñiâ.
Òåë.0-68-013-93-07.
299
000
ãðí.
Ìàðêiâöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 89 êâ.ì,
âîäà, ãàç, çàãàëüíà ïëîùà 0,71 ãà.
Òåë.0-67-812-90-24.
400 000 ãðí. ×îðíèé Îñòðiâ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàðàæ,
ë/ê, ñàä, ãîðîä. Òåë.0-96-413-98-82.
412
000
ãðí.
Êðèøòîïiâêà,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
êðèíèöÿ, º âîäà â áóäèíêó, äóøîâà
êàáiíà, òóàëåò, iíòåðíåò, ñóïóòíèêîâå
ÒÁ, ãàç, íà ïîäâið’¿ ïëèòêà, 10 õâ äî
åëåêòðè÷êè, ñàä, 40 ñîò. ãîðîäó.
Òåë.0-96-218-70-61.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

80
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ïåðåä ðîçâèëêîþ,
ïiä ñàäiâíèöòâî, çà “Àìåðèêîþ”, 12
ñîò. Òåë.0-99-321-64-58.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, áëèæíi, ìàñèâ
“Ìåäèê”, 6 ñîòîê, îáðîáëåíà, ñàä,
ïîðÿä ãàç, ñâiòëî. Òåë.0-68-589-37-58.
150 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 9 ñîòîê, ðiâíà, º
ìîëîäèé ñàäîê, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî,
çóïèíêà, ìàãàçèí. Òåë.0-67-358-91-92.

160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
200
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í
(ðàéîí
ñìò
Ìåäæèáiæ), æ/ñ, ïî òðàñi, 3 êiìíàòè,
ë/ê,
ñàðàé,
ãàðàæ,
12
ñîò.
Òåë.0-99-321-64-58.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, âóë.Öåíòðàëüíà,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòêè, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
323
000
ãðí.
Ñàòàíiâ,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
âóë.Iíäóñòðiàëüíà,28,
äiëÿíêà
çàáóäîâó 10 ñîò. Òåë.0-99-558-06-64.
325
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25 ñîò., áiëÿ òðàñè,
ïiä
áóäiâíèöòâî,
ïåðåä
íîâîþ
îá’¿çíîþ. Òåë.0-99-321-64-58.
682 500 ãðí. ßðìîëèíöi, çåìåëüíà
äiëÿíêà 44 ñîòêè, 5 õâ âiä öåíòðó.
Òåë.0-98-385-64-39.
7 560 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì 68 ñîòîê ãîðîäó, ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í. Òåë.:0-68-589-37-59,
0-68-589-37-58.
Çäàì áóäèíîê äëÿ ïðîæèâàííÿ,
âîäà, ñâiòëî òîùî, 1.000 ãðí./ìiñ.
Òåë.:0-67-381-11-70, 0-68-364-17-64.
Êóïëþ áóäèíîê àáî çåìåëüíó
äiëÿíêó
â
ñìò
Ìåäæèáiæ,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í.
Òåë.0-99-321-64-58.
Êóïëþ áóäèíîê àáî çåìåëüíó
äiëÿíêó äî 20 êì âiä ñìò Ìåäæèáiæ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-99-321-64-58.

Êóïëþ ïàéîâó çåìëþ,
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü.
Òåë.0-96-486-72-83.

Îáìií

1/3 áóäèíêó (Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ, 29
êâ.ì) = íåðóõîìiñòü (ì.Õìåëüíèöüêèé,
áëèæíi ñåëà). Òåë.0-96-485-34-69.

“Åâåðåñò”, ïðèìiùåííÿ
40 êâ.ì, ìîæëèâî, ïiä
øâåéíèé öåõ àáî
áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-97-287-86-44.

Îôiñè
Ïðîäàì
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà,
1.078.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì
Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà,
7 îôiñíèõ ïðèìiùåíü,
3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-67-380-20-68.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Êâàðòèðè ïðîäàì

675 000 ãðí. Îäåñà, 1-êiìíàòíà,
öåãëà, 1/9, ïîðÿä øêîëà, ïîëiêëiíiêà,
ñêâåð, ðèíîê, òðàíñïîðò, ìîæëèâèé
îáìií
íà
ðiâíîöiííó
â
ì.Õìåëüíèöüêîìó
+
Ä.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-494-34-45, ïiñëÿ
19.00.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Êóïëþ 1-êiìíàòíó êâàðòèðó â
Îäåñi, íå äàëåêî âiä ñèíàãîãè.
Òåë.0-99-321-64-58.

Îçåðíà, êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60 êâ.ì, ðåìîíò
ïiä îðåíäàðÿ, óñi êîìóíiêàöi¿, îêðåìèé
âõiä, 12.000 ãðí. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñè,
ðiçíèõ ðîçìiðiâ.
Òåë.:0-67-799-36-48,
0-68-340-79-30.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, 12 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, 2.500 ãðí.
Òåë.0-67-850-09-05.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè
Ïðîäàì

Îçåðíà, 35 êâ.ì, ôàñàä, 1-øà ëiíiÿ,
ãàðíèé ïiøîõiäíèé i òðàíñïîðòíèé
òðàôiê,
424.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Îçåðíà, ð-í “Òðüîõ
âåäìåäiâ”, ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí.
Òåë.0-67-306-38-70.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà,
1.068.000
ãðí.
Òåë.
067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì

Ïàâiëüéîíè, ÌÀÔè,
êiîñêè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êiîñê, 27 ðÿä.
Òåë.0-68-168-19-33.
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
ïðîäàì
êîíòåéíåð, ðÿä 3, ìiñöå 14. Öiíà
ïîìiðíà. Âëàñíèê. Òåë.0-67-380-96-76.

Ïðîäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Äóáîâå, êiîñê íà ïðîäîâîëü÷îìó
ðèíêó, 27 êâ.ì, âîäà, ñâiòëî, ïðîõiäíå
ìiñöå, 262.870 ãðí. Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì (ðå÷îâèé ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð-êiîñê,
ð.50, ì.91, êóòîâèé, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.067-756-10-45.

“Åâåðåñò”, òîðãiâåëüíi
êiîñêè íà òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-97-287-86-44.
Çäàì â îðåíäó ïðèìiùåííÿ, 20
êâ.ì, 2 ïîâåðõ àäìiíiñòðàòèâíî¿
áóäiâëi,
ðèíîê
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”.
Òåë.0-68-168-19-33.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Iíñòèòóòñüêà
âóë.,
Áóäèíîê
ïîáóäó, çäàì êiîñê “Îâî÷i òà ôðóêòè”,
8
êâ.ì,
4.000
ãðí./ìiñÿöü.
Òåë.0-67-301-16-80.
Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ–ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì
Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé 7 êì, 700
ìåòðiâ
âiä
òðàñè
Õìåëüíèöüêèé-Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
ïðèìiùåííÿ âiëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïiä
ñêëàä, âèðîáíèöòâî, âèðîùóâàííÿ,
çåìåëüíà äiëÿíêà 0,58 ãà â ïðèâàòíié
âëàñíîñòi, îãîðîäæåíà, ñâiòëî 3 ôàçè,
ñòiíè öåãëÿíi (50 ñì), iíòåðíåò,
ñèãíàëiçàöiÿ.
Âëàñíèê.
Òåë.0-67-381-14-34.
Ãðå÷àíè áëèæíi, âóë.Êóð÷àòîâà,
260 êâ.ì, 6 ñîòîê â îðåíäi, çàêðèòà
òåðèòîðiÿ, óñi êîìóíiêàöi¿, 1.890.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð
Âàäèì.
Çàãîòçåðíî, ïðîâ.Ïðî¿çíèé, 145
êâ.ì, 3/5, ïiä îôiñ, øâåéíèé öåõ òà
iíøå, 432.000 ãðí. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì

Çäàì

Öåíòð, Âèñòàâêà,
ïðèìiùåííÿ âiä 10 äî
700 êâ.ì, ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, îôiñ,
ïåðóêàðíþ, îâî÷i, +
ñêëàäè.
Òåë.0-67-381-11-70.

Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ,
160 êâ.ì, îôiñíå ïðèìiùåííÿ - 18
êâ.ì. Òåë.0-67-311-20-01.
Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ñóõå, òåïëå
ïðèìiùåííÿ 260 êâ.ì òà iíøi ñêëàäñüêi
òà
îôiñíi
ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-67-381-29-29.
Êîçàöüêà,42/3, ïðèìiùåííÿ 300
êâ.ì, 2-ïîâåðõîâå, ïiä âèðîáíèöòâî,
øâåéíèé
öåõ,
iíøå.
Òåë.0-96-270-32-47.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
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Êàòiîí, ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ 120, 160,
245 òà 260 êâ.ì òà
âóë.Ñêîâîðîäè,7 (öåíòð),
ïðèìiùåííÿ 40 êâ.ì.
Òåë.0-67-701-92-32.
Êîîïåðàòèâíà,1, ð-í
“Ìàñëîñèðáàçè”,
öåãëÿíèé ñêëàä, áåç
îïàëåííÿ, 710 êâ.ì, º
ïiä’¿çíà çàëiçíîäîðîæíà
êîëiÿ òà àâòîìîáiëüíà
ðàìïà. Íàÿâíiñòü
ïîáóòîâèõ ïðèìiùåíü äëÿ
ïåðñîíàëó òà îõîðîíè.
Öiíà äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-382-46-57.
Ïiëîòñüêà,
äâà
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ ïðèìiùåííÿ,
600 òà 540 êâ.ì, 37 ãðí./êâ.ì.
Òåë.050-578-69-22.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Ïðèáóçüêà âóë.,
250 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé
âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-96-010-17-43.

Êóïëþ
Òåðìiíîâèé âèêóï ïðîáëåìíî¿,
êîìåðöiéíî¿, ïðîìèñëîâî¿, ñêëàäñüêî¿
íåðóõîìîñòi àáî ãîòîâîãî áiçíåñó.
Òåë.0-98-198-93-69.

Ïðîäàì
Ïiâäåííî-Çàõiä,
ïðèìiùåííÿ,
335,6 êâ.ì, 4,57 ñîò. çåìëi, ðåìîíò, ïiä
ÑÒÎ òà ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Ëåãêîâi ïðîäàì
Audi

Âèñòàâêà, âóë.Ïàíàñà Ìèðíîãî,
äiþ÷èé ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ç
îáëàäíàííÿì.
Òåë.:0-96-532-76-16,
0-97-254-73-83.

Volkswagen
Ôîëüêñâàãåí Ïàñàò Â5, 1997 ð.â.,
ãàðíèé ñòàí, 1,6, ãàç/áåíçèí, àâòîìàò,
109.000 ãðí. Òåë.:0-98-771-87-33,
0-68-519-06-28.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-2107, 2005 ð.â.,
37.000 ãðí., âñi äåòàëi çà
òåë.:0-98-034-42-64,
0-96-485-24-63.

ÇÀÇ
ÇÀÇ Òàâðiÿ, 2008 ð.â.,
ñèíié êîëið, îäèí
âëàñíèê, 41.000 ãðí.
Òåë.0-67-604-78-69.
Àóäi-100, ñåäàí, 1986 ð.â., “íà
õîäó”, 40.000 ãðí. Òåðìiíîâî. Äåòàëi
çà òåë.0-68-042-85-49.

Opel
Îïåëü Àãiëà, 2003 ð..â, 1,0 “ñiðèé
ìåòàëiê”, ãàðíèé ñòàí, 70.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-68-658-55-32.

Îïåëü Àñòðà, 2007 ð.â.,
1,4, ãàç/áåíçèí,
120.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Subaru
Ñóáàðó Òðiáåêà Â10, 2008 ð.â., 215
ò.êì, 3,6, áåíçèí, àâòîìàò, ëþê, øêiðà,
“ñiðèé
ìåòàëiê”,
257.500
ãðí.
Òåë.0-99-321-64-58.

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷-2140, ñåäàí, 1988 ð.â.,
íîðìàëüíèé ñòàí, 15.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-508-96-21.
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ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ, ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Iíøå
Òåñëà Model S85, 2014 ð.â., ÷îðíà,
çàïàñ õîäó 400 êì, ì.Êè¿â, ìîæëèâà
ðîçñòðî÷êà,
635.000
ãðí.
Òåë.0-63-959-19-91.

Ëåãêîâi êóïëþ

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

Àâòîâèêóï
áóäü-ÿêèõ
ìàðîê,
äîðîãî, ó ðîáî÷îìó ñòàíi, äî 2017 ð.â.
Òåë.0-67-646-05-17.
Àâòîìîáiëü,
áóäü-ÿêèé
ñòàí,
øâèäêî. Òåë.0-67-925-41-91.
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.
Ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, âiò÷èçíÿíîãî òà
çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-68-780-11-23.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè
Ïðîäàì

ÃÀÇ Ñîáîëü, 2005 ð.â., 2,3
ãàç/áåíçèí,
âàíòàæîïàñàæèðñüêèé,
62.000 ãðí. Òåë.0-96-523-39-89.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

Öèñòåðíà àñåíiçàòîðíà,
âàêóóìíà, äëÿ
ñïåöàâòîìîáiëiâ, ç
ïîòîâùåíîãî ìàòåðiàëó i
âèñîêîìiöíî¿ ñòàëi.
Òåë.0-99-038-96-37.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Âiÿëêà çåðíîâà, ìiíi, 13.500 ãðí.
Òåë.0-98-235-72-05.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

IÆ Ïëàíåòà-3, ç òåõïàñïîðòîì,
ñòàí - 4 ç 5, 15 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
5.000 ãðí. Òåë.0-97-408-48-15.

Îðåíäà, ïðîêàò
àâòî

Çäàþòüñÿ â îðåíäó ôóðè,
âîäiÿì êàò."Å", ç
äîñâiäîì ðîáîòè.
Òåë.0-67-381-61-00.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì
Ãóìà, çèìîâà, iìïîðòíà, á/â, â
ãàðíîìó ñòàíi, R14, R15, âiä 800
ãðí./ïàðà. Òåë.0-67-925-41-91.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî
ÇÀÇ-40, êîðîáêà øâèäêîñòåé, 800
ãðí. Òåë.0-97-297-69-06.

ÇÀÇ Òàâðiÿ, äâåði ëiâi, á/â, äèñêè
òà ãóìà 185/65/14, 450 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ôàðà àâòîìîáiëüíà, äiàìåòð 200
ìì,
íîâà,
÷îðíà,
400
ãðí.
Òåë.:0-96-272-49-73, 79-41-91.

Äî âàíòàæiâîê
Àêóìóëÿòîð ÑÒ-100, 1.300 ãðí.,
ÑÒ-190, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÃÀÇ-53
ñàìîñêèä,
êîðîáêà
øâèäêîñòåé
ðàçîì
ç
âàëîì
ïîòóæíîñòåé i íàñîñîì ÍØ-32, 2.100
ãðí. Òåë.0-97-297-69-06.
ÇIË-130, áàãàæíèê íà äàõ àâòî,
1.200 ãðí., ãîëîâêà äâèãóíà, çðîáëåíà,
1.900 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130,
çàìîê
çàïàëþâàííÿ,
ÑÐÑÐ, íîâèé, 400 ãðí., ñòàðòåð, á/â,
1.300 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, íàñîñ ïiäéîìó êóçîâà,
ÑÐÑÐ, íîâèé, 1.400 ãðí., ïi÷êà, íîâà, â
çáîði, ç ðàäiàòîðîì, 700 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ïàëèâíèé áàê íà 170 ë,
1.400 ãðí., ÊàìÀÇ, ÇIË, ÌÀÇ, ÿùèêè
äëÿ
iíñòðóìåíòiâ,
1.200
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÃÀÇîí, Óðàë, ðàäiàòîð
îõîëîäæåííÿ, 3.600 ãðí., ÇIË, ÃÀÇîí,
ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi, 2.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ãóìà 260/508, 1.400 ãðí.,
ÊàìÀÇ, ãóìà 280/508, 1.900 ãðí.,
ÃÀÇîí, ãóìà 240/508, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ, áàêè ïàëèâíi, íîâi,
1.300 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ òà
ïàëèâíà àïàðàòóðà, 1.950 ãðí.,
ÇIË-130, êîìïðåñîð, íîâèé, 1.950 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÌÀÇ, ïiäðåñîðíèêè, 1.200
ãðí.,
Óðàë,
ãóìà,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé òà ïðîñòèé,
5.250 ãðí., ÇIË, ÃÀÇîí, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ,
äèñêè
êîëiñíi,
1.200
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Äî òðàêòîðiâ
Çàï÷àñòèíè äî ñàìîðîáíîãî ìiíi
òðàêòîðà,
1.600
ãðí.
Òåë.0-97-297-69-06.

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ
Îïåëü Âåêòðà, 1996 ð.â., 1,8, 1,6,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ôîðä Ìîíäåî, 1998 ð.â., 1,8,
äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Iíøi çàï÷àñòèíè
Áîðòè äîäàòêîâi äî ïðè÷åïà
“Êðåìåíåöü”, 1,20õ2,40õ0,5 ì, 2.000
ãðí. Òåë.0-97-297-69-06.
Âiñü äëÿ ëåãêîâîãî ïðè÷åïà, 1.600
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

ÌÀÇ, ÃÀÇ, ÇIË, ÊàìÀÇ,
ÊðÀÇ, ÓÀÇ, ñïåöòåõíiêà,
àâòîáóñè. Ïðîäàæ
çàï÷àñòèí, âèãîòîâëåííÿ
êàðäàíiâ.
Òåë.0-97-954-36-65.

Êóïëþ

Ïiäøèïíèêè: 205-222, 305-320,
3182120,
697920,
17716.
Òåë.0-68-376-21-21.
Ïiäøèïíèêè: 205-320, 3182120,
3182128,
697920,
17716.
Òåë.0-68-376-21-21.
Òðiñêîðiç
ïðèñòàâêó
äî
ìîòîáëîêà,
á/â,
íåäîðîãî.
Òåë.0-97-297-69-06.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

Ïåðåîáëàäíàííÿ àâòîìîáiëiâ ïiä
àñåíiçàòîð: Óðàë, ÇIË, ÃÀÇ, ÌÀÇ,
ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÊÀÇ, iíîçåìíîãî
âèðîáíèöòâà. Òåë.0-99-038-96-37.
Ðåìîíò
àâòîìîáiëiâ
(àâòîçàï÷àñòèíè äî âñiõ àâòî º â
íàÿâíîñòi). ßêiñòü. Âè¿çä äî êëiºíòà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-260-02-55.
Ðåìîíò àâòîìîáiëiâ ÂÀÇ: õîäîâà,
êàðáþðàòîð, äâèãóí, íàëàøòóâàííÿ,
ÃÐÌ. Òåë.0-98-014-90-29.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
Áóäü-ÿêi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ äî 1,5 òîííè,
9,5 êóá.ì, ïî ìiñòó òà
îáëàñòi. Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-67-701-07-45.

Äî 3 ò
Àáñîëþòíî âñi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ 2-2,5 ò,
9,5-15 êóá.ì, ïî ìiñòó òà
îáëàñòi. Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.:0-67-701-07-45,
0-97-558-62-02.

Ïîíàä 3 ò
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó.
Êâàðòèðíi, îôiñíi
ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
Iâåêî ñàìîñêèä, 12 ò,
äîñòàâêà ùåáåíÿ, ïiñêó,
ìó÷êè, ãëèíè, ÷îðíîçåìó.
Iíøi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ. ª Ïðè÷iï
13 ò, äîñòàâêà áëîêiâ,
öåãëè, áåòîííèõ êiëåöü.
Òåë.0-97-777-93-73.
Ìiêðîàâòîáóñ, äî 5 ò,
÷åêàº ïðîïîçèöié.
Òåë.0-97-273-79-39.

ÓÌÎÂÈ ÏÎÄÀ×² ÎÃÎËÎØÅÍÜ
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