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Чи буде у хмельничан гаряча
вода, а у теплокомуненерго –
дешевий газ?
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Претендуєте
на субсидію?
Подайте заяву

Місцева влада може купувати
дешевший газ: позиція уряду

З травня усім, хто претендує на отримання субсидій з
оплати комунальних послуг, слід подати заяву та декларацію про доходи й витрати.
«Автоматичного перепризначення субсидій, як це було
раніше, цього разу не буде, – зазначає начальник управління соціальних гарантій, компенсацій, моніторингу пільгового забезпечення та у справах сім’ї Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим
Маруняк. – Документи потрібно подавати усім, хто розраховує на допомогу від держави у сплаті житлово-комунальних послуг. Їх можна подавати протягом п’яти місяців –
до 1 жовтня. Проте субсидію нарахують з травня. Надалі
планується, що субсидію призначатимуть автоматично».

Доходи й витрати
Крім того, постановою Кабміну дещо змінені умови призначення допомоги на оплату компослуг. Зокрема це стосується підходів до врахування майнового стану. «Відтепер
при призначенні житлових субсидій враховуватимуться
доходи, отримані від депозитів, дивіденти від цінних паперів тощо, – продовжує Вадим Дмитрович. – Наявність
депозиту також вплине на рішення про призначення субсидії. Її не призначать, якщо у будь-кого з членів домогосподарства на депозитному банківському рахунку є кошти,
загальна сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на
1 січня року, коли призначається житлова субсидія.
Оскільки прожитковий мінімум для працездатних з 1 січня
2021-го встановлено на рівні 2 270 гривень, то йдеться про
56 750 гривень (2 270 х 25). Також субсидії не буде, якщо
протягом року перед зверненням по субсидію хтось із зареєстрованих у домогосподарстві здійснив операції з купівлі іноземної валюти (готівкової чи безготівкової), а також
банківських металів чи цінних паперів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень».
Новацією є й те, що скасовується діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади
для прийняття рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, за яких така
субсидія не призначається. Тож якщо за чинним законодавством субсидію вам призначити не можуть, але ви
опинилися в складному матеріальному становищі, на державну допомогу з оплати компослуг розраховувати не доведеться.

Куди звертатися
У Мінсоцполітики пропонують декілька варіантів подачі
документів для призначення субсидії:
• через онлайн-сервіс Мінсоцполітики (msp.gov.ua, рубрика «Е-сервіси»). Якщо особа має електронний цифровий підпис, то все можна зробити, не виходячи з дому.
Якщо ж такого підпису немає, то документи можна подати
через інтернет, проте доведеться прийти особисто в органи
соціального захисту чи у центр надання адміністративних
послуг, щоб поставити підпис;
• в органах місцевої виконавчої влади територіальних
громад;
• надіслати поштою;
• в управлінні соціального захисту населення (в новостворених районних центрах). У населених пунктах, які
були до 2021 року районними центрами, створені віддалені
робочі місця, де також приймають документи для призначення субсидій.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

З 1 травня хмельницьким теплокомуненерго і деяким ОСББ
із даховими котельнями мали припинити постачання газу.
Відтак частина жителів обласного центру могла залишитися
без гарячої води на невизначений термін. Причиною стала
урядова постанова, прийнята ще у 2018 році. Але члени
Кабміну вирішили дати теплопостачальникам час до
20 травня, щоб укласти нові договори на закупівлю блакитного
палива. Якщо цього не буде зроблено, хмельничани знову опиняться перед загрозою залишитися без гарячої води.

Чому виникла проблема з газом для
місцевих теплокомуненерго?
У жовтні 2018 року уряд поклав спеціальні обов’язки
(ПСО) на постачальників природного газу. Це стосувалося й
«Нафтогазу України», у якого купують блакитне паливо теплокомуненерго Хмельницького. Таким чином в умовах
створення відкритого ринку виробників тепла мали забезпечити стабільним постачанням газу. Це був тимчасовий
захід, дія якого мала завершитися 1 травня цього року. До
цього часу виробники тепла мали обрати собі постачальника
газу та укласти з ним договір.
Але два тижні назад представники АТ «Хмельницькгаз»
(транспортер газу – авт.) повідомили, що деякі виробники
тепла області досі не мають жодного постачальника газу. Тому
з 1 травня їм мали припинити постачання блакитного палива.
До цього переліку потрапили комунальні підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», «Південно-Західні тепломережі»,
«Міськтепловоденергія» (Кам’янець-Подільський), Красилівське підприємство теплових мереж і низка ОСББ.
Тоді заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповів, що наразі майже неможливо укласти новий
договір з «Нафтогазом» (постачальник газу – авт.). Він вимагає стовідсоткової передоплати за блакитне паливо, але
необхідних для цього коштів на рахунках компаній немає.
Тому в різних містах країни люди можуть залишитися без
гарячої води до кінця літа.

Уряд відтермінував проблему, але не
розв’язав її
Тоді ж Асоціація міст України закликала прем’єр-міністра
Дениса Шмигаля терміново провести нараду, щоб врегулювати цю проблему. Як наслідок, 30 квітня члени Кабміну
прийняли зміни до минулої постанови. Урядовці продовжили
дію покладання спеціальних обов’язків на постачальників
газу до 20 травня.
«Рішення уряду дало змогу понад п’ятьом мільйонам громадян користуватися гарячим водопостачанням протягом
травневих свят. Водночас зазначена постанова лише тимчасово розв’язує окремі проблеми галузі теплопостачання.
Таким чином це лише початок діалогу між органами влади
та місцевим самоврядуванням щодо розв’язання системних
кризових явищ у галузі комунальної теплоенергетики», – заявили в Асоціації міст України.

Прем’єр Денис Шмигаль написав у фейсбуці, що майбутнє
скасування ПСО навпаки є позитивним рішенням. Це дозволить комунальним підприємствам купувати газ за дешевшою ціною. Однак його дію продовжили до 20 травня, щоб
дати час теплокомуненерго обрати найкращі пропозиції та
укласти необхідні договори.
«Скасування ПСО означає, що місцева влада зможе закупити газ влітку за найнижчими цінами. Далі він зберігатиметься у газосховищах, і під час опалювального сезону комунальні підприємства не будуть залежати від різких
стрибків цін на ринку. Це дає місцевій владі механізм, який
дозволить самостійно знижувати тарифи для українців на
тепло та гарячу воду, не накопичувати борги за спожитий
газ, а також нести повну відповідальність за тарифи перед
людьми», – заявив Денис Шмигаль.

Чи буде для хмельничан гаряча вода
після 20 травня: що каже міська влада
Заступник міського голови Василь Новачок каже, хмельничани точно отримуватимуть гарячу воду до 20 травня.
Однак він не може спрогнозувати, що буде далі.
За його словами, місцеві комунальні теплопостачальні
підприємства купують блакитне паливо у «Нафтогазу».
Наразі вони заборгували йому майже пів мільярда гривень.
Поки цей борг не буде погашено, комунальники не можуть
обрати нового постачальника газу. Така ситуація стала наслідком невідповідності чинних тарифів на опалення та
гарячу воду нинішній вартості блакитного палива. У них
також не враховано кошти, які теплокомуненерго платять за
транспортування газу. Крім того, посадовець не вважає за
можливе придбати газ на зиму за літньою ціною.
«За попередніми підрахунками, Хмельницький одразу має
заплатити мільярд гривень. Проте річний міський бюджет –
три мільярди гривень. За такою логікою, нам потрібно не
платити зарплатню усім бюджетникам. Це заганяння теплопостачальних підприємств і місцевих скарбниць у патову
ситуацію», – зазначив Василь Новачок.
«А заяви, що тариф на опалення визначає місто – це маніпуляція. Його для нас затверджує Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)», – додав він.

У новому опалювальному сезоні – нові
тарифи
Хмельницький досі живе за тарифами на опалення та
гарячу воду, яким вже понад два роки. Наприклад, для побутових споживачів КП «Хмельницьктеплокомуненерго» він
становить 1 тисяча 480 гривень і 92 копійки за гігакалорію.
Тому у листопаді минулого року НКРЕКП затвердило нові
ціни. Однак їх так і не запровадили, адже не набули чинності
законодавчі зміни у сфері надання житлово-комунальних
послуг.
За словами Василя Новачка, відповідний закон Володимир Зеленський підписав 29 квітня. Тому до наступного
опалювального сезону у Хмельницькому запровадять нові
тарифи на теплопостачання та гарячу воду. Спершу їх
заново обрахують місцеві теплокомуненерго. Опісля їх затвердить НКРЕКП.
«Чи зростуть тарифи на 30 відсотків, чи на менше – поки
важко сказати. Їх ще потрібно обрахувати. Але точно вони не
можуть бути такими як нині», – зазначив Василь Пилипович.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Для кращих медиків Хмельницького мають запровадити
персональну премію
Про плани створити нову персональну премію кращим
медичним працівникам обласного центру свідчить нещодавно опублікований проєкт рішення Хмельницької міської
ради. Він стосується затвердження положення цієї щорічної премії.
Згідно з його текстом, відповідна премія міського голови
призначатиметься окремим медичним працівникам, які
працюють у сфері охорони здоров’я не менше, ніж три
роки. Їх відзначатимуть за вагомий внесок у розвиток медичної галузі та зміцнення здоров’я населення громади,
високу професійну майстерність, сумлінне виконання посадових обов’язків, впровадження інноваційних технологій
і вагомий внесок у підготовку медичних кадрів.
Щороку присуджуватимуть 20 премій у двох номінаціях:
«Найкращий лікар» і «Найкращий медичний працівник»
(акушер, фельдшер, медична сестра, санітар). Вона нада-

Стеж за актуальними новинами:

Претендентів на отримання цієї премії мають висувати
колективи закладів охорони здоров’я. Далі ці пропозиції
розглядатиме конкурсна комісія. Її представників ще мають
затвердити члени виконавчого комітету.
«Вручення премій проводитиметься щороку на зібранні, присвяченому Дню міста», – зазначено у проєкті
рішення.
Щоб створити таку премію за цей проєкт рішення мають
проголосувати депутати Хмельницької міської ради на
одній з найближчих сесій.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН
ватиметься одноразово.
20 тисяч гривень.

Розмір

премії

становитиме

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».

У Хмельницькому влітку
може подорожчати
електронний квиток
В обласному центрі відтермінували впровадження електронного квитка в громадському транспорті, яке мало відбутись у травні. Як повідомив заступник Хмельницького
міського голови Микола Ваврищук, причина тому – мала
кількість розкуплених електронних карток.
«Ми розуміємо, що хмельничани активно купуватимуть
електронні квитки коли з'явиться різниця у розрахунку
карткою та готівкою. Тому плануємо в травні зробити таку
різницю, становитиме вона орієнтовно 1 гривню. Коли
людина користуватиметься карткою, то платитиме одну
суму, коли електронним квитком то сплачуватиме на гривню
менше», – каже Микола Ваврищук.
За його словами, наразі куплено менше ніж 3 тисячі електронних квитків. У місті працює понад 30 точок продажу
електронних квитків, які коштують 40 гривень, при цьому на
рахунку є 10 гривень. Влада міста розраховує, що за наступні півтора-два місяці куплять орієнтовно 20 тисяч
квитків, що дозволить повністю запустити систему.
«Розглядаємо варіант, щоб з липня підняти вартість такої
картки й мотивувати хмельничан її швидше придбати. Насправді карткою зручно користуватися. Я коли моніторю
роботу громадського транспорту, то розраховуюсь в транспорті квитком, ніяких проблем не виникає», – розповідає
заступник міського голови.
Микола Васильович додає, що з червня із тролейбусів
будуть зникати кондуктори. Натомість активно працюватиме
й контролюватиме, чи валідований квиток, чи сплатив пасажир за проїзд, контрольна служба.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК
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На Хмельниччині
роботодавці шукають
менеджерів та
працівників робітничих
професій
У січні-квітні 2021 року до Хмельницької обласної служби
зайнятості звернулось понад 42 тисячі безробітних громадян. Як повідомляють у пресслужбі служби зайнятості,
лише 5,5 тисячі осіб зареєстрували як безробітних.
«Водночас про потребу у кваліфікованих працівниках в області поінформували 2,7 тисячі роботодавців, а 56,6% вакансій було укомплектовано. Понад 63% вакансій, наданих в
службу зайнятості, припадає на робітничі професії. Стійким
попитом продовжують користуватися професії сфери сільськогосподарського, лісового та рибного господарств, торгівлі та послуг, переробної промисловості, транспорту. Затребувані менеджери (управителі) в усіх сферах економічної
діяльності, бухгалтери, спеціалісти державної служби, середній медичний персонал», – кажуть у службі зайнятості.
Додають, що існує потреба в робітниках найпростіших професій – підсобні робітники, прибиральники, укладальники-пакувальники, вантажники та інші. Загалом за чотири місяці
2021 року в базі даних налічувалось 12 тисяч вакансій.
Станом на 1 травня 2021 року кількість зареєстрованих
безробітних становила 15,3 тисячі осіб, серед них 376 військовослужбовців – учасників АТО (ООС). Актуальними
були 1,8 тисячі вакансій. На одну вакансію претендували
9 безробітних.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Наслідки інфекційних захворювань можуть бути
значно важчими, ніж сама хвороба – епідеміолог
Уже другий рік поспіль вся наша увага прикута до коронавірусу: ми щодня стежимо, скільки людей захворіли, скільки
одужали, цікавимося, чи здатні впоратися із хворими лікувальні заклади, сумуємо за тими, хто хворобу не подолав...
І розуміємо, що основний захист від інфекції – щеплення.
Натомість, крім коронавірусу, не зникли усі інші хвороби, зокрема й інфекційні. Від багатьох з них захищає все та ж вакцинація. Щоправда, дехто остерігається робити щеплення в
умовах пандемії. Проте медики радять не зволікати з плановою вакцинацією. Й це стосується не лише дітей, деякі
щеплення слід робити і дорослим. Про те, від яких інфекцій
захищають щеплення, якою є реакція на введення вакцин,
ми попросили розповісти завідувачку відділу імунопрофілактики інфекційних та соціально-узалежнених хвороб,
лікаря-епідеміолога обласного центру громадського
здоров'я Олену Іваськів.
– На сьогодні імунопрофілактика визнана одним з
успішних і економічно ефективних заходів у сфері громадського здоров’я, – каже Олена Степанівна. – Ключовими
цілями імунізації є зменшення кількості випадків захворювань, смертності й інвалідизації через інфекційні хвороби,
формування колективного імунітету та зниження витрат
системи охорони здоров’я на лікування та профілактику інфекцій, яким можна запобігти засобами специфічної імунопрофілактики. Витрати на імунізацію у 16 разів менші, ніж
витрати на лікування хворих на такі інфекційні захворювання.
– Що таке колективний імунітет?
– Колективний імунітет – це явище несприйнятливості
окремої спільноти до інфекційних захворювань, а також
метод захисту від інфекційних хвороб. Тобто, якщо великий
відсоток спільноти отримав індивідуальний імунітет до інфекції, це забезпечує ефективний захист особам, які ще не
захищені. Чим більше осіб у спільноті мають індивідуальний
імунітет, тим менша ймовірність того, що незахищені вступатимуть в контакт із носієм хвороби. Так, наприклад, метод
колективного імунітету був ефективний для ліквідації віспи в
1977 році і для регіональної ліквідації багатьох інших захворювань.
– Від яких захворювань в Україні щеплення
обов'язкові?
– В Україні існує Національний календар профілактичних
щеплень. До нього постійно вносяться зміни. На сьогодні передбачені обов'язкові профілактичні щеплення від десяти
інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту В,
кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, кору, паротиту,
краснухи, гемофільної інфекції. Усі їх роблять в дитячому
віці. У дорослому ж щодесять років потрібно робити щеплення проти дифтерії та правцю.
– Розкажіть, як діє вакцина на організм?
– Вакцина – препарат, що складається з ослаблених,
вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності,
чи їхніх синтетичних аналогів. Є різні типи вакцин: вірусні (до
складу входить сам вірус), інактивовані (у складі – вірус

Стеж за актуальними новинами:

ослаблений, вбитий або живий), білкові (виготовлені на
основі білка) і нового покоління – векторні та мРНК вакцини
(на основі нуклеїнових кислот, саме такі використовуються
для щеплення від коронавірусу). На введення вакцини в організмі виробляються антитіла. І при зустрічі організму зі
збудником в природних умовах антитіла вступлять «в боротьбу» з вірусом, тому людина не захворіє.
– Крім обов'язкових щеплень, існують ще інші, які не
входять до Національного календаря?
– Так. Обов'язкові щеплення безкоштовні. Для рекомендованих щеплень вакцину доведеться купити за власні кошти.
Таких щеплень є чимало – від гепатиту А, гепатиту В (для
дорослих), грипу, вітряної віспи, пневмококової інфекції. До
речі, останнє планують включити до Календаря обов'язкових
профілактичних щеплень. Крім того, окремі країни вимагають наявності щеплень від деяких захворювань. І якщо
людина бажає відвідати ці країни, то повинна вакцинуватися. Також є щеплення, які проводяться за епідемічними
показаннями. Приміром, в якійсь області, частині країни чи
окремій країні виявляється спалах якоїсь інфекції. Тоді при
проведенні дослідження виявляють контингент, який підлягатиме додатковій вакцинації. Такі щеплення теж безкоштовні.
– Часто від батьків можна почути думку, що краще,
щоб дитина перехворіла на інфекційне захворювання і
таким чином здобула імунітет, аніж вводити вакцину.
– Кожен організм індивідуальний. І невідомо, як перенесе
ваша дитина інфекційне захворювання. Одна людина може
перехворіти у легкій формі, а інша може хворіти важко і
навіть померти. Також думка про набуття дитиною природного імунітету – це думка батьків-егоїстів, які протиставляють індивідуальний інтерес інтересу суспільства. І не потрібно боятися, що щеплення негативно вплинуть на імунітет. Віруси у вакцинах настільки ослаблені, що навіть якщо
одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіється лише 0,1 відсотка імунної системи. При
інфекційному захворюванні навантаження на імунітет у кількасот разів вище, ніж при вакцинації. Крім того, інфекційні
хвороби небезпечні не так самі по собі, як наслідками, які
можуть виникнути після них. Це – енцефаліти, менінгіти, міокардити, важкі захворювання серцево-судинної системи,
вроджені вади розвитку (якщо, до прикладу, вагітна перехворіє на краснуху), чоловіче безпліддя (якщо хлопчик перенесе паротит). Тому слід зважити усі ризики, перш ніж відмовлятися від щеплення.
– Як підготуватися до щеплення?
– Профілактичні щеплення призначає сімейний лікар або
педіатр. Перед процедурою лікар обов'язково оглядає
дитину чи дорослого. Щеплення можна робити лише тоді,
коли людина цілком здорова. Слід підписати інформовану
згоду на щеплення. Також ви маєте ознайомитися з препаратом, який вводитимуть, можете попросити інструкцію до
нього. Перед вакцинацією можна дізнатися про препарати
на сайті Державного експертного центру, де є інструкції до

усіх медичних препаратів, які зареєстровані в Україні. Після
щеплення слід перебувати протягом пів години в лікувальному закладі, бо саме у цей проміжок часу може виникнути найважча реакція на введення імунобіологічного
препарату – анафілактичний шок. І щоб вчасно надати допомогу в разі виникнення такої реакції, слід бути під наглядом медиків.
– Поясніть, яка реакція на введення вакцини є
нормою.
– Як я вже зазначала, вакцина – це чужорідна речовина,
яка вводиться людині. І природно, що на неї організм реагує.
Це може бути місцева реакція: почервоніння, набряк, біль у
місці ін'єкції. Або реакція у вигляді підвищення температури,
загального нездужання, запаморочення, нудоти. Після щеплення проти кору, паротиту й краснухи можуть навіть
з’явитися незначні висипання на тілі. Такі реакції вважаються
нормою, вони швидко минають. Але якщо вас іще щось
турбує, то краще одразу звернутися до сімейного лікаря.
– Але такі реакції спостерігаються не у всіх?
– Звісно, ні. Кожна людина – індивідуальна. І у кожного
буде своя відповідь на введення вакцини. Хтось взагалі не
відчує нічого, у когось виникне незначний біль у місці уколу,
ще у когось підвищиться температура...
– Ми живемо в час пандемії. І дехто вважає, що це –
не найкращий час для імунізації, що планові щеплення
слід відкласти на потім.
– Будь-які переривання планової вакцинації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості
випадків захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації. А це, в свою чергу, призведе до додаткового навантаження на систему охорони здоров’я.
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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Хмельницький
змагатиметься за
звання Молодіжної
столиці України

14 травня у Києві відбудеться фінал конкурсу Молодіжна
столиця України-2022. За перемогу змагатимуться десять
міст України, серед яких і Хмельницький. Учасники конкурсу
презентуватимуть бачення молодіжної політики та свої досягнення.
Цього року за звання «Молодіжної столиці України-2022»
змагалися 39 українських міст та містечок. За результатами
першого туру до фіналу конкурсу, окрім Хмельницького, потрапили Вінниця, Івано-Франківськ, Острог, Луцьк, Чернівці,
Маріуполь, Одеса, Умань та Миколаїв.
Нагадаємо, Хмельницький вже не вперше бере участь у
подібному конкурсі. Місто змагалося за звання Молодіжної
столиці-2020 разом з двома іншими містами області – Дунаївцями та Славутою. Тоді Хмельницький також потрапив до
фіналу. А роком раніше Хмельницький у десятці фіналістів
боровся за перемогу з Кам’янцем-Подільським, який, власне
і став переможцем «Молодіжної столиці-2019».
Чи стане Хмельницький молодіжною столицею України,
можна буде дізнатися 14 травня о 14:00 наживо на Першому
молодіжному телеканалі на YouTube та на Facebook-сторінці
Молодіжної столиці.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Чи можна приймати ліки
для розрідження крові
про всяк випадок: що кажуть
лікарі про «густу» кров
Про згущення крові останнім часом говорять багато. Зокрема й у контексті пандемії коронавірусу, адже COVID-19
може сприяти в'язкості крові й утворенню тромбів. І якщо
раніше реклама препаратів, які розріджують кров, цікавила
здебільшого людей старшого віку, то тепер про тему «густої»
крові та підвищеного ризику тромбоутворення знають навіть
школярі. А дехто купує розрекламовані препарати для розрідження крові з метою профілактики утворення тромбів.
Проте лікарі запевняють, що неконтрольовано вживати ці
препарати не можна.
«Немає жодної потреби кожному приймати препарати для
розрідження крові, – пояснює лікар-кардіолог Ігор Салабай. – Є
декілька шкал, згідно з якими сімейний лікар може розрахувати ризик утворення тромбів на тлі згущення крові та супутніх захворювань. Самостійно ж або за допомогою інтернету це дуже важко зробити правильно. Прийом аспірину
про всяк випадок у неправильному дозуванні може призвести до гастриту, виразки шлунку або, в гіршому випадку,
до кровотечі».
Про те, що кров густа, організм ніяк не сповіщає. «Заніміння
кінцівок, головний біль, спрага та деякі інші симптоми можуть
бути як при згущенні крові, так і при патології хребта, цукровому діабеті, високому або низькому тиску, варикозному
розширенні вен нижніх кінцівок та інших хворобах, – продовжує Ігор Олегович. – Також треба пам’ятати, що прийом
препаратів для схуднення, сечогінних та препаратів калію
без призначення лікарем теж змінюють густоту крові. Згущення крові можна діагностувати тільки за результатами загальноклінічного аналізу та, за потреби, коагулограми –
комплексного аналізу крові, завдяки якому можна виявити
проблеми згортання крові. Також для оцінки ризику тромбоутворення виконують аналіз «Д-димер», який покаже, чи є у
крові мікрозгустки, особливо після коронавірусу. Слід також

знати, що існують фізіологічно обумовлені стани, коли
Д-димер стає завищеним, наприклад, вагітність. З ранніх
термінів вагітності Д-димер постійно збільшується і до кінця
вагітності може перевищувати вихідний рівень в три-чотири
рази. Якщо вагітність з ускладненнями, то цей показник
може бути ще вище. Щоб не займатися самодіагностикою,
потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він і визначить
необхідний перелік аналізів. Також треба пам’ятати: взимку
кров трохи згущується для меншої втрати організмом тепла
при зниженій температурі повітря».
При коронавірусній інфекції теж не варто самостійно приймати препарати для розрідження крові. «Питання про
прийом таких ліків при COVID-19 вирішується індивідуально
згідно з протоколами лікування цієї інфекції, які оновлюються кожні два-три тижні», – пояснює лікар.

Найкраща профілактика – достатній
питний режим
Запобігти згущенню крові можна і без медикаментів.
Важливу роль відіграє харчування. Воно повинно бути максимально збалансованим. Кров стає густішою при нестачі
білків і амінокислот, тому в раціоні обов’язково має бути
м’ясо (нежирні сорти, індичка або курятина), риба (морська),
молочні продукти і яйця. Не менш важливим компонентом
харчування є жир. Жирні кислоти – це важлива складова ліпідної мембрани клітин крові. Нормалізація мембран еритроцитів і тромбоцитів запобігатиме «склеюванню» клітин.
Одними з найважливіших речовин є Омега-3 ненасичені
жирні кислоти, які входять до складу деяких сортів морської
риби, а також містяться в оливковій та лляній оліях.
Крім того, є продукти, що сприяють розрідженню крові. До
них належать: імбир, цибуля, часник, мигдаль, кеш’ю, насіння соняшника, сік алое, буряк, гіркий шоколад. Важливо
дотримуватися і вітамінного балансу: доведено, що надлишок вітаміну С і К, а також нестача вітаміну Е сприяють
згущенню крові.
«Щоб нормалізувати консистенцію крові, слід виключити з
раціону продукти, які негативно впливають на її в'язкість:
гречану крупу, банани, ківі, – радить Ігор Салабай. – А найпростішим засобом запобігання згущенню крові є звичайна
питна негазована вода. Кількість води вираховується індивідуально для кожної людини. В середньому це півтора-два
літри на добу. Але треба враховувати функцію нирок, рівень
цукру, наявність серцевої недостатності та інші моменти. У
цих питаннях проконсультуйтеся зі своїм лікарем».
https://ye.ua/
Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА

Як отримати дублікат
свідоцтва про народження
Відновлене свідоцтво має таку ж юридичну силу, як і втрачений документ. Для отримання дубліката документа, що
підтверджує народження людини, потрібно вказати вагомі
причини, за якими необхідне відновлення. До таких причин
належать:
- псування свідоцтва. Якщо воно виявилося зіпсованим і
прочитати певні дані з нього неможливо. В такому випадку
співробітникам РАЦСу потрібно буде пред'явити зіпсований
документ;
- зміна даних. Якщо людина вирішила змінити своє ім'я
або прізвище, вона має право звернутися в РАЦС для отримання нового свідоцтва зі зміненими даними. Для цього потрібно заповнити заяву за визначеною формою і вказати
причину, через що здійснюється зміна анкетних даних;
- рішення адміністративних або судових органів. Якщо з
певних причин потрібне відновлення свідоцтва і про це винесено відповідне рішення, то органи РАЦС зобов'язані його
відновити. Заявник повинен попередньо скласти заяву із зазначенням підстави для відновлення;
- втрата документа. Важливо знати, що штраф за втрату
свідоцтва законодавством не передбачений. Але в будьякому разі при відновленні доведеться сплатити державний
платіж за надання адміністративної послуги.
Згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють
правовідносини щодо актів цивільного стану, копію свідоцтва можуть отримати: повнолітні громадяни; люди, які
представляють інтереси неповнолітнього громадянина на
законних підставах; батьки, усиновителі або опікуни; пред-

Стеж за актуальними новинами:

ставники органу опіки; довірена особа; офіційні представники державних установ.
Якщо людина живе на території іншої держави, а свідоцтво отримувала в Україні, то для його відновлення потрібно самому приїхати й звернутися в український РАЦС.
Якщо ж приїхати в Україну немає можливості, можна відправити довіреність родичам або друзям (також існують
фірми, які займаються подібними питаннями), щоб для вас
зняли копію в РАЦС. Також можна звернутися по допомогу
до консульських установ і дипломатичних представництв
України.
У РАЦСі необхідно заповнити заяву для відновлення документа та сплатити державне мито за відновлення свідоцтва. У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються:
- прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника;
- прізвище, ім'я, по батькові особи щодо якої запитується
свідоцтво;
- яке необхідне свідоцтво;
- коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану
складено актовий запис;
- мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.
Перелік документів, які слід подати, залежатиме від конкретної ситуації і від одержувача цього документа.
Обов'язково потрібно зробити копії всіх документів. Подаються такі документи:
• паспорт батьків, в якому є відмітка про їхніх дітей;

• довідка про те, що був встановлений факт батьківства
(за наявності);
• свідоцтва, які підтверджують вступ у шлюб, а також його
розірвання;
• безпосередньо сама заява;
• квитанція, що підтверджує оплату держмита.
Якщо потрібно відновити свідоцтво про народження померлого родича, слід зібрати документи, які підтверджують
близьку спорідненість. Це може бути документ про вступ з
ним у шлюб або інші документи, на підставі яких буде ясно,
що заявник і померла людина є близькими родичами.
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.
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роботи, чи розглядаєте зараз ще якісь пропозиції або відвідуєте співбесіди. Це означає, що роботодавець хоче дізнатися, наскільки великі шанси у нього зробити вас своїм
співробітником. Також сюди належать обговорення стосовно
остаточної заробітної плати, особливості графіка та інших
умов роботи.

Можливості посади
Окремо варто звернути увагу на розповідь роботодавця
про перспективи росту вакантної посади, про те, як ваші досягнення зможуть допомогти реалізувати завдання, які стоять
перед компанією. Вам також можуть у деталях розповісти про
нюанси нарахування заробітної плати чи нематеріальні компенсації. Це свідчить про зацікавленість рекрутера вашим досвідом, професійними навичками та вміннями, й він ототожнює вас з працівником на цій посаді, з яким можна поділитися навіть інформацією, не доступною широкому загалу.

Переконання
Якщо співбесіда від запитання «Чому ми повинні взяти
саме вас?» плавно перейшла у «Чому ви повинні працювати
саме у нас», значить ваша кандидатура точно зацікавила роботодавця. Рекрутер намагається якнайкраще презентувати
компанію (посаду) та переваги роботи в ній тільки успішним
кандидатам, адже витрачати свій час на абикого він не стане.

Співбесіда здебільшого є переламним етапом під час
пошуку роботи. Від того, як вона пройде, залежить майбутнє:
отримаєте ви бажану посаду чи продовжите свої пошуки. Але
очікування відповіді від роботодавця настільки нестерпне, що
важко не зійти з розуму. Відкриємо секрет: про результат співбесіди можна дізнатися під час неї, для цього лише варто
бути уважнішим. Розповідаємо, на що звернути увагу, щоб
вгадати відповідь роботодавця після співбесіди.

не відчуваєте легкості, то, швидше за все, підкорити HR-a чи
керівника не вдалося. Якщо приблизно через хвилин
10-15 співбесіда стала схожа на розмову двох давніх знайомих, ви жартуєте, посміхаєтеся, відчуваєте себе вільно та
невимушено, значить потенційному роботодавцю до
вподоби не лише ваші навички і досягнення, а й особистість.
А це говорить про ймовірність позитивного рішення стосовно вашої кандидатури.

Тривалість інтерв’ю

Мова жестів

Висловлення симпатії

Якщо ваша співбесіда не закінчується передчасно, а навпаки, триває довше запланованого часу – це гарний знак.
Під час інтерв’ю рекрутер намагається дізнатися більше деталей, ставить вам уточнювальні запитання, цікавиться, як
би ви вийшли із ситуації, яка нещодавно сталася в компанії.
Якщо після розмови вам ще й пропонують провести екскурсію офісом або знайомлять з майбутніми коллегами, –
можна вважати, що робота у вас у кишені.

Також потрібно звернути увагу на мову жестів та тіла,
адже вона ніколи не бреше. Навіть за стриманої корпоративної культури, яка не підтримує товариських відносин,
жести покажуть приязність від рекрутера. Якщо інтерв’юер
щиро посміхається вам, тримає зоровий контакт, нахиляється до вас корпусом, значить все йде добре. Якщо співрозмовник відхилився на спинку крісла, поглядає на годинник, а під час усмішки біля очей не з’являються невеликі
зморшки, – потрібно виправляти ситуацію.

Трапляється і так, що під завершення співбесіди ви вже
ніби відчуваєте себе співробітником цієї компанії: вам
можуть відкрито говорити про симпатію, можуть лише
сказати, коли повернуться з фідбеком, і натякнути, щоб ви
залишалися на зв’язку, а можуть настільки детально розповісти про роботу, наче вас уже збираються оформляти.
Якщо ви сподобалися роботодавцю, вас ніколи не відпустять
зі співбесіди без розуміння того, що буде далі.
Як би не закінчилася ваша співбесіда, пам’ятайте, що
остаточна відповідь може змінитися. Тому краще почекати
на зворотній зв’язок, щоб точно знати подальший план дій.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Тон розмови
Важливо не лише те, що говорить вам потенційний роботодавець, а й те, як він це говорить. Наприклад, якщо вся
розмова так і проходить у діловому-нейтральному стилі, ви

Погляд на перспективу
Про майбутнє позитивне рішення також може свідчити цікавість до ваших планів: коли зможете приступити до

Рекомендації
Коли діло доходить до запитання: «Хто може надати вам
рекомендації?», то ваша кандидатура вже майже отримала
пропозицію про роботу. Адже зазвичай роботодавці не
просять рекомендацій для тих, хто їх не цікавить, і починають розмову про рекомендаційний лист, лише коли розуміють, що ви підходите на вакантну посаду.

Що робити, якщо залишилися без роботи?
9 порад
Причин звільнення з роботи може бути багато, основні з
них: низька зарплата, відсутність кар’єрних перспектив, неофіційне працевлаштування, конфлікти у колективі тощо. Невизначеність, нерозуміння того, що відбуватиметься далі, як
довго триватимуть пошуки наступної роботи, фінансові
труднощі навіюють страх та тривогу. Попри це потрібно розуміти, що роботи багато, а життя одне. Як втримати внутрішню рівновагу та не опустити руки на шляху до своєї
нової роботи?

Зберігайте спокій
Намагайтеся не панікувати та не розсилати резюме,
навіть не вивчаючи вакансії, аби скоріше знайти хоч якусь
роботу. Перед тим, як відправити резюме, уважно ознайомтеся з вакансією і лише після цього відгукуйтеся на пропозицію. Інакше часті дзвінки від роботодавців та співбесіди
виснажать і в результаті можете погодитися на варіант, який
вам не підходить. Краще відпочиньте декілька днів-тиждень,
складіть план дій, а вже після того, як емоції вщухнуть, рухайтеся далі.

Не затягуйте з пошуком нової роботи
Проте і відкладати пошук роботи на тривалий час теж не
варто. «Перечекаю карантин», «розпочну пошуки роботи з
наступного місяця або влітку»… – такі думки можуть відтерміновувати пошуки нової роботи. Потрібно вибудувати
систему: щодня розсилати певну кількість резюме, ходити
на співбесіди чи проходити їх онлайн хоча б раз на тиждень,
уважно розглядати всі можливі варіанти працевлаштування.

Оцініть ситуацію на ринку праці
Слідкуйте за ситуацією на ринку праці та коригуйте свої
очікування та запити. Проаналізуйте, яку зарплату пропонують роботодавці, які вимоги до кандидатів, у кому вони
зацікавлені. Надто високі запити стосовно зарплати, соцпакету, локації та офісу компанії можуть відлякувати працедавців та зробити пошук роботи тривалішим. Також
об’єктивно оцініть себе (вміння та навички) та обов’язково в
резюме зазначайте лише правдиву інформацію, інакше невідповідність відомостей про вас як професіонала може
стати причиною відмови.

Стеж за актуальними новинами:

Напишіть резюме

Резюме – візитна картка кандидата. Від того, як воно буде написане, залежить, як швидко ви знайдете роботу. Не забудьте
також про супровідний лист. Готове резюме надішліть в компанії,
які вас зацікавили. Інколи можна проявити наполегливість та зателефонувати в компанію, щоб дізнатися, чи ваше резюме розглянули, успіх любить сміливих і наполегливих.

Розгляньте пропозиції віддаленої
роботи

Якщо тривалий час не вдається знайти роботу, розгляньте
пропозиції віддаленої роботи. Часто компанії шукають, зокрема, офіс-менеджерів, перекладачів, дизайнерів, бухгалтерів, керівників, адміністраторів на віддалену роботу. Тож
поки шукаєте основну роботу, можете заробити віддалено.
Серед переваг віддаленої роботи: гнучкість, можливість самостійно контролювати свій час. Роботодавці оцінять вашу
завзятість та любов до праці, адже навіть в період пошуку
роботи ви не сиділи на місці, а працювали.
Своїм навичкам можна знайти застосування: набір текстів,
наповнення сайтів, збір інформації або надання професійних консультацій онлайн, копірайтинг – неповний перелік
ідей тимчасового заробітку.

Ви – не невдаха
Наразі багато компаній скорочують персонал. Якщо ви
серед тих, кого скоротили, не впадайте у відчай. Скоріше за
все, скоротили не вас як фахівця, а посаду. Ви ж залишаєтеся тим самим професіоналом, навички нікуди не поділися, і ви можете їх продемонструвати, це справа часу.

Міркуйте позитивно
Будьте певні, що ви знайдете роботу обов’язково, вірте у
свої сили, не опускайте руки. Подивіться на ситуацію з
іншого боку. Пошук нової роботи – чудовий стимул для розвитку та самореалізації. Це крок вперед, а не назад. Попереду професійний розвиток, позаду – безцінний досвід.

Почніть вивчати іноземну мову
Паралельно з пошуками роботи ви можете приділити час
саморозвитку та навчанню, підтягнути рівень іноземної

Слідкуйте за ситуацією на ринку праці
та коригуйте свої очікування та запити.
(курсів, лекцій багато, навіть онлайн). Коли майбутній роботодавець побачить, що ви не гаяли час, а розвивалися, це
буде великим плюсом.

Розгляньте інші сфери діяльності
Існує думка, що вузьким спеціалістам складніше знайти
роботу. Зазвичай вони починають шукати посаду, аналогічну
попередній, з таким же колом обов’язків та зарплатнею.
Навіть якщо ви вузький спеціаліст, оцініть свій досвід і проаналізуйте, в яких ще сферах можете працювати, можливо,
суміжних. Не забувайте про професійний розвиток. Намагайтеся розглядати якомога більше пропозицій, навіть і суміжних сфер, та ходіть на співбесіди. Так зрозумієте, що вам
підходить, а що – ні.
Звичайно, кожна ситуація унікальна, універсального
методу пошуку роботи не існує. Якщо не всі поради, то деякі
точно знадобляться кожному, хто залишився за тих чи інших
обставин без роботи. Єдина універсальна порада – не зупинятися, вірити в себе і діяти.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК
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Де встановити панорамні вікна: чому у великих вікон
так багато недоліків і які інтер'єрні завдання можна вирішити з їх допомогою.
Роль вікна в дизайні інтер'єру часто недооцінюють. А
дарма!
Складно уявити собі житловий будинок, в якому зовсім
немає вікон, адже на них покладено неймовірно важливі
функції: забезпечити природне освітлення і зберегти комфортний мікроклімат в приміщеннях. Якщо говорити про
дизайн, то тут вікно взагалі стає точкою відліку, тому що його
розмір та спосіб оформлення є ключовою складовою
оформлення внутрішнього простору.

«Танцювати від вікна»: що важливо
знати про панорамні вікна

Пам'ятаєте приказку:
«танцювати від печі»?
Так ось, дизайнери при створенні інтер'єрів «танцюють від
вікна», а велике вікно в будинку дозволяє їм творити справжні
шедеври. За допомогою таких вікон професіонали можуть
відтворити ілюзію злиття з навколишнім середовищем, при
цьому зовсім неважливо, куди саме виходять розкішні вікна – в
провінційний дворик або на морське узбережжя.

Де краще встановити панорамні вікна
Ставте великі вікна в будинку там, де вони будуть дивитися на південь або, в крайньому випадку, на південний
захід, тоді вони зможуть акумулювати в кімнаті сонячне
тепло, а значить, додатково її зігрівати.

Великі вікна позитивно впливають на візуальне сприйняття простору.

Будинок з великими вікнами: за і проти
А тепер давайте розберемо основні переваги та недоліки
великих вікон.
З переваг, перш за все, хочеться виділити наступні:
• великі вікна позитивно впливають на візуальне сприйняття простору;
• позбавляють від необхідності встановлювати додаткові
джерела освітлення. В кімнаті і без включення ламп буде
світло до самих сутінків.

А ось недоліків тут значно більше:
• великі вікна дорого виготовляти і встановлювати;
• з панорамними вікнами в приміщенні погано зберігається тепло;
• зростають витрати на обігрів;
• відсутня можливість розставляти уздовж скляної стіни
меблі.

Панорамні вікна в інтер'єрі

Так, доведеться пережити чимало клопоту й підготуватися до великих витрат, але, тим не менш, кімнати з
такими вікнами виходять приголомшливими, а дизайн
інтер'єру – ексклюзивним.
https://roomble.com/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Десять ефектних ідей для декору ванної кімнати
Наш день розпочинається і закінчується у ванній кімнаті,
тут ми проводимо чимало часу. Зробити ванну не тільки
зручною, але і красивою – завдання непросте, хоча і здійсненне. Пропонуємо добірку цікавих порад і рішень, від найпростіших до більш складних.

Оригінальна раковина
Цікавий дизайн раковини – найочевидніший спосіб, за допомогою якого можна зробити інтер'єр ванної кімнати
стильним і затишним. Вибираючи раковину, постарайтеся
відійти від шаблону і зверніть увагу на незвичайні варіанти.
Вона може бути як округлою, що нагадує чашу, так і квадратною, строгої геометричної форми.
Подумайте про нестандартні рішення у виборі матеріалу –
це необов'язково має бути звична кераміка, не менш практичні раковини з металу для інтер'єру в стилі хай-тек і навіть
з кришталю для стилю ар-деко. Від розміщення раковини
багато що залежить – її можна вмонтувати в мармурову
стільницю або, наприклад, поставити на дерев'яну тумбу з
ящиками й нішами.

Дзеркала

За допомогою дзеркал будь-який, навіть найскромніший
простір, може засяяти в новому світлі й без капітального ремонту. Повісьте, до прикладу, над раковиною одразу два
дзеркала симетрично або виберіть два дзеркала різного розміру.
Багато що залежить і від рами – дерево додасть затишку і
відчуття близькості до природи, а дзеркальна мозаїка буде
виглядати нарядно і подарує гарні відблиски при включених
лампах.

Освітлення
Найчастіше ми занадто мало уваги приділяємо освітленню у ванній кімнаті. Як правило, в якості джерела світла
використовується лише один нудний плафон або в кращому
випадку декілька стандартних ламп у стелі.
Насправді ж з освітленням у ванній можна пограти, як і в
інших кімнатах квартири або будинку. Якщо простір дозволяє, то в інтер'єр можна навіть вписати кришталеву
люстру! А шанувальникам мінімалізму радимо звернути
увагу на підвісні плафони-циліндри, які найзручніше розмістити поруч з дзеркалом.

Стеж за актуальними новинами:

Приглушене світло у ванній гарно виглядає тільки на
фото, на практиці ж краще зробити освітлення яскравим,
інакше наявність дзеркала просто втратить сенс. Але ідеальний варіант – це вимикач-диммер, який регулює інтенсивність світла. Так ви зможете і прийняти ванну при мінімальному освітленні, і зробити світло яскравішим, коли потрібно буде нанести макіяж перед дзеркалом.

Тримачі для рушників
Ще один простий і недорогий спосіб – подумати над розташуванням рушників і дизайном тримачів. Погодьтеся, звичайні гачки вже набридли. Рушники можна розмістити на
вузькому відкритому стелажі, який здатний вписатися навіть
в маленьку ванну. Або ж обладнати спеціальні підвісні
кошики, в яких можна зберігати і інші необхідні речі.
Але якщо ви хочете максимально оптимізувати простір, то
навіть гачки можна зробити оригінальними – наприклад,
розташувати їх на дерев'яній панелі, що нагадує передпокій.

Квіти

Квіткові горщики здатні перетворити зовнішній вигляд
вашої ванної кімнати. Варто лише додати в інтер'єр трохи
зелені, як він здаватиметься «живим» і екологічним. Якщо у
ванній є вікно, то можна сміливо розмістити рослини в горщиках, але в разі, якщо в кімнаті темно (як це і буває в більшості квартир), використовуйте композиції із засушених квітів
або навіть штучні варіанти – головне, щоб вони були максимально схожі на натуральні.

Яскрава плитка
Плануючи ремонт у ванній, враховуйте, що саме плитка
створить основу для вашого інтер'єру. Щоб простір вийшло
яскравим і життєрадісним, вибирайте відповідні матеріали.
Зараз в моді орнаменти та візерунки, а також плитка, схожа
на мозаїку й кахлі. Чудово буде виглядати плитка невеликого
розміру, і не варто боятися сміливих колірних рішень. Все-таки
ванна – це перше приміщення в будинку, з якого розпочинається наш день, і воно просто зобов'язане піднімати настрій!
Комусь варіант яскравої плитки на стінах може здатися
надто вже радикальним прийомом. Якщо ви боїтеся, що візерунок швидко набридне, зробіть акцент на підлозі. Тут
точно можна дати волю фантазії – поєднання однотонних
стін і підлоги з орнаментом у ванній виглядає свіжо і, разом
з тим, не буде «різати» очі.

Душова кабіна
Якщо ви вирішили замінити ванну на душову кабіну, то підійдіть до процесу творчо. Замість того щоб встановлювати
стандартну кабіну, заощаджуйте простір, відгородивши душ
склом від підлоги до стелі. Таке рішення зробить ванну
кімнату візуально більше. Скло також можна замінити
орними дверцями, а на підлогу поверх кахлю постелити
дерев'яні бруси – стояти на них приємніше й тепліше.

Ніші
Ніша – не тільки стильний елемент декору, але і можливість максимально використовувати простір для зберігання.
Зробіть невеликі ніші в стіні і виділіть їх кахельною плиткою
іншого кольору. Ніші також дуже функціональні всередині
душової кабіни – вони можуть бути виконані з такою ж
плитки, як і стіни, а всередині них зручно зберігати косметику
для душа. Навіть якщо стіни у вашій ванній не дуже широкі,
нішу можна зробити неглибокою, вона все одно стане помітним акцентом в інтер'єрі.

Куточок для нанесення макіяжу
Багато жінок причепурюються саме у ванній кімнаті, але нечасто там побачиш спеціальне зручне місце для нанесення
мейк-апу. Правда, для реалізації цієї ідеї вам знадобиться достатня кількість простору, щоб встановити маленький столик,
стілець і дзеркало. Найпростішим рішенням буде обладнати
невеликий куточок поруч з раковиною – тоді вам не доведеться вішати у ванній декілька дзеркал. А невеликий табурет
можна органічно розмістити навіть в тісній кімнаті, сховавши
його під раковину.

Лавка
І, нарешті, сміливе рішення, яке хоча і «з'їсть» трохи простору,
проте подарує вам масу зручності – це лавка всередині душової
кабіни. Зробіть виступ з цегли або бетону, обклавши його такою
же плиткою, як і стіни, або ж, навпаки, виділіть контрастним відтінком. Інший варіант – лава з дерева, покрита водонепроникним лаком, вона тепліша й приємна за текстурою.
Однак, якщо ви не хочете настільки радикально переробляти простір усередині кабіни, то використовуйте переносну
лаву з металу, пластику або дерева. Виглядати вона буде не
так ефектно, зате при бажанні ці меблі можна просто прибрати або пересунути.
https://roomble.com/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Більше дивись
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Cèä³ëêà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-572-55-12, ï³ñëÿ 18.00.
Áàðìåí
òà ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-68-205-58-83.

Áðèãàäà çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
âèêîíàííÿ áóäiâåëüíîîçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-68-019-50-50.
Áðóêiâíèêè òà áåòîíÿði
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-682-07-98.
Âèêîíðîá (âèêîíàâåöü
ðîáiò) çàïðîøóºòüñÿ íà
áóäiâíèöòâî. Îïëàòà ïðàöi
äîãîâiðíà. Çâåðòàòèñÿ çà
òåë.0-67-382-60-13.
Çàïðîøóþòüñÿ øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè òà âìiííÿì ïðàöþâàòè ç
ðiçíèìè âèäàìè ñêëàäíîñòi âèðîáiâ
òêàíèí. Âèìîãè: ÷åñíiñòü, îõàéíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü,
ð-í
"Êàòiîíà".
Òåë.0-96-294-59-97.

Êîíäèòåð ïîðÿäíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó.
Òåë.0-96-349-66-06.
Îôiöiàíòè, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-96-661-74-37.
Îõîðîííèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-383-85-25, òiëüêè ç 11.00 äî
16.00 (Ïí-Ïò).

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ
Àäì³í³ñòðàòîð ìàãàçèíó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñò³éíó
ðîáîòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà
òîâàð³â.
Òåë.097-495-25-92.
Äèðåêòîð
ìàãàçèíó
ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.

Êåðiâíèê âèðîáíèöòâà
ìåòàëîîáðîáêè.
Òåë.:71-85-41,
0-67-275-52-05.
Ïîìi÷íèê äèðåêòîðà òà ãîëîâíîãî
áóõãàëòåðà
(òîðãiâëÿ
ìåáëåâîþ
ôóðíiòóðîþ òà êîìïëåêòóþ÷èìè),
çíàííÿ 1Ñ. Òåë.068-821-44-11.

Ôiíàíñè i îáëiê
Çàïðîøóþòüñÿ

Áóõãàëòåð
â
ðåñòîðàí.
Òåë.0-97-561-27-17.
Áóõãàëòåð, ºäèíèé, íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóõãàëòåðà
ãîëîâíîãî.
Òåë.0-97-032-95-46.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá, çäà÷à
çâiòíîñòi,
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-275-33-49.

Îõîðîíåöü
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó â ãàðàæíèé ìàñèâ, Âèñòàâêà.
Òåë.0-68-110-01-12
Ïàêóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî, ð-í "Êàòiîíà".
Òåë.096-408-65-49.

Ïàêóâàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-808-90-02.
Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïåêàðíþ (âèïi÷êà
õà÷àïóði, õëiáà).
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïiäñîáíèê
íà
çàïðîøóºòüñÿ
íà
Òåë.0-96-046-68-96.

áðóêiâêó
ðîáîòó.

Ïîìi÷íèê êóõàðÿ,
ïîðÿäíèé (âèãîòîâëåííÿ
øàóðìè) çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïðàñóâàëüíèöÿ ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-609-00-75.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â êîíäèòåðñüêèé ìàãàçèí,
ãðàôiê: 9:00-22:00,
ç/ï - 350 ãðí./äåíü
(ñòàâêà + %).
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ð-í ïîëiêëiíiêè
¹2, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-68-158-63-63.
Ïðîäàâåöü, ìîæëèâî ïåíñiéíîãî
âiêó, çàïðîøóºòüñÿ íà ðå÷îâèé ðèíîê.
Òåë.0-97-909-59-97.

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, ÒÎÂ, ÏÏ çà
ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ,
íà áóäü-ÿêié ñèñòåìi
îïîäàòêóâàííÿ
(âiääàëåíà ðîáîòà).
Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.
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.

Ïðàâî,
êîíñàëòèíã,
ñòðàõóâàííÿ

Çàïðîøóþòüñÿ
Þðèñêîíñóëüò çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-67-382-97-40.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

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

Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ó
ãàñòðîíîìi÷íèé âiääië.
Òåë.0-67-263-95-70.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Òåë.0-67-381-79-20.
Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ
íà âàíòàæíèé àâòîñåðâiñ.
Òåë.0-67-383-11-14.
Òåõíîëîã, êîíäèòåð,
ïåêàð, ïðîäàâåöü,
ïiöàéîëî çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â êàôå-ïåêàðíþ,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãiäíà ç/ï, õàð÷óâàííÿ
çà ðàõóíîê çàêëàäó,
ñîöiàëüíèé ïàêåò.
Òåë.0-97-353-74-69.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi ç
äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóþòüñÿ, ð-í
àâòîñòàíöi¿ ¹5.
Òåë.0-96-197-39-10.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ
ïîøèòòÿ ïiäëiòêîâîãî
îäÿãó, ùîòèæíåâà îïëàòà,
îôiöiéíà çàéíÿòiñòü, ð-í
ôiëàðìîíi¿ (ðå÷îâèé
ðèíîê). Òåë.
0-97-408-73-75.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
øâåéíèé
öåõ,
ð-í
"Êàòiîí".
Òåë.0-67-608-26-97.

Ñàíiòàðêà (ìîëîäøà
ñåñòðà) çàïðîøóºòüñÿ â
áàãàòîïðîôiëüíèé
ìåäè÷íèé çàêëàä.
Îôiöiéíî, ãàðíi óìîâè,
ãiäíà îïëàòà. Îáîâ’ÿçêè:
ïðèáèðàííÿ â ìåäè÷íîìó
öåíòði, ïðèáèðàííÿ â
ñòîìàòêàáiíåòi, ñòåðèëiçàöiÿ iíñòðóìåíòiâ, âèíåñåííÿ ñìiòòÿ. Ä/ð áàæàíèé, àëå íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ãðàôiê ïîçìiííèé.
Òåë.0-97-953-77-64.
Ìåäñåñòðà-äîãëÿäàëüíèöÿ òà äîãëÿäàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó â ïðèâàòíèé
áóäèíîê ïðåñòàðiëèõ,
ç/ï - 400 ãðí./äîáà,
äîãëÿäàëüíèöÿ,
ç/ï - 300 ãðí./äîáà,
âàõòîâèé ìåòîä.
Òåë.0-97-982-10-30.

Ïñèõîëîãè.
Ñîöiàëüíà,
âîëîíòåðñüêà
ñôåðè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïñèõîëîã
âiääiëó
ñîöiàëüíî-âèõîâíî¿ òà ïñèõîëîãi÷íî¿
ðîáîòè.
Âèìîãè:
ïñèõîëîãi÷íà
(ïåäàãîãi÷íà)
îñâiòà.
Òåë.0-67-311-24-27.
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ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Çäàì 2-êiìíàòíó
êâàðòèðó. Ñâîáîäè âóë.,
ð-í "ÑÂ", äëÿ ñiì'¿,
4.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-529-20-62.
Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, Äóáîâå,
6.000 ãðí. + êîìóíàëüíi. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-396-02-40.
Ïîâiäîìëÿºìî, ùî 20.05.2021 ð. ç
12.00 äî 15.00 áóäóòü ïðîâåäåíi
ðîáîòè ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (âiäíîâëåííÿ) òà ïîãîäæåííÿ
ìåæ çåìåëüíî¿ äiëÿíêè â íàòóði (íà
ìiñöåâîñòi) ãð.Øóðêî Ãàëèíè Ïåòðiâíè
äëÿ
âåäåííÿ
ñàäiâíèöòâà,
ùî
çíàõîäèòüñÿ
çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé, ñàäiâíè÷å òîâàðèñòâî
iíâàëiäiâ "Íàäiÿ-3"; êàäàñòðîâèé íîìåð
6810100000:34:001:1950.
Âëàñíèêiâ
(êîðèñòóâà÷iâ) óñiõ ñóìiæíèõ äiëÿíîê
ïðîñèìî ç'ÿâèòèñü 20.05.2021 ð. ç 12.00
äî 15.00 çà âêàçàíîþ àäðåñîþ. Â ðàçi
âiäñóòíîñòi ñóìiæíèõ çåìëåâëàñíèêiâ òà
çåìëåêîðèñòóâà÷iâ ìåæi ââàæàòèìóòüñÿ
ïîãîäæåíèìè. Òåë.0-97-396-41-45.
Ïðîäàì
3-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
Âèñòàâêà, âóë.Îçåðíà,10/1, 1 ïîâåðõ,
âèñîêèé öîêîëü, 70 êâ.ì + äîáóäîâà
30 êâ.ì, íå ïîñåðåäíèê, 976.500 ãðí.
Òåë.0-67-900-08-99.

ÊÎÌÅÐÖIÉÍÀ
ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Ïðîäàì êiîñê, ðèíîê
"Ïîäiëëÿ", ïîâîðîò íàëiâî
ïåðåä âõîäîì â "Ñòàðèé
ðèíîê", ð.39/À, ì.5 (äóæå
ãàðíå ìiñöå). Òîðãiâëÿ ãóðò òà ðîçäðiá.
Òåë.0-96-099-97-77.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi
Çàïðîøóþòüñÿ
Êîíñòðóêòîð-äèçàéíåð
ìåòàëåâèõ âèðîáiâ - ìåáëi,
òîðãîâåëüíå, òåõíîëîãi÷íå
îáëàäíàííÿ. Âèìîãè:
çíàííÿ SolidWorks, äîñâiä,
iíiöiàòèâíà, òâîð÷à
ëþäèíà iç òåõíi÷íèì
ìèñëåííÿì, îïëàòà âiä
15.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.

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

Àðõiòåêòóðà,
áëàãîóñòðié

Çàïðîøóþòüñÿ
Ïîìi÷íèê íà ëàíäøàôòíi ðîáîòè
òà ñàäiâíèöòâî. Òåë.0-93-054-25-45.

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ

Ìåíåäæåð ç ïîñòà÷àííÿ
âòîðñèðîâèíè, ãðàôiê
ðîáîòè ïí-ñá, îôiöiéíå
ïðàöåâëàíòóâàííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-97-174-00-41.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Ïðîäàì
ÂÀÇ-2106,
"æèãóëi",
ñåäàí, 1992 ð.â., ïîôàðáîâàíèé,
ãàðíèé
ñòàí,
28.000
ãðí.
Òåë.0-97-914-52-94.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïåðåâåçåíü, äîïîìîãà
ïðè çàâàíòàæåííi òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
Ïiäðiçóºìî ãiëëÿ, çðiçàºìî äåðåâà
ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ, ñêîøåííÿ
áóð'ÿíiâ. Òåë.0-98-952-14-20.
Ïðîäàì áäæîëîïàêåòè ñîòîâi i
áåçñîòîâi, 1.000 ãðí., òîðã âiä
êiëüêîñòi,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-513-21-81.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Êâàðòèðíi,
îôiñíi
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-96-199-87-09.

ÁIÇÍÅÑ

Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ,
âèäàíå íà iì'ÿ Êîìàðíþêà Àíäðiÿ
Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Iíòåðíåò-ìåíåäæåðà çàïðîøóºìî
íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó.
Âèìîãè:
êîìóíiêàáåëüíiñòü, çíàííÿ äiëîâîãî
åòèêåòó, äîñâiä ðîáîòè ó ñôåði
ïðîäàæó, çíàííÿ ÏÊ, çíàííÿ áàçè
“1Ñ”,
áàçîâèé
ðiâåíü
çíàíü
ñîöiàëüíèõ
ìåðåæ,
ðîçìiùåííÿ
ðåêëàìè,
íàâè÷êè
ìàðêåòèíãó,
áàæàíèé äîñâiä ðîáîòè ç ïîðòàëîì
“Prom”. Ãðàôiê ðîáîòè: âò-íä ç
8.00-17.00. Çàðîáiòíà ïëàòà: % âiä
ïðîäàæiâ + êîìàíäíi áîíóñè. Çà
äåòàëüíîþ iíôîðìàöiºþ çâåðòàòèñü
çà
òåëåôîíîì:
067-383-67-45,
Âiêòîðiÿ, ç ïîíåäiëêà äî ï’ÿòíèöi äî
18.00.

Ïðèâàòíå ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ” çàïðîøóº íà ðîáîòó
îïåðàòîðà 1Ñ.
Òåë.0-67-383-87-78.

ÑÒ²Ë ÇÍÀÕ²ÄÎÊ
Çàãóáèâ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ Ó÷àñíèêà
áîéîâèõ
äié
Âèñîêîìîáiëüíèõ
äåñàíòíèõ âiéñüê Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè
¹088323
íà
iì’ÿ
Êiðñàíîâñüêîãî Iãîðÿ Âàëåðiéîâè÷à
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè àáî ïîâiäîìèòè
çà òåëåôîíîì:0-98-629-48-32.

Âòðà÷åíèé äåðæàâíèèé
àêò íà çåìëþ íà iì’ÿ
Ëàâðåíþêà Þðiÿ
Àíàòîëiéîâè÷à ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.
Òåë.0-96-700-10-84.

ÅÊÑÒÐÅÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àáñîëþòíå ïåðåâåçåííÿ ìåáëiâ,
âèíåñåííÿ
áóäü-êóäè.
Êâàðòèðíi
ïåðå¿çäè. Òåë.0-96-199-87-09.

IÍØÅ

Âñi âèäè ïðèáèðàííÿ: ãåíåðàëüíå,
ìèòòÿ âiêîí, ôàñàäiâ, êîñìåòè÷íå,
ïiñëÿ
ðåìîíòó.
Ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóºìî. Òåë.0-98-076-29-92.
Íàøà êîìàíäà - öå êâàëiôiêîâàíi
êëiíåðè,
øâèäêå
òà
ÿêiñíå
îáñëóãîâóâàííÿ,
áåçïå÷íi
ìèéíi
çàñîáè, äîñòóïíi öiíè. Ïðîïîíóºìî
øèðîêèé ñïåêòð êëiíiíãîâèõ ïîñëóã.
Òåë.:0-98-090-98-08, 0-63-566-68-35.

Ìàðêåòèíã
Çàïðîøóþòüñÿ
SMM-ìåíåäæåð çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ.
Òåë.0-67-352-64-86.
Ìåíåäæåð ç ïðîñóâàííÿ
ìåòàëåâèõ âèðîáiâ,
ìåòàëåâèõ ìåáëiâ,
òåõíîëîãi÷íîãî
îáëàäíàííÿ, ç/ï âiä
12.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
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Îôiöiàíòè òà êóõàði
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-774-79-54.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ òà
ïðàöiâíèêè ó êàôå,
íàäàºòüñÿ æèòëî, ç/ï
ñòàáiëüíà.
Òåë.0-67-384-62-62.
Øóêàºìî ìåíåäæåðà ç
ïðîäàæó ðåêëàìè àêòèâíó ëþäèíó, ÿêà
ïðàãíå âäîñêîíàëþâàòèñü
òà äîñÿãàòè ñâîº¿ ìåòè
ðàçîì ç êîìàíäîþ “ª”.
Îñíîâíi îáîâ’ÿçêè:
ïðîäàæ ðåêëàìè íà
iíòåðíåò-âèäàííÿõ
(áàíåðíà, òèçåðíà,
íàòèâíà ðåêëàìà,
ñïåöïðîºêòè òà iíøå) òà â
äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ
(òèæíåâi, ìiñÿ÷íi).
Ôîðìóâàííÿ ðåêëàìíèõ
ïîñëóã, öií, ïàêåòíèõ
ïðîïîçèöié. Óìîâè
ðîáîòè: îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
êîíêóðåíòíà
çàðîáiòíà ïëàòà (çà
ðåçóëüòàòàìè
ñïiâáåñiäè); êîìôîðòíi
óìîâè ïðàöi.
Äëÿ ðåçþìå: hr@ye.ua
Çàïèñ íà ñïiâáåñiäó çà
òåë.0-67-776-39-26.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò
Çàïðîøóþòüñÿ
Ìàéñòåð ïåðóêàðóíiâåðñàë òà ìàéñòåð
ìàíiêþðó-ïåäèêþðó ç ä/ð
ïîòðiáíi íà ïîñòiéíó
ðîáîòó ó ñàëîí, Öåíòð.
Òåë.0-67-782-04-37.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìàñàæèñòêè
øóêàþ
Òåë.0-68-017-82-64.

ðîáîòó.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ
Çàïðîøóþòüñÿ
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ç òðàâíÿ ïî
âåðåñåíü, â ïàíñiîíàò â
ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.:0-67-384-37-23,
0-97-392-97-85.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ìåðåæó
ôiðìîâèõ ìàãàçèíiâ
Òåë.0-68-158-40-88.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Äåòàëi çà
òåë.0-97-163-37-84.
Êóõàð òà îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â áiëüÿðäíèé êëóá,
âóë.Êè¿âñüêà,4.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-925-54-27.
Êóõàð òà îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-563-28-36.
Êóõàð òà ïîìi÷íèê
êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ
íà ëiòíié ñåçîí â
ïàíñiîíàò, Çàëiçíèé
Ïîðò.
Òåë.0-97-392-97-85.
Êóõàð-êåáàáùèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó “ß ëþáëþ êåáàá”,
âèñîêà ç/ï, ìîëîäèé êîëåêòèâ.
Òåë.0-68-823-65-95.

Êóõàð, êóõàð-êîíäèòåð,
ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ñåçîííó
ðîáîòó íà ìîðå ó
ïàíñiîíàò
ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-382-38-00.*
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
ðåñòîðàí (öåíòð). Òåë.0-68-704-96-71,
Îëåíà.

Ìàíãàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-63-999-53-90.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ìåðåæó “Áóëêà”,
õîëîäíèé öåõ,
ãðàôiê 3/3, îõàéíiñòü,
åíåðãiéíiñòü.
Òåë.0-67-382-78-13.

Áàðìåíè, îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ðåñòîðàí (öåíòð).
Òåë.0-68-704-96-71, Îëåíà.
Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-98-880-92-98.

Îôiöiàíò òà êàñèð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
êàôå, ñ.Ïðàâäiâêà.
Òåë.0-96-948-33-70.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîñóäîìèéíèöÿ-ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ
â êàôå.
Òåë.0-68-049-82-70.
Ïîñóäîìèéíèöÿ,
ïðèáèðàëüíèöÿ, ïðà÷êà
çàïðîøóþòüñÿ íà ñåçîííó
ðîáîòó íà ìîðå ó
ïàíñiîíàò ñìò Çàëiçíèé
Ïîðò.
Òåë.0-67-382-38-00.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
êàôå “Îëèâêîâå” ïî ïðîñïåêòi
Ìèðó,102. Òåë.0-67-421-93-93.

Ïðèáèðàëüíèöÿ-ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-120-13-04.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîíäèòåð
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ïåêàðíþ, ç ä/ð,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.,
ãðàôiê: 4/2.
Òåë.0-67-676-80-63.
Ïåêàð, ïiöàéîëî
çàïðîøóþòüñÿ â ìåðåæó
ñóïåðìàðêåòiâ “Áóëêà”,
ãðàôiê 3/3, îõàéíiñòü,
óâàæíiñòü.
Òåë.0-67-382-78-13.
Ïåêàði-òiñòîðîáè, ôîðìóâàííÿ òà
âèïiêàííÿ õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ.
Òåë.0-97-729-51-17.

Ïðàöiâíèê
íà ëiïëåííÿ âàðåíèêiâ
òà ïåëüìåíiâ, ãðàôiê
5/2, îïëàòà çà êã
ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿,
îõàéíiòü.
Òåë.0-67-382-78-13.

Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåíåäæåð
ç
îáîâ’ÿçêàìè
ïðîäàâöÿ, íà ïîñòiéíó ðîáîòó,áåç ø/ç
íà
êèëèìîâèé
ñêëàä.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.
Ìåíåäæåð
ç
ïðîäàæó
ñiëüãîñïòåõíiêè:
îôiöiéíå
îôîðìëåííÿ, ä/ð â ïðîäàæàõ, ç/ï âiä
10.000 ãðí. + áîíóñè, ñîöïàêåò.
Òåë.0-67-514-59-89.

Ìåíåäæåð ç
ðîçäðiáíî-ãóðòîâî¿
òîðãiâëi ìàãàçèíó-ñêëàäó
ÄÑÏ òà ìåáëåâî¿
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-821-44-11.

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié-åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-300-36-06.
Åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ,
ç
âîäiéñüêèì ïîñâiä÷åííÿì (ôðóêòè,
îâî÷i),
ç/ï
âiä
10.000
ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.
Åêñïåäèòîðè
äëÿ
ðîçâåçåííÿ
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ (ïèâî, âîäà), ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.0-97-318-94-62.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ”
çàïðîøóº ïðîäàâöÿ â ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí,
ð-í
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-383-87-78.
Ïðîäàâåöü â ì’ÿñíèé âiääië, 3/3,
ç/ï - 8.000 ãðí., Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-97-909-52-55.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ìàãàçèí ñîëîäîùiâ, ç
ä/ð, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ïîçìiííî, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-897-33-97.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò.
Òåë.0-67-382-33-04.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
çàïðîøóºòüñÿ ó çâ’ÿçêó
ç âiäêðèòÿì íîâîãî
ìàãàçèíó ºâðîïåéñüêî¿
ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-67-381-57-56.

Ïðîäàâåöüêîíñóëüòàíò íà ðèíîê
â áóäiâåëüíèé ìàãàçèí,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-98-738-30-48.
Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ó
ãàñòðîíîìi÷íèé âiääië.
Òåë.0-67-263-95-70.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ìåðåæó
ñóïåðìàðêåòiâ “Áóëêà”,
ãðàôiê 4/4.
Òåë.0-67-382-78-13.
Ïðîäàâöi ÷åñíi, ïîðÿäíi,
âiäïîâiäàëüíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí, ð-íè Òåìï,
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-384-34-34.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
(ÌÀÔè, ðèíêè)
Ïðîäàâåöü â êiîñê ôàñò-ôóäó,
êàâè
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-98-941-20-27.
Ïðîäàâåöü íà ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê
“Ðàíêîâèé”, áàæàíî ç ä/ð íà ðèíêó.
Çàðïëàòà òà ãðàôiê çàïèòóéòå çà
òåë.0-67-282-71-03.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, ç/ï
âiä 8.000 ãðí. Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåð
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ó ìåáëåâèé
ñàëîí.
Êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âìiííÿ ïðàöþâàòè
ç êëiºíòîì, ç/ï âèñîêà,
çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:068-044-54-59,
097-179-36-36.

Âîäié-åêñïåäèòîð ç
âëàñíèì àâòî (áóñ
âàíòàæíiñòþ äî 2 òîíí),
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âiä 15.000 ãðí., çàïðîøóº
êîìïàíiÿ “Dnipro-M”.
Òåë.:0-67-510-76-40
(Iðèíà Âàëåði¿âíà),
0-67-560-20-60 (Ìèêîëà
Iâàíîâè÷).
Âîäiÿ êàòåãîði¿ “D”
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ìiñüêèé ìàðøðóò.
Òåë.0-67-270-69-14.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
çàïðîøóºòüñÿ ó
ôiòî-àïòåêó “Äæåðåëî
çäîðîâ’ÿ”, áàæàíî
ôàðìàöåâòè÷íà îñâiòà.
Òåë.0-96-455-52-21.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ó ìàãàçèí
ìåáëåâî¿ ôóðíiòóðè òà ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ,
áàæàíî
ä/ð.
Òåë.0-68-821-44-11.

Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà
ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü
(ðå÷îâèé
ðèíîê)
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Äiâ÷àòà òà õëîïöi, ÿêi ìàþòü áàæàííÿ
ïðàöþâàòè, íàâ÷àòèñÿ òà ðîçâèâàòèñÿ.
Àêòèâíi, íàïîëåãëèâi, êîìóíiêàáåëüíi.
Ãðàôiê ðîáîòè: ç 5:00-14:00, âèõiäíi:
ïí,÷ò. Çàðîáiòíà ïëàòà: % âiä
ïðîäàæiâ. Ñòàæóâàííÿ îïëà÷óºòüñÿ. Çà
äåòàëüíîþ iíôîðìàöiºþ çâåðòàéòåñü
çà íîìåðîì: 0-67-383-67-45, Âiêòîðiÿ,
ç ïîíåäiëêà äî ï’ÿòíèöi äî 18.00.
Ïðîäàâåöü íà æiíî÷èé îäÿã òà
âçóòòÿ,
íà
ðå÷îâèé
ðèíîê.
Òåë.0-97-581-03-92, Ñåðãié.

Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê (âóë.Ãåîëîãiâ, ç ä/ð
íà ðèíêó
(ðîçäðiáíî-ãóðòîâà
òîðãiâëÿ âçóòòÿì).
Òåë.0-67-352-64-86.
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê íà ïðîäàæ ðåìåíiâ.
Òåë.0-67-383-31-31.
Ïðîäàâåöü íà òîðãiâëþ âçóòòÿì
(ãóðò). Ðîáîòà íà ðå÷îâîìó ðèíêó,
ðîáî÷èé äåíü: ç 5.00 (ðàíêó) äî 12.00,
ç/ï - 150 ãðí. çà âèõiä + 1,5% âiä
ïðîäàæó. Âèìîãè: ç äîñâiäîì ðîáîòè
íà ðèíêó. Ëþáèòåëÿì ïîñïàòè òà
àëêîãîëþ
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-67-717-52-87.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
Âîäié-åêñïåäèòîð äëÿ ðîçâåçåííÿ
õëiáîáóëî÷íî¿
ïðîäóêöi¿
ïî
ì.
Õìåëüíèöüêèé, ç/ï âèñîêà. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì: 0-68-057-20-61.

Ïðèâàòíå ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ” çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â.
Òåë.0-67-383-87-78.
Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-97-733-77-37.

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè
çàïðîøóþòüñÿ
â
àâòîáóñíèé ïàðê, çàðïëàòà âèñîêà.
Òåë.:0-67-380-96-76, 0-50-376-49-90.
Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäié
(ÃÀÇåëü)-ïîìi÷íèê
êîìiðíèêà, êàò."Ñ", íà ñêëàä ÄÑÏ òà
ìåáëåâî¿
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-821-44-11.
Âîäié
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî íà àâòîáóñíi ìàðøðóòè
(àâòîáóñ,
ìiêðîàâòîáóñ).
Òåë.0-67-350-77-20.
Âîäié
ìàðøðóòíîãî
òàêñi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, äîñâiä
îáîâ’ÿçêîâèé. Òåë.0-97-952-44-54.
Âîäié íà ìàðøðóòêó, àâòîáóñ
Ìåðñåäåñ
Ñïðiíòåð,
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé,
êàòåãîðiÿ
“D”.
Òåëåôîíóâàòè
íà
âàéáåð
òåë.0-68-421-76-57.

Âîäié íà ìàðøðóòíå
òàêñi ¹29.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-978-72-11.
Âîäié
íà
ìàðøðóòíå
òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.
Âîäié íà ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç ø/ç,
íà
êèëèìîâèé
ñêëàä.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.

Âîäi¿ ç äîñâiäîì ðîáîòè
íà àâòîìîáiëÿõ
âàíòàæîïiäéîìíiñòþ
10 òîíí (Ìåðñåäåñ
Àòåãî).
Òåë.098-299-11-99 (ç
8.00 äî 18.00 ãîä.).
Âîäi¿ êàò."Å" (áåíçîâîç,
ãàçîâîç, çåðíîâîç),
ç/ï - 38.000 ãðí.,
ñìò Âiíüêiâöi.
Òåë.0-67-354-06-73.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè äëÿ
ìiæíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü
(òåíò), ªâðîïà, Àçiÿ.
Òåë.0-67-383-08-38.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè íà
ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ
íà ªâðîïó òà Àçiþ.
Òåë.0-67-384-19-40.
Âîäié êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-771-33-88.
Âîäié êàò."Å", çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-710-38-65.

Âîäié êàò."Å", íà ôóðó, ç
ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàò."ÑÅ" çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Íàïðÿìîê
ïåðåâåçåíü:
Óçáåêèñòàí, Ìîëäîâà, ç/ï - 12% âiä
ôðàõòó, + äîáîâi. Îáîâ’ÿçêîâî
çàêîðäîííèé
ïàñïîðò
òà
×IÏ.
Òåë.0-97-504-25-07.

Âîäié êàò."ÑÅ"
çàïðîøóºòüñÿ, ÄÀÔ
íàïiâïðè÷iï,
êîíòåéíåðîâîç, îôiöiéíî,
ç/ï âèñîêà, + äîáîâi.
Òåë.098-092-48-55.
Âîäié íà âàíòàæíå àâòî, ïî ìiñòó.
Òåë.0-68-121-70-37.
Âîäié íà ÇIË-130, âèìîãè: äîñâiä
ðîáîòè, ç/ï - 8.000-12.000 ãðí.
Òåë.0-67-322-97-51.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi òà
çà êîðäîíîì, êàò.:"Ñ" òà “Å”, ç ä/ð
ïîíàä 3 ðîêè. Òåë.0-67-564-85-46.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.
Åêñêàâàòîð ÞÌÇ-6, 100.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-68-121-70-37.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿, åêñêàâàòîðíèê,
êðàíiâíèê çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðèâàòíó
ôiðìó.
Òåë.0-97-610-93-83.
Åêñêàâàòîðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-058-07-11.

Åêñêàâàòîðíèê,
ãðåéäåðèñò, ìàøèíiñò
äîðîæíiõ ìàøèí
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-479-65-00.
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Êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
êîçëîâèé êðàí. Òåë.0-97-737-09-22.
Êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó. Òåë.0-97-949-43-69.
Êðàíiâíèê
òà
ñòðîïàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ÒÎÂ “ÀÂ ìåòàë ãðóï
”. Òåë.0-67-440-75-86.

Òðàêòîðèñò íà Ò-170
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.:0-67-763-17-82,
0-96-782-00-64.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
Âîäiÿ, âëàñíèé ë/à (óíiâåðñàë).
Òåë.0-67-123-68-88.
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, º âñi êàòåãîð¿¿, áàæàíî íà
ë/à àáî äî 6 ò. Òåë.0-67-123-68-88.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîåëåêòðèê, ìåõàíiêè, ñëþñàð, â
àâòîáóñíèé ïàðê íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-380-96-76,
050-376-49-90.

Àâòîñëþñàð (àâòîìåõàíiê)
ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ íà ÑÒÎ,
ç/ï âiä 15.000 ãðí.,
Äóáîâå.
Òåë.0-67-314-04-37.
Àâòîñëþñàð ç
îáñëóãîâóâàííÿ
âàíòàæíèõ àâòî ÄÀÔ
(õîäîâà ÷àñòèíà),
çðó÷íèé ãðàôiê, ç/ï 15.000-18.000 ãðí.
Òåë.0-67-958-45-01.
Ïðàöiâíèê
íà
ïåðåíîñíèé
íàïëàâî÷íî-ðîçòî÷íèé êîìïëåêñ äëÿ
âiäíîâëåííÿ îòâîðiâ ïiä ïàëüöi òà
âòóëêè
íà
ñiëüãîñïòåõíiöi
òà
ñïåöòåõíiöi çàïðîøóº ÏÏ “Àãðî Ãðîó
Óêðà¿íà”. ×àñòi âiäðÿäæåííÿ, áàæàíî
äîñâiä çâàðþâàëüíèõ ðîáiò. Íàâ÷àííÿ
ðîáîòè íà âåðñòàòi ïåðøi äâà ìiñÿöi.
Òåë.0-67-107-00-77.

Ðèõòóâàëüíèê-ãîòóâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ â
ìàëÿðíèé öåõ.
Òåë.0-96-900-93-00.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèê ç äîñâiäîì
ðîáîòè, âèñîêà ç/ï,
ãíó÷êèé ãðàôiê.
Òåë.0-98-376-77-00.
Àâòîìèéíèêè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
äîñòîéíà ñâîº÷àñíà
îïëàòà,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,79/3.
Òåë.0-67-304-12-47.
Ïðàöiâíèêè ìèéêè çàïðîøóþòüñÿ
íà àâòîìèéêó. Òåë.0-67-337-24-86.

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

Áóäiâíèöòâî

Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áåòîíÿði-àðìàòóðíèêè,
ìîíòàæíèêè âiêîí çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-98-778-88-18,
0-93-224-62-38.

Âèêîíðîá, ìàéñòåð
ñàíòåõíi÷íèõ ðîáiò.
Òåë.0-67-311-20-01.
Ìîíîëiòíèêè òà ðiçíîðîáî÷i íà
áåòîííi ðîáîòè, ç/ï âiä 50 ãðí./ãîä.
Òåë.0-98-240-09-25.
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.
Ïiäñîáíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïðèâàòíå áóäiâíèöòâî, ç/ï - 350-450
ãðí./äåíü. Òåë.0-97-819-33-37.

Ïiäñîáíèê, ïîìi÷íèê
ìàéñòðà, ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-96-692-55-73.
Ïðàöiâíèêè íà âêëàäàííÿ áðóêiâêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, îïëàòà 500
ãðí./äåíü. Òåë.0-98-614-43-88.

Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ
ïðîôåñié çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âèñîêà. Òåë.
097-129-27-15 (Viber).

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðîìåõàíiê
ç
ëiôòiâ,
îáîâ’ÿçêè: òåõíi÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
ëiôòiâ, õîðîøèé êîëåêòèâ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ç/ï 10.000-15.000 ãðí., email budfal@gmail.com Òåë.0-96-199-46-06.
Ïîìi÷íèê
åëåêòðîìîíòàæíèêà,
îïëàòà
400
ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-696-93-92.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:71-85-41,
0-67-275-52-05.
Çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ
âèðîáiâ, óìîâè îïëàòè
ïðè ñïiâáåñiäi, òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-533-23-85.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïiäñîáíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ç/ï âiä
9.000 ãðí. Òåë.0-63-480-20-40.
Ïiñêîñòðóéíèê
(ôàðáóâàëüíèê
ïîðîøêîâîþ ôàðáîþ) çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó. Òåë.0-96-882-33-83.

Ïðàöiâíèêè äîðîæíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-479-65-00.
Ïðàöiâíèêè
íà
áóäiâíèöòâî,
çàðïëàòà çà äîìîâëåíiñòþ. Áåç
øêiäëèâèõ
çâè÷îê,
âiäïîâiäàëüíi.
Òåë.0-96-372-51-61.
Ðiçíîðîáî÷i
íà
áóäiâíèöòâî
(áåòîííi ðîáîòè), ç/ï âiä 40-50
ãðí./ãîäèíà. Òåë.0-98-695-13-67.
Ðiçíîðîáî÷i òà ïiäñîáíèêè íà
áóäiâåëüíi ðîáîòè, çàëèâàííÿ áåòîíó
òà iíøå. Áàæàíî äîñâiä ðîáîòè, ç/ï
âiä 8.000 ãðí./ìiñ. Òåë.0-98-886-56-58.
Ñëþñàð-ìîíòàæíèê-ðiçíîðîáî÷è
é
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-882-33-83.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.

Êàìåíÿðà, áåòîíÿðà, çåìëåêîïà,
øëiôóâàëüíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî.
Òåë.0-67-125-54-04.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
âiäïîâiäàëüíèé,
áåç ø/ç, 30 ðîêiâ. Áàæàíèé ãðàôiê
ðîáîòè: 2/2, 1/3. Òåë.0-67-181-99-18,
Iãîð.

Âèðîáíè÷à
ñôåðà

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âèïàëþâà÷i äåðåâíîãî
âóãiëëÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-96-748-92-49,
0-67-961-89-54.
Åëåêòðîìîíòåð (íàëàøòóâàëüíèê ÊÂïÀ)
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-158-40-88.
Çàâiäóâà÷ ñêëàäó ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.

Çâàðþâàëüíèêè-çáèðàëüíèêè, ìåòàëåâi ìåáëi,
òåõíîëîãi÷íå,
òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ,
äðiáíi äåêîðàòèâíi
âèðîáè, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ç/ï 14.000-16.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
Êîìïëåêòóâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä
ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿
(êîâáàñíi âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
Êîìïëåêòóâàëüíèê íà
ñêëàä, òåðìiíîâî,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 10.000 ãðí., êîìïàíiÿ
“Dnipro-M”.
Òåë.0-67-510-76-40.
Êîìïëåêòóâàëüíèêâàíòàæíèê (ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ) íà ïîñòiéíó
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.098-299-11-99 (ç
8.00 äî 18.00 ãîä.).
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðåñóâàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç
ä/ð, áåç ø/ç, çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï âiä âèðîáiòêó.
Òåë.0-67-649-21-52.

Ðîáiòíèê ïiäñîáíèé íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-68-158-40-88.
Òîêàð çàïðîøóºòüñÿ íà äåðæàâíå
ïiäïðèºìñòâî. Òåë.0-67-691-55-82.
Òîêàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó íà
ïiäïðèºìñòâî. Äîâiäêè çà òåëåôîíîì:
0-67-980-85-45.
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Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñíèõ
ìåáëiâ
çà
ñóìiñíèöòâîì
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìåáëåâîãî
òîðãîâîãî öåíòðó. Òåë.0-68-821-44-11.
Çáèðàëüíèê ìåáëiâ (ñïåöiàëiñò ç
âèãîòîâëåííÿ
iíäèâiäóàëüíèõ
êîðïóñíèõ
ìåáëiâ),
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-68-821-44-11.

Ìåáëÿði êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-380-00-40.
Ñòîëÿð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Äåòàëüíiøå çà
òåë.0-97-163-37-84.
Ñòîëÿð, ôàðáóâàëüíèê ó ñòîëÿðíèé
öåõ, çàðïëàòà âèñîêà (âiä âèðîáiòêó).
Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-98-942-20-14.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîìi÷íèê çàêðiéíèêà, íåïîâíèé
ðîáî÷èé
äåíü,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-67-132-74-71.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í
“Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.
!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, íîâèé öåõ
(òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè â øâåéíèé
öåõ, òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, çàðïëàòà
âèñîêà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.068-045-63-46.

Êîíòðîëåð ÿêîñòi íà âñiõ
åòàïàõ âèðîáíèöòâà
øêiðÿíîãî âçóòòÿ, ç â/î
(áàæàíî, ïðîôiëüíîþ),
ç/ï âèñîêà .
Òåë.0-67-352-64-86.

!!! Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi, ãàðíi
óìîâè, îôiöiéíî, ç/ï
âèñîêà, Ãðå÷àíè (êiíöåâà
çóïèíêà òðîëåéáóñà).
Òåë.0-68-402-40-40.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ãàðíi
óìîâè, äðóæíié êîëåêòèâ,
ç/ï ãiäíà.
Òåë.0-63-667-19-82,
0-96-136-01-82.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê çàïðîøóþòüñÿ,
òåðìiíîâî, âèñîêà
çàðîáiòíà ïëàòà, ñá-íä âèõiäíi.
Òåë.0-67-874-43-71.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, ñòàáiëüíà
ðîáîòà, ð-í Åëåêòðîíiêè.
Òåë.:0-97-462-07-97,
0-97-481-78-49.
Øâà÷êè äîñâiä÷åíi çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
(Ðóæè÷íà),
ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-669-81-27.

Øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ
äèòÿ÷îãî îäÿãó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøóâàííÿ.
Òåë.0-97-865-79-49.
Øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ð-í
Àâòîñòàíöi¿ ¹5.
Òåë.0-97-746-72-67.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ç/ï âèñîêà,
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-354-23-97.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-671-19-48.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
øâåéíèé öåõ, ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-96-146-50-94.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, òðèêîòàæíi
âèðîáè, Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-96-166-38-69.

Øâà÷êè, áåç ä/ð,
ïðàöiâíèêè, ð-í îáëàñíî¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-67-383-46-00.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Íîâå îáëàäíàííÿ, ìàøèíêè-àâòîìàòè,
ìàñïîøèòòÿ, ð-í çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-98-686-70-33.

Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, àâòîâîêçàë
¹1. Òåë.0-97-808-90-02.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ð-í äèòÿ÷î¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-447-85-81.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ð-í “Àäâiñ”.
Òåë.0-98-812-54-89.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi íà ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî òà äèòÿ÷îãî îäÿãó, ð-í
ìàñëîçàâîäó. Òåë.0-98-231-30-65.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ ñóêîíü,
òðèêîòàæíèõ êîñòþìiâ,
îáëàäíàííÿ
ìàøèíêè-àâòîìàò,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.096-050-05-99.
Øâà÷êè íà ïiäïðèºìñòâî
ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
áàæàíî ç ä/ð, ÿêi ìîæóòü
øâèäêî, ÿêiñíî âèêîíóâàòè ðîáîòó, ìîæëèâå
íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: óâàæíiñòü, äèñöèïëiíîâàíiñòü,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè,
çàðîáëÿòè. Óìîâè:
5-äåííèé ðîáî÷èé
òèæäåíü, 8-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü,
ïîîïåðàöiéíà îïëàòà.
Òåë.:0-67-800-31-00,
0-96-800-31-00.

Øâà÷êè, â öåõ ç ïîøèòòÿ òåêñòèëþ,
çàâàíòàæåíiñòü
öåõó
ïîñòiéíà.
Çíàõîäèìîñÿ áiëÿ àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-95-944-55-09.

Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó â ÄÊÂÑ
Óêðà¿íè,
äîñòàâêà
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-311-24-27.
Îõîðîíåöü íà ïðèâàòíó ôiðìó,
ãðàôiê: 1/2 (ïîçìiííî), ç/ï 4.000-4.400
ãðí.,
Ðàêîâå.
Òåë.0-97-771-33-88.
Îõîðîíöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ìîæëèâî ïåíñiéíîãî âiêó.
Òåë.0-97-949-43-69, 0-66-992-12-23.

Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ñåçîííó ðîáîòó, íi÷íi
çìiíè, áåç ø/ç,
êîìóíiêàáåëüíi, ïîðÿäíi.
Òåë.0-97-726-20-30.

Øâà÷êè, ïàêóâàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ç ä/ð, ïîñòiëüíà áiëèçíà,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Äóáîâå.
Òåë.0-96-647-42-16.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.:0-96-571-79-26,
0-97-495-31-37,
78-40-01.

Îâåðëîæíèöi,
ïåòåëüíèöi,
ôóðíiòóðíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Îâåðëîæíèöi, øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîøèòòÿ ñïîðòèâíèõ
øòàíiâ.
Òåë.0-97-167-07-94.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöi
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-98-948-18-18.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ïàêóâàëüíèöi. Òåë.0-96-144-33-80.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê ïî øêiði, ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ.
Ðîáîòà ïîñòiéíà, îïëàòà
â÷àñíà.
Òåë.0-68-709-96-91.
Ëèâàðíèêè-îïåðàòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç
ä/ð, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-67-262-62-56,
0-67-700-29-31.
Ðîçêðiéíèêè øêiðè òà
õóòðà íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.
Øâà÷êà (çàãîòiâåëüíèê
âåðõó âçóòòÿ), ç äîñâiäîì
ðîáîòè çi øêiðîþ,
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ íà
âèðîáíèöòâî øêiðÿíîãî
âçóòòÿ. Ðîáîòà ïîñòiéíà,
îïëàòà â÷àñíà.
Òåë.0-68-709-96-91.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó,
â
îôiñ,
áåç
ø/ç.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.

Ïðèáèðàëüíèöÿ,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê 2/2, ç 8.00 äî
20.00, Ñiëiñòðà,
Âèñòàâêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
áåç ø/ç, íà êèëèìîâèé ñêëàä.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.

Âàíòàæíèê-ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-306-55-50.
Âàíòàæíèê,
áåç
ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âiä âèðîáiòêó. Òåë.0-67-649-21-52.

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

Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-68-158-40-88.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 550
ãðí./äîáà. Òåë.0-98-262-59-99, òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî 18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà ñêëàä, äåííà òà íi÷íà çìiíè.
Òåë.:0-97-030-07-91, 0-98-779-10-11.

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

Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-97-751-23-44.

Âàíòàæíèêè íà ãóðòiâíþ.
Ñïiâáåñiäà. Îïëàòà
ïîòèæíåâà.
Òåë.0-68-145-62-41.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Äîìàøíié ñåðâiñ

Ïîìi÷íèê
ïî
Òåë.0-67-382-22-92.

ãîñïîäàðñòâó.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó, öiëîäîáîâî, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-67-891-17-60.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-63-948-96-98.
Íÿíi øóêàþ ðîáîòó ïî Óêðà¿íi,
äîñâiä 16 ðîêiâ, ïåäàãîãi÷íà, ìóçè÷íà
òà õóäîæíÿ îñâiòè. Òåë.0-97-584-42-29.
Ñèäiëêà, ç ä/ð, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-97-251-58-37.

Øóêàþ ðîáîòó õàòíüî¿
ðîáiòíèöi, ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð, º äîñâiä.
Òåë.0-98-888-31-16.
Øóêàþ ðîáîòó: äîïîìîãà ïî äîìó,
ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ ¿æi, 3-4 ðàçè íà
òèæäåíü. Òåë.0-68-026-45-23.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè

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

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi

Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðèáèðàëüíèöÿ â ïðîäìàãàçèí,
ãðàôiê: Ïí-Ïò, 8.00-19.00, Ñá-Íä âèõiäíi, ç/ï - 6.000 ãðí., Ãðå÷àíè
áëèæíi. Òåë.097-909-52-55.

Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ðàéîí Äóáîâå.
Òåë.0-97-517-66-44.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿíà ðîáîòó â
àâòîöåíòð (Ëüâiâñüêå
øîñå). Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.

Ïîìi÷íèê
ïî
(ñàäiâíèê,
Òåë.0-67-382-22-92.

ãîñïîäàðñòâó
áäæîëÿð).

Ïðàöiâíèê ïiäñîáíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
â ìåðåæó ñóïåðìàðêåòiâ
“Áóëêà”, ãðàôiê 3/3.
Òåë.0-67-382-78-13.
Ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóºòüñÿ
ðîáîòó. Òåë.0-97-949-43-69.

íà

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

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

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êóð’ºð ïiøèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà äîñòàâêó ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-68-589-34-94.
Ïðàöiâíèê íà ïàðêîâêó, ç/ï
ùîäåííà, ãiäíà. Òåë.0-97-205-82-31,
òåëåôîíóâàòè ïiñëÿ 18.00.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.

Ïðàöiâíèêè íà
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêi
ðîáîòè, ç/ï âiä 300
ãðí./äåíü. Æèòëîì òà
õàð÷óâàííÿì
çàáåçïå÷óºìî. Ðîáîòà
ïîñòiéíà. Êè¿âñüêà îáë.,
Áîðèñïiëüñüêèé ð-í,
ñ.Äóäàðêiâ.
Òåë.0-96-280-20-90,
Îëåêñàíäð.

ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ, ÒÅÕÍ²ÊÀ, ÌÅÁË²
Ïðàöiâíèêè, åíåðãiéíi ëþäè, íà
îáùèïóâàííÿ êóðåé çàïðîøóþòüñÿ íà
ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-282-71-03.
Ïðàöiâíèöi íà ïàðêîâêó, ç/ï
ùîäåííà, ãiäíà. Òåë.0-97-205-82-31,
òåëåôîíóâàòè ïiñëÿ 18.00.
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Ïðîäàì

Ðîáiòíèêè íà ìëèí,
âàæêà ðîáîòà, ç/ï
ùîòèæíåâà, æèòëî
íàäàºìî, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í. Òåë.0-96-494-40-61.
Ôàñóâàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî, ãðàôiê: ç 9.00 äî 18.00,
ç/ï âiä âèðîáiòêó (â ñåðåäíüîìó 280
ãðí./äåíü),
Ãðå÷àíè
äàëüíi.
Òåë.0-98-155-77-09.

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

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

Àêòèâíi âàíòàæíèêè
ÿêiñíî âèêîíàþòü
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó,
äîñâiä 15 ð. Äåìîíòàæ.
Êîïàííÿ òðàíøåé.
Òåë.0-96-657-48-84.
Áóäü-ÿêó
ðîáîòó,
Òåë.0-63-537-59-01.

æiíêà.

Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº
ðîáîòó. Iíòèì íå
ïðîïîíóâàòè.
Òåë.0-98-979-45-17.
Øóêàþ
ðîáîòó,
Òåë.0-97-776-11-55.

ïîñòiéíó.

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

Ïîìi÷íèê ïî ãîñïîäàðñòâó íà
âëàñíîìó àâòî, ïåðiîäè÷íà äîñòàâêà
ïðîäóêòiâ. Òåë.0-98-637-18-17.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
×îëîâiê øóêàº ðàçîâó ðîáîòó.
Òåë.0-97-226-64-92.

Äåêiëüêà
âàêàíñié

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíæåíåðà-ìåõàíiêà,
çìiííîãî
òåõíîëîãà,
çìiííîãî
ìàéñòðà,
âàíòàæíèêà
ç
ïðàâîì
âîäiííÿ
åëåòðîíàâàíòàæóâà÷à, ïàêóâàëüíèöü,
íàëàãîäæóâàëüíèêà
ôàñóâàëüíèõ
àâòîìàòiâ, åëåêòðîìîíòåðà, îïåðàòîðà
àâòîìàòè÷íèõ
ëiíié,
ñëþñàðà-ðåìîíòíèêà çàïðîøóº ÏðÀÒ
“Õìåëüíèöüêà ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðîáîòà â Ïîëüùi áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Áåçêîøòîâíi âàêàíñi¿. Ñóïðîâiä íà âåñü
ïåðiîä. Íàêàç ¹847 âiä 08.06.2018ð.,
ÌÑÏÓ.
Òåë.:0-97-647-48-70,
0-68-851-07-12.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ

Êóïëþ

“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, 1.000
ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
3.500
ãðí.,
ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.

Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

Ïîñiáíèêè.
Êàíöòîâàðè

Ïðîäàì

Ñàìîâ÷èòåëü àíãëiéñüêî¿ ìîâè,
äëÿ äiòëàõiâ âiä 3 ðîêiâ, iëþñòðîâàíèé,
500
ñ.,
ðîñiéñüêîþ
ìîâîþ.
Òåë.0-96-536-99-96.

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

Ìàòåìàòèêà, óêðà¿íñüêà ìîâà, 1-8
êëàñè. Äîïîìîãà ó âèêîíàííi äîìàøíiõ
çàâäàíü.
Ãîòóþ
äî
øêîëè.
Òåë.0-97-417-86-67.

Êóðñè, øêîëè,
iíøå

Íàâ÷àþ âîäiííþ, êàò."Â", “Ñ”.
Òåë.0-97-545-63-50.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè i
àòðèáóòè
Ïðîäàì
Ïiàíiíî åëåêòðè÷íå “Alesis”, ç
ïiäñòàâêîþ,
ïiäêëþ÷àºòüñÿ
äî
êîìï’þòåðà, ìàº 9 çàïèñàíèõ ìåëîäié,
ìîæå çàïèñóâàòè ìåëîäi¿, 10.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-246-16-49.

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Êóïëþ

Êóïëþ: êíèãè, ëèñòiâêè, çíà÷êè,
ìåäàëi,
ôàðôîðîâi
ñòàòóåòêè.
Òåë.0-67-779-37-00.

Àíòèêâàðiàò
Ïðîäàì

Ìîíåòè
Óêðà¿íè
Òåë.0-98-179-03-65.

òà

ÑÐÑÐ.

Êóïëþ
Êóïëþ ìîíåòè, áàíêíîòè,
ìàðêè, çíà÷êè,
ãîäèííèêè, ñòàòóåòêè,
êíèãè, ñðiáëî òà iíøi
ïðåäìåòè ÷àñiâ
ÑÐÑÐ.
Òåë.0-96-988-16-87.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
×îâåí, ÏÂÕ-310, 2020 ð.â., 8.500
ãðí., äâèãóí äî ÷îâíà “Ìåðêóði 5ÌÍ”,
2020
ð.â.,
28.500
ãðí.
Òåë.0-97-112-78-09.

Êóïëþ
Êóïëþ ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ 20-ãî
àáî 22-ãî êàëiáðó. Òåë.0-97-779-15-73.

Äðàéâ

Ïðîäàì
Âåëîñèïåä “Àðäiñ”, áåç ïåðåäà÷,
2.000 ãðí. Òåë.0-68-203-13-60.
Åëåêòðîâåëîñèïåä,
âèð-âî
Ãîëëàíäiÿ, ïîâíèé êîìïëåêò, 6.500
ãðí. Òåë.0-67-307-32-58.

Òóðèçì,
âiäïî÷èíîê,
åêñêóðñi¿

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

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
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.0-63-667-24-42.
59/175/75,
ïîçíàéîìëþñü
ç
æiíêîþ âiä 55 ð. äî 60 ð., äëÿ
ñïiëüíîãî
ïðîæèâàííÿ
â
ñåëi.
Òåë.0-96-578-61-28.
63/177/76. Ñàìîòíiñòü - íå
ïîäàðóíîê äîëi, à âàæêà îáñòàâèíà.
Ëþäè ñòâîðåíi òàêèìè, ùîá æèòè â
ïàði. ßêùî çíàéäóòüñÿ ñïiëüíi iíòåðåñè
- æèòòÿ âëàøòóºìî íà êðàùå.
Òåë.0-96-477-44-95.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ âiä 50 ð.,
äëÿ
ñòâîðåííÿ
ñiì’¿.
Òåë.0-97-430-80-93.
×îëîâiê, 50 ðîêiâ, æèòëîì òà
ìàòåðiàëüíî
çàáåçïå÷åíèé.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç æiíêîþ ç ðîçóìíîþ
ðiçíèöåþ ó âiöi äëÿ ñïiëüíîãî
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-67-383-64-63.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

ßáëóêîðiçêà, åëåêòðîäâèãóí 220
Âîëüò,
1,75
êÂò,
ïðåñ
äëÿ
ïðèãîòóâàííÿ ñîêó, âèíà, â õîðîøîìó
ñòàíi, 3.600 ãðí. Òåë.0-97-693-45-45.

Êóïëþ
Åëåêòðîñîêîâèòèñêà÷
“Ñàòóðí
8048", 700 Âò, â ðîáî÷îìó àáî
íåðîáî÷îìó ñòàíi. Òåë.0-66-276-95-68.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Àóðiêà”, íàïiâàâòîìàò, 800 ãðí.
Òåë.0-68-203-13-60.
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.800 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

“Áðàéçåð”,
1.950
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
“Ðæåâ”,
øâåéíà
ìàøèíêà,
åëåêòðè÷íà,
800
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-254-04-09.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

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

Øëþáíi âiä æiíîê

Õìåëüíè÷àíêà, äî ïîâíîòè íå
ñõèëüíà. Áóäó ðàäà çíàéîìñòâó ç
äîáðèì, íiæíèì, ÷îëîâiêîì 63-67
ðîêiâ. Àëüôîíñiâ ïðîøó íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-238-01-65.

Ìóçèêà, æèâèé âîêàë ïîïóëÿðíèõ
ìåëîäié, ñâîÿ àïàðàòóðà, òðàíñïîðò,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.:0-98-974-10-30,
0-96-153-64-83.

Ïðîäàì
Òþíåðè Ò2, ñóïóòíèêîâi, ñìàðò,
Xtra TV, àíòåíè ñóïóòíèêîâi, åôiðíi.
Âñòàíîâëåííÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ,
ãàðàíòiÿ. Òåë.067-953-64-27.

Ìîáiëüíi
òåëåôîíè
Ïðîäàì

Ñìàðòôîí
“Ñàìñóíã
S10Plus-64gb”, ÷óäîâèé ñòàí, îêðiì
íåçíà÷íîãî áîêîâîãî ïîøêîäæåííÿ
ñêëà. Òåë.0-67-444-82-95.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

Áëîê ñèñòåìíèé, 4-ÿäåðíèé, 4 Gb
ääð3, 1 Tb HDD, DVD-RW, HD 4650 512
Mb,
520
Âò,
3.500
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Ìîíiòîð “LG L1900R-BF 19", áåç
äåôåêòiâ, ìàòðèöÿ 4 ìñ, îáèäâà êàáåëi
â êîìïëåêòi. Òåë.0-97-125-26-35.

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

Ïåðèôåðiÿ,
ìåðåæåâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Àíòåíà 4G “LTE MIMO”, ïàíåëüíà
R-Net “Êâàäðàò”, ïîñèëåííÿì 2x15 dBi
(1700-2700 ÌÃö), 15 dBi Ìîäåì
“HUAWEI”,
àâòîíîìíèé
4G
USB-ìîäåì ç Wi-Fi, ìîäóëåì 2.4 ÃÃö,
âáóäîâàíèé Wi-Fi ìîäóëü (ðàäióñ äi¿ äî
10 ì, îäíî÷àñíå ïiäiìêíåííÿ äî 10
ïðèñòðî¿â),
1.500
ãðí.
Òåë.0-96-377-37-92.

Ïðîäàì
“JVC”, êîëüîðîâèé, ç íîâèì
ïóëüòîì, 15 äþéìiâ, 1.200 ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.
“Äåíêi”, 53 ñì, â êîìïëåêòi ç
òþíåðîì, á/â, âiäìiííèé ñòàí, 550 ãðí.
Òåë.0-98-096-64-15.
“Ïàíàñîíiê”, â ðîáî÷îìó òà
ãàðíîìó
ñòàíi,
1.500
ãðí.
Òåë.0-67-900-04-45.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, ïëîñêèé, 400 ãðí.,
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, íà êóõíþ, 350
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
Òåëåâiçîð, 2 øò., ðîáî÷i, ãàðíèé
ñòàí, ç ïëîñêèì åêðàíîì - 400 ãðí.,
äðóãèé - 300 ãðí. Òåë.:65-14-24,
0-98-592-91-13.

Ãiðêè, ïðèõîæi
Ïðîäàì

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

Ñòîëè, ñòîëèêè
Ïðîäàì

Ñòië ðîçñóâíèé, â ðîçiáðàíîìó
ñòàíi, á/â, ãàðíèé ñòàí, 250 ãðí.
Òåë.0-96-401-48-19.

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Êðiñëà ì’ÿêi, íåâåëèêi, 2 øò., á/â,
âiäìiííèé
ñòàí,
200
ãðí./øò.
Òåë.0-96-401-48-19.
Êðiñëî
ì’ÿêå,
çðó÷íå,
äëÿ
âiäïî÷èíêó, âiäìiííèé ñòàí, 1.000 ãðí.,
òîðã, òåðìiíîâî. Òåë.0-97-746-58-60.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí, 2,0õ1,45 ì, ñêëàäíèé, á/â,
ãàðíèé
ñòàí,
7.300
ãðí.
Òåë.0-97-139-35-95.
Äèâàí, ðîçêëàäíèé, ñó÷àñíèé,
4.000
ãðí.,
òîðã,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-746-58-60.
Ñîôà íîâà, ç 6-òè ïîäóøîê,
ñâiòëî-áåæåâà,
5.500
ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ

Ëiæêî ñîëäàòñüêå, â áóäü-ÿêîìó
ñòàíi,
ìîæíà
òiëüêè
ëåæàê.
Òåë.0-97-077-69-19.

Ïðîäàì

Òåëåâiçîðè

Ïðîäàì
Øàôà 2-ñòóë÷àñòà, 2 øò., 2.500
ãðí./øò. Òåë.0-68-203-13-60.

Êîëîíêà ãàçîâà, íîâà, 3.000 ãðí.
Òåë.0-96-401-48-19.

Êîëîíêè, áîéëåðè

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ

Øàôè

Ëiæêî ç ìàòðàöîì, 1,5õ2 ì, á/â,
âiäìiííèé
ñòàí,
2.500
ãðí.
Òåë.:0-66-178-12-65, 0-95-605-12-20.
Ëiæêî íà êîëåñàõ, çìiíà ïîëîæåííÿ
ñïèíêè i âèñîòà ëiæêà ðåãóëþºòüñÿ
åëåêòðîïðèâîäîì
ç
ïóëüòîì
óïðàâëiííÿ. Òåë.068-206-60-35.
Ëiæêî, 2-ñïàëüíå, ç ìàòðàöàìè,
1,95õ1,5 ì, ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí.
Òåë.0-97-788-93-09.
Ëiæêî, íîâå, 2-ïîâåðõîâå i 2
ìàòðàöè,
5.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-66-696-03-17.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà,
àíiìàòîðè, âåäó÷i

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè

Ïðèõîæà ðîçáiðíà, ç 3 øàôàìè òà
àíòðåñîëÿìè, äîâæèíà - 3,4 ì, âèñîòà 2 ì, øèðèíà - 45 ñì, 5.000 ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.
Ñòiíêà, êóõíÿ, äèâàíè, ñòîëè, âñå
á/â,
â
ãàðíîìó
ñòàíi.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ó
âiòàëüíþ,
ç
øàôîþ
i
àíòðåñîëÿìè, äîâæèíà 4 ì, 450 ãðí.
Òåë.0-68-206-60-35.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi
Ïðîäàì

Ãðàôií êðèøòàëåâèé, ç ðó÷êîþ, 1,5
ë, 130 ãðí. Òåë.0-98-887-44-41.
Ãðàôií
íîâèé,
ñó÷àñíèé,
ç
êðèøêîþ òà ðó÷êîþ, 1,5 ë, 100 ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.
Ïîïiëüíè÷êà êðèøòàëåâà, 14õ9, 20
ãðí. Òåë.0-98-887-44-41.
Òàðiëêè çàêóñî÷íi, 30 øò., 6
ãðí./øò. Òåë.0-98-887-44-41.
Òàðiëêè çàêóñî÷íi, âåëèêi, 6 øò., 25
ãðí./øò. Òåë.0-98-887-44-41.
Òàðiëêè íàïiâïîðöiéíi, 6 øò., 15
ãðí./øò. Òåë.0-98-887-44-41.

ÌÅÁËI
Êóõíi

Ïðîäàì
Êóõíÿ, íîâà + ñòiëüíèöÿ, ôàñàä ÌÄÔ, ïëiâêà, âèñîòà ïåíàëó 2,41,
1,92õ2,82, 20.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-98-262-52-21.

Êóïëþ

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Ñåðâàíò, äåðåâ’ÿíèé, äëÿ ïîñóäó,
á/â,
ãàðíèé
ñòàí,
300
ãðí.
Òåë.0-96-401-48-19.
Òóìáî÷êà äëÿ âçóòòÿ (çàêðèòà),
ðîçñóâíà, çàëiçî+ïëàñòèê, áiëîãî
êîëüîðó, 97õ32õ50 ñì, 300 ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáëiâ
ïiä çàìîâëåííÿ. Iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä.
Ïðèâàáëèâà öiíà. ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-962-00-09.
Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü ÌÄÔ, âiä
2.800 ãðí./ïîã.ì, øàôè-êóïå, âiä 2.900
ãðí./ïîã.ì, êóõîííi êóòî÷êè, âiä 2.500
ãðí./ïîã.ì.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Ñòàðîìiñüêà,26,
2-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-97-245-70-48, Àíäðié.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.
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Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
ìåáëiâ

Ðåìîíò, ïåðåòÿæêà (øêiðà 24.000
ãðí.), âèãîòîâëåííÿ ì’ÿêèõ ìåáëiâ
(òêàíèíà, øêiðà). Òåë.0-96-533-29-85..

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Êèëèì íîâèé, ñó÷àñíî¿ àáñòðàêöi¿,
áåæåâî-áiëèé, 1,5õ 2 ì, 1.500 ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.

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

Òåêñòèëüíi
òîâàðè, òêàíèíè
Ïðîäàì

Äåðìàíòèí,
äëÿ
îááèâàííÿ,
ÿêiñíèé, áîðäîâèé, 10 ì, 75 ãðí./ì.
Òåë.0-67-254-04-09.
Äèâàíäåê íîâèé, ç êèòèöÿìè,
âèðîáíèê Òóðå÷÷èíà, êîëið “áîðäî”,
êâiòè, 2õ1,6 ì. Òåë.0-98-887-44-41.
Ïîêðèâàëî äâîñïàëüíå, 2,46õ2.3
ì, íåéëîíîâå, áåæåâî-êîðè÷íåâå, ç
êâiòàìè, âèñîêà ðþøà, âèðîáíèê
Àíãëiÿ. Òåë.0-98-887-44-41.
Ïîêðèâàëî
äâîñïàëüíå,
íiæíî-ðîæåâå, êâiòàìè, 185õ245 ñì,
250 ãðí. Òåë.0-98-887-44-41.
Òêàíèíà, 2 âiäðiçè, 100% âîâíà, íà
êîñòþì ÷è ïàëüòî, êîëið “ãíèëà
âèøíÿ”,
500
ãðí./âiäðiç.
Òåë.0-98-887-44-41.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Ïàëüòî, íîâå, áåæåâå, óòåïëåíå,
ð.48-50, ç êàïþøîíîì, 350 ãðí.
Òåë.0-96-401-48-19.

Âçóòòÿ äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Áîñîíiæêè íîâi, ñâiòëi, øêiðÿíi,
ð.37, ïiäáîðè 3 ñì, 300 ãðí.
Òåë.0-96-536-99-96.
×îáiòêè, íîâi, ìîäåëüíi, øêiðÿíi, 2
ïàðè, øêiðÿíà ïiäîøâà, ð.38, 600
ãðí./ïàðà. Òåë.0-96-401-48-19.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

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

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Âçóòòÿ
Ïðîäàì

Áàëåòêè, áiëîãî êîëüîðó, àæóðíi,
ð.36,
íîâi,
160
ãðí.
Òåë.0-96-536-99-96.

Âiçî÷êè
Ïðîäàì

Ñâèíþ àáî òóøêó ñâèíi,
âèðîùåíó íàòóðàëüíèìè
êîðìàìè, êðîëÿ÷å ì’ÿñî.
Òåë.0-96-945-28-09.

Êóïëþ
Êóïëþ ñâèíi, æèâîþ
âàãîþ, 55 ãðí./êã.
Òåë.0-63-183-43-73.

Áäæîëè, âóëèêè
Ïðîäàì
Áäæîëè,
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-051-83-25.

Áäæîëîïàêåòè òà
áäæîëîìàòêè êàðïàòñüêî¿
ïîðîäè
(òðàâåíü-ñåðïåíü).
Äîñòàâêà Íîâîþ ïîøòîþ
àáî ñàìîâèâiç. Öiíà
äîãîâiðíà, çà âñiìà
ïèòàííÿìè çâåðòàéòåñü çà
òåëåôîíîì:
0-97-246-05-37.
Ïàâiëüéîí äëÿ áäæië, 2 øò.,
240.000 ãðí., ìîæëèâèé îáìií.
Òåë.0-67-382-22-92.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì
ïîðîäèñòèõ
êîòèêiâ,
òðüîõìàñòíi,
â
äîáði
ðóêè.
Òåë.0-68-203-09-09.
Êiøêà, äîðîñëà, ðóäà, òà ìàëåíüêà
áiëà,
âiääàì
â
äîáði
ðóêè.
Òåë.0-96-910-71-71.

Êîòèê ðóäåíüêèé, áiëà
ãðóäêà, áiëi ëàïêè â
ïðèâàòíèé áóäèíîê,
êiøêà áiëî-ñiðà,
ñòåðèëiçîâàíà, â
ïðèâàòíèé áóäèíîê.
Òåë.0-98-998-14-68.

Êîðìè
Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 200 êã, 2,50
ãðí./êã. Òåë.0-67-396-66-72.
Êóêóðóäçà,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
Ïøåíèöÿ,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü, 500 êã. Òåë.0-67-455-40-04.

Çàñîáè
óòðèìàííÿ,
àêñåñóàðè
Ïðîäàì

Iíêóáàòîð “Òåïëóøà”, ãîäiâíèöi òà
ïî¿ëêè
äëÿ
ïòèöü,
á/â,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.:0-97-487-91-36,
0-68-215-28-30.
Êîíòåéíåð ïëàñòìàñîâèé, äëÿ
òâàðèí,
46õ30õ25,
100
ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

Ñàäæàíöi âèíîãðàäó ðiçíèõ ñîðòiâ,
10
øò.,
35
ãðí./øò.
Òåë.0-67-307-32-58.
Ñàäæàíöi âèíîãðàäó, âåãåòóþ÷i,
áiëüøå 40 ñîðòiâ, âiä 50 ãðí.
Òåë.0-96-623-04-50.

Çèìà-ëiòî, ñèíüî-áiëà, ìàéæå íîâà,
3.000 ãðí. Òåë.0-67-856-38-26.

Ãîðîäíèöòâî

Ïðîäàì

Âåðìèêóëiò, ïàêóâàííÿ - ìiøîê, 80
ë, 1-, 2-, 4-, 8-î¿ ôðàêöi¿, 10 óïàêîâîê,
400
ãðí./óïàêîâêà.
Òåë.0-98-442-33-98.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ãðèçóíè

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

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êîçà ìîëîäà, äiéíà, áåçðîãà, 2.500
ãðí. Òåë.0-67-798-44-01.
Êîçà ìîëîäà, äiéíà, âiê - 1 ðiê,
1.800 ãðí., ñ.Iâàíêiâöi, Õìåëüíèöüêèé
ðàéîí. Òåë.0-98-507-16-60.
Êîçà
ïåðâiñòêà,
áåçðîãà,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í,
ñ.Øðóáêiâ.
Òåë.0-96-314-28-97.
Êîçåíÿòà ëàìàí÷à, 1,5 ìiñÿöÿ, 3
ãîëîâè,
1.000
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-67-798-44-01.
Êîçè ïîðîäè Ëàìàí÷à, äâi ãîëîâè,
3 ìiñÿöi, 4 ìiñÿöi, áåçðîãi, áiëi,
ñ.Êîïèñòèí. Òåë.0-98-860-85-79.
Êîðîâà, ìîëîäà, òiëüíà äðóãèì
òåëÿì. Òåë.0-97-721-86-16.
Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, òðè
ãîëîâè, òðè ìiñÿöi. Òåë.0-98-928-93-34.

Ïîðîñÿòà, 10-15 êã.
Ìîæëèâî, ç äîñòàâêîþ.
Òåë.0-96-600-28-58.

Ïðîäàì

Ãíié, ïåðåãíié ÿêiñíèé,
÷îðíîçåì-äåôiêàò.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.
Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.0-97-960-52-00.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì,
12-22 ò. Òåë.0-67-377-19-94.

Íàñiííÿ, õiìiÿ
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò ó âèãiäíîìó
ôàñóâàííi
(ïîëiåòèëåíîâèé ìiøîê,
100 ë), ôðàêöiÿ 1,5-3 ìì,
10 óï., 200 ãðí./óï.
Òåë.0-98-442-33-98.
Êàðòîïëÿ íà íàñiííÿ, ç äîñòàâêîþ
ïî ìiñòó. Òåë.0-67-996-97-65.

Êàðòîïëÿ íà íàñiííÿ,
ñîðò Áåëà Ðîñà,
Ñëîâ’ÿíêà, 7 ãðí./êã, ì.
Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-63-959-19-91.

Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 100 ãðí., 8
ãðí./êã. Òåë.0-67-300-85-92.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 50 êã, 6
ãðí./êã. Òåë.0-96-406-01-44.

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

Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, ñîðò
Áåëà Ðîñà, Ñëîâ’ÿíêà,
ì.Õìåëüíèöüêèé,
ìîæëèâà äîñòàâêà ïî
ìiñòó.
Òåë.0-96-269-84-77.
Êàðòîïëÿ
Òåë.0-67-996-97-65.

íàñiííºâà.

Iíøi ïîñëóãè

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

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

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì
Äâåði ìiæêiìíàòíi ñâiòëi çi ñêëîì
80õ200 ñì, 65õ200 ñì, êîðîáêà i
ëèøòâà, âiäìiííèé ñòàí, 500 ãðí.
Òåë.:0-66-178-12-65, 095-605-12-20.

Áóðiííÿ òà
îáëàøòóâàííÿ
ñâåðäëîâèí. Ãàðàíòi¿.
Òåë.0-98-886-20-63.

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

Ïiäðiçóºìî ãiëëÿ, çðiçóºìî äåðåâà
ó
âàæêîäîñòóïíèõ
ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.

Ëiæêà âiä 1.400 ãðí., ñòîëè âiä 450
ãðí., ëàâêè, àëüòàíêè, ñòîëÿðíi
êîíñòðóêöi¿. Òåë.0-67-698-94-13.

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

Ïðîäàì

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

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

Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàñiííºâà, 300
êã, 8 ãðí./êã. Òåë.0-67-396-66-72.
Êàðòîïëÿ âåëèêà, 150 êã, 5
ãðí./êã.Òåë.0-50-278-21-90.
Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñîðò Áåëà Ðîñà
òà íàñiííºâà, âiä 20 êã äî 200 êã, 9.00
ãðí./êã. Òåë.0-67-281-80-04.
Êàðòîïëÿ
äîìàøíÿ,
âiäáiðíà,
âåëèêà. Òåë.0-67-996-97-65.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, ç äîñòàâêîþ
ïî ìiñòó. Òåë.0-67-996-97-65.
Êàðòîïëÿ,
8
ãðí./êã.
Òåë.0-67-664-11-42.

Êóïëþ
Êàðòîïëþ âåëèêó, ìîðêâó, áóðÿê,
ãîðiõè, êâàñîëþ, ÿáëóêà, âñå äîìàøíº,
ïî
Õìåëüíèöüêié
îáëàñòi.
Òåë.0-67-439-66-83.
Êàðòîïëþ, íàñiííºâó êàðòîïëþ,
ìîðêâó, áóðÿê, öèáóëþ. Êóïëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93, 0-96-518-07-94.
Êóïëþ
âåëèêó
êàðòîïëþ.
Òåë.0-67-277-80-85.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Êóêóðóäçà,
Òåë.0-67-455-40-04.

500

êã.

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

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ñïîðòòîâàðè,
ñïîðòiíâåíòàð
Ïðîäàì

Äðàáèíà
ñïîðòèâíà,
Òåë.0-98-880-89-35.

äèòÿ÷à.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

“Ñåðàãåì êîìïàêò”, ïðèëàä äëÿ
ëiêóâàííÿ õðåáòà (ðîáèòü âèòÿæêó,
ãðiº, ìàñàæóº), + çiãðiâàëüíèé ìàòðàö.
Òåë.0-97-194-66-08.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Äîïîìîãà iíøèõ
ñïåöiàëiñòiâ

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè iç çàáåçïå÷åííÿ
ôiçè÷íîãî êîìôîðòó â îáëàñòi õðåáòà,
ñïèíè, ñóãëîáàõ, ì.Õìåëüíèöüêèé,
ïðîñïåêò Ìèðó,59 (ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî
”Ïîäiëëÿ"), 1 ïîâåðõ, êàá.1101, Ãðèá
Î.Ì. Òåë.0-67-578-09-34.

“ØÈËÎ ÍÀ
ÌÈËÎ”

Ïàâiëüéîí äëÿ áäæië. Îáìií íà
òðàíñïîðò àáî áóäiâåëüíi ìàòåðiàëè.
Òåë.0-67-382-22-92.

Äåðåâèíà

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

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

Ñòîëÿðíi
ðîáîòè

Àêóðàòíå
ëàêóâàííÿ
òà
ôàðáóâàííÿ äâåðåé, ñõîäiâ, ïàðêåòó,
ìåáëiâ.
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè.
Ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-97-633-81-33.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêöié, îáëàøòóâàííÿ
àëüòàíîê, òåðàñ, ñõîäiâ, íàâiñiâ òà
ïîäiáíîãî, äåðåâîì àáî åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ,
iíøîãî,
ìîæëèâî
“ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.

Âèãîòîâëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ: ñõîäèíêîâi
ìàðøi, áåñiäêè, ñàóíè,
äåðåâ’ÿíi êðèíèöi,
ãîéäàëêè, iíøå. ßêiñíî.
Òåë.0-67-154-31-34.
Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí, äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè, iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.097-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ, çàñêëåííÿ äâåðåé,
âiêîí, çàìêiâ, íàáèâàííÿ ïëiíòóñiâ,
ñàéäèíã,
âàãîíêà,
ëèøòâà.
Òåë.0-67-117-76-71.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò” òà “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Íàñòèëàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè, øëiôóâàííÿ òà
ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-67-698-94-13.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Ìåòàëåâi
òà êîâàíi
âèðîáè
Ïðîäàì

Áàê ìåòàëåâèé, òîâùèíà 5 ìì,
2õ2õ1 ì, á/â, ãàðíèé ñòàí, 5.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Òåë.0-96-613-83-70.
ªìíiñòü ìåòàëåâà, 3 êóá.ì, 5.000
ãðí. Òåë.0-63-643-40-70.
Êóíã, ìåòàëåâèé, óòåïëåíèé, ç
âìîíòîâàíîþ áóðæóéêîþ, 14.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-67-777-96-65.
Ñiòêà ðàáèöÿ, îöèíêîâàíà, á/â,
100 ì, ãàðíèé ñòàí, 10 ãðí./ïîã.ì,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
Òðîñ íà ìåòðè, òîâùèíà 22, 28, 30
ìì, 60 ãðí./ì, ÇIË, ÃÀÇ, ÌÀÇ, êàìåðè
êîëiñíi, 330 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, â ìiøêàõ òà
òîíàæåì,
äîñòàâêà.
Òåë.0-97-180-96-36.
Ïiñîê,
ùåáiíü,
âiäñiâ,
iíøå.
Äîñòàâêà 25-40 ò. Òåë.0-96-865-72-27.
Öåìåíò çàâîäñüêèé, â ìiøêàõ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-67-383-61-40.
Öåìåíò çàâîäñüêèé, â ìiøêàõ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-97-180-96-36.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

Áëîêè âiáðîïðåñîâàíi,
20õ20õ40, öiíà âiä
âèðîáíèêà 15.00 ãðí./øò.
Ìîæëèâî, äîñòàâêà.
Òåë.:0-97-443-13-00.
Áëîêè ãàçîáåòîííi
“Àåðîê” çi ñêëàäó ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.

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

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

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

Áëîêè ñîêèðÿíñüêè (ðàêóøíÿê),
1000
øò.,
27
ãðí./øò..
Òåë.0-98-321-79-21.
Ãàçîáëîêè,
ðiçíi
ðîçìiðè.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Ïiíîáëîêè, äëÿ ïåðåãîðîäîê ñòií,
70õ200õ600 ìì, 25 øò., 20 ãðí./øò., +
ïîäàðóíîê
(50
øò.
öåãëè).
Òåë.0-97-260-89-25.
Öåãëà Ì-100, Ì-125. Äîñòàâêà, çà
áàæàííÿì
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Öåãëà
Ì-125.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-67-383-61-40.
Öåãëà
Ì-125.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-180-96-36.
Öåãëà íîâà, 800 øò., 2,80 ãðí.
Òåë.0-63-643-40-70.

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

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí

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

Áëîêè
ñîêèðÿíñüêi, 20õ20õ40,
1.000
øò.,
27
ãðí./øò.
Òåë.0-67-565-09-15.
Ïàíåëi, 6õ1,20, 11 øò., 1.800
ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

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

Âèãîòîâëÿºìî çñóâíi
âîðîòà, êîçèðêè òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-287-82-28.
Âèãîòîâëÿºìî òåïëèöi,
ãàðàæi, ðåøiòêè, êîçèðêè
òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-732-56-88.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé
´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.
Êàìiíü, ùåáiíü, ïiñîê, âiäñiâ, ãëèíà,
÷îðíîçåì. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì 12-22
ò. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê
(çàñèïíèé
óòåïëþâà÷),
10
ìiøêiâ,
130
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, â ìiøêàõ òà òîíàæåì, äîñòàâêà. Òåë.067-383-61-40.

Ïðîäàì

Ïëèòè-ïåðåêðèòòÿ,
çàëiçîáåòîííi, á/â (â
ãàðíîìó ñòàíi), ðiçíîãî
ðîçìiðó. Äåòàëüíiøå çà
òåë.:0-98-006-28-21,
0-97-960-93-15.
Ñòîâïè áåòîííi, äëÿ âóëè÷íèõ
ëiõòàðiâ, 3 øò. Òåë.0-67-262-62-56.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Åêîâàòà - öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷.
Óòåïëåííÿ ñòií, äàõiâ, ìàíñàðä,
ïåðåêðèòòÿ, ïiäëîã, 900 êã, 24 ãðí./êã.
Òåë.0-98-442-33-98.
Ïåðëiò (ïiñîê ïåðëiòîâèé) ñïó÷åíèé,
äëÿ òåïëîãî ëåãêîãî øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê, àáî ÿê çàñèïíèé óòåïëþâà÷.
Òåë.0-98-442-33-98.
Òðóáà êåðàìi÷íà, äîâæèíà 33 ñì,
äiàìåòð 13 ñì, òîâùèíà 1,5 ñì, 100
øò., 50 ãðí./øò. Òåë.0-63-643-40-70.

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.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
êâàðòèðíi, îôiñíiâ ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè. Àâòîòðàíñïîðò. Òåë.096-199-87-09.

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ
ðîáiò: ïîðåáðèêè,
òðîòóàðíà ïëèòêà,
áðóêiâêà òà iíøå
áåòîííî-çåìåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ:
êëàäêà áëîêiâ, öåãëè,
ïåðåãîðîäîê òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ:
îãîðîæi ç áåòîíó,
êàìåíþ, öåãëè,
ìåòàëîïðîôiëþ òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò. Äåìîíòàæíi òà çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Ïîìiðíi öiíè.
ßêiñíî òà øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.
Àáñîëþòíî âñi âèäè
áóäiâåëüíèõ ðîáiò.
Áåòîííîôóíäàìåíòíi
ðîáîòè, êëàäêà öåãëè
÷îðíîâî¿ òà
îáëèöþâàëüíî¿, îãîðîæi,
ñòÿæêà, ñåíäâi÷ïàíåëi.
Òåë.:0-97-245-70-09,
0-68-050-18-69.
Àáñîëþòíî âñi âèäè êëàäêè: öåãëà,
îáëèöþâàëüíà
öåãëà,
áëîê,
ôóíäàìåíòè,
îãîðîæi,
iíøå.
Òåë.0-68-912-16-32.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòó
êâàðòèð,
îôiñiâ
“ïiä
êëþ÷”,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò òà iíøå. Øâèäêî.
ßêiñíî. Òåë.0-97-819-33-37.
Àëìàçíå
ðiçàííÿ,
âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Àðìñòðîíã,
ðîáèìî
ÿêiñíèé
ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíêiâ, îôiñiâ. Âñi
âèäè ðîáiò. Ïiäãîòîâêà ïiä ðåìîíò,
iíøå. Òåë.0-67-877-83-15.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

Áåòîííi ðîáîòè, êëàäêà
öåãëè, áëîêiâ, àðìîïîÿñ,
äàõè, øòóêàòóðåííÿ,
ñåïòèêè, îãîðîæi, ñõîäè
òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.
Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà
ãàçîáëîêiâ, àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-68-161-23-39.
Áåòîíóâàííÿ,
êëàäêà
ðiçíîþ
öåãëîþ áëîêiâ, äàõè, àðìîïîÿñ,
øòóêàòóðåííÿ, ïiäìîñòêè, îãîðîæi,
ôðîíòîíè. Òåë.0-97-819-33-37.

Áðèãàäà áóäiâåëüíèêiâ ç
äîñâiäîì âèêîíàº áåòîííi
òà çåìåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-942-14-93.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

Áóäóºìî ïàðêàíè ç öåãëè,
ìåòàëîïðîôiëþ,
çâàðþâàëüíi ðîáîòè,
âèêîíàííÿ îêðåìèõ âèäiâ
ðîáiò.
Òåë.0-97-819-33-37.
Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè. Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âèãîòîâëÿþ êàìiíîïå÷i
Êóçíºöîâà â ðiçíèõ
âàðiàíòàõ. Âèñîêà òåïëîâiääà÷à, åêîíîìiÿ äðîâ.
Òåë.0-97-525-06-27.
Âèêîíàííÿ ðiçíîãî âèäó ðîáiò.
Ðåìîíò
áóäèíêiâ
òà
êâàðòèð.
Òåë.0-98-870-59-69.
Âèêîíóºìî âñi áåòîííi ðîáîòè, ç
âëàñíîþ îïàëóáêîþ. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, º ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî òà
øâèäêî. Òåë.0-97-868-53-37.
Âèêîíóºìî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-624-66-29.
Âèêîíóºìî êëàäêó öåãëè, áëîêiâ,
ãàçîáëîêiâ,
øòóêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì òà iíøi ðîáîòè.
Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóºìî:
çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè, êëàäêà áëîêiâ, àðìîïîÿñè,
ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-97-807-89-17.
Âèêîíóþ êëàäêó áëîêiâ, öåãëè,
àðìîïîÿñ, äàõè, áåòîííi ðîáîòè,
äåìîíòàæ
ðiçíèõ
êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-877-83-15.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ êâàðòèð,
áóäèíêiâ, ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií.
Òåë.0-97-819-33-37.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð, øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ïîñëóãè.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ç âiáðîïëèòîþ.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, ëàìiíàò,
ñòÿæêà, “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-67-122-74-68.
Âñi âèäè áåòîííèõ, êëàäî÷íèõ òà
îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Òåë.
0-96-613-83-70.
Âñòàíîâëåííÿ
ïîðåáðèêiâ,
áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-68-032-23-32, Þðié.

Ãàáiîíè (áåç öåìåíòó òà
ïiñêó) ç êàìåíþ, îãîðîæi,
êâiòíèêè, ïiäïiðíi ñòiíè,
áåñiäêè, ñåïòèêè.
Òåë.0-68-161-23-39.
Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-68-161-23-39.
Äàõè, ìîíòàæ-äåìîíòàæ, âiä 140
ãðí. Óòåïëåííÿ, âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè.
Äîïîìîãà ç âèáîðîì òà çàêóïêîþ
ìàòåðiàëiâ. Ôóíäàìåíò òà êëàäêà
ãàçîáëîêiâ çà äîñòóïíèìè äëÿ Âàñ
öiíàìè. Òåë.0-63-038-77-16.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié,
øòóêàòóðêè, ïëèòêè, öåãëÿíî¿ êëàäêè
òà iíøå. Òåë.0-68-683-21-34.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-96-988-75-66.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà öåãëè, øòóêàòóðåííÿ, “øóáà”, ñòÿæêà,
îãîðîæi, ñåïòèêè.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, îãîðîæi, ïëèòêà,
“øóáà”, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
îãîðîæi ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, áîðäþðè,
ìîùåííÿ äîðiæîê,
êâiòíèêè, âîäîñïàäè.
Òåë.0-96-884-19-17.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, ñõîäè, êëàäêà
áëîêiâ, öåãëè, ïàðêàíè,
äàõè, çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.097-819-33-37.
Êëàäêà öåãëè, áëîêiâ, äàõè,
ïàðêàíè, áåòîííi ðîáîòè, àðìîïîÿñ,
ïiäìîñòêè, ôðîíòîíè, äèìàði òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.

Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè, êàìiíè,
ëàçíi, ñàóíè. Ðîáîòà ç
íàòóðàëüíèì êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.
Ìóðóþ îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
êâiòíèêè, ìàíãàëè,
áåñiäêè, ôóíäàìåíòè,
âîäîñïàäè, ðîêàðié.
Òåë.0-96-884-19-17.

ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ, ÁÓÄ²Â., ÎÇÄÎÁËÞÂ. ÐÎÁÎÒÈ

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, ãàáiîíè áåç öåìåíòó òà ïiñêó, âiäìîñòêè, ìîùåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ, ç
ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Îãîðîæi. Ìîíòóâàííÿ.
Ïðîôëèñò. Ñiòêà ðàáèöÿ.
Ç ôóíäàìåíòîì i áåç.
Òåë.:0-67-351-71-75,
0-98-237-55-07.
Ïàðêàíè ç öåãëè îáëèöþâàëüíî¿, ìåòàëîïðîôiëþ,
ðiçíî¿ ñêëàäíîñòi, äåìîíòàæ ñòàðèõ ïàðêàíiâ. ßêiñíî.
Òåë.0-67-877-83-15.
Ïîáóäîâà êàìiíiâ çâè÷àéíèõ òà ç
òåïëîâiäâîäàìè â iíøi ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-97-131-21-38.
Ïðîìèñëîâå, êîìåðöiéíå áóäiâíèöòâî.
Ïðàöþºìî
ç
ÏÄÂ.
Ëiö.¹2013055736 âiä 08.11.2018 ð.,
âèäàíà ÄÀÁI Óêðà¿íè. Òåë.096-613-83-70.
Ïðîìèñëîâi
ïiäëîãè.
Òåë.0-96-613-83-70.

Ðîáèìî øâèäêî òà ÿêiñíî
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií,
ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ïåðåñòiíêè òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ
êâàðòèð, áóäèíêiâ,
ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií
òà iíøå. ßêiñíî, øâèäêî.
Òåë.0-67-877-83-15.
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Àðìñòðîíã. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ
“ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.
Áðèãàäà ç 2-õ ÷îëîâiê, áåç ø/ç,
çðîáèòü ðåìîíò êâàðòèðè, áóäèíêó,
àðêè, äóøîâi êàáiíè, ñàíòåõíiêà,
ðîçâåäåííÿ âîäè, ïàÿííÿ òðóá,
åëåêòðèêà,
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ïiäëîãè òà iíøå.
Òåë.0-68-720-83-47, Îëåêñàíäð.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.

Âèêîíóºìî âñi âèäè
ðåìîíòíèõ ðîáiò êâàðòèð,
áóäèíêiâ. Òåë.
0-97-808-64-95, Âiêòîð,
0-98-862-26-22, Iâàí.
Âèêîíóºìî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè. Òåë.:0-93-032-69-87,
Îëåêñàíäð, 0-98-912-02-46.
Âèêîíóºìî: ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ
çà ìàÿêàìè, êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêiâ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-96-827-30-17.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
âàãîíêó, êëàäêó, ëàìiíàò,
ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84..
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Øòóêàòóðåííÿ öåìåíòíå,
ãiïñîâå, ñòÿæêà. ßêiñíèé
ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíêiâ.
Óñi âèäè ðîáiò. Íàäiéíî.
Òåë.0-97-819-33-37.

Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
âèðiâíþâàííÿ ñòåëü, ñòií,
ëàìiíàò, ïëiíòóñè.
Äèçàéí. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-910-63-20.

ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Âñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

Íàñòèëàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè, øëiôóâàííÿ òà
ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-67-698-94-13.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ëiíîëåóì 35 êâ.ì, á/â, ó ãàðíîìó
ñòàí, 700 ãðí. Òåë.0-66-178-12-65.
Ïëèòêà ìîçà¿÷íà, 3 êîëüîðè, âiääàì
áåçêîøòîâíî. Òåë.097-529-04-51.
Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà (çàëèøêè),
2,2 êâ.ì, Iòàëiÿ, ñâiòëèé ñiðî-æîâòèé
êîëið, 300 ãðí. Òåë.0-98-887-44-41.
Ïëèòêà
ðâàíîãî
êàìåíþ
(çîâíiøíÿ), á/â, â ãàðíîìó ñòàíi.
Òåë.0-67-727-03-82.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíà ÿêiñòü óêëàäêè ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi
ðåìîíòíi
ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ
òà
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ëàìiíàò, îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. Òåë.0-96-201-29-31.
Àêóðàòíà òà ÿêiñíà ïîêëåéêà
øïàëåð, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ
ñòií, îáëèöþâàííÿ, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-96-579-13-13.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
ãiïñîêàðòîí,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àðìñòðîíã,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
áåòîííi ðîáîòè òà iíøi
âèäè ðîáiò.
Òåë.0-98-416-96-08.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, íàíåñåííÿ
äåêîðàòèâíîãî
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.0-97-725-91-47.
Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.

Ðåìîíò êâàðòèð,
ïðèâàòíèõ áóäèíêiâ.
Âèêîíóºìî ðåìîíò
÷àñòêîâî, i ïîâíiñòþ “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä
ðîáîòè. ßêiñíå
âèêîíàííÿ, äîñòóïíi öiíè.
Òåë.:0-67-422-35-27,
0-99-393-02-91
(âàéáåð).
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-483-72-76.

Øïàêëþâàííÿ,
äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà, ëàìiíàò. ßêiñíî.
Òåë.0-68-523-72-18.
Øïàêëþºìî, âèðiâíþºìî ÿêiñíî
ñòåëi,
ñòiíè,
âiäêîñè,
÷àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ,
äîäàòêîâi
ðîáîòè.
Äîñâiä, ðåêîìåíäàö¿. Âè¿çä ó áëèæíi
ðàéîíè.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Óñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

ßêiñíèé ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ “ïiä êëþ÷”.
Äðiáíèé ðåìîíò.
Òåë.0-67-347-35-91,
Îëåêñàíäð.
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Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò.
Âèêîíóþ
ÿêiñíî. Òåë.0-96-716-58-13.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ,
øïàëåðè, ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-96-579-13-13.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
ñòÿæêà, âiäêîñè. Ïðàöþþ ïðîôåñiéíî,
º åëåêòðîiíñòðóìåíò. ª çðàçêè.
Òåë.0-98-759-13-93.
Âèêîíóþ:
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-98-776-92-51.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Àíòèêðèçîâi öiíè.
Òåë.0-67-747-66-12.
Îáëèöþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ êâàðòèð,
áóäèíêiâ, îôiñiâ.
Òåë.0-98-893-54-99.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü.
Ïîêëåéêà
øïàëåð.
Âiíiëîâi.
Ôëiçåëiíîâi. Ïàïåðîâi. Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-769-50-26.
Âèêîíóþ ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü,
ïîêëåéêà øïàëåð, âiäêîñè, ëàìiíàò,
øïàêëþâàííÿ. Òåë.0-97-530-63-11.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Ïîáiëåííÿ, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ: êâàðòèðè,
îôiñè, ïiä’¿çäè, øêîëè,
ìàãàçèíè, êàôå, ìàðêåòè,
áàðè. Òåë.097-329-76-96.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi. Öiíè
âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.
Øèôåð ïëàñêèé, 1 ëèñò, 3õ1,5 ì,
òîâùèíà 10 ìì, 200 ãðí., 2 ëèñòè,
2,30õ1,5, òîâùèíà 10 ìì, 150
ãðí./ëèñò. Òåë.0-63-643-40-70.
Øèôåð, 6- òà 8-õâèëüîâèé, á/â, 40
ãðí./øò. Òåë.0-67-262-62-56.
Øèôåð, á/â, 8-õâèëüîâèé, 50 øò.,
65 ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

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

!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ
âèäiâ,
ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êåðàìiêà.
Ðåìîíò äàõiâ. Ðîáîòè ç ðóáåðîéäîì.
Ãàðàæi, áàëêîíè, òîùî. Ïîøóê òà
óñóíåííÿ ïðîòiêàíü ïiñëÿ íåâäàëèõ
áðèãàä. ßêiñíî. Òåë.0-97-822-19-60.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò:
ïiäñóáiéîê, âîäîñòîêè òà
iíøå. Òåë.097-752-78-90.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò: äàõè,
ìîíòàæ-äåìîíòàæ,
óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë. Çà
äîñòóïíèìè öiíàìè. Òåë.063-038-77-16.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ, içîëÿöiÿ
ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié àáî
çàìîâíèêà.
Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò,
äåìîíòàæ ñòàðèõ äàõiâ, óòåïëåííÿ,
ïiäìóðiâêà.
Øâèäêî,
íàäiéíî.
Òåë.0-67-877-83-15.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. ÏÂÕ
ìåìáðàíè. Òåë.0-96-613-83-70.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè âñiõ âèäiâ
äàõiâ.
Âîäîñòîêè.
Ïiäñóáiéêà.
Òåë.0-97-266-43-32.

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

Ôàñàäíi ðîáîòè

Âèêîíóºìî
ÿêiñíå
óòåïëåííÿ
áóäiâåëü
ïiä
äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ,
îáëàøòóâàííÿ
ìåòàëîïðîôiëåì,
ñàéäèíãîì.
Òåë.0-98-403-68-33.

Áàðàí÷èê, “áàéðàìiêñ”,
êîðî¿ä, ç óòåïëåííÿì òà
áåç. Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ.
ª âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Çðàçêè.
Òåë.067-351-71-75.
Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. ª
ðèøòóâàííÿ, çðàçêè. Íà
áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Êîìïëåêñíå óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, 170-240
ãðí./êâ.ì. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Ä/ð çà êîðäîíîì
òà â Óêðà¿íi. Òåë.
097-746-72-62, Ðóñëàí.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.067-384-40-33.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ, ãîðèù, ïóñòîò
òà ïåðåêðèòòiâ ðiäêèì ïiíîïëàñòîì
(ïiíîiçîë). Øâèäêî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-125-26-35.

Óòåïëåííÿ çà 1-2 äíi.
Çàäóâàííÿ “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì. Ïðîôåñiéíà ïíåâìîóñòàíîâêà.
Äîñòóïíà öiíà.
Òåë.0-98-442-33-98.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì
i áåç. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè (º
ðèøòóâàííÿ). Ìîæëèâèé
âè¿çä íà ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè: äðiáíi
òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà. Ñàíòåõíiêà òà
iíøi ðîáîòè. Òåë.097-143-90-09.
Åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè. Øâèäêî
òà ÿêiñíî. Òåë.0-96-438-03-80.

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

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.

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì
Âàííà, ìåòàëåâà, íîâà, ðàäÿíñüêà,
170õ75,
ñàëàòîâà,
1.200
ãðí.
Òåë.0-67-600-67-14.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi
ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿.
Òåë.:0-96-106-91-14,
0-96-181-51-29.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè. Ãàðàíòiÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë.098-197-75-00.
Àëìàçíå
ñâåðäëiííÿ
îòâîðiâ,
îïàëåííÿ, âåíòèëÿöiÿ, êîíäèöiþâàííÿ.
Ïðîìèâàííÿ
êîòëiâ
i
êîëîíîê.
Òåë.0-97-880-77-29.

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

Ïðî÷èùåííÿ êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì,
ãiäðîäèíàìi÷íèì ìåòîäîì
ó áóäèíêàõ, êâàðòèðàõ òà
ïðîìèñëîâèõ
ïðèìiùåííÿõ.
Òåë.068-649-16-04.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè,
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.

òåïëîâi

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

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Êîíâåêòîðè ãàçîâi, “ÀÃÎÂ-2", 2
øò.,
1.000
ãðí./øò.
Òåë.0-96-623-04-50.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,
ïàëåòè, iíøå)
Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿
ïðîäóêöi¿: äðîâà, áðèêåòè, ïåëåòè,
äåðåâíå âóãiëëÿ. Äîñòàâêà ïî ìiñòó.
Òåë.096-533-59-06.

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

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-620-77-07.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòÿ,
ìîòëîõó, êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Àâòîòðàíñïîðò. Òåë.0-96-199-87-09.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Àáñîëþòíî àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ, çíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ.
Êâàðòèði
ïåðå¿çäè. Òåë.0-96-657-48-84.
Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè
ïî îáëàñòi.
Òåë.:0-67-380-89-30,
0-93-852-76-30.
Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè. Âè¿çä
ïî îáëàñòi. Òåë.0-67-475-57-51.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî
“ïiä
êëþ÷”.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.

Áóðiííÿ àðòåçiàíñüêèõ
ñâåðäëîâèí. Âiäïîâiäàëüíi
ïðàöiâíèêè. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-68-516-98-62.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí “ïiä
êëþ÷”. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.:0-98-973-78-80,
0-67-929-43-67.

Âàíòàæíèêè, äåìîíòàæ, íåäîðîãî
òà
øâèäêî,
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.

Çàéìàºìîñÿ ÷èùåííÿì òà
ïîãëèáëåííÿì çâè÷àéíèõ
òà êàìiííèõ êðèíèöü, à
òàêîæ êîïàºìî “ç íóëÿ”.
Êîïàííÿ ñåïòèêà. Ïðàöþºìî â áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-713-63-10.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ
íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Ñâåðäëîâèíè àðòåçiàíñüêi ïî ìiñòó
òà
îáëàñòi.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.
×èñòèìî êðèíèöi âðó÷íó,
âïðîäîâæ ðîêó. ßêiñíî.
Òåë.0-67-688-27-53.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Îðåíäà
Çäàì áåòîíîçìiøóâà÷ â îðåíäó.
Òåë.0-96-865-72-27.
Çäàì áóäiâåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïîëåãøåíå, iç íàñòèëîì. Òåë.067-381-13-40.
Çäàì
áóäiâåëüíó
îïàëóáêó.
Òåë.0-67-381-13-40.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Êîâàäëî (âåëèêå), 78 ñì, 1.900 ãðí.
Òåë.0-68-010-31-10.
Êîìïðåñîð ÑÎ 7Á, á/â, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Ìàøèíà øëiôóâàëüíà äëÿ ïàðêåòó,
íà 380 Âò, 8.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-280-55-91.
Òåëüôåð,
ïiäéîì
äî
2
ò.
Òåë.0-96-636-47-95.

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

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.

Íàäàºìî ïîñëóãè ñïåöòåõíiêîþ:
ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä, áóëüäîçåð ÄÒ-75,
ìiíiåêñêàâàòîðè 3,5 ò, 6,5 ò,
ìàíiïóëÿòîð. Òåë.0-98-734-62-67.
Íàäàþ ïîñëóãè äóæå êîìïàêòíîãî,
ìàíåâðåíîãî
ìiíiåêñêàâàòîðà,
ì.Õìåëüíèöüêèé,
Õìåëüíèöüêà
îáëàñòü, Äåðàæíÿ. Òåë.0-50-044-84-99.

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

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà êîïàííÿ
äî 3 ì. Òåë.:067-314-04-22,
0-50-588-96-45.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.
Áóðiííÿ
ñâåðäëîâèí. Âåëèêèé
äîñâiä. Ïîìiðíi öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ïîñëóãè
àâòîâèøêè.
Òåë.:
0-67-461-16-31,
0-67-360-58-50,
0-67-380-12-90.
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, îá’ºì êîâøà
- 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ ðîáiò:
êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ, òðàíøåé.
Òåë.067-377-19-94.

Ïðîäàì áiçíåñ

Á²ÇÍÅÑ, ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß, Â²ÄÃÓÊÈ
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Ïðîäàì ôiðìó ç ðåìîíòó ïàëèâíèõ
íàñîñiâ. Òåë.0-67-664-11-42.

Ôðàíøèçà,
îðåíäà, iíøå

Âiçüìó
ñòàâ
Òåë.0-96-865-72-27.

Âåðñòàòè

ÁIÇÍÅÑÒÎÂÀÐÈ

Êóïëþ

Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ

Ñâåðäëèëüíèé.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ïðîäàì
Âiòðèíà
õîëîäèëüíà,
Òåë.0-67-309-23-47.

2

ì.

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

Ìåáëi â ñàëîí êðàñè, 2 äçåðêàëà
ïåðóêàðÿ,
ðåöåïøí,
äâîñòîðîííÿ
ðîáî÷à çîíà âiçàæèñòà-áðîâiñòà òà
iíøå. Òåë.0-67-533-53-30.
Ñòië
ìàíiêþðíèé
(ìîëî÷íî-áåæåâèé).
Òåë.0-67-850-09-05.

Ïðîìèñëîâå,
õàð÷îâå
îáëàäíàííÿ

Ïîñëóãè ìiíiåêñêàâàòîðà,
êîâøi: 30, 60, 120 ñì.
Òåë.0-98-762-32-76.

Ïðîäàì
Ôðèòþðíèöÿ, ïðîìèñëîâà, íà 7 ë
îëi¿, äëÿ ðåñòîðàíiâ, êàôå, êiîñêiâ,
2.000 ãðí. Òåë.0-66-696-03-17.

Ãåíåðàòîðè,
äâèãóíè, ïîìïè,
iíøå
Ïðîäàì

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

Ñèðîâèíà
Êóïëþ

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

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

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

â

îðåíäó.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

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

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

Àáñîëþòíî âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè
âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Ïàì`ÿòíèêè âiä
âèðîáíèêà. Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº
îôîðìëåííÿ 5 âèäiâ.
Âèñîêà ÿêiñòü. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.067-391-14-93.

Áåòîíóâàííÿ,
îáëèöþâàííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ
ïàì`ÿòíèêiâ. Âèñîêà
ÿêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-63-858-05-69.
Ïàì’ÿòíèêè
ãðàíiòíi.
Âèãîòîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ. ßêiñíî.
Â÷àñíî. Ëþäÿì ç iíâàëiäíiñòþ,
ïåíñiîíåðàì, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêè
8%.
Çâåðòàéòåñü.
Ïîìîæåìî.
Òåë.0-97-473-73-70.

Ïàì’ÿòíèêè iç ãðàíiòó.
Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Õóäîæíº îôîðìëåííÿ
(ïîðòðåòè, íàïèñè).
ßêiñíî. Â÷àñíî. Ëþäÿì ç
iíâàëiäíiñòþ,
ïåíñiîíåðàì, ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ çíèæêà 8%.
Òåë.0-97-473-73-70.

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ
“ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: 3-êiìíàòíà
êâàðòèðà, 62,0 êâ.ì, çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, âóë.Êíÿçÿ
Âîëîäèìèðà,12À, êâ.42. Äàòà òîðãiâ:
07.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹478407
(óöiíåíî ëîò ¹472029); íåðóõîìå
ìàéíî,765,1 êâ.ì, à ñàìå: ïðèìiùåííÿ
àâòîñåðâiñó, 181,5 êâ.ì, ðåñòîðàí,
402,8 êâ.ì, áóäiâëÿ îôiñó, 180,8 êâ.ì,
çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà îáë.,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ñ.Ìàöüêiâöi, øîñå
Óìàíü-Ëüâiâ-Êðàêîâåöü,297 êì. Äàòà
òîðãiâ: 07.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹478685
(óöiíåíî ëîò ¹472639).
Ïîâiäîìëÿºìî, ùî 13.05.2021 ð. ç
12.00 äî 15.00 áóäóòü ïðîâåäåíi
ðîáîòè
ç
çåìëåóñòðîþ
ùîäî
âñòàíîâëåííÿ
(âiäíîâëåííÿ)
òà
ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ äiëÿíêè â
íàòóði (íà ìiñöåâîñòi) ãð.Øóðêî Ãàëèíè
Ïåòðiâíè äëÿ âåäåííÿ ñàäiâíèöòâà, ùî
çíàõîäèòüñÿ
çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé, ñàäiâíè÷å òîâàðèñòâî
iíâàëiäiâ
“Íàäiÿ-3";
êàäàñòðîâèé
íîìåð
6810100000:34:001:1950.
Âëàñíèêiâ (êîðèñòóâà÷iâ) óñiõ ñóìiæíèõ
äiëÿíîê ïðîñèìî ç’ÿâèòèñü 13.05.2021
ð. ç 12.00 äî 15.00 çà äàíîþ àäðåñîþ.
Â
ðàçi
âiäñóòíîñòi
ñóìiæíèõ
çåìëåâëàñíèêiâ òà çåìëåêîðèñòóâà÷iâ
ìåæi ââàæàòèìóòüñÿ ïîãîäæåíèìè.
Òåë.0-97-396-41-45.

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ äèòèíè ç
áàãàòîäiòíî¿ ñiì’¿, âèäàíå íà iì’ÿ
Ïîäèìà÷åíêî
ªëèçàâåòè
Îëåêñàíäðiâíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ äèòèíè ç
áàãàòîäiòíî¿ ñiì’¿, âèäàíå íà iì’ÿ
Ñòàâèöüêîãî Ïåòðà Îëåêñiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ
ó÷àñíèêà áîéîâèõ äié,
âèäàíå íà iì’ÿ
Êîñòåöüêîãî Âiêòîðà
Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ íà
iì’ÿ Ôàðèíè Îëåêñiÿ Ñåðãiéîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ñâiäîöòâî ïðî ïðàâî
âëàñíîñòi, íà íåðóõîìå ìàéíî, ñåðiÿ òà
íîìåð: 46170612, âèäàíèé 23.10.2015,
âèäàâíèê:
äåðæàâíèé
ðåºñòðàòîð
ªâãðàôîâ Î.Ñ., ââæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ Ëîçîâñüêîãî Ðîìàíà
Ñâÿòîñëàâîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi äèïëîì áàêàëàâðà ñåðiÿ
ÌÂ ¹20003148 òà äîäàòîê äî íüîãî çà
íàïðÿìîì ïiäãîòîâêè “Ôiëîëîãiÿ”,
îôiöåðà
âiéñüêîâîãî
óïðàâëiííÿ
òàêòè÷íîãî ðiâíÿ, âèäàíi ÍÀÄÏÑ
Óêðà¿íè iì.Á.Õìåëüíèöüêîãî 23 ÷åðâíÿ
2007 ð., íà iì’ÿ Ñåëÿâiíà Äìèòðà
Iãîðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Ñåðòèôiêàò ñåðiÿ ÕÌ ¹015192 íà
ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ïî
êîëèøíüîìó ÊÑÏ “Óêðà¿íà”, ðîçìiðîì
4,52 óìîâíèõ êàäàñòðîâèõ ãåêòàðè, ùî
ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîði¿ ñ.Êóñòiâöi,
Ïîëîíñüêîãî ð-íó, Õìåëüíèöüêî¿ îáë.,
âèäàíèé íà iì’ÿ Ðîçåíöåâî¿ Ëþáîâi
Ñåìåíiâíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Ñåðòèôiêàò ñåðiÿ ÕÌ ¹015360 íà
ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ïî
êîëèøíüîìó ÊÑÏ “Óêðà¿íà”, ðîçìiðîì
4,52 óìîâíèõ êàäàñòðîâèõ ãåêòàðè, ùî
ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîði¿ ñ.Êóñòiâöi,
Ïîëîíñüêîãî ð-íó, Õìåëüíèöüêî¿ îáë.,
âèäàíèé íà iì’ÿ Ðÿçàíöåâà Àíàòîëiÿ
Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
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Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

194 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, âóë.Òðåìáîâåöüêî¿, 24/12/-, êiìíàòà â
áëî÷íié ñåêöi¿ íà
2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí,
ãàðÿ÷à âîäà - äóø.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
198 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
âóë.Ì.Òðåìáîâåöüêî¿, 8/9, 24/12/-,
êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿ íà 5-òü
êiìíàò. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

213 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, âóë.Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 5/9,
25/-/7, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë i êóõíÿ íà
2 ñiì’¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

216 000 ãðí. Çàãîòçåðíî,
(øïèòàëü), 25/17/6,
ãàðíèé ñòàí, ñàíâóçîë i
êóõíÿ íà 2 ñiì’¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
224 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 6/9,
24/12/-, áëî÷íà ñåêöiÿ íà 2-õ,
êiìíàòà ÷èñòà òà îõàéíà. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
230 000 ãðí. Ðàêîâå, æèòëîâèé
ñòàí, 18 êâ.ì, iíä/î, ì/ï âiêíà.
Òåë.0-96-626-39-41.
240 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
öåãëà, ó ãóðòîæèòêó, 2/5, 16 êâ.ì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-557-36-10.
291 500 ãðí. Äóáîâå, áiëÿ
ìàãàçèíó “Òðîÿíäà”, 2/2, 23 êâ.ì, 2
êiìíàòè â ãóðòîæèòêó, ñåêöiÿ (äâi
ñiì’¿),
âàííà,
ðåìîíò.
Òåë.0-97-857-65-24.
350 000 ãðí. Âèñòàâêà (Òåìï), 2
êiìíàòè, êiìíàòè ïðîõiäíi, 34 êâ.ì,
ñòàí
áåç
ðåìîíòó.
Òåë.0-96-626-39-41.

1-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð

430 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ, 3/5,
æèòëîâèé ñòàí, 27 êâ.ì. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-98-154-46-54.
513 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà,
2/5, 31/18/6, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
560 000 ãðí. Öåíòð (Äèòÿ÷èé ñâiò),
öåãëà, “õ/ð”, 2/5, 30 êâ.ì, íåêóòîâà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

1 552 500 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè,
10/16, 45,2 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò, ìåáëi i òåõíiêà (íà ãàðàíòi¿),
0% êîìiñiÿ. Òåë.098-690-59-27. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë
260 000 ãðí. Íîâîáóäîâà, 25 êâ.ì,
êóõíÿ-ñòóäiÿ,
ñ/â,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-847-68-36.

Çàãîòçåðíî
590 000 ãðí. Çàãîòçåðíî (îáëàñíà
ëiêàðíÿ), öåãëà, í/á, 8/10, 38 êâ.ì,
iíä/î,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
ïàíîðàìíi âiêíà. Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

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

612 000 ãðí. Äóáîâå, öåãëà, í/á,
47 êâ.ì, 9/10, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
iíä/î,
øòóêàòóðêà,
ðîçâîäêà
åëåêòðèêè. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

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

828 000 ãðí. Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà
âóë.,
5/10,
47/20/12,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ, ïiäiãðiâ ïiäëîãè â
ñàíâóçëi. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
848 000 ãðí. Öåíòð (Âîäîïðîâiäíà), çäàíà í/á, 46 êâ.ì, 6/10,
ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, ëi÷èëüíèêè,
óòåïëåíà. Òåë.067-933-54-85. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

758 000 ãðí. Äóáîâå (êiíöåâà),
4/10,
42/19,8/10.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Äóáîâå

Ïiâäåííî-Çàõiä
430 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
4/5, 25 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
íîâà êóõíÿ. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-55-64.

430 000 ãðí. Êàòiîí, 3/9, 27 êâ.ì,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà, íåêóòîâà.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-46-54.
470 000 ãðí. 32 êâ.ì, íåêóòîâà,
áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí, ïîðÿä
çóïèíêà. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.

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

552 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 37/-/8,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

528 000 ãðí. Âèñòàâêà, êîñòüîë,
öåãëà, íåêóòîâà, 35/18/7,5, ðåìîíò
(8 ðîêiâ), ç ìåáëÿìè, ì/ï âiêíà,
êîìîðà. Òåë.0-98-730-75-00.
529 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 6/9,
30 êâ.ì, áàëêîí, ì/ï âiêíà,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

560 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà âóë.,
3/10, í/á, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ, 0%
êîìiñi¿, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.
585 000 ãðí. 6/10, 42 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, áàëêîí, ÷îðíîâi ðîáîòè.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
792 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä
(òàíê), í/á, 2/10, 43 êâ.ì, iíä/î,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
ðîçâîäêà
åëåêòðèêè. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
420 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà, 25/-/5,
ãàðíèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
430 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 2/5, 29
êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï âiêíà, ç ìåáëÿìè.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-55-64.

540 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ðàóø, 54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
552
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà, 1/9, 30/17/6, êiìíàòè
îêðåìi,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

630
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà, 1/10, 34,8 êâ.ì, í/ï,
öåãëà, êóõíÿ 7,4 êâ.ì, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
645 000 ãðí. 33 êâ.ì, áàëêîí, ì/ï
âiêíà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
êàïðåìîíò.
Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
668 000 ãðí. 5/10, 48 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, iíä/î, áàëêîí ç
êóõíi, ì/ï âiêíà, ÷îðíîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.

680 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
í/á, íà åòàïi çäà÷i, 9/10, 52 êâ.ì.
Äiº ïåðåóñòóïêà. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.:0-67-457-55-15, 0-98-258-33-21.
714 000 ãðí. Ìèðó ïðîñï.,
ïîëiêëiíiêà
¹2,
60
êâ.ì,
íåçàêií÷åíèé ðåìîíò, äëÿ çàêií÷åííÿ
ðåìîíòó
º
âñi
ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-345-32-33.
723 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 41
êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, iíä/î, áåç
ðåìîíòó, ñåðåäíié ïîâåðõ, öiíà çi
âñiìà âèòðàòàìè. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
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725 500 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
4/9, 40 êâ.ì, í/ï, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
ìåáëi.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
742 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á
çäàíà, 46 êâ.ì, iíä/î, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, òåïëà ïiäëîãà, Ðàóø.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
802 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
öåãëà, í/á, 5/10, 40 êâ.ì,
“êîñìåòèêà”,
iíä/î,
íåêóòîâà.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
883
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 2/10,
55/27/18.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
897
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà
(“Äóìêà”),
4/10,
55/24/16.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

966 000 ãðí.
Íàáåðåæíèé êâàðòàë,
44,2 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

Îçåðíà
667 200 ãðí. Îçåðíà, öåãëà, 8/10,
36 êâ.ì, íåêóòîâà, ðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
729 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà,
5/10, 48 êâ.ì, íåêóòîâà, êîòåë,
ëi÷èëüíèêè, ñõiäíà ñòîðîíà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
745 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 6/9, 43/20/15, âäàëå
ïëàíóâàííÿ, óòåïëåíà ç çîâíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
751 000 ãðí. 6/10, 47 êâ.ì,
çäàíèé áóäèíîê, ÷èñòîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà, Ðàóø. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
825 000 ãðí. 1/11, 45 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
1 020 000 ãðí. Ëiñîãðèíiâåöüêà,
3/10, 49/24/14, íîâèé áóäèíîê, â
êâàðòèði çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò,
ìåáëi òà òåõíiêà - âñå íîâå òà
çàëèøàºòüñÿ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

680 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
âóë., 43/26/7. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

697 500 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
792 400 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü),
öåãëà, í/ï, 7/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
1 030 400 ãðí. Õðóùîâêà, 47 êâ.ì,
âiäìiííå ìiñöå, çàõiäíà ñòîðîíà,
âiêíà â äâið, 2-é ïîâåðõ, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, íîâi âõiäíi
äâåði, íîâèé çáiëüøåíèé óòåïëåíèé
áàëêîí
ç
òåïëîþ
ïiäëîãîþ,
ïëàñòèêîâi âiêíà, ëi÷èëüíèêè íà ãàç,
ñâiòëî i âîäó. Òåë.0-97-125-26-35.
1 301 900 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè,
ÆÊ “Íàä Áóãîì”, 9/16, 70 êâ.ì,
ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, âñi ÷èñòîâi
ðîáîòè,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.098-690-59-27. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë
540 000 ãðí. Íîâîáóäîâà, 48 êâ.ì,
êóõíÿ-ñòóäiÿ,
ñ/â,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-847-68-36.
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783 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
âóë.Ì.Òðåìáîâåöüêî¿, 5/10, 47 êâ.ì,
öåãëà, æèòëîâèé ñòàí, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Çàãîòçåðíî
600 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 1/5,
38,8
êâ.ì.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-432-94-26.
840 000 ãðí. 5/9, 50 êâ.ì, áàëêîí,
ì/ï âiêíà, êàïðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

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

Äóáîâå
980 000 ãðí. Äóáîâå,
ãóðòîâèé ðèíîê, 70/-/15,
ãîòîâèé áóäèíîê, ÷óäîâå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
581 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, 47 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè áëèæíi
780 000 ãðí. Êóð÷àòîâà (“Íåâà”),
2/5, 47/27/6,5. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

Âèñòàâêà
616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
704 000 ãðí. Âèñòàâêà, 48/27/10,
çäàíèé
áóäèíîê,
äîêóìåíòè,
íåêóòîâà, Ðàóø. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
718 000 ãðí. Âèñòàâêà, 45/26/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
721 500 ãðí. Âèñòàâêà, “Òåìï”,
öåãëà, 2/5, íåêóòîâà, “õ/ð”, ãàðíà
“êîñìåòèêà”, ìåáëi, ì/ï âiêíà,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi.
Òåë.0-98-730-75-00.
775 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 5/5,
47/25/6,
â
ãàðíîìó
ñòàíi,
êàïðåìîíò, óñå ïîìiíÿíî, êiìíàòè
îêðåìi,
íåêóòîâà,
áàëêîí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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3-, 4-Ê²ÌÍÀÒÍ², ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ, ÇÄÀÌ

Äóáîâå

Ãðå÷àíè áëèæíi

840 000 ãðí. Äóáîâå, ÷àñòèíà
áóäèíêó, ç ìåáëÿìè, ç ðåìîíòîì, óñå
íîâå, “çàõîäü - æèâè”, çåìåëüíà
äiëÿíêà 0,8 ãà. Òåë.0-67-396-02-40.

1 436 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, Êóð÷àòîâà
(“Âîñòîê”), 86/58/18,
áóäèíîê óòåïëåíèé ç
çîâíi, ãiäðîiçîëÿöiÿ,
çðîáëåíèé äîáðîòíèé
ðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ òà ïiäiãðiâ
ïiäëîãè, ðiâíà çåìåëüíà
äiëÿíêà, 5 ñîòîê, óñi
äîêóìåíòè íà áóäèíîê òà
íà çåìëþ â ïîðÿäêó.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

1 040 000 ãðí. Äóáîâå,
ì-í “Õëiáîñîë”,
80/-/14, ãàðíèé ñòàí,
ãàðàæ, ïðèáóäèíêîâi
ïðèìiùåííÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 5 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 215 000 ãðí. Äóáiâñüêi îçåðà,
çäàíèé êîòåäæ, ç êîìóíiêàöiÿìè, 105
êâ.ì, 1 ñîòêà, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-654-16-26. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ðóæè÷íà
390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
891 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà
âóë., 6/9, 50 êâ.ì, êàïðåìîíò,
íåêóòîâà, çàëèøàþòüñÿ âáóäîâàíi
ìåáëi,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
930 000 ãðí. Âèñòàâêà, âóë.Çàði÷àíñüêà
(“Åëåêòðîíiêà”),
6/10,
70/35/11, íåêóòîâà, äî çóïèíêè 3 õâ.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
936 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 2ê.,
6/10, 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà â çäàíîìó
áóäèíêó, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.
067-369-03-72. Ðiåëòîð Ëþäìèëà.
980 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
1 046 000 ãðí. Ïåðåìîãè, 2ê., 2/5,
51/28/7, ÷åñüêèé ïðîåêò, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
Îêðåìi
êiìíàòè,
êàïðåìîíò,
äâîñòîðîííÿ, â ñåðåäèíi ÷èñòåíüêà,
ñâiòëà, ïîðÿä øêîëè, ñàäî÷êè. Òåë.
067-369-03-72. Ðiåëòîð Ëþäìèëà.

Îçåðíà
756 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
3/9, 53 êâ.ì, ëîäæi¿, ì/ï âiêíà,
ðåìîíò,
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

880 000 ãðí. Òðè
Âåäìåäi, 3/10, 70/-/14,
êàïðåìîíò (ðåìîíòó ïiâ
ðîêó), ìåáëi, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 064 000 ãðí. Îçåðíà, áiëÿ îçåðà,
2/10, 76 êâ.ì, í/á, ñòÿæêà ïiäëîãè,
øòóêàòóðåíi
ñòiíè,
áàòàðå¿.
Òåë.0-68-121-43-46.

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
840 000 ãðí. Øêîëà
¹10, 68/-/8, æèòëîâèé
ñòàí, âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

877 500 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà,
3/5, 55,6 êâ.ì, íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí, ì/ï âiêíà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
917 000 ãðí. Öåíòð, 6/9, 65 êâ.ì,
2 ëîäæi¿, ì/ï âiêíà, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
1 160 000 ãðí. Öåíòð, 2/2,
75/45/12,
çäàíèé
áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

700 000 ãðí. Ïîïîâà, 3ê., 4/4,
80/-/14, âäàëå ïëàíóâàííÿ, äóæå
òåïëà, ñâiòëà, æèòëîâèé ñòàí,
äîáðîòíèé
áóäèíîê.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
756 000 ãðí. Ïîïîâà,7, 74 êâ.ì,
öåãëà, ïàðêåò, ðîçäiëüíi êiìíàòè,
òîðã. Òåë.0-97-334-29-39.

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

Äóáîâå
Ì/ï âiêíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.

Ïiâäåííî-Çàõiä
985 000 ãðí. 6/9, 67 êâ.ì, 2
ëîäæi¿, ì/ï âiêíà, êàïðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
1 020 000 ãðí. Ìîëîäiæíà, 3ê.,
2/5, 65 êâ.ì, ñóïåð âàðiàíò, “÷åøêà”
ç ºâðîðåìîíòîì, îêðåìi êiìíàòè,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.

Ãðå÷àíè
áëèæíi
995 000 ãðí. Êóðò÷àòîâà, 5/9, 68
êâ.ì, 2 áàëêîíè, ì/ï âiêíà,
êàïðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

Âèñòàâêà
1 431 000 ãðí.
Çàði÷àíñüêà, 5/10,
104/-/20, ãîòîâèé
áóäèíîê, êðàùà
êîìïàíiÿ, óñå
ïiäêëþ÷åíî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Îçåðíà
924 000 ãðí. Îçåðî, í/ï,
öåãëà, 2/9, ÷àñòêîâî
ðåìîíò, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
1 179 000 ãðí. 1/9, 110 êâ.ì,
êóõíÿ - 23 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, 3
âõîäè, ìîæíà çðîáèòè 2 êâàðòèðè
àáî
áiçíåñ.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-780-32-53.

4-êiìíàòíi ïðîäàì
Ðàêîâå

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

Áóäèíêè ïðîäàì

Çàãîòçåðíî

Öåíòð

776
000
ãðí.
Çàãîòçåðíî,
âóë.Òðóäîâà,
58/34/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.
5
300
000
ãðí.
Öåíòð,
2-ïîâåðõîâèé, â äâi öåãëè, óòåïëåíèé,
ºâðîðåìîíò, öåãëÿíèé ãàðàæ, ïiäâàë,
êîòåëüíÿ,
7,5
ñîò.
Òåë.0-97-436-91-69.

Ðàêîâå
680 000 ãðí. Ïîïîâà
âóë., 4/4, 74/45/8,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
690 000 ãðí. Ðàêîâå, 4/4,
75/40/8, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Çàãîòçåðíî
2 240 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, æ/ñ, óòåïëåíèé
ìiíâàòîþ, 178 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿, 3
ôàçè, 5 ñîòîê. Òåë.067-558-54-77.

Ïiâäåííî-Çàõiä
952 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
“Âiê-Æàí”, 80/-/8,
æèòëîâèé ñòàí,
“âðåì’ÿíêà”, 8 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 517 400 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Êàòiîíiâñüêà, 300 êâ.ì, êîðîáêà, 2
ïîâåðõè, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

1 400 000 ãðí. Êiíöåâà çóï.
ìàðøðóòó ¹54, 360 êâ.ì, íà 2-ìó
ïîâåðñi ÷àñòêîâèé ðåìîíò, çàâåäåíî
380 Âò íà 22 êÂ,11 ñîò.
Òåë.0-67-127-26-02.
4
348 900 ãðí. Ëåçíåâå,
Ïiäêàëèííà, 335 êâ.ì, 10 ñîòîê,
åëiòíèé áóäèíîê ç ÷èñòîâèìè
ðîáîòàìè,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Çäàì ïîäîáîâî
Êiìíàòè

Çäàì
êiìíàòó
Òåë.0-96-448-18-70.

ïîäîáîâî.

1-êiìíàòíi

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

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

Ãðå÷àíè äàëüíi

2-êiìíàòíi

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

Öåíòð, áiëÿ êiíîòåàòðó
“Ïëàíåòà”, ïîäîáîâî,
ïîãîäèííî, ìåáëi,
òåõíiêà, ïîðÿä ïàðêîâêà,
260 ãðí./äîáà.
Òåë.0-67-164-76-21.

Âèñòàâêà
1 700 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîâ.1Ìèðíèé, áóä.4, 3 ãàðàæà. 2
ïîâåðõ 120 êâ.ì, 7 ñîò., ãàðíèé ñòàí.
Òåë.0-67-495-51-25.

Ëåçíåâå
980
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
íåäîáóäîâàíèé, ãàçîáëîêîâèé, 150
êâ.ì,
2-ïîâåðõîâèé,
6
ñîò.,
êîìóíiêàöi¿,
êðèíèöÿ,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.097-166-55-05.
1 163 400 ãðí. Ëåçíåâå, 119,3
êâ.ì, óñi êîìóíiêàöi¿, ÷èñòîâi ðîáîòè,
8 ñîòîê, çðó÷íèé ïiä’¿çä, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”
(çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àâòîâîêçàë ¹1, ç óìîâàìè â
áóäèíêó. Òåë.0-67-384-03-43.
Â êâàðòèði, íà 1-2 ìiñÿöi, êóõíÿ,
ñàóíà, ïîäâið’ÿ ç àëüòàíêàìè â
çàãàëüíîìó êîðèñòóâàííi, 3.500 ãðí.
Òåë.067-201-12-01.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
æiíêó, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-98-241-30-25.
Âèñòàâêà,
äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-68-421-58-86.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
1.200
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.
Âèñòàâêà, ð-í “Òåìïó”, äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-68-042-84-19.
Âiçüìó æiíêó íà ïiäñåëåííÿ, º âñi
çðó÷íîñòi. Òåë.0-67-922-09-85.
Âiçüìó
êâàðòèðàíòà
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-448-18-70.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó àáî
æiíêó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ æiíêó àáî
äiâ÷èíó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè áëèæíi, äëÿ äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-96-830-15-45.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çóï."Íèâà", äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-98-439-67-97.
Ãðå÷àíè äàëüíi, êiìíàòà 20 êâ.ì,
ó ãóðòîæèòêó, äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè òà
òåõíiêîþ, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-67-947-23-75.
Äóáîâå,
áiëÿ
ìàãàçèíó
“Õëiáîñîë”, êiìíàòà äëÿ õëîïöiâ, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, çi âñiìà
çðó÷íîñòÿìè, 1.200 ãðí./ç ëþäèíè +
ê/ï. Òåë.0-63-615-40-07.
Çàði÷àíñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöÿ àáî ÷îëîâiêà. Òåë.097-351-87-21.
Çäàì
æèòëî äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-68-824-21-70.
Iíñòèòóòñüêà âóë., ó 3-êiìíàòíié
êâàðòèði çäàì 1 êiìíàòó, âñi
çðó÷íîñòi,
1.500
ãðí.
Òåë.0-67-585-06-19.
Êóïðiíà âóë., îêðåìà êiìíàòà â
áóäèíêó, 3.200 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-67-396-02-40.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äëÿ ÷îëîâiêà. Òåë.0-98-631-16-78.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìó êiìíàòó,
ïîðÿäíîìó
õëîïöþ,
ìåáëi,
ç
ãîñïîäàðêîþ. Òåë.0-67-930-43-64.
Ìèðó ïðîñïåêò, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-96-448-18-70.
Ìèðó ïðîñïåêò, ó 3-êiìíàòíié
êâàðòèði, äî æiíêè íà ïiäñåëåííÿ â
êiìíàòó äiâ÷èíó àáî æiíêó, 1.500
ãðí./ìiñ./ç ëþäèíè (êîìóíàëüíi íå
ïëàòèòè). Òåë.0-66-696-03-17.
Îçåðíà, äëÿ äiâ÷èíè àáî æiíêè,
1.500 ãðí. Òåë.0-96-171-88-30.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ïîëiêëiíiêà ¹4,
âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ äî
äiâ÷èíè â êiìíàòó, áåç ãîñïîäàðÿ.
Òåë.0-96-219-11-65.
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ âóë.,
äëÿ ÷îëîâiêà àáî õëîïöÿ, ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-67-751-84-53.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, âiçüìó äiâ÷àò íà
êâàðòèðó,
áåç
ãîñïîäàðÿ.
Òåë.0-97-967-17-86.
Ð-í òàíêà, êiìíàòà â ïðèâàòíîìó
áóäèíêó, áåç ãîñïîäàðiâ, áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ îäíîãî õëîïöÿ àáî
÷îëîâiêà, 1.800 ãðí., êîìóíàëüíi
ïëàòåæi ïëàòèòè íå ïîòðiáíî.
Òåë.0-68-019-50-53.
Ð-í ôiëàðìîíi¿, äëÿ õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Ðàêîâå áëèæíº, äëÿ äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ,
ç
ãîñïîäàðêîþ.
Òåë.0-98-646-96-03.

Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî õëîïöÿ. Òåë.096-896-74-19.
Öåíòð,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,54,
îêðåìó êiìíàòó, äëÿ äâîõ àáî îäíiº¿
äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-68-072-74-28.
Öåíòð, âóë.Ñîáîðíà, äëÿ äiâ÷èíè.
Òåë.0-67-390-98-78.
Öåíòð, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,
2.000 ãðí. Òåë.0-68-789-28-34.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè âiä 25 ðîêiâ, ÿêà ïðàöþº,
iíòåðíåò, 1.500 ãðí. Òåë.068-463-12-15.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-97-740-78-61.
Öåíòð,
Øåâ÷åíêà
(ìiñüêà
ëiêàðíÿ), 2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.

1-êiìíàòíi
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âàíòàæíèêè.
Àâòîòðàíñïîðò. ßêiñíå çàâàíòàæåííÿ
òà äîñòàâêà. Òåë.0-96-199-87-09.*
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
2.800 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
ìåáëüîâàíà, â ãàðíîìó æèòëîâîìó
ñòàíi, õîëîäèëüíèê, 3.500 ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
áëèæíi
(íàâïðîòè
ïàðêó), 2/9, ìåáëüîâàíà, òåëåâiçîð,
õîëîäèëüíèê, ìiêðîõâèëüîâà ïi÷,
íåìàº ïðàëüíî¿ ìàøèíè, 3.300 ãðí.,
+
ê/ï.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-517-36-34.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äåïîâñüêà âóë., äëÿ ìîëîäî¿
ñiì’¿, ç ìåáëÿìè. Òåë.0-67-127-58-90.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-68-204-83-03.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Çàði÷àíñüêà, 1ê., ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.500 ãðí. Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Çàði÷àíñüêà,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2.800 ãðí. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-68-561-13-85.
Çàði÷àíñüêà,18/1, ÷àñòêîâî ìåáëi,
êîëîíêà, 4/5. Òåë.097-071-78-30.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
3.200 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Ìèðó ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:
067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Íîâèé áóäèíîê, ãàðíèé ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíi ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
4.500 ãðí. Òåë.0-96-939-09-77.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ðå÷îâèé ðèíîê,
í/á, ïiñëÿ ðåìîíòó, ìåáëi, òåõíiêà,
49
êâ.ì,
4.800
ãðí.
+ê/ï.
Òåë.0-96-223-31-30.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, æèòëîâèé ñòàí, 2.500 ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð (Þíiñòü), 2/2, 24 êâ.ì,
ìåáëi,
ïðàëüíà
ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Öåíòð,
íàâïðîòè
êiíîòåàòðó
iì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà,
êâàðòèðà-ñòóäiÿ,
8/8, çàòèøíà, º óñi íåîáõiäíi ìåáëi
òà òåõíiêà, 6.000 ãðí. (êîìóíàëüíi
âêëþ÷åíi).
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-247-08-35.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Ãðå÷àíè, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
2.800
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Äóáîâå, 2/5, 50 êâ.ì, âñi
çðó÷íîñòi,
âñÿ
òåõíiêà.
Òåë.0-97-066-62-64.

Çàãîòçåðíî, 2/5, ìåáëi,
3.500 ãðí. Ìîæëèâî,
÷åðåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.

Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
ªâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Êàì’ÿíåöüêà,
2ê.,
ðåìîíò,
òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 2ê., ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â ãàðíîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Ð-í ïðèêîðäîííî¿
àêàäåìi¿, òåõíiêà, ìåáëi,
íà òðèâàëèé òåðìií, äëÿ
ñiì’¿, 4.500 ãðí. Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-988-20-20.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-258-64-56.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì, ìåáëi,
òåõíiêà,
8.500
ãðí.
+ê/ï.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Âîäîïðîâiäíà, 3ê., øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð (Ìèñëèâñòâî Ðèáàëüñòâî),
ïåðøà çäà÷à ïiñëÿ ãàðíîãî ðåìîíòó,
ìåáëi, òåõíiêà, ëîäæiÿ 18 êâ.ì, 5/10.
Òåë.0-96-439-46-24.
Öåíòð, 3ê., òåõíiêà, iíòåðíåò,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.

Áóäèíêè
“Âðåì’ÿíêà”,
âñi
çðó÷íîñòi,
ïîñòiéíî
ãàðÿ÷à
âîäà.
Òåë.0-68-589-96-99.
Àâòîâîêçàë ¹1, çäàì ëiòíié
áóäèíî÷îê. Òåë.0-63-516-82-17.
Âðåì`ÿíêà, ñiì`¿ áåç äiòåé.
Òåë.0-68-206-51-34.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ,
çðó÷íîñòi
íàäâîði.
Òåë.0-96-258-07-67.
Äóáîâå,
âóë.Ãëiíêè,23,
“âðåì’ÿíêà”. Òåë.0-98-258-24-22.
Äóáîâå,
âóë.Ïiâäåííà,
“âðåì’ÿíêà”,
ìåáëi,
÷àñòêîâî
çðó÷íîñòi. Òåë.0-97-102-47-66.
Äóáîâå, ÷àñòèíà áóäèíêó, 6.000
ãðí. + êîìóíàëüíi. Òåë.067-396-02-40.
Åëåêòðîíiêà, “âðåì’ÿíêà”, äâîì
÷îëîâiêàì. Òåë.0-96-347-60-99.
Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè. Òåë.0-97-508-06-13.
Çà ìiñòîì, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-97-508-06-13.
Êóïðiíà
(óíiâåðìàã),
çäàì
“âðåì’ÿíêó”
ïîðÿäíié
ñiì’¿,
ìåáëüîâàíà, òåïëà, õîëîäèëüíèê.
Òåë.0-96-811-90-65.
Êóïðiíà ð-í, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
õëîïöiâ,
àáî
îäíîãî.
Òåë.0-96-910-71-71.
Ëåçíåâå,
âóë.Àìîñîâà,10,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè i êóõíÿ, âàííà
â áóäèíêó, êðèíèöÿ íà ïîäâið’¿.
Òåë.0-68-453-78-99.
Ïiëîòñüêà
âóë.,
º
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, äëÿ äâîõ õëîïöiâ.
Òåë.:0-68-202-33-07, 0-68-173-63-83.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, 1/2 áóäèíêó,
áåç ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-97-967-17-86.
Ðàêîâå, âóë.Ãîñïiòàëüíà, ÷àñòèíà
áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, äâi êiìíàòè,
êóõíÿ, îêðåìèé âõiä, 1.500 ãðí.
Òåë.0-97-132-11-77.
Ðóæè÷íà,
çóï."Ïàí
Äèâàí",
“âðåì`ÿíêà”, º ãàç, âîäà, ìåáëi,
ìîëîäié
ñiì’¿
áåç
äiòåé.
Òåë.0-96-136-01-08.
Òàíê, 2ê., ÷àñòèíà áóäèíêó, ìåáëi.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

Çíiìó

Êiìíàòè
Àáî
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó.
Òåë.0-98-622-61-46.
Çíiìó êiìíàòó àáî ïiâ áóäèíêó,
äëÿ
ñåáå,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-819-33-37.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, ïîðÿäíà ñiì’ÿ îðåíäóº íà äîâãîñòðîêîâèé òåðìií. Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ð-í, íà
òðèâàëèé
òåðìií,
äëÿ
ñåáå,
ïîðÿäíiñòü,
ñâîº÷àñíó
îïëàòó
ãàðàíòóþ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.096-260-02-55.

Àáî 2-êiìíàòíó. Òåë.068-258-64-56.
Äëÿ
ïàðè
áåç
äiòåé,
íå
ïåðåñåëåíöi, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.068-575-30-31.

193 500 ãðí. Âèñòàâêà, ð-í
êîñòüîëó, öåãëÿíèé, 22 êâ.ì, ç ÿìîþ,
ïiäâàëîì (3 êiìíàòè), ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-67-895-51-61.

2-êiìíàòíi

Çäàì

Àáî
3-êiìíàòíó.
Òåë.0-68-258-64-56.
Äëÿ ñiì’¿, íå ïåðåñåëåíöi, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.068-575-30-31.

Çàði÷àíñüêà,14/5,
ãàðàæ
(âåëèêèé) + ïðèìiùåííÿ, ñâiòëî,
îõîðîíÿºòüñÿ. Òåë.0-67-337-24-86.
Ïiîíåðñüêèé (ìàñèâ), ãàðàæ,
óòåïëåíèé, ç ÿìîþ, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.

Áóäèíêè
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå, íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.
Ïiâ áóäèíêó àáî áóäèíîê, äëÿ
ñåáå,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-877-83-15.

Êóïëþ

Êiìíàòè
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå, çà
ãîòiâêó. Òåë.068-575-30-31.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Âèñòàâêà, Öåíòð, Ïiâäåííî-Çàõiä,
æ/ñ, ñåðåäíi ïîâåðõè, äëÿ ñåáå.
Ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-464-33-59.
Êóïëþ
êâàðòèðó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé, ó âëàñíèêà, áåç %.
Òåë.0-98-085-51-46.
Ìàëîñiìåéêó, 2-, 3-é ïîâåðõ, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-97-226-64-92.
Òåðìiíîâèé
âèêóï
2-,
1-êiìíàòíèõ, ïðîáëåìíèõ, êðåäèòíèõ,
øâèäêèé
ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó êâàðòèðó. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå,
áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåë.068-575-30-31.
Òåðìiíîâèé
âèêóï
2àáî
3-êiìíàòíèõ êâàðòèð, ïðîáëåìíèõ,
êðåäèòíèõ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

Áóäèíêè
Òåðìiíîâî êóïëþ áóäèíîê àáî
êîðîáêó, â ìåæàõ ìiñòà, áàæàíî ç
êîìóíiêàöiÿìè, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

13 990 ãðí. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç
ìiñöÿ, ðîçiáðàíèé, âiäìiííèé ñòàí.
Äîïîìîæó
ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-67-923-36-93.
27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-67-381-11-31.
30 000 ãðí. “Íîâàòîð”, ìiñöå ïiä
ãàðàæ, 20 êâ.ì. Òåë.0-98-908-46-21.
60 000 ãðí. Òåìï, º êàäàñòðîâèé
íîìåð. Òåë.0-97-820-18-16.
88 500 ãðí. Öåíòð, Öåíòðàëüíèé,
ð-í “Êîñìîñà”, áëîê 9, áîêñ 41,
ìåòàëåâèé, çåìëÿ ïðèâàòàçîâàíà.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Ðèáàëêî-2",
22
êâ.ì,
öåãëÿíèé, ÿìà, ïiä ëåãêîâå àâòî.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
140 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,43,
ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ “Çâ’ÿçêiâåöü”
19,5 êâ.ì, (5.60õ3,40), ç ïiäâàëîì,
òîðã. Òåë.0-97-491-60-67.
187 000 ãðí. Îçåðíà, ìàñèâ
“Ôðàãìåíò”, áëîê 9, áîêñ 46, º àêò íà
çåìëþ, åëåêòðèêà çàâåäåíà, º
îãëÿäîâà ÿìà. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

140 000 ãðí. Êàðïiâöi, ìàñèâ
“Ðîäíi÷îê”, 6 ñîòîê, êàäàñòðîâèé
íîìåð, äà÷íèé áóäèíîê, ìîæëèâiñòü
ïðèáóäîâè, ñâiòëî. Òåë.097-450-82-58.
140 000 ãðí. Ëåçíåâå-1, áóäèíîê
24 êâ.ì, 6 ñîòîê, º ñâiòëî.
Òåë.0-97-103-39-91.
150 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 6
ñîòîê, íåäîáóäîâàíèé 2-ïîâåðõîâèé,
íåâåëèêèé
áóäèíîê,
ãàç,
âñi
äîêóìåíòè,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-67-380-33-88.
190 000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”, 1 êì âiä êiíöåâî¿ çóïèíêè
ìàðøðóòîê, 8 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé
áóäèíîê, ç ïiäâàëîì, ñàä, äiëÿíêà
îãîðîäæåíà
º
åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-138-58-13.
220 000 ãðí. Öàðñüêå ñåëî, íèæ÷å
“Êàòiîíà”, 9 ñîò., ñàä, ãîðîä, öîêîëü
ïiä áóäèíîê, áóäiâåëüíèé âàãîí÷èê,
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-67-859-87-86.
336 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
âóë.Ïiâíi÷íà,215, öåãëÿíèé áóäèíîê,
6 ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, óñi äîêóìåíòè,
ãàðíà äîðîãà, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.0-67-775-64-08.
420 000 ãðí. Äóáîâå, êiíöåâà
ìàðøðóòó ¹30, âóë.Âîäîïðîâiäíà,
57, öåãëÿíèé áóäèíîê 5õ9 ì, ãàç,
âîäà,
ñàðàé÷èê,
6
ñîò.
Òåë.0-96-354-13-02.
1
208 300 ãðí. Êàðïiâöi,
âóë.Âèøíåâà, 125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi,
äà÷íèé áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 500 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
ìàñèâ
“Öàðñüêèé”,
1,89
ãà,
ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.:0-67-801-28-63, 0-67-271-69-15.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

Ðóæè÷íà, ÒÎÂ “Êåðàìiê”, äiëÿíêà
7,9
ñîò.,
+
áóäèíîê
(âóë.Þâiëåéíà,22). Ïðîäàæ çà îäíiºþ
öiíîþ. Òåë.0-67-711-05-46.
20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8
ñîò.,
19
ñîò.
çàãàëüíà.
Òåë.0-67-381-11-31.
30
000
ãðí.
Ðàêîâå,
ÑÒ
“×îðíîáèëåöü”, 6 ñîò., íàñàäæåíî
ôðóêòîâèé ñàä. Òåë.0-68-303-17-41.
45 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè
(íàëåæèòü äî ìiñòà), ìàñèâ “Iñêðà”, 6
ñîòîê,
º
ìàëåíüêèé
âàãîí÷èê
(ñàìîðîáíèé),
ïîðÿä
êðèíèöÿ,
ñâiòëî, ñàäîê, ðiçíi íàñàäæåííÿ,
ïiä’¿çä (ùåáiíü), ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-67-381-20-34.
55 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ÑÒ
“Ðàíêîâi çîði”, 15 êì âiä ìiñòà, 10
ñîò.,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-68-258-96-33.
60 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ëiäiÿ”,
8
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-95-045-15-72.
75 000 ãðí. Ëåçíåâå, “Íàäiÿ-3", 6
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-67-602-22-17.
85 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ñàäîâå
òîâàðèñòâî “Ðàíêîâi çîði”, äiëÿíêà
îãîðîäæåíà, º êðèíèöÿ, âàãîí÷èê 9õ3
ì, åëåêòðèêa, ïîáëèçó ëiñ, îçåðî.
Ñóñiäè
æèâóòü
ïîñòiéíî.
Òåë.0-68-203-13-35.

90
000
ãðí.
Òèðàíiâêà
(ïåðåõðåñòÿ), áiëÿ çóïèíêè, äiëÿíêà,
10 ñîò., áóäèíî÷îê, ãàçîâà êîëîíêà,
ñàäîê. Òåë.0-96-401-48-19.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîòîê çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

182 000 ãðí. Äóáîâå,
10 ñîòîê, êóòîâà, ãàç,
ñâiòëî.
Òåë.0-96-533-12-19.
200 000 ãðí. Çà ñ.Êíèæêiâöi, 9
ñîò., êóòîâà, ãàç ñâiòëî, âàãîí÷èê
óòåïëåíèé
öåãëîþ,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-802-47-25.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
290 000 ãðí. Ìàñèâ “Åëåêòðîíiêà”,
2,5 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, 6 ñîò.
Òåë.0-50-257-34-67.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Ëåçíåâå,
âóë.Áóëàºíêà,16
(âóë.Ñâiòàíêîâà), 10 ñîòîê, íà
òðèâàëèé
òåðìií,
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ. Òåë.0-67-380-28-33.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

27 600 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äàâèäêiâöi, 50 êâ.ì, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê + 12 ñîòîê çåìëi, âñi
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
45 000 ãðí. Âiäðàäíå, êóòîâà
äiëÿíêà, ïî âóëèöi º âñi êîìóíiêàöi¿,
ïîêðèòòÿ
äîðîãè
áðóêiâêà.
Òåë.0-66-016-28-22.
60 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10
ñîò.,
ïîðÿä
ñòàâîê,
òîðã.
Òåë.0-98-577-31-04.
70 000 ãðí. Êàðïiâöi, 11 ñîòîê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïîðÿä 2 ñòàâêè,
ëiñ. Òåë.0-93-553-90-05.
84 000 ãðí. Äóáîâå-2, äà÷íèé
ìàñèâ “Ëiäiÿ”, 6-é ïðî¿çä, 800 ì âiä
êiíöåâî¿ ìàðøðóòêè ¹30, ðiâíà,
ïðèâàòèçîâàíà
äiëÿíêà.
Òåë.0-67-779-99-90.
138 500 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 18
ñîò., º âñi äîêóìåíòè, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä, ôóíäàìåíò 6õ8. Àáî îáìií íà
àâòî. Òåë.0-96-621-10-07.
145 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, çóï."Äà÷i",
6
ñîò.,
âàãîí÷èê
çèìîâèé,
äåðåâ’ÿíèé, 6õ3, ñâiòëî, ãàç, ãàðíèé
ñàäîê, òîðã. Òåë.0-97-297-24-57.
170 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
ìàñèâ “Âèäðîâi Äîëè”, 2 äiëÿíêè, ïî
6 ñîòîê, íà äâîõ º ëi÷èëüíèêè ñâiòëà,
5 õâ äî àâòîáóñíî¿ çóïèíêè.
Òåë.0-67-865-57-43.
250 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïiä çàáóäîâó, ãàçèôiêîâàíî, º
õëiâ,
êðèíèöÿ,
ëüîõ,
ñâiòëî.
Òåë.0-67-762-79-14.
263 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 28
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä,
àñôàëüò. Òåë.0-98-685-96-91.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
370 000 ãðí. Êîïèñòèí, áiëÿ
öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 23 ñîòêè, íà äiëÿíöi
º ëiòíÿ êóõíÿ òà ñàäîê, ãàç, ñâiòëî,
êðèíèöÿ, òîðã. Òåë.096-911-39-38.
410 000 ãðí. ×åðâîíà Çiðêà, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, áiëÿ òðàñè, ïîðÿä ëiñ,
0,48 ãà. Òåë.0-98-950-81-25.
425 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í ïîëiãîíó
ÀÏÂ, 12 ñîò., ãàç çàâåäåíèé, ñâiòëî
ïî âóëèöi, ïîðÿä æèòëîâi áóäèíêè,
îçåðà. Òåë.0-97-526-41-28, Ìèêîëà
Ìèêîëàéîâè÷.
705 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé, ìàñèâ
“Ðîçñîøàíñüêèé”, 10 ñîò., åëåêòðèêà
10êÂò òà ãàç íà äiëÿíöi, ïåðøà
äiëÿíêà âiä öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-384-01-73.
10 000 ãðí./ñîòêà. Øóìiâöi, 14,5
ñîòêè. Òåë.0-96-439-70-22.
14 000 ãðí./ñîòêà. Ðóæè÷àíêà,
öåíòð, äâi äiëÿíêè, 18 ñîòîê òà 25
ñîòîê. Òåë.0-67-307-32-58.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Òåðìiíîâèé
âèêóï
çåìëi,
íåïðèâàòèçîâàíî¿,
ïðîáëåìíî¿,
ç
êîìóíiêàöiÿìè, àáî ç êîðîáêîþ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê. Òåë.098-198-93-69.
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Îáìií
Äâi äiëÿíêè(Ðóæè÷àíêà, öåíòð, 8
ñîòîê òà 25 ñîòîê, íîâîçáóäîâàíèé
áóäèíîê,
68
êâ.ì)
=
êâàðòèðà(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.:0-67-307-32-58, 0-98-980-69-63.
Äóáîâå, çåìåëüíà äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâî êîòåäæiâ. ª âñi äîçâiëüíi
äîêóìåíòè.
Îáìií.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè. Òåë.0-98-883-72-99.

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

Êâàðòèðè
ïðîäàì

230 000 ãðí. Ñêiáíåâî, 3-êiìíàòíà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12 êì äî
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãàç, âîäà, ïîãðiá,
ñàðàé. Òåë.0-96-756-28-99.

Áóäèíêè
ïðîäàì

170 000 ãðí. 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ç ãîñïïðèáóäîâàìè,
50 ñîò. çåìëi, êðèíèöÿ, ìîëîäèé
ñàäîê, òîðã. Òåë.0-67-278-97-09.
240 000 ãðí. Øóìiâöi, 5 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, 10õ6, ñàäîê, 36
ñîòîê
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-97-322-74-75.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
340 000 ãðí. 15 êì âiä ìiñòà, ïiñëÿ
êàïðåìîíòó, “êîðî¿ä”, ïëàñòèêîâi
âiêíà,
ãàçèôiêîâàíèé,
öåãëÿíèé
ñàðàé, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâà, ãîðîä,
äiëÿíêà 0,46 ãà. Òåë.0-96-468-29-72.
400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé,
îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç,
âîäà,
20
ñîòîê
ãîðîäó.
Òåë.0-67-951-03-09.
410 000 ãðí. ×åðâîíà Çiðêà, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, áiëÿ òðàñè, ïîðÿä ëiñ,
0,48 ãà. Òåë.0-98-950-81-25.

420 000 ãðí. Ðîçñîøà,
öåãëÿíèé, 47 êâ.ì,
36 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ñòàâîê, ëiñ, òîðã.
Òåë.0-96-969-79-86.
420 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, öåãëÿíèé
áóäèíîê i ñàðàé, ïîãðiá, ãàç, ïàðîâå
îïàëåííÿ, âîäîãií ïî âóëèöi, 40
ñîòîê. Òåë.0-68-029-10-79.
425 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç,
àñôàëüò,
28
ñîòîê.
Òåë.0-98-685-96-91.
500
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.

540 000 ãðí. Êàðïiâöi,
öåíòð, æèòëîâèé ñòàí,
25 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
567 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
Öåíòðàëüíà, 65/-/9,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
730 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ó
öîêîëi ãàðàæ, óñi êîìóíiêàöi¿ º,
êiíöåâà
ìàðøðóòó
¹54.
Òåë.0-96-626-39-41.
800 000 ãðí. Êîïèñòèí, áóäèíîê +
“âðåì’ÿíêà”, öåãëÿíi, 65,7 + 35 êâ.ì,
12,9 ñîòîê, 4 ñîòêè ñàäîê, 2 âõîäè.
Àáî îáìií. Òåë.0-98-104-11-73.
3 113 600 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
(Ïåðëèíà), 254 êâ.ì, 44,6 ñîò. çåìëi,
áóäèíîê äîáðîòíèé òà çàòèøíèé,
áóäóâàâñÿ
äëÿ
ñåáå.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
4 340 000 ãðí. Êîïèñòèí, æèòëîâà
- 178 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿ â áóäèíêó,
îçäîáëåíèé
çîâíi,
âñåðåäèíi,
“çà¿æäæàé
òà
æèâè”.
Òåë.096-249-32-33.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Îëåøèí, çäàì áóäèíîê áåç
çðó÷íîñòåé,
ãàçîâå
îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ â äâîði. Òåë.0-67-855-54-73.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

170 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
öåíòð, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó êîðèäîðíîãî òèïó, 18,5 êâ.ì, êàïiòàëüíèé
ðåìîíò, 2/3. Òåë.0-68-515-24-18.
196
000
ãðí.
Íàðêåâè÷i,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 1/2, öåãëà, “õ/ð”,
2-êiìíàòíà, 43,7 êâ.ì, êóõíÿ 7,4 êâ.ì,
êiìíàòè îêðåìi, ñàíâóçîë îêðåìèé,
áåç
ðåìîíòó,
ïðèäàòíà
äëÿ
ïðîæèâàííÿ.
Òîðã.
Òåë.0-97-140-99-41, Ãàëèíà.
282 000 ãðí. Äåðàæíÿ, 2-êiìíàòíà,
47 êâ.ì, 5/5, íîâîáóäîâà, çàñåëåíèé
áóäèíîê.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.
372 000 ãðí. Äåðàæíÿ, 62 êâ.ì,
4/5, íîâîáóäîâà, æèâóòü ëþäè. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-121-43-46.
455 000 ãðí. Ãîðîäîê, 1- òà
2-êiìíàòíi êâàðòèðè, íîâîáóäîâà,
ì/ï âiêíà, iíä/î. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.
645 000 ãðí. Ãîðîäîê, 2-êiìíàòíà
êâàðòèðè, 64,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà,
çäà÷à âåðåñåíü 2021 ð. Ìîæëèâî íà
âèïëàò. Òåë.0-68-121-43-46.
1 080 000 ãðí. Øåïåòiâêà,
Îñòðîâñüêîãî âóë., 1/4, 80 êâ.ì,
iíä/î, ðåìîíò, ìåáëi + òåõíiêà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Áóäèíêè ïðîäàì

35 000 ãðí. Çiíüêiâ, Âiíüêîâåöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ç
ìåáëÿìè,
ãîñïïðèáóäîâè, 25 ñîòîê çåìëi.
Òåë.0-97-582-32-03.
45 000 ãðí. Áóáíiâêà, Âîëî÷èñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, “ïiä øóáîþ”.
Òåë.0-98-887-44-41.
49 000 ãðí. Ëèñiâêà, ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 28 ñîòîê,
ïîðÿä ëiñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà.
Òîðã. Òåë.067-941-72-89.
49 000 ãðí. Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà, ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ë/ê, ãàðàæ, ñàäîê, 40 ñîòîê, òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
55 000 ãðí. Ëàæåâà, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç, ñâiòëî, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ êóõíÿ, 50 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.067-735-88-87.
60 000 ãðí. Âîäè÷êè, Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, êðèíèöÿ, 41
ñîò., ðiâíèíà, ïiâäåííà (ïiä ïàñiêó),
ñàäîê, 60 äåðåâ. Òåë.0-63-758-92-08.
60 000 ãðí. Êóí÷à, Òåîôiïîëüñüêèé ð-í, öåãëà, ãàçèôiêîâàíèé, 66
êâ.ì, ñàðàé, 2 êì äî ðàéîííîãî
öåíòðó. Òåë.0-97-228-60-22.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ, Ãîðîäîöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé áóäèíîê,
ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç, ñàðàé,
ãàðàæ, ïîãðiá. Òåë.096-136-01-08.
75 000 ãðí. Ñêiá÷å, Ãîðîäîöüêèé
ð-í, ãàðíå ìiñöå, âñi ïðèáóäîâè,
áàãàòî çåìëi. Òåë.0-98-450-66-82.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, ãàðíèé
ñòàí, 20 êì íà çàõiä âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ãàç, âîäîïðîâiä,
çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàäîê, òîðã
ïðèñóòíié. Òåë.0-98-381-36-51.
85 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, ãàçîâå òà ïi÷íå îïàëåííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïïðèáóäîâè,
ïîãðiá, êðèíèöÿ, 70 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ði÷êà, ãàðíå çàòèøíå ìiñöå,
òîðã. Òåë.0-97-709-57-89.
85
000
ãðí.
Íàôòóëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ãàç,
ãîñïïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, 25 ñîò.
ãîðîäó
+
15
ñîò.
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-639-43-07.
95 000 ãðí. Òàðàñiâêà (5 êì âiä
Ñîëîáêîâåöü), ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
êàì’ÿíèé, ãàç, êîëîíêà íà âîäó â
äâîði, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 40 ñîò.
Òåë.0-97-489-41-48.
100
000
ãðí.
Âiéòiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, áóäèíîê, ãàç òà
âîäà ïîðÿä, ãîðîä, äiëÿíêà 20 ñîòîê.
Òåë.067-476-54-05.
100
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 30 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí, ãàç,
âîäà,
0,25
ãà
ãîðîäó.
Òåë.0-98-582-44-92.
105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.
ãîðîäó, òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
105
000
ãðí.
Ñòàâ÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé ñòàí, ãàç,
âîäà â áóäèíêó, ãîñïïðèáóäîâè, 38 ñîò.,
êðèíèöÿ, ñàäîê. Òåë.098-495-18-42.
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110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
115
000
ãðí.
Âåðõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïiä ïëèòêîþ, êðèíèöÿ, ãàç, ìîëîäèé
ñàä, 70 ñîò. Òåë.0-68-004-70-53.
120
000
ãðí.
Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
61
ñîòêà
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ñàä, âîäà íà ïîäâið’¿, ãàç
ïîðÿä. Òîðã. Òåë.0-98-067-01-64.

120
000
ãðí.
×îðíèâîäè,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, äî Ãîðîäêà 3 êì,
87 êâ.ì, º ãàç, âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ,
õëiâ, ë/ê, 0,25 ãà, êàäàñòðîâèé
íîìåð, ïðèâàòèçîâàíèé, õîðîøå
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-97-047-62-88.
130
000
ãðí.
Çàõàðiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
ñàðàé,
êðèíèöÿ,
50
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-013-93-84.
150
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
áóäèíîê,
çåìåëüíà
äiëÿíêà
0,25
ãà.
Òåë.0-97-229-29-53, Âiêòîð.

154 000 ãðí. Âèíîãðàäiâêà (õóòið),
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 0,25 ãà, ç íèõ 0,12 ãà
- ãîðîä, ñàäîâèé áóäèíîê, 15,6 êâ.ì,
ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ, ìîæëèâî,
ïiä çàáóäîâó. Òåë.096-055-73-40.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
170 000 ãðí. Âèùi Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåãëÿíèé,
ãàç,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 45 ñîò. çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð, òîðã. Òåë.0-97-544-99-61.
170
000
ãðí.
Ôàùè¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 64
êâ.ì, 5 êiìíàò, ãàç, öåãëÿíi ëiòíÿ
êóõíÿ òà ñàðàé, ãàðàæ, 64 ñîò.,+
äiëÿíêà 35 ñîò., ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê,
òîðã. Òåë.0-96-610-26-90.
180 000 ãðí. Âåëèêà Êàëèíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 72/57/-, 15 ñîòîê,
öåãëà,
ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
190 000 ãðí. Áåðåæàíêà, Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãàç, ïi÷íå îïàëåííÿ,
ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá, êðèíèöÿ, 45
ñîòîê, ñàä. Òåë.096-799-09-20.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25
ñîòîê, áiëÿ ði÷êè. Òåë.098-687-86-07.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
200
000
ãðí.
Ïåðåãiíêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 25
ñîò. çåìëi, òîðã. Òåë.0-63-462-01-15.
220
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
æ/ñ,
ãëèíîáèòíèé, 40 ñîòîê, ñàðàé, ïîãðiá,
êðèíèöÿ. Òåë.0-96-956-91-72.
250
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ïèðîãîâà, áóäèíîê, ìîæëèâî, íà
âèïëàò. Òåë.0-96-661-34-24.
252
000
ãðí.
Çàñàäüêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, çà ñ.Ãðóçåâöÿ, 10
êì âiä ìiñòà Õìåëüíèöüêèé, ãàç, 30
ñîò.,
ãàðíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-68-113-17-63.
280
000
ãðí.
Øïè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
ñàðàé, ãàðàæ òà ïîãðiá öåãëÿíi,
êðèíèöÿ, 1 ãà çåìëi, ïðèâàòèçîâàíî, º
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïîðÿä ëiñ,
îçåðî, òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
300 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
÷àñòèíà áóäèíêó, 46,9 êâ.ì, äâi
êiìíàòè, ñàðàé, áåç çðó÷íîñòåé,
ãîðîä,
ñàä,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-68-211-40-19.

308 000 ãðí.
Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
öåíòð, öåãëÿíèé, ïîðÿä
ãàç, ñàðàé öåãëÿíèé,
êðèíèöÿ, 10 ñîò., çåìëi,
îãîðîäæåíî, ïîðÿä
øêîëà, àïòåêà,
ìàãàçèíè, ñòàâîê, òîðã.
Òåë.0-98-946-95-40.
330
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ãàç â áóäèíêó òà
ëiòíié êóõíi, âîäà íà ïîäâið’¿ êîëîíêà, º âñi íåîáõiäíi äîêóìåíòè,
òîðã. Òåë.096-948-56-16.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, 42 êâ.ì,
óñi çðó÷íîñòi, ãàç, ãàðàæ, ïîãðiá.
Òåë.0-67-799-96-98.

351 000 ãðí. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
80/-/7, ÷óäîâå ìiñöå,
ëiñ, ñòàâîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
370
000
ãðí.
Íåìè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíi: áóäèíîê,
2 ñàðà¿, ãàðàæ, êîòåë ãàçîâèé i íà
äðîâàõ, îãîðîæà, ãîñïïðèáóäîâè.
Òåë.067-383-54-42.
380
000
ãðí.
Ãëóøêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100
êâ.ì, ë/ê, ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, ñàä,
ãîðîä,
76
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-67-477-21-64.

405 000 ãðí. Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âóë.Öåíòðàëüíà, 90/-/8,
æèòëîâèé ñòàí, 25
ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
420
000 ãðí. Ãîëîçóáèíöi,
Äóíàºâåöüêèé ðàéîí, öåíòð, º
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, ãàðàæ,
ëiòíÿ êóõíÿ, ïðèâàòèçîâàíèé, 36
ñîòîê, ãàç, âîäà. Òåë.:0-98-303-81-27,
0-98-398-53-65.
420
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
30
ñîò.,
ñâåðäëîâèíà, ñàäîê, ìàëüîâíè÷à
ìiñöåâiñòü.
Òåë.:0-68-411-44-12,
096-492-49-01.
505
505
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, 86 êâ.ì, 5
êiìíàò, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó, 35
ñîòîê.
Òåë.:097-273-03-30,
067-124-84-88.
560
000
ãðí.
Òèðàíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, âîäà,
ãàç, äiëÿíêà 65 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-96-758-59-22.

700
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê, ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ïîãðiá,
ñàðàé,
ðîäþ÷à
çåìëÿ.
Òåë.0-98-723-93-14.
800
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
çðó÷íîñòi,
ïðèáóäîâè,
ãàðàæ,
iíòåðíåò, 25 ñîò., ñâåðäëîâèíà.
Òåë.0-67-193-20-16.
1
092 000 ãðí. Äóíà¿âöi,
âóë.Äà÷íà, äî öåíòðó 15 õâ, äâà
âõîäè, 200 êâ.ì, 7 êiìíàò. Â îäíié
÷àñòèíi 5 êiìíàò, ðåìîíò 90%, iíøà
÷àñòèíà áåç ðåìîíòó: çàë, êiìíàòà,
âåðàíäà,
öîêîëü,
30
ñîòîê
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, 7-8 ñîò. ãîðîä,
õëiâ íà 3 âiääiëåííÿ, êóðíèê, ïiäñîáíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-97-031-70-30.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

30
000
ãðí.
Ìàçíèêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, äiëÿíêà 19 ñîò.,
êîðîáêà 61 êâ.ì, º êîëîäÿçü, óñå
ïðèâàòèçîâàíî.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-499-53-00.
35
000
ãðí.
Ñòðiõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 50 ñîòîê
ðîäþ÷î¿ çåìëi, ìîëîäèé ñàäîê,
êðèíèöÿ,
2
õëiâà,
ïîãðiá.
Òåë.0-97-547-36-94.
38
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 5 ñîòîê, äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà,
öåíòð
ñåëà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-67-381-22-56.
55 000 ãðí. Òèðàíiâêà, 8 ñîòîê,
äëÿ ñàäiâíèöòâà òà ãîðîäíèöòâà.
Òåë.0-68-519-01-35.
98
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîòîê, äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà,
öåíòð
ñåëà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-67-381-22-56.
127
000
ãðí.
Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 70
ñîòîê, ñàäîê, ïiä ÎÑÃ, ïiä çàáóäîâó,
çðó÷íèé
ïiä’¿çä,
òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.
139
500
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 16 ñîòîê çåìëi,
ïîðÿä êîìóíiêàöi¿, º êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
150
000
ãðí.
Äóíà¿âöi,
âóë.Ïîäiëüñüêà,32 òà 34, äâi äiëÿíêè
ïîðÿä 12 òà 13 ñîòîê, ïiä çàáóäîâó, º
êàäàñòðîâi
íîìåðè.
Òåë.0-98-499-87-55.
160
000
ãðí.
Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 22 ñîò., ïiä
çàáóäîâó, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, òîðã.
Òåë.0-67-303-21-74.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25
ñîòîê,
áiëÿ
ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
200 000 ãðí. Ïèðîãiâöi, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, ïîðÿä ëiñ, 0,35 ãà.
Òåë.0-98-950-81-25.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Öåíòðàëüíà âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
250 000 ãðí. Ïèðîãiâöi, äiëÿíêà
ïiä ÎÑÃ, àñôàëüò, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê,
0,50 ãà. Òåë.0-98-950-81-25.
265
000
ãðí.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé ð-í, äà÷i â
ñ.Âåëèêà Ñëîáiäêà, ñ.Áðàãà, ñ.
Øóòíiâöi, ñ.Iñàêiâöi, ñ.Óñòÿ. Òîðã.
Òåë.0-67-188-44-55.
265
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ìàñèâ
ÑÒ
“Ðóññêèé ëåñ”, äiëÿíêà 6 ñîò.,
äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷îê, êðèíèöÿ,
òîðã. Òåë.0-66-807-02-79.
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 â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.

Êóïëþ öåãëÿíèé áóäèíîê àáî 1/2
áóäèíêó,
10-20
êì
âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-653-22-54.
Êðàñèëiâ, öåíòð, áiëÿ ðèíêó, çäàì
ïðèìiùåííÿ 297 êâ.ì, 180 ãðí./êâ.ì.
Ìîæëèâà
÷àñòêîâà
îðåíäà.
Òåë.0-67-384-06-50.
Ðóñàíiâöi, Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25
êì, çäàì, äîãëÿä çà õàòîþ, ãîðîä 25
ñîò.,
ìîæëèâèé
âèêóï.
Òåë.0-96-534-11-91.

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.

Îáìií

3(Õìåëüíèöüêèé,
Êè¿â(Ðîçãëÿíåìî
Òåë.0-98-336-49-42.

112

êâ.ì) =
âàðiàíòè).

Îôiñè

Ïðîäàì
Ïðîñêóðiâñüêà âóë.,
îôiñíå ïðèìiùåííÿ,
Öåíòð, 3 ïîâåðõ, áåç
êîìiñiéíèõ, 949.200 ãðí.
Òåë.0-68-121-43-46.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Öåíòð, ïðèìiùåííÿ
26 êâ.ì, ðåìîíò, iíä/î.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-083-46-29.

Çäàì
Äóáîâå, âóë.Ïåðåñèïêiíà, 40 êâ.ì,
42 êâ.ì, iíòåðíåò, êóõíÿ, îõîðîíà,
ïàðêîâêà. Òåë.0-67-494-28-02.

Çàãîòçåðíî, 100, 120, 180 êâ.ì,
1-2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, ðåìîíò,
ïàðêiíã, ïiä IT-îôiñ, ìàéñòåðíþ,
iíøå. Òåë.067-297-93-63.

Çàði÷àíñüêà, 26-40 êâ.ì,
95 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
îõîðîíà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.
Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà,
7 îôiñíèõ ïðèìiùåíü,
3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-98-445-91-08.
Îôiñíi ïðèìiùåííÿ, ñàíâóçîë,
ðåìîíò. Òåë.0-67-910-36-06.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, 10 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
ïàíîðàìíi
âiêíà,
öiëîäîáîâèé
äîñòóï,
3.500
ãðí.
Òåë.0-67-850-09-05.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, îôiñ, 6 êâ.ì, 3-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 1.500
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, îôiñ, 41 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 8.500
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ïðîñêóðiâñüêà,74, ÒÖ “Ëàêøåði”,
ð-í ìiñüêî¿ ëiêàðíi, 21 êâ.ì, 3.000
ãðí. Òåë.0-67-850-09-05.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì

“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
86 êâ.ì òà 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, êîìîðà,
ñàíâóçîë, òåïëà ïiäëîãà.
DOM.RIA.com ID 13323834.
Òåë.067-382-79-90.
Âèñòàâêà, âóë.Ñ.Áàíäåðè, äiþ÷èé
ìàãàçèí, êîìóíiêàöi¿: ñâiòëî, ìiñüêà
âîäà, êàíàëiçàöiÿ. 480.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Ìàíäàðèí Ïëàçà, 2/2, 10 êâ.ì,
âiääië ç ìåáëÿìè, äëÿ òîðãiâëi
îäÿãîì,
öåíòðàëüíå
ìiñöå.
Òåë.0-97-701-66-85.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

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

“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâñ”,
2-ïîâåðõîâèé êiîñê 111,
ñåêòîð 2, 4õ2 ì, çà
àáîíïëàòó.
Òåë.0-68-202-81-33.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Äóáîâå, çäàì ïàâiëüéîí â îðåíäó
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-67-382-22-92.
Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ
Çäàì

Âèñòàâêà, 70 êâ.ì, ïåðøà ëiíiÿ âiä
äîðîãè,
ïiä
òîðãiâëþ
íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.
Òåë.0-96-506-05-42.
Ìàíäàðèí Ïëàçà, 2/2, òîðãîâèé
âiääië, 10 êâ.ì, ç ìåáëÿìè, äëÿ
òîðãiâëi îäÿãîì, öåíòðàëüíå ìiñöå.
Òåë.0-97-701-66-85.

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

ÒÖ “Ïàñàæ”
(ïðîäóêòîâèé ðèíîê),
îðåíäà 10 êâ.ì, áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-252-47-54.

Ïðîäàì

Öåíòð, Âèñòàâêà,
ïðèìiùåííÿ âiä 10 êâ.ì,
ïiä îôiñ, ñòîìàòêàáiíåò,
øâåéíèé öåõ, ì’ÿñíèé
âiääië, îâî÷i.
Òåë.0-67-381-11-70.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, ðÿä
3,
ìiñöå
14.
Âëàñíèê.
Òåë.0-67-380-96-76.

“Ïîäiëëÿ-2", êîíòåéíåð,
21 ðÿä, 34 ìiñöå,
28.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-173-85-92.

Ïðîäàì
(iíøi ðèíêè, ìiñöÿ)
Êîîïåðàòîð
(ðèíîê),
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå,5, êiîñê,
6
êâ.ì,
15.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.:0-67-265-40-72, 0-63-398-90-15.

Öåíòð, ïàâiëüéîí äëÿ
òîðãiâëi, 2 øò.
Òåë.0-67-382-22-92.
Öåíòðàëüíèé îâî÷åâèé
ðèíîê, êiîñê â ïàâiëüéîíi
¹1, 11 êâ.ì, îäíî ç
êðàùèõ ìiñöü (ïðîõiäíå),
áiëÿ âõîäó, êiîñê ìàº
âèõiä íà âñi ñòîðîíè,
÷îòèðè ðîçñóâíèõ
ðîëåòè, áåç îáëàäíàííÿ,
137.000 ãðí., áåç òîðãó.
Òåðìiíîâî. Âëàñíèê.
Òåë.0-97-647-39-27.

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Iìïóëüñ-Ñâiò”, êîíòåéíåð. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-98-946-33-32.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Iíñòèòóòñüêà âóë., áiëÿ
ïîøòè, ìàãàçèí, 1
ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì, 71
êâ.ì.
Òåë.0-68-121-43-46.
Ìîëîäiæíà âóë.,
ïðèìiùåííÿ 76 êâ.ì, ïiä
ñêëàä, îôiñ, ôiòíåñ,
ïðèâàòíó ëiêàðíþ,
1.300.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-121-43-46.

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

Çäàì
Çàãîòçåðíî, 100, 120, 180 êâ.ì,
1-2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, ðåìîíò,
ïàðêiíã, ïiä IT-îôiñ, ìàéñòåðíþ,
iíøå. Òåë.067-297-93-63.
Ïðîñêóðiâñüêà âóë. (Ñiòi-Öåíòð),
êàáiíåò â ñàëîíi êðàñè, 8 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 2.000
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó â ñòîìàòîëîãi÷íå êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.
ÒÖ “Ñiòi-Öåíòð”, êàáiíåò â ñàëîíi
êðàñè, 10 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, äóøîâèé áîêñ,
3.500 ãðí. Òåë.067-850-09-05.

Øåâ÷åíêà,89,
çóï."Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë", öîêîëü 1-é
ïîâåðõ, 150 êâ.ì, â çàëi
3 êîíäèöiîíåðà, 2 ñ/â,
äóø, 30 êÂò, îêðåìèé
âõiä, ìîæëèâiñòü
ïðîäàæó òîâàðó ÷åðåç
âiêíî, 10.000 ãðí.
Òåë.0-67-201-12-01.

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

Çàãîòçåðíî, Çàâîäñüêà,
100 êâ.ì, îãîðîäæåíà
òåðèòîðiÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 10 ñîòîê.
800.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Çàãîòçåðíî, ïðîâ.Ïðî¿çíèé, 145
êâ.ì, 3/5, ïiä îôiñ, øâåéíèé öåõ òà
iíøå.
497.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Ìîëîäiæíà âóë., òåõïîâåðõ, 70
êâ.ì, 92 êâ.ì, 114 êâ.ì, 255 êâ.ì, 315
êâ.ì, âèñîòà ñòåëi 1,90 ì, âiä 1.500
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-68-121-43-46.
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Òåõïîâåðõ, 57 êâ.ì,
áàòàðå¿, åëåêòðèêà, º
ìîæëèâiñòü çðîáèòè
çàêðèòèé îôiñ,
458.400 ãðí.
Òåë.0-68-121-43-46.

Çäàì
Àâòîâîêçàë ¹1,
çäàºòüñÿ ïðèìiùåííÿ,
äî 2.000 êâ.ì.
Òåë.0-66-992-12-23.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ïðèìiùåííÿ
220 êâ.ì òà 55 êâ.ì, ïiä ñêëàä àáî ïiä
áóäü-ÿêå
ïðèçíà÷åííÿ.
Òåë.0-98-175-20-14.

Â ð-íi ðèíêó “Äóáîâî”,
ñêëàäñüêi ïðèìiùåííÿ,
100-1500 êâ.ì.
Òåë.0-67-384-27-88.
Âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ â
îðåíäó, 76 êâ.ì, ãàðíî
óòåïëåíå, º ñàíâóçîë,
380 Â. Âëàñíèê.
Òåë.067-380-00-40.

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

Ãðå÷àíè, ñêëàäè 42 êâ.ì, 32 êâ.ì,
ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ 260 êâ.ì,
îôiñíi
ïðèìiùåííÿ
45
êâ.ì.
Òåë.0-67-381-29-29.
Äóáîâå, âóë.Ïåðåñèïêiíà, 25 êâ.ì,
40 êâ.ì, 100 êâ.ì, ïiä øâåéíèé öåõ, ç
îáëàäíàííÿì. Òåë.0-67-494-28-02.
Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ, 60 êâ.ì,
Ïðèáóçüêà âóë., 300 êâ.ì, ïiä
áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-96-010-17-43.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-2104, 1998 ð.â., 1,3, 5ÊÏ,
ãàðíèé ñòàí, âñå ïðàöþº, 26.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-529-88-58.
ÂÀÇ-2104, 2006 ð.â., ãàç/áåíçèí,
57.000 ãðí. Òåë.0-97-705-40-04.
ÂÀÇ-2110, 2010 ð.â., ïðîáiã 109
ò.êì, çàìiíåíèé âåñü ðîçõiäíèê,
101.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.:0-98-778-88-18, 0-93-224-62-38.

Çäàì ïðèìiùåííÿ, ïiä
êîìåðöiþ, 2000 êâ.ì,
2 ïîâåðõè, ð-í
Àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-66-992-12-23.

ÂÀÇ-2110, 2014 ð.â.,
13 ò.êì ïðîáiãó,
120.000 ãðí.
Òåë.0-67-900-26-94.

Êàòiîí, ñêëàäè 80 òà
125 êâ.ì, öiëîäîáîâà
îõîðîíà, çðó÷íèé çà¿çä,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ.
Òåë.0-67-701-92-32.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñü
êå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
20
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.
Ïðèìiùåííÿ ç ðàìïîþ, 100 êâ.ì,
ïiä
ìàãàçèí
àáî
ñêëàä.
Òåë.0-67-582-23-62.
Ñòàðèé àåðîäðîì, ïðèìiùåííÿ
50-300 êâ.ì. Òåë.0-96-636-47-95.

Òåðèòîðiÿ ç-äó “Òåìï”,
ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ
160 êâ.ì, îôiñ 25 êâ.ì,
âiäåîíàãëÿä òà
öiëîäîáîâà îõîðîíà.
Òåë.0-67-771-31-03.

ÃÀÇ

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Subaru

Ëåãêîâi ïðîäàì
Audi

ÇÀÇ
ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2005 ð.â., ç ïåðøèõ
ðóê, äâèãóí ïîòðåáóº ðåìîíòó, 22.400
ãðí. Òåë.0-98-919-84-91.

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

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå
Ïðîäàì

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

Çäàì
Çàõiäíî-Îêðóæíà,25, äiëÿíêà 10
ñîòîê.
Ðîçãëÿíåìî
âàðiàíòè.
Òåë.0-67-979-71-76.

Îáëàñòü,
Óêðà¿íà, çà
êîðäîíîì
Ïðîäàì

Ïîëîííå, 1/1, 227 êâ.ì,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ,
ðèíêîâà ïëîùà, ïiä
áóäü-ÿêó äiÿëüíiñòü,
âåëèêèé òîðãîâèé çàë.
420.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
ßðìîëèíöi,
öåíòð,
ïðîäàì
ïðèìiùåííÿ 54 êâ.ì, ïiä áiçíåñ.
Òåë.0-98-173-35-35.

Volkswagen

Ìîñêâè÷

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

Ìîñêâè÷ IÆ-2126, 2002 ð.â., “íà
õîäó”, â õîðîøîìó ñòàíi, 24.000 ãðí.
Òåë.0-97-032-03-85.
Ìîñêâè÷-21251 Êîìái, 1988 ð.â.,
÷åðâîíèé, âiäðåìîíòîâàíèé äâèãóí,
ïîôàðáîâàíèé, ãàç, 28.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-347-46-68.

Chery

ÓÀÇ

×åði Àìóëåò, 2007 ð.â., ãàðíèé
ñòàí,
ñòàðò
75.500
ãðí.
Òåë.0-67-856-38-26.

Daewoo
Äåó Ëàíîñ, 2014 ð.â., õåò÷áåê,
êîëið “ñâiòëî-ñèíié ìåòàëiê”, â ò.÷.
ïîôàðáîâàíi ïåðåäíié òà çàäíié
áàìïåðè, ïðîáiã 7 ò.êì, äâèãóí
Äæåíåðàë Ìîòîðñ (101 ê.ñ.), 1,4,
ÀÊÏ ßïîíiÿ, ã/ï, ARB âîäiÿ,
êîíäèöiîíåð, ïiäiãðiâ ïåðåäíiõ
ñèäiíü, äçåðêàëà â êîëið êóçîâà,
ïiäiãðiâ
äçåðêàë,
ïîâòîðþâà÷
ïîâîðîòó íà äçåðêàëàõ, ïðîòèòóì.,
ñèãíàëiçàöiÿ ç ïåéäæåðîì, ö/ç,
àíòèêîð., çàõèñò ïiä êîëiñíèìè
àðêàìè, çàõèñò ïiääîíó, ãóìîâi
êèëèìêè â ñàëîíi, ÷îõëè ñèäiíü,
÷îõîë êåðìà, áàãàæíèê â óïàêîâöi
(íå
âñòàíîâëåíèé),
êîìïëåêò
øèïîâàíèõ çèìîâèõ êîëiñ (ãóìà íà
äèñêàõ),
ãàðàæíå
çáåðiãàííÿ,
ÊÀÑÊÎ, àâòîöèâiëêà, ñåðâiñíà
êíèæêà, 180.000 ãðí. Ïðîäàæ íå
ïî
äîðó÷åííþ.
Òåë.0-67-267-49-49.

Honda
Õîíäà, àâòîìîáiëü òåõíi÷íî ó
âiäìiííîìó ñòàíi, º íåñóòòºâi äåôåêòè
ïî êóçîâó. Âîëîäiþ àâòî áiëüøå 4-õ
ðîêiâ, óñi ïîëàìêè âèïðàâëÿëèñü
îäðàçó i ÿêiñíî, çèìîâà ãóìà â
ïîäàðóíîê. Àäåêâàòíèé òîðã áiëÿ
àâòîìîáiëÿ. Òåë.0-97-947-60-74.

Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, ñåäàí,
1985 ð.â., “âèøíåâèé” êîëið, ãàðíèé
ñòàí,
75.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.:0-68-336-82-65, 0-68-311-50-17.

Nissan
Íiñàí Äæóêi, 2017 ð.â., 1,5
äèçåëü, ðîçìèòíåíèé, 480.000 ãðí.
Òåë.0-96-799-92-41.

Opel
Îïåëü Âåêòðà Á, 2,5 V6, 170 ê.ñ,
óíiâåðñàë, ÃÁÎ-4, áåæåâèé, ïiñëÿ ê/ð
äâèãóíà,
85.000
ãðí.
Òåë.0-63-959-19-91.
Îïåëü Âåêòðà, 2000 ð.â., 2,0Ä,
÷îðíèé óíiâåðñàë, íåðîçìèòíåíèé,
45.000 ãðí. Òåë.0-96-529-88-58.
Îïåëü Êîìáî, âàíòàæíèé, 1997
ð.â., 40.600 ãðí. Òåë.:0-68-912-80-08,
0-68-770-00-17.

Toyota
Òîéîòà ßðiñ, 2007 ð.â., 1,3Á,
ìåõàíiêà, ç Ãîëëàíäi¿, 155.000 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-657-65-26.

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

Iíøå
Åëàðà, ñåäàí, 2008 ð.â., ïðîáiã 31
ò.êì, çàäîâiëüíèé ñòàí, 85.000 ãðí.
Òåë.0-97-877-75-82.

Ëåãêîâi êóïëþ

Àáî àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê.
Òåë.0-67-963-71-39.
Àâòî
áóäü-ÿêèõ
ìàðîê,
ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi, äî 2016 ð.â.
Òåë.0-67-890-37-18.
Àâòî âiò÷èçíÿíîãî òà çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà, äî 2015 ð., ó
áóäü-ÿêîìó
ñòàíi.
Òåë.0-98-860-50-70.
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ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ, ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

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

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

ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
ãàç/áåíçèí, 64.000 ãðí., ìîæëèâèé
îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.
Ìåðñåäåñ Áåíö, ñïðiíòåð 312, ç
ìàðøðóòîì
â
ì.Õìåëüíèöüêèé,
250.000 ãðí. Òåëåôîíóâàòè íà
âàéáåð òåë.0-68-421-76-57.

Ïåæî Åêñïåðò,
2002 ð.â., 117.500 ãðí.
Òåë.0-96-455-75-11.

Âàíòàæiâêè
Ïðîäàì
ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, 165.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Òðàêòîðè
Ïðîäàì

Ìîòîáëîê Àâðîðà, 6,5 ê.ñ., 8.000
ãðí. Òåë.0-96-623-04-50.

Äî âàíòàæiâîê
ÇIË-130, ãóìà, ðåäóêòîð, ðàäiàòîð,
êîìïðåñîð, ðåñîðè, êîëiíâàë, äèñêè.
Òåë.0-67-727-03-82.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ

ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÀÇ,
ÃÀÇ, ÇIË, òðàêòîð,
àâòîáóñ. Çàï÷àñòèíè,
ñèäiííÿ, êàðäàííi âàëè.
Ðåìîíò.
Òåë.0-97-954-36-65.

Ïðîäàì
Êóëüòèâàòîð äî ìiíiòðàêòîðà,
5.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.
Ïëóã 4-êîðïóñíèé, 10.000 ãðí.
Òåë.0-98-919-84-91.
Ïëóã äî ìîòîáëîêà, 300 ãðí.,
ëàïè äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 2 øò., 250
ãðí./øò., ëàïà äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 300
ãðí. Òåë.0-97-525-83-29.
Ïëóã, 4-êîðïóñíèé äî òðàêòîðiâ
ÞÌÇ
òà
ÌÒÇ,
9.000
ãðí.
Òåë.0-67-157-69-61.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

Ìîòîöèêë Ìiíñüê, â îðèãiíàëi, ç
äîêóìåíòàìè,
10.500
ãðí.
Òåë.0-67-491-62-52.
Ñêóòåð “Õîíäà”, 49 êóá.ñì, áiëèé,
5.500 ãðí. Òåë.0-98-919-84-91.

Êóïëþ
Êóïëþ ñòàðèé ìîòîöèêë àáî
äåòàëi i çàï÷àñòèíè äî íüîãî, íîâi òà
á/â. Òåë.0-67-730-48-16.

Ïðè÷åïè, òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì
Äî ë/à, ç äîêóìåíòàìè, 8.300
ãðí. Òåë.0-67-491-62-52.

Ïðè÷iï,
îäíîâiñíèé,
íîâèé,
ñàìîñêèä, äî ìiíiòðàêòîðà, 30.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-382-22-92.
Ïðîäàþòüñÿ àâòîïðè÷åïè äî
àâòîìîáiëiâ, òÿãà÷i, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË
(+ çàï÷àñòèíè äî Óðàëà). Öiíà
ïîìiðíà. Òåë.0-67-711-05-46.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Äî ëåãêîâèõ àâòî

Ïðîäàì
300

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i
Ôîðä,
ñèäiííÿ,
Òåë.0-67-242-37-74.

Ìåðñåäåñ Êàáàí, äèñêè òèòàíîâi,
R16, îðèãiíàëüíi, 4 øò., 6.000 ãðí
Òåë.0-67-491-62-52.
Øèíè “Ãóäiºð”, á/â, êîìïëåêò,
235õ60 R-18, 1.200 ãðí./êîìïëåêò.
Òåë.0-96-790-41-36.

ãðí.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

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.

Ìîñêâè÷, ñòóïèöi,
600 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Äî
ìiêðîàâòîáóñiâ
Ìiñò 35/8, 37/9 îäíîêàòêîâèé,
äâèãóí 2,9, à òàêîæ çàï÷àñòèíè äî
õîäîâî¿. Òåë.0-67-984-82-48.
Ïåæî Åêñïåðò, 2002 ð.â., ôàðêîï,
2.800 ãðí. Òåë.0-96-455-75-11.

Ïiäðåñîðíèêè
ÇIË,
ÌÀÇ,
ïiäðåñîðíèêè, 1.200 ãðí., Óðàë, ãóìà,
1.300 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

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

Iíøi çàï÷àñòèíè
Ìîñêâè÷, ñòóïèöi, 600
Òåë.0-67-242-37-74.
Ôîðä,
ñèäiííÿ,
300
Òåë.0-67-242-37-74.

ãðí.
ãðí.

Êóïëþ

Àâòîêàòàëiçàòîðè,
âæèâàíi,
áàæàíî
öiëi.
Äîðîãî.
Òåë.0-93-688-88-48.
Ïiäøèïíèêè: 205-222, 305-320,
3182120,
697920.
Òåë.0-68-376-21-21.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

Ïåðåòÿæêà àâòîñàëîíiâ: øêiðà
(14.000 ãðí.), àëüêàíòàðà, òêàíèíè.
Òåë.0-96-533-29-85.

Ïîëiðóâàííÿ ôàð, âiä 150
ãðí./ïàðà.
Íèçüêà
öiíà,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-67-995-76-99.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
êâàðòèðíi òà îôiñíi
ïåðå¿çäè, ìiñòî, îáëàñòü.
Âàíòàæíèêè.
Àâòîòðàíñïîðò.
Òåë.0-96-199-87-09.
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.

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

Àâòîìîáiëiðåôðèæåðàòîðè: äî
4 òîíí òà äî 3,5 òîíí.
Íàäàºìî ïîñëóãè
ïåðåâåçåííÿ âàíòàæiâ
ç äîòðèìàííÿì
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó.
Òåë.0-67-309-19-73.
ÇIË-ñàìîñêèä: àñôàëüò, ùåáiíü,
êàìiíü, öåãëà, êåðàìçèò, ïåðåãíié,
÷îðíîçåì. Òåë.0-98-321-79-21.
ÊàìÀÇ (ñàìîñêèä), 12-22 ò, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-67-377-19-94.
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