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Майже вчетверо у березні зросла
захворюваність на COVID-19
по області – епідеміологи

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 14 квітня 2021 р.

Ціна на
електроенергію
не змінилася
Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електричну
енергію для побутових споживачів до 1 травня на рівні
1,68 гривні за кіловат-годину.
«Ми ухвалюємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто
1,68 гривні за кіловат-годину. Державна компанія «Енергоатом» продовжує постачати електроенергію для людей за
пільговою ціною», – зазначив прем'єр-міністр Денис
Шмигаль. Тобто уряд продовжив дію поточного тарифу на
електроенергію ще на місяць.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

ньому госпіталізували 26 хворих, у лютому – 32, то у березні
середня госпіталізація за добу сягнула до 78 осіб. Тим самим
збільшилась зайнятість ліжок в закладах охорони здоров’я, які
визначені для госпіталізації хворих на COVID-19. Так, у січні
відсоток зайнятості ліжок складав 30,6%; у лютому – 43,2%, у
березні – 82,4%. Померли через ускладнення, спричинені
COVID-19, у березні 292 особи, тоді як у лютому – 86 осіб.
Як зазначає Лариса Калінер, підйом захворюваності у березні пов’язують з появою Британського штаму коронавірусу,
циркуляція якого була підтверджена у всіх регіонах України.
Додає, що цей штам характеризується коротким інкубаційним періодом, високим коефіцієнтом контагіозності,
важчим перебігом хвороби та ураженням молодого населення.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Чому подорожчала
соняшникова олія?

Вартість проїзду
в громадському
транспорті
Хмельницького
може зрости
вже у травні
Наприкінці березня Хмельницька міська рада оприлюднила проєкт рішення виконавчого комітету із новою пропонованою вартістю проїзду у громадському транспорті.
Згідно з документом, вартість проїзду в тролейбусі при готівковому розрахунку може зрости до 5,5 гривні (зараз
3,5 гривні), для власників електронного квитка – до
5 гривень. В автобусах (маршрутках також) при готівковому
розрахунку – 8 гривень (зараз 5 гривень до 20:00 та
6 гривень після 20:00), для власників електронного квитка –
7 гривень. Цифри не остаточні й можуть корегуватись.
«Зараз регуляторний акт оприлюднений. Ми приймаємо
пропозиції в паперовому режимі на адресу управління
арапату та зв’язку від мешканців міста. Зазвичай, ми проводили громадські слухання. Хочемо організувати такі обговорення і цього разу, але все буде залежати від епідеміологічної ситуації», – пояснює заступник Хмельницького
міського голови Микола Ваврищук.
Керівник додає, що якщо громада повернеться у «помаранчеву зону», то громадські слухання проведуть, бо у постанові встановлені обмеження щодо кількості людей на
квадратний метр, а це можна забезпечити у великому залі.
Микола Ваврищук каже, про час та місце проведення заходу
повідомлять додатково.

«Будемо уважно слідкувати за ситуацією. У будь-якому
випадку пропозиції хмельничани можуть надсилати до
управління транспорту. Фактично ці звернення можна буде
сприймати як громадські обговорення, бо самі громадські
обговорення, як такі, не є обов’язковою вимогою. Після
цього пропоновані ціни на проїзд розглядатимуть на засіданні виконавчого комітету. Оприлюднені цифри не є остаточними й можуть змінюватись», – розповів заступник
міського голови.
Кінцеву вартість проїзду затвердять члени виконавчого комітету. Коли це станеться точної дати не називають. Однак,
Микола Ваврищук каже, приблизно на середину травня матимемо нову вартість проїзду у громадському транспорті
міста Хмельницького.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Стеж за актуальними новинами:

Місяць, що минув, за словами хмельницьких епідеміологів, «вибухнув» стрімким підйомом захворюваності на
COVID-19: у березні було зареєстровано 16 тисяч 765 лабораторно підтверджених випадків.
Як зазначають в Державній установі «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» це найвищий
рівень захворюваності за весь час епідемії. Як повідомляє
лікар-епідеміолог Лариса Калінер, навіть у «піковий» місяць,
яким донедавна вважався листопад 2020 року, рівень захворюваності був нижчий: тоді зафіксували 13 тисяч 570 випадків.
У порівнянні з лютим захворюваність у березні зросла в
4 рази. В середньому щодоби у березні фіксували 540 випадків, тоді як у лютому – 150.
Також, як свідчать цифри, зросла кількість хворих, яких
госпіталізують до стаціонарів: якщо у січні за добу в серед-

Впродовж останніх місяців українці стикнулися з черговим
зростанням цін на деякі продукти харчування. Серед них –
соняшникова олія. Це викликало нерозуміння у багатьох
громадян, адже наша країна є одним з найбільших світових
експортерів цього продукту. До того ж у деяких ЗМІ почала
з’являтися інформація, що, наприклад, у Польщі ціни на
олію є нижчими, ніж в Україні.

Про зростання цін на світовому ринку
й падіння врожайності
За інформацією Державної служби статистики України,
наприкінці минулого року почалося незначне зниження цін
на соняшникову олію. Однак вже у лютому її вартість знову
почала зростати. Проте з такою ситуацією стикнулися й інші
країни.
Як зазначають представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у світі індекс цін на рослинні олії
зростав впродовж останніх дев’яти місяців. Таким чином
станом на березень вартість соняшникової олії на світовому
ринку досягнула найвищого рівня з часів квітня 2012 року.
Це пов’язано зі зменшенням доступності соняшникового насіння через нижчий за очікуваний рівень врожайності у Чорноморському регіоні, до якого входить й Україна.
Представники Українського клубу аграрного бізнесу зазначають, що Україна експортує понад 90 відсотків виготовленої соняшникової олії. Зокрема, впродовж 2020 року наша
країна продала за кордон 6,9 мільйона тонн цієї олії, що становило 37 відсотків від світового експорту.
«Оскільки Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії, її вартість на внутрішньому ринку залежить
від цін на світових. Крім того, торік в країні зібрали на
14 відсотків соняшникового насіння менше, ніж прогнозувалося. Це у поєднанні зі зростанням попиту на неї спровокувало зростання цін на світовому та внутрішньому
ринках», – розповіла Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу.

Коли зупиниться ріст цін на олію та чи
дешевша вона у Польщі?
Подібної думки дотримується й голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Днями в
радіоефірі він назвав однією з причин зростання цін на олію
неврожай соняшнику, викликаний кліматичними змінами.

«Нині ціни досягли свого максимуму. Тому залишається
питанням, коли вони почнуть знижуватимуся. Конкретну
дату нині назвати важко», – заявив Олексій Дорошенко.
За його словами, щоб зрозуміти, чи не завищена її вартість, було порівняно ціни в українських і польських супермаркетах. Як наслідок представники Асоціації постачальників торговельних мереж встановили, що вони майже одинакові. Проте у деяких торгових мережах Польщі можна
знайти дуже великі знижки – аж до 35 відсотків. Це означає,
що у них літр соняшникової олії можна купити менше, ніж за
40 гривень. Натомість в Україні літр олії коштує 50 і більше
гривень.
«У Польщі більшість продуктів харчування дійсно можна
придбати дешевше, ніж в Україні. На це впливають низка
факторів. Наприклад, у Польщі податок на додану вартість
(ПДВ) закладений у ціни на продукти харчування, складає
п’ять, а в Україні – 20 відсотків. Ще один фактор – конкуренція, –
розповідає Олексій Дорошенко. – Якщо в Україні ринок соняшникової олії близький до монопольного становища, то в
країнах Європи існує досить потужна конкуренція, а місцеві
антимонопольні комітети контролюють ситуацію».

Можливе подорожчання хлібу та яєць
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для
«Громадського радіо» розповів, що впродовж цього року в
Україні можуть підскочити ціни на хліб – орієнтовно на
15-17 відсотків. Це викликано підвищенням вартості зерна
та соняшникової олії, яка є його компонентом.
За словами економіста, торішній неврожай також негативно впливає на вартість кормів для свійських тварин. Відповідно це може викликати зростання цін на м’ясо, молоко,
масло та яйця.
«Орієнтовно 60 відсотків вартості яйця складає комбікорм.
На світовому ринку дуже зросла ціна на кукурудзу, яка і є
комбікормом. Якщо у грудні собівартість яйця становила
1 гривню 70 копійок, то зараз близько 2 гривень 60 копійок.
До цього додається рентабельність виробника, а також –
оптово-збутова надбавка. Це об’єктивні причини», – зазначив Олег Пендзин.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Понад дві сотні маршруток та
автобусів у Хмельницькому
обладнають валідаторами
У хмельницьких тролейбусах уже декілька місяців повноцінно працюють валідатори. Приклавши електронний квиток
до цього спецпристрою автоматично списуються кошти за
проїзд у транспорті. Найближчим часом встановлять валідатори у всіх маршрутках та автобусах.
«Загалом у місті перевезення здійснюють 240 транспортних засобів, як малогабаритних, так і великогабаритних. Усі матимуть валідатор. Наразі маємо зустрітися із
представниками компанії «Герц», яка буде їх встановлювати
та обслуговувати. Після цього знатимемо всі часові рамки їх
появи. Встановлення пристроїв ніяк не впливатиме на вартість проїзду, однак різниця в тарифі за наявності електронного квитка і без нього буде обов’язково», – розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.
За його словами, валідатори у маршрутках та автобусах
будуть дещо іншими на вигляд, ніж в тролейбусі – менші й
знаходитимуться безпосередньо біля водія. Вже сам кермувальник розміщуватиме пристрій так, як йому буде зручно.
«Компанія «Герц», яка перемогла в конкурсі, взяла
зобов'язання встановити валідатори за свій кошт. Місто фінансувати того не буде. Ця річ достатньо дорога. Перевізники самостійно підписують договори із компанією і тоді їм
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Як працюватиме
накопичувальна
система?
«Ми розуміємо, що для того, щоб українці отримували
пенсії у два-три рази вищі, потрібно змінювати систему пенсійного забезпечення, – написав на своїй сторінці у Фейсбук
прем'єр-міністр Денис Шмигаль. – За 30 років в Україні так і
не запустили повноцінну накопичувальну систему, коли
людина протягом трудової діяльності відкладає кошти на
свій особистий пенсійний рахунок. Така система працює в
більшості заможних країн, і таку систему ми вже цього року
плануємо запустити в Україні». А у Мінсоцполітики пояснили, як працюватиме система обов’язкового пенсійного
накопичення.

Як відбувається сьогодні

надають валідатори. Далі перевізники для «Герц» сплачуватимуть кошти за обслуговування терміналу. Якою буде ця
сума, поки не готовий говорити», – додав Микола Васильович.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Зараз люди, які працюють, «скидаються» грошима, а
держава їх виплачує у вигляді пенсії пенсіонерам. Сплачуючи соціальні внески, люди набувають страховий стаж,
який впливає на розмір їхньої майбутньої пенсії, але у свою
власність нічого не отримують. Їхня майбутня пенсія залежатиме від того, скільки внесків сплачуватимуть потім інші
люди, та від того, скільки буде таких людей.

Кому безкоштовно
носитимуть пенсію?
Передбачається, що з 1 вересня виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки
уповноважених банків. Це передбачає постанова Кабміну
«Про додаткові заходи щодо організації виплати й доставки
пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України».
Для цього людині слід обрати банк (серед уповноважених
банків, визначених урядом) і відкрити банківський рахунок.
Якщо цього не зробити, то рахунок відкриють в уповноваженому банку, який визначить Кабмін. Громадяни зможуть у
будь-який момент змінити банк за власним бажанням. Новацію хочуть впровадити вже з вересня.
Проте з цього нововведення будуть і виключення. Як пояснюють в Мінсоцполітики, й надалі безкоштовно доставляти додому ці виплати будуть:
• людям, старшим 80 років;

• людям з інвалідністю І групи;
• особам, які за висновком лікарів не можуть самостійно
себе обслуговувати і потребують стороннього догляду;
• одержувачам державної соціальної допомоги, які не
мають права на пенсію, та допомоги на догляд.
Як і раніше, грошові виплати приноситимуть листоноші.
Але за бажанням люди, які належать до перерахованих категорій, теж можуть отримувати виплати на банківські рахунки.
А ось іншим українцям, які й надалі бажатимуть отримувати пенсії та соцвиплати вдома, потрібно буде укласти
угоду з банком на доставку грошових виплат. Доставку
пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Три завдання і 11 мільйонів гривень:
що планують зробити в аеропорту
Хмельницького до кінця року
8 квітня депутати Хмельницької обласної ради прийняли
зміни до програми розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» і
додали із бюджету області майже 6,5 мільйона гривень.
Як пояснює директор КП «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока, перед підприємством стоїть три головних завдання до кінця цього року.
«Сьогодні депутати виділили з обласного бюджету 6 мільйонів 497 тисяч гривень. Це дасть можливість завершити
розробку проєктно-кошторисної документації (ПКД) на реконструкцію аеродрому, провести експертизу цієї ПКД і
отримати висновок з ОВД (оцінка впливу на довкілля – авт).
Також ці кошти необхідні для проведення експертизи злітнопосадкової смуги та для поточних робіт, щоб відновити перевезення вантажів, як для великого, так і для малого та середнього бізнесу. Це головні завдання, які стоять перед
нами на 2021 рік», – пояснив Валерій Сорока і додав, що
загалом ПКД коштує 9 мільйонів 930 тисяч, оцінка впливу на
довкілля коштує трохи більше одного мільйона гривень і
900 тисяч гривень експертиза.
Для того, щоб виконати усі необхідні роботи, частину
коштів додадуть із бюджету Хмельницької громади. У цьому
запевнив заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. Він зазначив, що є домовленість із
Хмельницькою міською радою, щодо виділення 4,6 мільйона
гривень із міського бюджету.
Щодо термінів, то перевезення вантажів попередньо, за
словами Валерія Сороки, планують відновити до липнячервня, а проєктно-кошторисну документацію зробити до
вересня-жовтня цього року.
«Ми вже зробили дуже багато роботи за останні декілька
років для відновлення нашого аеропорту. За минулі три з половиною роки, спільно з обласною радою і прокуратурою,

Стеж за актуальними новинами:

нам вдалося відсудити дев’ять земельних ділянок, що дало
можливість розробити проєкт землеустрою і вже невдовзі ми
отримаємо кадастровий номер на ці ділянки. Також вдалося
отримати майно Украероруху на загальну суму 20,5 мільйона
гривень, що дало можливість відновити електропостачання
на території аеропорту. У 2018 році вдалося погасити усі заборгованості, а це майже 6,3 мільйона гривень. За останніх
три роки підприємство не має заборгованості», – переконує
Валерій Сорока.
За його словами, ще не маючи великих можливостей,
КП «Аеропорт Хмельницький» потроху заробляє кошти і
якщо у 2017 році підприємство мало дохід у розмірі 17,5
тисяч гривень, то у минулому, 2020 році – вже 706 тисяч
гривень. У разі відновлення вантажних перевезень, за
словами Валерія Сороки, підприємство матиме можливість
заробляти додаткові кошти, а завершення розробки проєктно-кошторисної документації дозволить включити аеропорт до Державної програми фінансування.
https://ye.ua/
Алла СОБКО

Частина податків – власність людини

У Мінсоцполітики пояснили, як має працювати накопичувальна система. Законодавці пропонують, щоб частина
внесків одразу надходила у власність людини, тобто на її
особистий рахунок у накопичувальному фонді. Причому
особа сама обиратиме, в якому фонді накопичувати, може
змінити його у будь-який час. Ці накопичення можна залишити у спадок і навіть скористатися ними у критичних випадках, наприклад, для лікування. Передбачається, що
держава перенаправлятиме частину сплачених податків та
зборів на особистий рахунок людини в тому фонді, який
вона визначить. Так, з податків, сплачених людиною, пропонується спрямовувати на накопичення частку 2% від
зарплати. Додатково внески в розмірі 2% від зарплати перенаправлятимуться людині з сум єдиного соціального внеску,
які за неї сплатив роботодавець.
У подальшому внески планують збільшувати, щоб разом
солідарна та накопичувальна пенсії забезпечували гідний
рівень життя. До речі, ці пенсійні накопичення вкладатимуться в економіку країни. Планується, що це будуть державні цінні папери, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в банках, банківські метали, нерухомість, земля тощо.
Накопичувальний пенсійний фонд можна буде обрати з
переліку, який оприлюднить Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. А для тих, хто на початку роботи
системи не визначиться з вибором, уряд створить фонд «за
замовчуванням», який працюватиме за однаковими правилами з усіма іншими.
Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до
солідарної. За власним бажанням почати отримувати накопичувальну пенсію можна пізніше, ніж солідарну. Виплати з
накопичувальної системи можуть бути довічними, одноразовими та на визначений строк. Якщо коштів накопичиться
мало, тобто недостатньо для довічної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму, то їх можна буде забрати одноразово
або докласти необхідну суму для довічної пенсії.
В окремих ситуаціях пенсійні накопичення можна буде використати до виходу на пенсію.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.
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Сезон кліщів стартував: що
робити, якщо виявили на тілі укус

067-38-38-001 (автопередзвон), 14 квітня 2021 р.

Як уберегтися від укусів кліщів

Кожного року із настанням тепла починають активізовуватися кліщі. Присмоктуючись до тіла, вони можуть передавати людині інфекційні захворювання. Одне з них –
хвороба Лайма, або інша назва – болеріоз. Зазвичай, період
активності кліщів розпочинається у квітні, а піковий період
припадає на травень-червень. Хоча трапляються поодинокі
випадки й раніше.
Цьогоріч через прохолодну весну сезон кліщів на Хмельниччині розпочався дещо пізніше. Однак, не зважаючи на
невелику кількість теплих днів, в області вже є перші жертви
укусів цих тварин. Як розповів завідувач відділення особливо небезпечних інфекцій держустанови «Хмельницький
обласний лабораторний центр МОЗ України» Віталій
Овчарук, з початку року зафіксовано п’ять звернень жителів
області через укуси кліщів. Після дослідження в лабораторії
виявилося, що два з них були інфіковані болеріозом.
«У травні–червні, а потім знову в серпні–жовтні кліщі особливо небезпечні. В цей час у них період розмноження і вони
значно активізовуються. Через це їм потрібно напитися крові
з тварин або людей, – зазначив Віталій Володимирович. –
Кліщі можуть бути переносниками збудників захворювань,
які потрапляють в організм під час присмоктування. Зокрема, болеріозу. Протягом минулого року ним було інфіковано понад 53% кліщів, які були передані на дослідження.
Загалом за рік у лабораторії перевірили 336 кліщів, з них
179 мали позитивні результати».

• Для прогулянки подбайте про відповідне вбрання: закрите взуття й одяг, головний убір.
• Для захисту скористайтеся спеціальним аерозолем, що
відлякує кліщів.
• На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та
не заходьте в траву. Звільніть від хмизу місце для привалів.
• Ретельно оглядайте себе та своїх близьких кожних дві
години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо:
тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.
• Одразу після повернення додому ще раз огляньте
близьких, дітей і себе.
• Удома виперіть і попрасуйте одяг і речі, якими користувалися на прогулянці.
• Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його
також слід оглянути на наявність кліщів.
Торік 32 мешканці області захворіли на хворобу Лайма.
Зазвичай занедужують частіше ті, хто легковажно поставився до укусу.
Щоб виявити можливе інфікування, видаленого кліща необхідно віднести в лабораторію на дослідження, а вже після
цього лікар приймає відповідне рішення щодо обстеження
та можливе лікування постраждалого.
Крім того, бувають випадки, що людина вчасно не побачила присмоктування кліща, або не змогла його зняти та
доставити на дослідження. В таких випадках постраждалим
проводиться аналіз сироватки крові та наявність імуноглобулінів M та G, які свідчать про інфікованість та давність інфікування. Цей метод дає можливість виявити захворювання
ще до появи клінічних проявів і відповідно змінити терміни
та інтенсивність лікування.
Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я, кліщ
може триматися на тілі людини або тварини до 12 днів. Дорослих кліщів найчастіше помічають через 2–3 дні. У цей
час на місці укусу з’являються припухлість, свербіж та почервоніння. Водночас сам кліщ збільшується в розмірах.

Якщо виявили на тілі кліща

У випадку, якщо кліщ присмоктався до вас, варто негайно
звернутися у травмпункт. Там вам допоможуть його витягнути, запропонують відправити кліща на дослідження та
проконсультують щодо подальших дій.
Якщо ж поблизу немає травпункту і лікаря, який вам би
допоміг, кліща потрібно акуратно викрутити обертальними
рухами пінцетом або через марлю. Місце укусу треба продезінфікувати. Водночас у Центрі громадського здоров’я застерігають: кліща не треба тиснути та виривати, не заливати
олією або спиртом.
Після видалення кліща треба віднести в лабораторію.
Таке дослідження проводять у лабораторії Хмельницького
обласного лабораторного центру за адресою: Хмельницький, вулиця Храновського, 12 (неподалік автостанції
№5). Жителі інших районів області можуть віднести тварину
на перевірку до найближчого територіального підрозділу лабораторного центру.
«Для дослідження кліщ має залишатися живим. Його потрібно обережно видалити, не роздавивши та помістити в
ємність, поклавши туди вологу вату чи марлю. Якщо не
можливо одразу передати тварину на дослідження, в ємність також покласти декілька листків зелені і таким чином
кліщ може залишатися кілька днів», – додає Віталій Овчарук.
Довідково: Хвороба Лайма небезпечне захворювання,
при якому насамперед вражається серце, нервова система
та опорно-руховий апарат. Якщо вчасно не пройти курс
лікування, то хвороба може призвести до серйозних наслідків. Ознаками хвороби є головний біль, підвищення
температури тіла, нудота, безсоння, рідше – сонливість,
запаморочення, болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. Пізніше на
тілі можуть з’являтись почервоніння. При відсутності лікування захворювання може призвести до ускладнень з
боку вказаних органів.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

Чому болять суглоби та що робити:
поради лікаря
За статистикою, в Україні проблеми з суглобами мають
близько 40 відсотків людей. Колінний суглоб – один з найбільших і найскладніших. Він здатен витримувати величезні
навантаження – на нього «тисне» вага тіла, а при виконанні
рухів навантаження зростає у багато разів. Тому саме він
дуже часто травмується або страждає від різних патологій.
Про захворювання колінного суглоба, профілактику та
методи лікування розповідає ортопед-травматолог обласної
лікарні Ігор Курило.
– Ігоре Івановичу, чому колінний суглоб частіше, ніж
інші, травмується та хворіє?
– Колінний суглоб – один з найбільших і найскладніших.
Його особливість у тому, що він постійно перебуває під навантаженням, виконує рухи згинання, розгинання, обертання. Рухові функції забезпечуються завдяки м'язам,
зв'язкам та сухожиллям. Складна анатомія й підвищене навантаження обумовлюють високу частоту його травмувань
та захворювань.

– Які причини призводять до захворювань суглоба?
– Їх доволі багато. Серед основних можна виділити
травми, запальні процеси, інфекційні захворювання, дегенеративні зміни у суглобі та прилеглих м'яких тканинах, порушення обміну речовин, генетичну схильність, аутоімунні захворювання, вікові зміни. Сприяють розвитку проблем із суглобами переохолодження, зайва вага, важкі фізичні навантаження, цукровий діабет.
– Які найпоширеніші захворювання колінного суглоба?
– У молодих людей – травми, як правило – ушкодження
меніска, хрестоподібних зв'язок, які розташовані безпосередньо у суглобі. Рідше – защемлення синовіальної оболонки, рубці синовіальної оболонки тощо. А в людей
старшого віку – дегенеративні зміни, які стаються через зношення хряща.
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– Як захистити хрящ від зношення?
– До групи ризику належать люди, які мають запальні захворювання суглобів, спадкову схильність (батьки хворіли
на ревматизм, поліартрит), у кого робота пов’язана з великим навантаженням на суглоби ніг. Таким людям потрібно
постійно займатися профілактикою – проходити курс санаторно-курортного лікування, приймати хондропротектори,
займатися лікувальною фізкультурою. Однак усе це – після
консультації з лікарем. Пам'ятайте, що профілактика завжди
якісніша й дешевша, ніж лікування.
– Які перші симптоми хвороб колінних суглобів?
– Насамперед – біль при фізичному навантаженні. Також
може турбувати хрускіт чи клацання в коліні. Тоді потрібно
звернутися до сімейного лікаря.
– Які обстеження потрібні для діагностики?
– Крім огляду, загальні аналізи, за необхідності – рентген
чи ультразвукове обстеження.
– Сьогодні існують сучасні методи діагностики –
комп'ютерна, магнітно-резонансна томографія. Чи
варто при проблемах із суглобами застосовувати ці
методи?
– Так, це досить інформативні діагностичні методи. Проте на
них має скеровувати вузький спеціаліст. Тобто сімейний лікар
може скерувати пацієнта до вузького фахівця, і вже він за потреби призначає додаткову діагностику. Самостійно не варто
робити таку діагностику. По-перше, це недешево. По-друге,
при комп'ютерній томографії ви ще й отримаєте негативне
опромінення. Тому прислухайтеся до порад свого лікаря.
– Від болю у хребті чи суглобах ми зазвичай рятуємося за допомогою розрекламованих мазей чи гелю.
– Місцеві засоби мають право на існування. Якщо немає
алергічної реакції, то вони не шкідливі, мають знеболювальну дію, ефект зігрівання. Але лише з допомогою гелю чи
мазі вилікувати хворобу не можна. Їх застосовують у комплексному лікуванні. Справді, деколи після застосування
гелю стає легше, зникає біль, і людина думає, що хвороба
відступила. Проте згодом болі повертаються, але їхня інтенсивність вже більша.
– А що скажете про народні методи, фізіотерапію?
– Народна медицина у комплексному лікуванні досить помічна. Також вона може дати позитивний результат при незначних травмах. Фізіотерапія – потужний метод лікування,
але, знову ж таки, у комплексному лікуванні.
– Що включає комплексне лікування захворювань суглобів, і зокрема колінного?
– Медикаментозне лікування – прийом нестероїдних протизапальних препаратів, хондропротекторів. Також застосо-

вуються фізіотерапевтичні методи, лікувальна фізкультура.
Ефективні внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової кислоти.
У поєднанні з іншими методами часто вдається зупинити
руйнівний процес у суглобі. Хороший результат дає плазмотерапія. При цьому лікар вводить у суглоб збагачений препарат крові пацієнта, після чого повертається рухливість і
відновлюється хрящова тканина. Якщо ці методи не допомагають, виконується артроскопія – діагностична та лікувальна малоінвазивна операція. При артроскопії через невеличкі розрізи (3-4 мм) в суглоб вводиться маленька
камера, і лікар бачить на екрані, в якому стані внутрішньосуглобові структури, де зона ушкодження хряща, де розірвані
меніски чи зв'язка. Так само через невеликі розрізи в суглоб
вводяться інструменти й виконуються маніпуляції – таким
чином можна видалити пошкоджений меніск, зачистити
хрящ тощо. Перевага цієї операції й тому, що немає великих
розрізів, тому зменшується післяопераційний період. Вже
через два-три дні людина може ходити, а через 10-12 днів
повертатися до звичайного ритму життя. У занедбаних випадках доводиться виконувати звичайні хірургічні втручання
або навіть операцію із заміни суглоба на штучний.
– Якщо почати лікування на початковій стадії захворювання, то процес дегенеративних змін можна зупинити?
– Справді, процес руйнації суглоба можна зупинити на
досить тривалий час. І якщо дотримуватися порад лікаря,
усунути усі шкідливі чинники, то можна на багато років
забути про хворобу.
– Що корисно для суглобів?
– Корисний рух. Звісно, якщо ви вже маєте хвороби суглобів, то проконсультуйтеся з лікарем, які навантаження
потрібні саме вам. Добре займатися плаванням, ходьбою,
бігом, їздити на велосипеді. Важливе здорове харчування –
більше вживайте продуктів рослинного походження, молочних продуктів. А ось додатково приймати вітаміни чи
кальцій потрібно лише за призначенням лікаря і після відповідних аналізів. Щоб переконатися, чи потрібен вашим
кісткам кальцій, варто визначити щільність кісткової тканини –
виконати таке обстеження як денситометрія. А загалом
пам'ятайте, що рух – це життя. І якби ми змолоду щодня проходили по три кілометри, то й мали б менше проблем із суглобами у старшому віці.
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».

Від яких продуктів варто відмовитися
Чим старшими ми стаємо, тим важливіше для нашого
здоров’я виявляється правильне харчування. Уповільнення
метаболізму, труднощі з виробленням певних речовин і гормонів – все це вимагає більш усвідомленого ставлення до
того, що ми їмо. І особливо важливо переходити до здорових харчових звичок після 50-ти років. У цей час багато
жінок проходять через менопаузу, стикаються з втратою
естрогену, який підтримував важливі функції нашого організму, в тому числі здоров’я серцево-судинної системи, а
також «вимиванням» кальцію і втратою м’язової маси. Ось
деякі продукти, які в цьому віці варто їсти якомога
рідше, а найкраще – зовсім від них відмовитися.

Продукти з обробленого м’яса

юється без жиру і вітаміну Д, якого багато в цільному молоці
і продуктах з нього, але практично немає в знежирених. Так
що вибирайте правильно!

Пакетовані соки і готові смузі
Дві склянки соку щодня – прямий шлях до кардіології. На
жаль, це не жарт: регулярне вживання фруктових соків підвищує ризик розвитку хвороб серця вдвічі: в соках багато
фруктового цукру і немає клітковини, яка допомогла б стабілізувати рівень глюкози в крові. Що ж стосується смузі, то
варто вибирати тільки ті, що ви приготували самостійно: в
готові занадто часто додають підсолоджувачі або сіль і інші
підсилювачі смаку, які негативно впливають на здоров’я.

МИСТЕЦТВО БУТИ ЗДОРОВИМ
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Серцева
недостатність
має певні
ознаки

Ковбаси, сосиски, копчене і в’ялене м’ясо,
шинка – чим менше ви будете цього їсти, тим
краще. Крім того, що ці продукти офіційно визнані канцерогенами (їх вживання істотно підвищує ризик раку кишківника), в них багато
натрію і трансжирів, а все це дуже небезпечно
для здоров’я серця, судин і органів травної
системи.

«Злакові» батончики
На жаль, цей, на перший
погляд, здоровий і навіть
корисний перекус на ділі
обертається зайвою порцією цукру, шоколадної
глазурі і солодкого
сиропу, який викликає
непотрібний
сплеск
цукру в крові і підвищує
ризик розвитку діабету.

Солодкі кавові напої

Знежирені
молочні
продукти

Після 50-ти років ми потребуємо більше кальцію: під час менопаузи він активно втрачається, а накопичувати майже не виходить. Найпростіше отримувати
кальцій з молочних продуктів – це знають всі. А ось чого
багато хто не знає, так це того, що кальцій майже не засво-

Гречка та
насіння кропу
допомагають при
панкреатиті

Корисні напої
для здоров'я і
фігури

Якщо часто болить підшлункова залоза, це може бути
свідченням розвитку панкреатиту. Симптоми: біль під
правою лопаткою по обидва боки; пронос; хворобливе газоутворення в животі й посилений метеоризм; постійні відрижки; тривала нудота. До медикаментозного лікування, яке
призначає лікар, застосовують і народні методи.
Насіння кропу. Для приготування ліків потрібно 1 ч. л. насіння залити 200 мл окропу. Залишити настоюватися годину. Потім процідити й пити протягом дня по одному ковтку за раз.
Вівсяна каша. Це ефективний метод лікування панкреатиту й оздоровлення підшлункової залози. Потрібно їсти
вівсянку, зварену на воді. Але в
страву не можна додавати ані
масло, ані сіль, ані будь-які
фрукти чи мед. Вживати слід
щодня протягом тижня.
Лимон, петрушка, часник.
Суміш помічна при болях у
підшлунковій залозі. Для її приготування знадобляться: 3 лимони,
100 г часнику (приблизно 3 головки),
100 г петрушки. Перемолоти всі інгредієнти в блендері до утворення однорідної
маси. Потім перекласти в скляну ємність та зберігати в холодильнику. Тричі на день за 15 хвилин до
їди вживати по 1 ч. л. Курс лікування – до 3-х місяців.
Потім необхідна перерва до 2-х місяців.
Гречана дієта. Курс лікування складається зі щоденного
вживання гречки на кефірі двічі на день протягом 10-ти днів.
Потрібно залити склянку промитої гречаної крупи. Залишити
настоюватися на ніч. Споживати цю кашу потрібно на сніданок і вечерю, розділивши порцію на дві рівні частини.
Після 10-денного курсу зробити перерву такої ж тривалості.
Потім курс повторюють. За декілька днів уже відчувається
полегшення.
Підготувала Марта КВІТУЧА.

Стеж за актуальними новинами:

Лате, капучино, фрапучино та інші
напої на основі кави – якими б смачними
вони не були, краще триматися від них
подалі. Тому що насправді це зовсім не
чашечка кави, а справжня калорійна
бомба. Крім того, солодкі сиропи, які в
них часто додають для аромату, нерідко
містять штучні підсолоджувачі, які підвищують ризик розвитку небезпечних хвороб, в тому числі діабету другого типу і деяких видів раку.
Підготувала Тетяна ЄРМОЛАЄВА.

За дослідженнями, найголовніший ворог стрункості – солодкі газовані напої. Тому у багатьох країнах законодавчо
регулюють кількість цукру в напоях. Отже, якщо ви стежите
за фігурою і не бажаєте гладшати, то скорочуйте вживання
таких напоїв, віддаючи перевагу звичайній або газованій
воді. У неї можна додати кілька крапель лимонного соку, а
для солодкості – трохи меду. Дуже корисні натуральні морси
і компоти. Якщо додати в морс виноград, а в компот – родзинки і декілька фініків, то можна цілком обійтися без цукру.
Для тих, хто хоче скинути вагу, найкращий напій – зелений
чай з лимоном. Його можна пити і гарячим, і холодним. У
чая і лимона є унікальні властивості, які разом тільки посилюються. Зелений чай багатий антиоксидантами, багато їх й
в лимоні. До того ж він містить вітамін С і ефірні олії. Чай з
лимоном допоможе поліпшити травлення, зміцнити імунітет
та запустити процес спалювання жиру. Крім того, чай з лимоном допомагає довше зберегти відчуття ситості, а це
дуже важливо для тих, хто дотримується суворої дієти. Але
пам’ятайте, що пити зелений чай потрібно без цукру.
Підготувала Тетяна ЄРМОЛАЄВА.

Серцева недостатність – це стан, за якого серце не може
працювати ефективно, як раніше, і крові, яку воно перекачує, замало для повноцінного функціонування організму.
Як і з будь-яким серйозним захворюванням, серцеву недостатність важливо виявити якомога раніше, щоб швидше
почати лікування. Ось перелік «тихих» ознак, які можуть попереджати про те, що розвивається хвороба.
Задишка. За наявності серцевої недостатності кровопостачання внутрішніх органів знижується, і їм стає важче працювати. Одними з перших проблему «помічають» легені,
тому і є задишка, навіть при найменшому фізичному навантаженні. Якщо ви раптово помітили у себе щось подібне, якнайшвидше зверніться до лікаря.
Набряки. При серцевій недостатності погіршується
робота нирок, які не можуть впоратися з «утилізацією» солі
й рідини, і тіло відповідає набряками, які найчастіше утворюються на ступнях і щиколотках. Звичне взуття стає тісним, а
резинки шкарпеток залишають відбитки на шкірі.
Кашель і хрипи у легенях. Кашель, який посилюється у
положенні лежачи і вночі – це дуже серйозна ознака, помітивши яку, потрібно одразу звернутися до лікаря. Річ у тім,
що за наявності серцевої недостатності у легенях іноді накопичується рідина, яка може призвести до їхнього набряку.
А це небезпечно!
Втома. Запаморочення після підйому сходами, втома
після легкого прибирання – не поспішайте списувати ці
симптоми на вік або навантаження. Це також може бути
ознакою серцевої недостатності. Воно не в змозі перекачувати достатньо крові для нормальної роботи життєво важливих органів, тому ми відчуваємо швидку стомлюваність.
Тож обов'язково зверніться до лікаря, якщо виконувати повсякденні справи стало важче, ніж раніше.
Проблеми з травленням. Зниження апетиту, відчуття
нудоти, розлад шлунку – все це може відбуватися через те,
що органи травної системи не забезпечуються кров'ю у достатній мірі. І це ознака серцевої недостатності, що розвивається.
Прискорений пульс. Частота пульсу – це один з трьох
найважливіших параметрів (поряд з кров'яним тиском і
рівнем цукру), які важливо постійно контролювати, щоб зберігати здоров'я серцево-судинної системи. Постійно прискорений пульс свідчить про те, що серце відчуває підвищене
навантаження.
Обов’язково при таких симптомах зверніться до кардіолога!
Підготувала Марта КВІТУЧА.

Сторінку
підготовлено
за матеріалами

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

або на сайті simeyna.ye.ua.
Відділ передплати та реалізації:
тел. 067-381-58-50
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у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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Якби у вас був вибір, якого працівника найняти, кому б ви
надали перевагу? Відповідальному та сумлінному, але
оплата його послуг також була б пристойна (а як інакше?),
чи менш відповідальному і старанному, але який працював
би за меншу зарплату? Цілком логічно пропустити, що
краще найняти відповідального працівника, який коштує на
ринку праці дорожче, проте й користі для компанії приносить
значно більше.
Але як виокремити такого співробітника серед усіх своїх
підлеглих?

Які якості притаманні
відповідальному працівнику?

Відповідальність
Звісно ж, відповідальність. Це означає, що такий працівник відповідає за свої слова. Якщо пообіцяв щось
зробити, обов’язково це зробить. Ви доручаєте йому
важливу справу й забуваєте про неї, а в означений термін
виявляється, що робота виконана навіть краще, ніж ви
думали спочатку.
Так, бувають різні ситуації в житті. Може трапитися несподіванка, і доволі неприємна, що порушить звичний хід подій.
Але навіть в такому випадку відповідальний працівник не
буде замовчувати ситуацію, а чесно у всьому зізнається:
мовляв, трапилося те і те, тому роботу вчасно виконати не
вдасться. А так повестися, погодьтеся, не кожна людина
зможе.

Такий працівник нічого не забуває
І не тому, що він має якісь неймовірні здібності до
запам’ятовування, ні. А тому, що він не лінується все записувати. В нього завжди під рукою записник або, як варіант,
– додатки в смартфоні, у яких все розписано та розплановано на тижні, а то й місяці вперед.
І взагалі, це прекрасна звичка – усе записувати. І свої
справи, і плани, і мрії, і свої думки та переживання. Ось чому
деякі працівники такі відповідальні: вони не лінуються записувати отримані доручення, розписувати поетапно виконання робочих завдань тощо. Звичка записувати – дисциплінує, а з дисципліною компетентні працівники ідуть плічо-пліч.

«Робити якісно – це робити так навіть
тоді, коли ніхто на вас не дивиться»
Це слова Генрі Форда з його автобіографії «Моє життя і
робота», яка, до речі, заслуговує на вдумливе прочитання.

Краще найняти відповідального працівника, який коштує на ринку праці
дорожче, проте й користі для компанії приносить значно більше.
Видатний американський автомобілебудівник і винахідник
знав, що каже, бо зумів піднятися від простого працівника до
нечуваних вершин, заснувавши автомобільну компанію, яка
з першого робочого дня поставила за ціль не просто виготовляти автомобілі, а виготовляти їх якісно. Якість як результат копіткої і вдумливої роботи завжди значилася у
списку пріоритетів Генрі Форда.
Тому відповідальні працівники виконують робочі завдання
якісно навіть тоді, коли їх ніхто не контролює. Це окремий

вид людей, для яких робити справу якісно – це не порожні
слова, а важливий критерій їхньої діяльності.
Сподіваємось, ви отримали відповідь на питання, чому
краще найняти на роботу відповідального працівника, але й
за пристойну оплату, ніж погоджуватися на менш компетентного працівника, знаючи наперед, що він не настільки
якісно даватиме раду покладеним на нього обов’язкам.
https://jobs.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Популярні професії в Україні на наступні 10 років

Національне агентство кваліфікацій опублікувало 30 найбільш затребуваних спеціальностей майбутнього. Цікаво,
що більшість затребуваних українців буде працювати в інтернеті, а попитом користуватимуться вчителі та коучі.

Професії, які будуть популярні в
Україні через 10 років:
1. Розробник програмного забезпечення. Адже це люди,
які створюють нові системи для автоматизації процесів.
2. Професіонал в роботі з клієнтами. Ця професія стає
все актуальнішою. А робота такого професіонала полягає в
наданні необхідної допомоги клієнту, коли купується певний
товар або послуга.
3. Розробник інтернет-контенту. Це людина, які наповнює змістом інтернет.
4. Онлайн-учитель. У професіях майбутнього прослідковується тенденція до навчання в інтернеті. І вчителі почали
помічати потенціал онлайн-класу.
5. Коуч-тренер – це людина-ментор, яка допомагає іншим
людям просуватися в різних сферах їхнього життя, особливо
в професійній кар’єрі.
6. Фітнес-тренер. Зараз соціальні медіа мають все
більший вплив на імідж тіла, тож попит на людей, які хочуть
займатися щодня спортом, буде зростати.
7. Спеціаліст з цифрового маркетингу. Це професійний

Стеж за актуальними новинами:

продавець товарів і послуг через рекламу в соцмережах.
8. Аналітик Big Data. Це фахівець, який аналізує всі дані,
що надходять з системи або циркулюють в інтернеті.
9. Менеджер (управитель) спільноти. Цей професіонал
відповідає за спілкування з клієнтами та спільнотами навколо компанії.
10. Інженер-еколог. Основна відповідальність цієї людини –
робота з технологіями та навколишнім середовищем.
11. Інженер лікарні. Такі спеціалісти мають збирати й застосовувати всі технології, які вважаються необхідними для
вирішення різних проблем в лікарнях.
12. Фахівець з кібербезпеки. Це фахівець із захисту даних
в інтернеті.
13. Менеджер з утилізації відходів. У сучасному світі стає
популярним захист навколишнього середовища. А цей
управлінець повинен дивитися на проблеми екології поіншому, створюючи нові проєкти та рішення для утилізації
сміття.
14. 3D-архітектор та інженер. Це професіонал, який в
інженерному секторі чи архітектурі створює простір в
форматі 3D.
15. Розробник смарт-пристроїв. Такими пристроями є
окуляри, лінзи, годинники та інші пристрої з певною технологією, яка полегшує життя людей.
16. Консультант з іміджу. Як і тренери з фізичної активності,
імідж-консультанти надають людям поради, як добре виглядати.

17. Менеджер (управитель) з інновацій. Цей фахівець
буде відповідальним за переосмислення стратегії компанії в
її основному бізнесі або в якійсь конкретній області.
18. Інженер-генетик. Одним із його завдань є виявлення
ряду спадкових патологій задовго до появи клінічних симптомів.
19. Фахівець з підвищення кваліфікації персоналу. Необхідно виявляти та впливати на сильні та слабкі сторони
людей, тож професія цього фахівця має допомагати стати
працівникам кращими у своїй сфері.
20. Внутрішній торговельний представник. Зараз
клієнти мають набагато більше можливостей, а тому компанії будуть звертатися до клієнтів тільки тоді, коли вони
проявлять інтерес до товару.
21. Фахівець з електронної комерції. Це буде окремий
фахівець, який спеціалізуватиметься на продажі в мережі.
22. Психотерапевт. Професії психолога, психотерапевта
та психіатра стануть ще популярнішими, адже ці люди забезпечують психічне здоров’я інших.
23. Професіонал з відновлюваної та альтернативної
енергетики.
24. Фінансовий менеджер (управитель).
25. Персональний онлайн-доглядач – це професіонал,
якого найняли для проведення часу з літніми клієнтами
через інтернет-платформу.
26. Аналітик квантового машинного навчання. Ця
людина відповідає за дослідження і розробку передових
рішень для збільшення швидкості і продуктивності системних алгоритмів.
27. Менеджер (управитель) платного трафіку. Цей працівник грає основну роль в будь-якому бізнесі. Його робота –
створення і управління платними медіа-кампаніями, такими
як Google та Facebook.
28. Аналітик соціальних мереж. Зазначені фахівці планують, створюють і аналізують повідомлення в профілі соціальних мереж. Отже, подібно до менеджерів платного
трафіку, попит на цю професію зростатиме.
29. Веб-розробник. Веб-розробники несуть відповідальність за проєктування та управління сайтами.
30. UX-дизайнер. Створення простих і приємних у використанні продуктів (цифрових або фізичних).
https://hrliga.com/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Розвінчуємо 7 міфів
про сучасні кухні
Всі ми воліємо жити в надійному та безпечному оточенні,
в якому відчуваємо себе комфортно. А навколо всього
нового зазвичай утворюється безліч чуток і фактів, які суперечать один одному. Це стосується і кухонних новинок,
особливо фасадів з незвичайних матеріалів і технологій їх
використання.
1. Скляні фасади дуже крихкі
Скляні фасади – це так красиво! Ефект глибини, глянцева,
майже дзеркальна поверхня і відчуття нескінченної чистоти
зроблять кухню візуально просторіше та світліше. І все-таки
скло багатьом здається невідповідним матеріалом для
кухні, адже воно може тріснути, подряпатися, а ще воно
важке, значить, потребує складних і дорогих кріплень. Але
що робити, якщо все одно хочеться мати скляну кухню?
Склоламінат, з якого складаються сучасні фасади, це інноваційний матеріал – в десять разів міцніше і в два рази
легше, ніж скло. Зовні його не відрізнити від справжнього
скла, при цьому товщина деяких фасадів складає всього
20 міліметрів. А вже скільки варіантів покриттів і яка палітра!
2. Дзеркалам на кухні робити нічого
До речі, про покриття. Останнім часом дзеркальні поверхні на кухні стають все більш популярними. І все більше

Склоламінат, з якого складаються сучасні фасади,
це інноваційний матеріал – в десять разів
міцніше і в два рази легше, ніж скло.
скептиків роблять ставки: скільки ж днів або навіть годин витримають такі фасади до фатального удару? Поспішаємо їх
розчарувати: рахунок йде на довгі роки! Рішення – полімерне дзеркало, створене спеціально для меблевої промисловості та оздоблення інтер'єрів.
Зовні матеріал схожий на справжнє дзеркало. Його інноваційна формула компенсує недоліки натурального скла за-

вдяки властивостям термопластичного ламінату. Фасади
вийдуть дійсно дзеркальними, при цьому міцними, легкими
та стійкими до механічних впливів. До речі, це можуть бути
не тільки фасади, але і, наприклад, дзеркальний кухонний
фартух – теж дуже стильне й сучасне рішення.
3. Сучасні кухні виглядають ненатурально
Виробникам кухонних фасадів доводиться знаходити рішення, які влаштують і любителів сучасного мінімалізму, і
шанувальників класики. Повинні бути фасади й для тих, хто
шукає щось середнє між цими варіантами. З одного боку,
приємно бути в тренді, а з іншого – так хочеться на кухні відчувати теплоту натурального дерева. А всі ці сучасні однотонні фасади здаються нудними й неприродними.
Сучасні виробники знайшли компроміс, який примирить

любителів класики та сучасності. Це склоламінат із імітацією
кам'яних і дерев'яних малюнків, при цьому завдяки глянсовому покриттю зберігається відчуття глибини декору.
Шляхетна дерев'яна текстура під склом виглядає дуже незвично, так що найоригінальніша кухня буде вам забезпечена.
4. Фасади з МДФ низької якості і дешево виглядають
Є такий стереотип, що натуральні матеріали для меблів –
добре, а ненатуральні – погано. І це буде справедливо, якщо
мова йде про підробки, створені без стандартів якості, лише
для здешевлення. І все ж багато хто побоюється низької
якості, ледь почувши, що кухонні фасади складаються не з
масиву дерева, а з МДФ. По-перше, в основі МДФ все-таки
лежить дерево. По-друге, сучасні технології дозволяють
цьому матеріалу бути не менш міцним, екологічним і якісним,
ніж натуральне дерево. А іноді кухонні фасади з МДФ навіть
дорожче дерев'яних і зберігають первозданний вигляд
довше.
Фасади, в основі яких якраз МДФ, вже давно користуються
великою популярністю у найвимогливіших замовників.
Фасади можуть бути глянцеві й матові, за ними легко до-
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глядати, а завдяки кромці з полімерним функціональним
шаром вони стійкі до вологи й пари, їх поверхня має УФзахист, а значить, колір не потьмяніє і не вигорить. Так що
розкішний зовнішній вигляд фасадів і їх довговічність вас
приємно здивують.
5. Всі сучасні фасади – гладкі
Здається, що сучасна кухня – це тільки глянцеві однотонні
фасади, які виглядають, немов моноліт. Це дуже модне рішення, але далеко не єдине. Обсяг і незвичайна фактура
поверхні – тренд, який в найближчі роки стане тільки популярнішим. І звичайно, кухонних фасадів він теж торкнувся.
Правда, зазвичай для отримання фактурних поверхонь в
меблевому виробництві використовуються фрезеровані
листи МДФ. Це досить затратно, і стійкість до пошкоджень у
таких фасадів буде невисока. Добре, що зовсім недавно
з'явився новий продукт – структурний ламінат. Це безпечний
деревно-полімерний композит, який поставляється в готовому вигляді і має модну хвилясту поверхню з 3D-ефектом.
Така кухня вразить з першого погляду і прослужить дуже
довго.
6. Всі сучасні кухні – глянцеві

Глянцевий блиск дзеркальних або майже дзеркальних поверхонь – в тренді, і саме такі фасади подобаються більшості покупців сучасних кухонь. І все-таки смаки у всіх різні.
Насправді відблиски сонця на гладкій поверхні можуть відволікати, не кожен хоче бачити своє відображення в кухні, та
й глянцеве оточення декому здається холодним і незатишним. Тоді вам потрібні матові фасади, а краще суперматові!
Їх поверхню виробники називають оксамитовою, майже
м'якою на дотик, до того ж на ній не залишаються відбитки
пальців, що дуже практично. Боїтеся, що на матовій однотонній поверхні будуть занадто добре помітні навіть мінімальні подряпини? Не будуть! Мікроподряпини видаляються термічним способом завдяки унікальному самовідновленню термоактивних смол, що входять до складу покриття. До речі, на одній кухні можна комбінувати фасади
одного декору, але в різних структурах – це популярний
компроміс.
https://roomble.com/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Як підібрати і з чим поєднувати
кухонний фартух
Кухонний фартух в дизайні інтер'єрів – така ж тонка тема,
як і текстиль. Поводитися з ним потрібно обережно. Щоб не
помилитися при ремонті, збираємо разом всі матеріали, що
є на кухні: шматочок шпалер, зразки фасаду, стільниці, підлогового покриття та фарбування стін. І вже з цими запасами приступаємо до вибору фартуха.
Зрозуміло, що крім матеріалів власне кухні величезну
роль відіграє обстановка – обідній стіл (острів), стільці, світильники.
Тільки коли у вас склалася повна картина інтер'єру, настає
час думати над концепцією фартуха. А саме, чого ви хочете
домогтися: залишити його непомітним або зробити акцентом в інтер'єрі? Якщо акцентом, то як: за допомогою кольору або матеріалу? Чи, можливо, закрити стіну тканиною
в тон стільниці?
Найлегше – фартух в колір гарнітура
Відмінно спрацьовує, коли потрібно домогтися відчуття
легкості та цілісності: зібралися обробити стіни в певних
тонах, стежте, щоб фартух теж був відповідного кольору.
У класичній кухні добре виглядає плитка невеликого
формату, наприклад, 10х10, пущена по діагоналі або під
прямим кутом, але зі швами, обробленими контрастною затиркою. Вдаючись до цього прийому, не забувайте про те,
що на чомусь все-таки доведеться зробити акцент.
Максимально нейтральний фартух
Такий не обов'язково оформляють плиткою, частіше використовують вологостійкий матеріал на зразок фарби або
скляні стінові панелі.
Протилежність: фартух сам по собі
В монохромній кухні яскравий фартух має право бути сам
по собі. Тут він – основний акцент, а тому може перегукуватися лише з обмеженою кількістю подібних собі яскравих
речей.

Стеж за актуальними новинами:

Фартух в колір стін і кухні
Буває, що потрібно нівелювати саму ідею кухні, наприклад, в студії, де основною помітною зоною повинна залишатися вітальня. В такому випадку не варто клеїти на
фартух плитку. Краще візьміть на озброєння наступну ідею:
пофарбуйте фартух фарбою того ж кольору, що й інші стіни.
Факт: фарбування фартуха в колір стін і кухні може як
«розчинити», так і акцентувати кухню – залежить від обраного відтінку.
Фартух частково перегукується з фасадами
Такий прийом використовується, коли необхідно виділити
якусь частину кухонної композиції – як правило, це місце з
варильною поверхнею і витяжкою над нею. Для чого виділяти – з декоративною або іншою метою – окрема розмова.
За принципом протилежностей
До дерев'яних матових фасадів додавайте сірий фактурний фартух. В такому разі він ще може поєднуватися з
боковинами кухонного острова.
Пам'ятаємо про меблі
Дуже важливо, щоб кольори будь-яких предметів в
інтер'єрі перегукувалися один з одним. «Підтримати» колір
фартуха можна навіть незначною деталлю – наприклад,
вазою або ніжками острова.
Коли вибір невеликий
Якщо в обробці кухні ви вирішили обійтися всього двома
тонами, нехай відтінок фартуха буде десь посередині між
кольором стін та підлоги. Або таким самим, як на стінах.
Якщо взяти відтінок темніше, це обтяжить композицію, а
якщо фартух виявиться світліше стін, він буде з ними сперечатися – вийде плутанина.
«Подовження» підлоги на стіну
В аскетичних інтер'єрах з малою кількістю деталей добре
виглядають фартухи, максимально схожі на підлогове по-

криття. Чудово, коли їм вторить ще і стільниця – виходить
особливо цілісний і монументальний вид.
Фартух, як стільниця
В ідеалі кухонний фартух не тільки чудово поєднується зі
стільницею, але навіть виконаний з точно такого ж матеріалу. Взагалі, він може заповнити весь простір до верхніх
шафок, а може виглядати як бортик тієї чи іншої висоти.
Перевага такого фартуха в тому, що до нього не потрібно
нічого спеціально підбирати – він вже поєднується зі стільницею.
https://www.houzz.ru/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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ÐÎÁÎÒÀ
Àðìàòóðíèêè ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Âîäié âèëêîâîãî íàâàíòàæóâà÷à çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
çàëiçîáåòîíó. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, íà ìiñüêèé
ìàðøðóòíèé àâòîáóñ
Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.:0-97-425-34-00,
+380684217657
(âàéáåð).

Ìàøèíiñòè êðàíà (êîçëîâîãî), ç ïîñâiä÷åííÿì
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Ïðàñóâàëüíèöÿ ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-609-00-75.
Ñòðîïàëüíèêè ç ïîñâiä÷åííÿì çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ ó âiääië
ãîòîâî¿ ì'ÿñíî¿
ïðîäóêöi¿, ãðàôiê ðîáîòè:
9:00-20:00,
òèæäåíü/òèæäåíü, ç/ï 3.000 ãðí./òèæäåíü,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-300-19-65.
Ôîðìóâàëüíèêè
çàëiçîáåòîííèõ âèðîáiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî
çàëiçîáåòîíó. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

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

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Åëåêòðîíiêà,
çäàì
êiìíàòó
äiâ÷èíi íà òðèâàëèé òåðìií.

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

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

ÑÒ²Ë ÇÍÀÕ²ÄÎÊ
Çàãóáèâ

07.04.2021 ð. ó ð-íi Ãðå÷àí
áëèæíiõ áóâ âòðà÷åíèé ïàñïîðò íà
iì’ÿ
Íîâåðñüêîãî
Îëåêñàíäðà
Îëåêñàíäðîâè÷à. Òåë.0-67-305-63-68.
Âòðà÷åíèé àòåñòàò ÇÎØ ¹31 íà
iì’ÿ
Ëó÷êîâñüêîãî
Iãîðÿ
Âàëåíòèíîâè÷à ïðîøó ïîâåðíóòè çà
âèíàãîðîäó. Òåë.0-67-676-35-47.
Âòðà÷åíî
ãàìàíåöü
ç
äîêóìåíòàìè íà iì’ÿ Ðÿçàíîâà
Ñåâàñòüÿíà Àíäðiéîâè÷à, Öåíòð.
Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.
Òåë.0-63-834-37-95.
Çàãóáëåíi
òåõïàñïîðò
íà
àâòîìîáiëü òà âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ
íà iì’ÿ Äóðàñîâà Îëåêñàíäðà
Þðiéîâè÷à ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà
âèíàãîðîäó. Òåë.0-67-996-17-99.

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

Ìàéñòåð íà âèðîáíèöòâî
çàëiçîáåòîíó çàïðîøóºòüñÿ, â/î (áóäiâåëüíà),
ÏÊ, êîìóíiêàáåëüíiñòü.
Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àäìiíiñòðàòîð
ìàãàçèíó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïðîäóêòîâà
ãðóïà
òîâàðiâ.
Òåë.0-97-495-25-92.
Äèðåêòîð ìàãàçèíó ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.
Äèðåêòîð ìàãàçèíó ïðîäóêòîâèõ
òîâàðiâ òà ìåíåäæåð ïî ðîáîòi ç
òîâàðàìè ïðîäóêòîâî¿ ãðóïè, ç
äîñâiäîì ðîáîòè íå ìåíøå 5 ðîêiâ ó
ñôåði òîðãiâëi íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-97-495-25-92.

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

Ôiíàíñè i îáëiê

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóõãàëòåð çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
(ïðåñåðâè, ñàëàòè).
Òåë.0-98-839-57-08.
Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç ä/ð âiä 1
ðîêó, çíàííÿ 1Ñ8, Word, Excel,
Ì.Å.Doc, ç/ï âiä 8.000 ãðí.
Òåë.0-97-022-75-78.

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

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

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ,
íà áóäü-ÿêié ñèñòåìi
îïîäàòêóâàííÿ
(âiääàëåíà ðîáîòà).
Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.
Áóõãàëòåðà. Ñêëàäàííÿ i ïîäàííÿ
çâiòíîñòi äëÿ ÔÎÏiâ, ìîæëèâiñòü âiääàëåíî¿ ðîáîòè. Òåë.0-97-839-43-96.
ÏÏ
“Óíiâåðñàëüíi
ôiíàíñîâi
ðiøåííÿ” øóêàº êëiºíòiâ (ÒÎÂ, ÏÏ,
ÔÎÏiâ, ïðèâàòíèõ îñiá) äëÿ íàäàííÿ
áóõïîñëóã, ôiíàíñîâèõ êîíñóëüòàöié,
ïðîâåäåííÿ çîâíiøíüîãî àóäèòó
áiçíåñó. Òåë.0-67-675-08-86.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

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

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.

Ñåñòðà ìåäè÷íà
çàïðîøóºòüñÿ â
ìàíiïóëÿöiéíèé êàáiíåò.
Òåë.0-67-354-08-12.
Ñåñòðà ìåäè÷íà òà
ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ â êîìàíäó
â ìåäè÷íó ëàáîðàòîðiþ
CSD. Òåëåôîí äëÿ
äîâiäîê: 0-67-721-49-88.

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

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíæåíåð-åëåêòðîíiê íà
ïiäïðèºìñòâî, ÂÎ, ÏÊ,
äîñâiä ðîáîòè. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

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

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

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

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

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

Áóõãàëòåð ìàòåðiàëüíîãî ñòîëó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-382-97-40.
Áóõãàëòåð, ºäèíèé, íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Ãîñïîäàð â áóäèíêó: ðåìîíò
ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè, ìåáëiâ, çàìiíà
çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi ðîáîòè.
Òåë.0-68-042-72-68.
Äîìàøíié
ìàéñòåð:
âñòàíîâëåííÿ
äâåðåé,
ìîíòàæ/äåìîíòàæ,
âiäêîñè,
øïàëåðè, ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà.
ßêiñíî. Íàäiéíî. Òåë.067-192-48-14.
Øâèäêî i ÿêiñíî ãîñòðèìî
áóäü-ÿêi íîæi, íîæèöi òà iíøi ðiçàëüíi
iíñòðóìåíòè. Äîñòàâêà â ìåæàõ
ì.Õìåëüíèöüêèé
áåçêîøòîâíà.
Òåë.0-96-493-23-31.

IÍØÅ

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR
Êåðiâíèêè

ÅÊÑÒÐÅÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
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
Ìàñàæèñòêà
øóêàº
Òåë.0-68-176-07-35.

ðîáîòó.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ç òðàâíÿ ïî
âåðåñåíü, â ïàíñiîíàò â
ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.:0-67-384-37-23,
0-97-392-97-85.
Ïðîäàâåöü, ïåêàð,
êóõàð, ïðèáèðàëüíèöÿ òà
ðiçíîðîáî÷èé íà ëiòíié
ïåðiîä, íà ìîðå â ñìò
Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-239-19-81.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
ðåñòîðàí
(öåíòð).
Òåë.0-68-704-96-71, Îëåíà.

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
ïðîäàæó
ñiëüãîñïòåõíiêè. Òåë.0-97-555-63-63.
Ìåíåäæåð ç ðîçäðiáíî-ãóðòîâî¿
òîðãiâëi ìàãàçèíó-ñêëàäó ÄÑÏ òà
ìåáëåâî¿
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-821-44-11.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
ïî ðàéîíàõ, ç àâòî, ç/ï âèñîêà, êîíäèòåðñüêà
ãðóïà òîâàðiâ.
Òåë.0-97-347-47-64.
Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé,
ç âëàñíèì àâòî,
çàïðîøóºòüñÿ â
êîíäèòåðñüêó
äèñòðèáóöiéíó êîìïàíiþ.
Áàæàíî ä/ð.
Òåë.0-67-966-61-53.

Êóõàð òà ïîìi÷íèê
êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ëiòíié ñåçîí â ïàíñiîíàò,
Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-97-392-97-85.
Êóõàði ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ìàéñòåðíþ
íàïiâôàáðèêàòiâ, ãðàôiê
4/2, ç 8.00 äî 20.30,
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-98-773-39-18.
Ïiöàéîëî-áàðèñòà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
â ïiöåðiþ-êàâ’ÿðíþ.
Òåë.0-95-948-21-90.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ
(âèãîòîâëåííÿ øàóðìè),
Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.
Òåõíîëîã, êîíäèòåð,
ïåêàð, ïiöàéîëà, êóõàð
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â êàôå-ïåêàðíþ,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãiäíà
ç/ï, õàð÷óâàííÿ çà
ðàõóíîê çàêëàäó,
ñîöiàëüíèé ïàêåò.
Òåë.0-97-353-74-69.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ìåðåæó
ôiðìîâèõ ìàãàçèíiâ
Òåë.0-68-158-40-88.
Áàðìåíè,
îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â ðåñòîðàí
(öåíòð). Òåë.0-68-704-96-71, Îëåíà.

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

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
çàïðîøóºòüñÿ ó
ôiòî-àïòåêó “Äæåðåëî
çäîðîâ’ÿ”, áàæàíî
ôàðìàöåâòè÷íà îñâiòà.
Òåë.0-96-455-52-21.

Îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-880-92-98.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

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

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

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

Ïðåäñòàâíèêà
òîðãîâîãî,
ñóïåðâàéçåðà, ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿,
÷îëîâiê,
40
ðîêiâ.
Òåë.0-99-321-64-58.
Ïðîäàâöÿ
ïðîäòà
íåïðîäòîâàðiâ. Æiíêà, 38 ðîêiâ.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-96-896-70-35.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïåêàðíþ (âèïi÷êà
õà÷àïóði, õëiáà).
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.
Òåë.0-67-909-47-98.
Ïðàöiâíèêiâ, ìîæëèâî
áåç ä/ð, çàïðîøóº íà
ðîáîòó êîíäèòåðñüêå
ïiäïðèºìñòâî, íàâ÷àºìî,
äåííèé ãðàôiê.
Òåë.0-96-278-85-88.

Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àãåíò òîðãîâèé áåç
âëàñíîãî àâòî, ç ä/ð,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè,
ç/ï - ñòàâêà, + áîíóñè,
îôiöiéíî.
Òåë.:067-311-48-12,
097-205-52-66.
Àãåíòè òîðãîâi, ç/ï âiä
15.000 ãðí./ìiñ.,
ìîæëèâà ùîäåííà
îïëàòà.
Òåë.0-68-396-91-47.

Ïðîäàâåöü ç äîñâiäîì ðîáîòè.
Òåë.0-67-287-32-47.

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

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êiîñê, ç/ï
âiä 400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.
Ïðîäàâåöü
êàâè
òà
÷àþ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ìîæëèâî,
áåç
äîñâiäó,
ãðàôiê
ðîáîòè:
7.00-21.00, 2/2, âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-97-021-37-31.
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Ïðîäàâåöü ó ìåáëåâèé
ñàëîí.
Êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âìiííÿ ïðàöþâàòè ç
êëiºíòîì, ç/ï âèñîêà, çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:068-044-54-59,
097-179-36-36.

Ïðåäñòàâíèêè òîðãîâi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ç àáî áåç àâòî,
ïðîäîâîëü÷à ãðóïà
òîâàðiâ.
Òåë.0-96-278-85-88.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑË., ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ó
ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðíiòóðè òà
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ, áàæàíî
ä/ð. Òåë.0-68-821-44-11.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié ç âëàñíèì
ëåãêîâèì àâòî,
äîñòàâêà ïðîäóêòiâ
ïî ìiñòó.
Òåë.0-67-380-79-71.
Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-97-733-77-37.

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè â àâòîáóñíèé ïàðê,
çàðïëàòà
âèñîêà.
Òåë.:0-67-380-96-76, 0-50-376-49-90.
Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íà
ìàðøðóòíèé
ìiêðîàâòîáóñ
Ìåðñåäåñ
Áåíö-312Ä,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.:0-97-425-34-00, +48888417774
(âàéáåð).
Âîäié
êàòåãîði¿
“D”
íà
ìiæîáëàñíèé
ìàðøðóò.
Òåë.0-96-451-69-18.
Âîäié íà ìàðøðóòêó, àâòîáóñ
Ìåðñåäåñ
Ñïðiíòåð,
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé, êàòåãîðiÿ “D”.
Òåëåôîíóâàòè
íà
âàéáåð
òåë.0-68-421-76-57.
Âîäié íà ìàðøðóòíå òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.
Âîäié-âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.

Âîäié, êàò."Â", ó
ïðèâàòíó ïåêàðíþ,
ðîçâåçåííÿ
õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ.
Òåë.097-177-80-70.

Âîäié, êàò."Ä", çàïðîøóºòüñÿ íà
ìàðøðóò
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-205-51-45.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàò."ÑÅ", Ðåíî
Ïðåìióì ªâðî-5,
íàïiâïðè÷iï “ìiøîê”.
Ðîáîòà ç âè¿çäîì çà
êîðäîí.
Òåë.0-98-092-48-55.

Âîäi¿ êàò."Å" (áåíçîâîç,
ãàçîâîç, çåðíîâîç), ç/ï 33.000 ãðí., ñìò
Âiíüêiâöi.
Òåë.0-67-354-06-73.

Âîäié êàòåãîði¿ “Å”,
âèñîêà ç/ï, ñá-íä âèõiäíi, ðîáîòà ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-672-06-35.

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “Ñ” “Å”
ç ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà
àâòîìîáiëü-ñàìîñêèä,
ç/ï 15.000-30.000 ãðí.
Òåë.0-97-720-57-94.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi
òà çà êîðäîíîì, êàò.:"Ñ" òà “Å”, ç
ä/ð ïîíàä 3 ðîêè, ïàñïîðò, ÷iï.
Òåë.0-67-381-73-81.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê, ïî Óêðà¿íi,
ç/ï
18.000-30.000
ãðí.
Òåë.0-96-335-63-48.

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, äîáîâi,
ñîöïàêåò.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäié êàò."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.:"Ñ", “Å”,
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Âîäié, êàò."Å", íà
àâòîìîáiëü ÄÀÔ
çåðíîâîç, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-596-46-99.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿, åêñêàâàòîðíèê,
êðàíiâíèê çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðèâàòíó
ôiðìó.
Òåë.0-97-610-93-83.
Âîäié ÀÃÏ-22 íà áàçi
ÇIË-130 çàïðîøóþòºñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-381-13-84.
Âîäié-ìåõàíiê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
íà
íàâàíòàæóâà÷.
Òåë.0-93-266-43-80.

Åêñêàâàòîðíèê,
ãðåéäåðèñò, ìàøèíiñò
äîðîæíiõ ìàøèí
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-479-65-00.
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ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ØÂÅÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍ., ÎÕÎÐÎÍÀ

Êîìáàéíåð, ç ä/ð â
ñiëüãîñïòåõíiöi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
êîçëîâèé êðàí. Òåë.0-97-737-09-22.

Ìàøèíiñò àâòîâèøêè
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï 10.000 ãðí.,
òåðìiíîâî.
Òåë.:67-41-40,
0-67-250-33-61,
0-67-250-33-62.
Ìàøèíiñò åêñêàâàòîðà
JCB 3ÑÕ, ç äîñâiäîì
ðîáîòè.
Òåë.0-67-383-25-62.
Ìàøèíiñò êðàíà
(êîçëîâîãî) òà
ñòðîïàëüíèê ç
ïîñâiä÷åííÿì. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäiÿ, âëàñíèé ë/à (óíiâåðñàë).
Òåë.0-67-123-68-88.
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, º âñi êàòåãîð¿¿, áàæàíî íà
ë/à àáî äî 6 ò. Òåë.0-67-123-68-88.

Àâòîñåðâiñ

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

Àâòîñëþñàð (àâòîìåõàíiê) ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ íà ÑÒÎ,
ç/ï âiä 15.000 ãðí.,
Äóáîâå.
Òåë.0-67-314-04-37.
Àâòîñëþñàði,
àâòîåëåêòðèêè,
àâòîçâàðþâàëüíèêè, ôàðáóâàëüíèêè
àâòîáóñiâ ç äîñâiäîì â ãàëóçi
ðåìîíòó
àâòîìîáiëiâ
(áàæàíî
àâòîáóñiâ).
Ãàðàíòóºìî
âèñîêó
çàðîáiòíó
ïëàòó
çà
âèñîêèé
ïðîôåñiîíàëiçì
òà
äîñÿãíåíèé
ðåçóëüòàò.
Òåë.:0-67-929-15-02,
0-97-587-66-48.

Àðìàòóðíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó íà
ÑÒÎ. Îáîâ’ÿçêîâèé ä/ð
iç çáèðàííÿ òà
ðîçáèðàííÿ àâòî.
Òåë.0-67-679-67-71.
Çâàðþâàëüíèê-ìàéñòåð ç
ôàðáóâàííÿ àâòîìîáiëiâ.
Òåë.0-97-177-80-70.
Çâàðþâàëüíèê,
àâòîñëþñàð
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
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.

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê çàïð
îøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
àâòîìàéñòåðíþ. Òåë.0-97-564-35-18.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó íà
ÑÒÎ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
äîñòîéíà ç/ï.
Òåë.0-67-679-67-71.
Ìèéíèêà â àâòîcàëîí
(Ëüâiâñüêå øîñå), ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ. Ãðàôiê
ðîáîòè ç 900 äî 18.00.
Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.

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

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áðèãàäà áóäiâåëüíèêiâ
äëÿ áóäiâíèöòâà “ïiä
êëþ÷” â ì.Îäåñà,
ïðèâàòíèé ñåêòîð.
Òåë.0-95-129-58-76.
Âèêîíðîá (âèêîíàâåöü
ðîáiò) çàïðîøóºòüñÿ íà
áóäiâíèöòâî. Îïëàòà
ïðàöi äîãîâiðíà.
Çâåðòàòèñü çà
òåë.0-67-382-60-13.
Âèêîíðîá,
ìàéñòåð ñàíòåõíi÷íèõ
ðîáiò.
Òåë.0-67-311-20-01.
Ìîíîëiòíèêè, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóþòüñÿ
íà
áóäiâíèöòâî.
Ãðàôiê:
Ïí-Ñá,
çàðïëàòà
çà
äîìîâëåíiñòþ. Äåòàëi çà òåëåôîíîì:
0-96-372-51-61.
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.
Ìóëÿðè (êàìåíÿði) çàïðîøóþòüñÿ
íà
áóäiâåëüíèé
îá’ºêò
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Âèñîêà çàðîáiòíà
ïëàòà, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Óñÿ
äåòàëüíà
iíôîðìàöiÿ
çà
òåëåôîíîì:
0-67-421-92-17,
Âîëîäèìèð.
Ïiäñîáíèê áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-96-348-35-42.
Ïiäñîáíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
(áðóêiâêà).
Òåë.0-96-046-68-96.

Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ
ïðîôåñié çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-129-27-15
(Viber).

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê 5-ãî ðîçðÿäó,
ç ïðîæèâàííÿì
(Êè¿âñüêà îáëàñòü), áåç
ø/ç, ç/ï - 13.000 ãðí.
Òåë.0-96-776-86-37,
Äàðèíà.
Åëåêòðèê çàïðîøóºòüñÿ. Ãðàôiê:
Ïí-Ñá, îïëàòà çà äîìîâëåíiñòþ, ïî
ôàêòó
âèêîíàíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-96-372-51-61.
Åëåêòðîìåõàíiê
ç
ëiôòiâ,
îáîâ’ÿçêè: òåõíi÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
ëiôòiâ, õîðîøèé êîëåêòèâ, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ç/ï 10.000-15.000 ãðí.,
email
budfal@gmail.com
Òåë.0-96-199-46-06.

Åëåêòðîìåõàíiê çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
ç ä/ð. Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Åëåêòðîìîíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-381-13-84.
Åëåêòðîìîíòåð çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
(äèïëîì, ïîñâiä÷åííÿ).
Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

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
Ïiñêîñòðóéíèê
(ôàðáóâàëüíèê
ïîðîøêîâîþ ôàðáîþ) çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó. Òåë.0-96-882-33-83.

Ïðàöiâíèêè äîðîæíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-479-65-00.
Ðiçíîðîáî÷i
âiäïîâiäàëüíi,
ïîðÿäíi, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê íà
áóäiâíèöòâî.
Ãðàôiê:
Ïí-Ñá,
ìîæëèâèé âèõiä íà ðîáîòó ó íåäiëþ.
Ïëàòà ðàõóºòüñÿ êîæíîãî äíÿ.
Ðîçðàõóíîê
â
êiíöi
òèæíÿ.
Äåòàëüíiøå
çà
òåëåôîíîì:
0-96-372-51-61.
Ñëþñàð-ìîíòàæíèê-ðiçíîðîáî÷
èé
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-882-33-83.

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

Áóäiâåëüíèê-îçäîáëþâàëüíèê øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-528-29-07.
Êàìåíÿðà, áåòîíÿðà, çåìëåêîïà,
øëiôóâàëüíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî.
Òåë.0-67-125-54-04.
Øóêàþ ðîáîòó ïîêðiâåëüíèêà,
áóäiâåëüíèêà, ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-98-793-74-68.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ãàçîðiçàëüíèê òà ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-509-72-98.
Çàâiäóâà÷ ñêëàäó ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.

Çâàðþâàëüíèêèçáèðàëüíèêè, ìåòàëåâi
ìåáëi, òåõíîëîãi÷íå,
òîðãîâåëüíå îáëàäíàííÿ,
äðiáíi äåêîðàòèâíi
âèðîáè, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ç/ï 14.000-16.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
Ìàéñòåð
òà
ñëþñàði
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò
çàïðîøóþòüñÿ íà ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.

Ïðàöiâíèê íà
ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé
ñòàæ, íàâ÷àííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðàöiâíèêè â öåõ ç
îáðîáëåííÿ
òîíêîëèñòîâîãî ìåòàëó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ,
iíîãîðîäíiì íàäàºìî
æèòëî, Ãðå÷àíè.
Òåë.098-060-91-15.
Ñòðîïàëüíèê-êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ìåòàëîáàçó, îôiöiéíî, ñîöïàêåò, ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-97-354-44-42.
Õîëîäèëüùèê çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-98-839-57-08.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
çíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ. Êîïàííÿ
ãîðîäiâ, òðàíøåé.
Òåë.0-98-257-81-83.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó. Òåë.0-68-976-84-23.
Äâi æiíêè øóêàþòü ðîáîòó
ïàêóâàëüíèöi àáî êîìïëåêòóâàëüíèöi.
Òåë.0-67-77-406-54.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñí
èõ
ìåáëiâ
çà
ñóìiñíèöòâîì
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìåáëåâîãî
òîðãîâîãî
öåíòðó.
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.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
íà
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî òà äèòÿ÷îãî îäÿãó,
ð-í
ìàñëîçàâîäó.
Òåë.0-98-231-30-65.

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè,
âóë.Òðàíñïîðòíà,26.
Òåë.0-97-287-73-25.

Êîíñòðóêòîð-òåõíîëîã
çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
ðîçðîáêè ëåêàë òà
âiäøèâàííÿ çðàçêiâ
âäîìà.
Òåë.0-97-135-46-91,
Iâàí.

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.
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÷êà, ÿêà âìiº øèòè,
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ. Â íàñ íîâå ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ñâiòëå
âåëèêå ïðèìiùåííÿ, º
òåõíîëîã, ìàëåíüêèé
äðóæíèé êîëåêòèâ.
Çíàõîäèìîñÿ:
âóë.Çàði÷àíñüêà.
Òåë.0-97-844-24-92.
Øâà÷êè ç ä/ð çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, äàëüíi Ãðå÷àíè.
Òåë.0-97-984-11-83.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ç/ï
âèñîêà, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-354-23-97.

Ñòîëÿð íà ïiäïðèºìñòâî,
ç/ï - 17.000 ãðí.
Òåë.0-96-020-30-30.

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

Ñòîëÿð, ç äîñâiäîì ðîáîòè, ç/ï
âiä 12.000 ãðí. Òåë.0-68-112-75-36.
Ñòîëÿð,
ôàðáóâàëüíèê
ó
ñòîëÿðíèé öåõ, çàðïëàòà âèñîêà (âiä
âèðîáiòêó). Iíîãîðîäíiì íàäàºòüñÿ
æèòëî. Òåë.0-98-942-20-14.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ð-í äèòÿ÷î¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-447-85-81.

Øâà÷êè
òà
îâåðëîæíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ïðîñïåêò
Ìèðó. Òåë.0-67-998-98-52.
Øâà÷êè, â öåõ ç ïîøèòòÿ
òåêñòèëþ,
çàâàíòàæåíiñòü
öåõó
ïîñòiéíà.
Çíàõîäèìîñÿ
áiëÿ
àâòîâîêçàëó ¹1. Òåë.0-95-944-55-09.

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.
Øâà÷êó êâàëiôiêîâàíó
çàïðîøóº
êîìïàíiÿ-âèðîáíèê
æiíî÷îãî òà äèòÿ÷îãî
îäÿãó “STIMMA”.
Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü,
êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêà òà ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-97-660-18-73.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
×îáîòàði, ðîçêðiéíèê øêiðè òà
õóòðà, çàãîòiâåëüíèê âåðõó âçóòòÿ ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
æiíî÷îãî
øêiðÿíîãî
âçóòòÿ.
Òåë.0-97-155-71-23.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà

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

Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ çà ìiñòîì.
Òåë.0-67-270-34-92.
Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êàôå çà
ìiñòîì, ïîäîáîâèé
ãðàôiê.
Òåë.0-67-368-20-00.
Îõîðîíåöü
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Äåòàëi çà
òåë.0-97-163-37-84.
Îõîðîíåöü íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàôiê:
äîáà ÷åðåç äâi, ç/ï 6.500 ãðí.
Òåë.0-67-514-59-89.

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅÐÂ²Ñ, ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÒÎÂÀÐÈ

Êîìiðíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿ (êîâáàñíi âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
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Ïðàöiâíèêè íà ñêëàä
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-903-35-44.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
â ÖÓÌ, ìiíiìàëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-67-380-00-84.
Îõîðîíåöü íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äîáà
÷åðåç äâi, ç/ï - 6.500 ãðí.
Òåë.067-514-59-89.
Îõîðîíöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-66-992-12-23,
0-97-949-43-69.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà
íà ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 530
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00
äî 18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîíöÿ
àáî
Òåë.0-97-751-23-44.
Îõîðîíöÿ
àáî
Òåë.0-98-527-65-65.

ïiäñîáíèêà.
ïiäñîáíèêà.

Äîìàøíié
ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Õàòíÿ ðîáiòíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ.
Òåë.0-98-637-18-17.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó, º äîñâiä. Æiíêà, 59
ðîêiâ. Òåë.0-96-159-40-95, Ëàðèñà.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi, º äîñâiä ðîáîòè,
öiëîäîáîâî,
+
ií’ºêöi¿.
Òåë.0-97-347-67-98.
Äîãëÿäàëüíèöi, øóêàþ ðîáîòó.
Òåë.0-98-295-98-04.
Íÿíi ç äèòèíîþ âiä 3 ðîêiâ, àáî
ó÷íiâ äî 5 êëàñó, àáî äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó.
Òåë.0-68-013-73-38.
Øóêàþ ðîáîòó õàòíüî¿ ðîáiòíèöi,
äîìàøíüîãî
êóõàðÿ,
íÿíi,
ïðèáèðàëüíèöi.
ª
äîñâiä
i
ðåêîìåíäàöi¿. Òåë.0-68-173-67-80.
Øóêàþ ðîáîòó, äîïîìîãà ïî
äîìó, ïðèãîòóâàííÿ ¿æi, äîãëÿä çà
ëiòíüîþ ëþäèíîþ, 2-3 ðàçè íà
òèæäåíü, âåëèêèé ä/ð, æiíêà 55 ð.
Òåë.0-68-050-81-03.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãîëîâíèé ìåõàíiêñëþñàð íà ñóøèëüíèé
öåõ, îáîâ’ÿçêîâî ç
ïðîæèâàííÿì (Êè¿âñüêà
îáëàñòü), áåç ø/ç, ç
òåõíi÷íîþ îñâiòîþ
îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï âiä
22.000 ãðí.
Òåë.0-96-776-86-37,
Äàðèíà.
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
Êîìiðíèê íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ñêëàä
îõîëîäæåíî¿
ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-67-245-22-13.

Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïîäóêòîâèé
ìàãàçèí
(Ëüâiâñüêå
øîñå).
Òåë.0-97-508-96-93.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê
åíåðãiéíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó íà
ñêëàä öåíòðàëüíîãî ïðîäðèíêó.
Âèñîêà îïëàòà. Òåë.0-67-383-45-48.
Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Òåë.0-93-266-43-80.
Âàíòàæíèê-âîäié çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.

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 ðîáîòó,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ãàðíi óìîâè ïðàöi, ãiäíà
ç/ï. Òåë.0-67-795-48-65.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-408-58-67.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîìi÷íèê ïî ãîñïîäàðñòâó (ñàäiâíèê, áäæîëÿð). Òåë.067-382-22-92.

Ðiçíîðîáî÷èé ç âìiííÿì
êîðèñòóâàòèñÿ
çâàðþâàëüíèì àïàðàòîì
íà âèðîáíèöòâî, ç/ï 9.500 ãðí.
Òåë.0-97-189-33-23.
Ðiçíîðîáî÷i ç äîãëÿäó çà ñàäîì
(áiëÿ ì.Õìåëüíèöüêèé), íàâè÷êè
ðîáîòè
ç
ìiíiìîòîòåõíiêîþ.
Òåë.0-67-382-23-95.

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó. Äçâîíèòè ç
9.00 äî 17.00.
Òåë.0-67-382-00-70.
Ðîáiòíèê
ïiäñîáíèé
(ðiçíîðîáî÷èé) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
ïðèìiùåíü “Îôiñ-öåíòðó”, à ñàìå ñëiäêóâàòè çà ñïðàâíèì ñòàíîì òà
óñóíåííÿì
íåäîëiêiâ.
Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.:0-97-951-44-01,
0-63-042-74-47.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
×îëîâiê
øóêàº
ðîáîòó
âàíòàæíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà. Ðîçãëÿíó óñi âàðiàíòè.
Òåë.0-96-000-96-32.

Iíøi ñïåöiàëiñòè

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó. Òåë.0-68-976-84-23.
Ïðåäñòàâíèêà
òîðãîâîãî,
ñóïåðâàéçåðà, ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿,
÷îëîâiê,
40
ðîêiâ.
Òåë.0-99-321-64-58.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

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

Ïðàöiâíèêè äëÿ ðîáîòè â
ïîëi.
Òåë.0-67-301-69-61.

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.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Iíòèì
íå
ïðîïîíóâàòè.
Òåë.0-98-979-45-17.
Øóêàþ
ïiäðîáiòîê
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-68-106-47-51.

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà, ðîáîòà çà
ñóìiñíèöòâîì
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

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

Àáñîëþòíî âñþ ôiçè÷íó
ðîáîòó âèêîíàþòü
âàíòàæíèêè, äîñâiä
ðîáîòè 15 ðîêiâ.
Äåìîíòàæ.
Òåë.0-96-657-48-84.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.
Íàäîìíó ðîáîòó (ôàñóâàííÿ â
ïðèâàòíîìó áóäèíêó àáî iíøå).
Òåë.0-96-991-25-88.

Äåêiëüêà âàêàíñié
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíæåíåðà-ìåõàíiêà,
íàëàãîäæóâàëüíèêà
ôàñóâàëüíèõ àâòîìàòiâ,
åëåêòðîìîíòåðà,
îïåðàòîðà àâòîìàòè÷íèõ
ëiíié çàïðîøóº ÏðÀÒ
“Õìåëüíèöüêà
ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.

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

Çà êîðäîí

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

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

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

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

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Àíòèêâàðiàò
Ïðîäàì
Ìîíåòè
Óêðà¿íè
Òåë.0-98-179-03-65.

òà

ÑÐÑÐ.

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

Õîëîäèëüíèê
1,40õ0,5õ0,6,
1
Òåë.0-97-397-59-36.

“Äîíáàñ-100",
750
ãðí.

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi, äóõîâêè
Ïðîäàì

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ïi÷ åëåêòðîäóõîâà “Ôðåãàò”,
íîâà. Òåë.0-97-137-20-80.
Ïëèòà ãàçîâà “Áîø”, 60õ60,
åëåêòðîçàïàëåííÿ,
äóõîâêà,
â
iäåàëüíîìó ñòàíi, 3.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-575-11-67.
Ïëèòà ãàçîâà, á/â, ãàðíèé ñòàí,
1.000 ãðí. Òåë.0-68-012-06-48.

Ïðîäàì

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.

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

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà

Êóïëþ
Âiçüìó
ñòàâ
Òåë.0-96-865-72-27.

â

îðåíäó.

Äðàéâ

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

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

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

Ïðîäàì

Òóðèçì,
âiäïî÷èíîê,
åêñêóðñi¿

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè

â
ñåëi.

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.

Øëþáíi âiä æiíîê

Ïðèâàáëèâà æiíêà, ïåíñiîíåðêà,
56 ðîêiâ, â/î, 160/85, æèòëîì
çàáåçïå÷åíà, äëÿ ñòâîðåííÿ ñiì’¿
ïîçíàéîìëþñÿ
ç
äîáðèì,
çàáåçïå÷åíèì ÷îëîâiêîì 57-67 ð.,
170/90, â/î, ç æèòëîì òà äà÷åþ.
Òåë.097-651-24-57.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà,
àíiìàòîðè, âåäó÷i

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

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì
“LG-GR-349SQF”, â ðîáî÷îìó
ñòàíi, 5.000 ãðí. Ñàìîâèâåçåííÿ.
Òåë.0-97-350-64-42.
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Äîíáàñ-10", á/â, ãàðíèé ñòàí,
1.200 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-530-63-11.
“Ïðèâiëåã”, íiìåöüêèé, 2-êàìåðíèé, âèøíåâîãî êîëüîðó, ïîòðåáóº
çàìiíè
êîìïðåñîðà,
120x50x60,
1.000 ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.

Êóïëþ
Ñòàðîãî
çðàçêà,
“Ðèãà”,
“Äîíáàñ”. Òåë.0-97-474-23-74.

Äðiáíà ïîáóòîâà
òåõíiêà
Ïðîäàì

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

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.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“JVC”, êîëüîðîâèé, ç íîâèì
ïóëüòîì, 15 äþéìiâ, 1.200 ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.
“Äåíêi”, 53 ñì, âiäìiííèé ñòàí,
700 ãðí. Òåë.0-98-096-64-15.
“Ñàìñóíã”, “Ôiëiïñ”, êiíåñêîïíi,
îáèäâà â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàíi,
650 ãðí./øò. Òåë.0-96-568-65-56.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
ïëîñêèé, âiäìiííèé ñòàí, 450 ãðí.,
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, íà êóõíþ, 350
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
“Ñîíi”, äiàãîíàëü 32, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
“Ñîíi”, ïëîñêèé åêðàí, 52 ñì,
á/â, 1.500 ãðí., Ò2, íîâèé, 500 ãðí.
Òåë.0-97-530-63-11.
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ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Êèëèì,
íîâèé,
ñó÷àñíî¿
àáñòðàêöi¿, áåæåâî-áiëèé, 1,5õ2 ì,
1.500 ãðí. Òåë.0-98-887-44-41.
Êèëèìè, 3 øò., âîâíà, 2õ3 ì,
÷åðâîíi,
300
ãðí./øò.
Òåë.0-68-113-47-10.
Êèëèìè, á/â, 3 øò., ãàðíèé ñòàí,
2.000 ãðí./øò. Òåë.0-68-677-20-53.

ÌÅÁËI

Ñòiíêè
Ïðîäàì
Á/â, â ãàðíîìó ñòàíi, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-870-18-16.
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, á/â, 5 ì, ãàðíèé ñòàí,
2.500 ãðí. Òåë.0-68-677-20-53.

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

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

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

“Soundking FI 040/4", ñèñòåìà
àêóñòè÷íà, ïàñèâíà, 2õ15"+1,35", 400
Âò, ïiäñèëþâà÷ ”Skaa 600J", 9.000
ãðí. Òåë.0-96-211-87-94.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

ó

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

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

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ
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.

Êóïëþ
Áàíêè, á/â, ñêëÿíi, 200 ìë, 250
ìë, 300 ìë. Òåë.0-98-497-87-90.

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

Àâòîêëàâ íà 100 ë (áàíêè 0,5 ë 80
øò.),
4.800
ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.
Áàëîí ãàçîâèé, ç ïàëüíèêîì,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-432-64-77.

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

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

Ìàòðàöè òà iíøå
Ïðîäàì

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

Êîâäðè, ïîäóøêè,
ïîñòiëüíà áiëèçíà
Ïðîäàì

Êîâäðè ïóõîâi, øåðñòÿíi, á/â,
ãàðíèé
ñòàí,
ïîäóøêè,
á/â,
ïîêðèâàëà,
ãàðíèé
ñòàí.
Òåë.0-68-677-20-53.
Ïîêðèâàëî äâîñïàëüíå, 2,46õ2,3
ì, íåéëîíîâå, áåæåâî-êîðè÷íåâå,
êâiòàìè, âèñîêà ðþøà, âèð-âî Àíãëiÿ.
Òåë.0-98-887-44-41.
Ïîêðèâàëî,
äâîñïàëüíå,
íiæíî-ðîæåâå, êâiòàìè, 185õ245 ñì,
250 ãðí. Òåë.0-98-887-44-41.

Ãiðêè, ïðèõîæi

Òåêñòèëüíi
òîâàðè, òêàíèíè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

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

Äèâàíäåê, íîâèé, äåêîð - ç
êèòèöÿìè, âèð-âî Òóðå÷÷èíà, êîëið
“áîðäî”, 2õ1,6 ì, 600 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.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Ìîíiòîð, á/â, ãàðíèé ñòàí, 1.000
ãðí., êîìï’þòåð, á/â, 2.000 ãðí.
Òåë.0-68-012-06-48.

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

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

Ïðîäàì

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

Øàôè

Êóïëþ

Äèâàí + 2 êðiñëà, äèâàí - 2,4õ1
ì, ñïàëüíå ìiñöå 2õ1,6 ì, êðiñëî 0,9õ1 ì, ãàðíèé ñòàí, 12.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.068-113-47-10.
Äèâàí-"êíèæêà", äâà êðiñëà, á/â,
âiäìiííèé ñòàí, 4.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-349-50-30.
Äèâàí, 2,0õ1,45 ì, ñêëàäíèé, á/â,
ãàðíèé
ñòàí,
7.300
ãðí.
Òåë.0-97-139-35-95.
Äèâàí,
800
ãðí.
Òåë.0-68-203-13-60.
Ñîôà, íîâà, ç 6-òè ïîäóøîê,
ñâiòëî-áåæåâà,
5.500
ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.
×àñòèíà ì’ÿêà (äèâàí ðîçêëàäíèé
+ 2 ðîçêëàäíèõ êðiñëà), á/â,
äîâæèíà - 173 ñì, øèðèíà - 97 ñì,
3.000 ãðí. Òåë.0-97-356-68-73.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

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

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

Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
ìåáëiâ

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

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ
÷îëîâiêiâ
Ïðîäàì

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

Âçóòòÿ äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

×îáiòêè, íîâi, çàìøåâi, ÷îðíîãî
êîëüîðó, ð.37-37,5, ïiäáîðè 3-3,5 ñì,
âèðîáíèê “Didadem”, 1.100 ãðí.
Òåë.0-96-536-99-96.

Öóöåíÿòàì 3 ìiñÿöi, ùåïëåíi
âiäïîâiäíî âiêó, ãîòîâi äî ïåðå¿çäó â
íîâó
ðîäèíó,
òîðã.
Òåë.:0-50-313-33-15, 0-97-646-03-73.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì

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

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Âiâöi, ðiçíîãî âiêó, 3 ãîëîâè, âiä
1.000 ãðí. äî 2.000 ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-97-601-45-80.
Êà÷êè ìèñëèâñüêi ïiäñàäíi íàäiéíèé ïîìi÷íèê ìèñëèâöÿ, 10
ãîëiâ,
250
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-97-601-45-80.
Êîçè, 2 ãîëîâè, ìîâ÷àçíi, áåçðîãi,
ñïîêiéíi,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í.
Òåë.0-97-880-72-20.
Êîçè,
äiéíi,
ñ.Øðóáêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.0-96-314-28-97.
Êîðîâà
“ç
õàðàêòåðîì”,
ñ.Ðóæè÷àíêà. Òåë.0-68-204-83-03.
Êóðè, ïîðîäè áðàìà, ìîëîäi,
1.000 ãðí./ïàðà. Òåë.0-67-771-49-67.
Ïîðîñÿòà,
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíi,
æèâîþ
âàãîþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíþ
àáî
òóøêó
ñâèíi,
âèðîùåíó íàòóðàëüíèìè êîðìàìè,
êðîëÿ÷å ì’ÿñî. Òåë.0-96-945-28-09.
Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, 10 ìiñÿöiâ,
âiä ãàðíî¿ êîðîâè. Çàãîòiâåëüíèêàì
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-96-533-11-66.

Áäæîëè, âóëèêè
Ïðîäàì
Áäæîëèíi ñiì’¿ òà
áäæîëîïàêåòè.
Óêðà¿íñüêà ðàìêà i
ðàìêà Äàäàí.
Òåë.0-97-808-90-77.

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

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì ñîáàêó â äîáði ðóêè.
Òåë.0-98-929-39-72.
Êiøêó â äîáði ðóêè. Ãàðíà,
ëàñêàâà,
íåâèáàãëèâà
â
¿æi.
Òåë.0-99-321-64-58.

Êîðìè

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 100 êã, 3
ãðí./êã.
Òåë.:62-10-56,
0-98-351-15-81.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 200 êã, 2,50
ãðí./êã. Òåë.0-67-396-66-72.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 200 êã, 4
ãðí./êã. Òåë.0-67-955-63-70.

Ïîøèòòÿ

Êàðòîïëÿ äðiáíà, òðè
ìiøêè, 6 ãðí./êã,
ñ.Ìàëèíè÷i.
Òåë.0-67-400-42-46.

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà, ì.Âîëî÷èñüê.
Òåë.0-97-853-13-55,
Ãàëèíà.

Êàðòîïëÿ, äðiáíà, 70 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-68-253-70-45.
Ñiíî
(ëþöåðíà,
êîíþøèíà),
ñòiæîê 4,5õ1,5õ2 ì, 900 ãðí.
Òåë.:62-10-56, 0-98-351-15-81.

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêiâ, ÿêiñòü,
â÷àñíiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-96-341-23-14.

Çàñîáè
óòðèìàííÿ,
àêñåñóàðè

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

Ïðîäàì

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Äèòÿ÷i ìåáëi
Ïðîäàì
Äèâàí â äèòÿ÷ó êiìíàòó, 2,15õ1 ì,
ñïàëüíå ìiñöå 2õ1,6 ì, ãàðíèé ñòàí,
4.200 ãðí., òîðã. Òåë.068-113-47-10.

Äèòÿ÷èé
òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä ïiäëiòêîâèé, 3 øò., òà
îäèí 3-êîëiñíèé, ðîæåâèé, á/â.
Òåë.0-97-137-20-80.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ñîáàêè
Ïðîäàì

Âiâ÷àðêà íiìåöüêà,
Òåë.0-68-032-20-39.

öóöåíÿòà.

Êëiòêè äëÿ ïàïóã, 2 øò., 200
ãðí./øò. Òåë.0-68-833-87-03.
Êëiòêè êðîëÿ÷i â ãàðíîìó ñòàíi, 4
øò., âiä 200 ãðí. Òåë.0-96-914-60-93.
Êîíòåéíåð ïëàñòìàñîâèé, äëÿ
òâàðèí,
46õ30õ25,
100
ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

Ñàäæàíöi ãîðiõà, 10 øò., 1øò./50
ãðí.,
10
øò./40
ãðí.
Òåë.0-98-900-50-60.

Ãîðîäíèöòâî

Êóïëþ

Ïðîäàì
Âåðìèêóëiò, ïàêóâàííÿ - ìiøîê,
80 ë, 1-, 2-, 4-, 8-î¿ ôðàêöi¿, 10
óïàêîâîê,
400
ãðí./óïàêîâêà.
Òåë.0-98-442-33-98.
Ãíié,
ïåðåãíié
ÿêiñíèé,
÷îðíîçåì-äåôiêàò.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.
Ãíié,
ïåðåãíié.
Òåë.0-97-960-52-00.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Íàñiííÿ, õiìiÿ

Àãðîïåðëiò
ó
âèãiäíîìó
ôàñóâàííi (ïîëiåòèëåíîâèé ìiøîê,
100 ë), ôðàêöiÿ 1,5-3 ìì, 10 óï., 200
ãðí./óï. Òåë.0-98-442-33-98.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 10 ãðí./êã.
Äîñòàâêà. Òåë.0-96-929-91-50.
Êàðòîïëÿ ñîðòîâà, íàñiííºâà, 8
ãðí./êã. Òåë.0-67-955-63-70.

Ðåìàíåíò, ñàäîâi
iíñòðóìåíòè,
íàñîñè
Ïðîäàì
1.500

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

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ñi÷êàðíÿ ðó÷íà,
Òåë.0-96-432-64-77.

Êàðòîïëþ âåëèêó, ìîðêâó, áóðÿê,
ãîðiõè,
êâàñîëþ,
ÿáëóêà,
âñå
äîìàøíº, ïî Õìåëüíèöüêié îáëàñòi.
Òåë.0-67-439-66-83.

ãðí.

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿, ìåáëi
Ïðîäàì

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

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ
Ïðîäàì

ßùèêè ïëàñòìàñîâi, 400 øò., 5
ãðí./øò. Òåë.0-67-962-11-56.

Äèçàéí.
Îçåëåíåííÿ.
Ëàíäøàôò

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

Iíøi ïîñëóãè

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ
òà
îáëàøòóâàííÿ
ñâåðäëîâèí.
Ãàðàíòi¿.
Òåë.0-98-886-20-63.
Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî
ñàä. Òåë.0-97-814-03-86.
Ïiäðiçóºìî
ãiëëÿ,
çðiçóºìî
äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.
Ïðîôåñiéíî îáðiæó ôðóêòîâi
äåðåâà: ÿáëóíi, ãðóøi, ñàä â
ì.Õìåëüíèöüêèé
òà
îêîëèöi.
Òåë.0-97-541-55-62.

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

Çåðíî
ïøåíèöi, 8
Òåë.0-67-755-45-30.
Êóêóðóäçà,
500
Òåë.0-67-455-40-04.

ãðí./êã.
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.

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

Iíøå

Ïðîäàì
Ìåä ç äîìàøíüî¿ ïàñiêè, áåç
àíòèáiîòèêiâ
òà
äîìiøîê,
ç
åêîëîãi÷íî
÷èñòîãî
ðàéîíó.
Òåë.0-67-931-93-69.
Ìåä ñîíÿøíèêîâèé, 500 êã, 50
ãðí./êã ç òàðîþ. Òåë.0-66-696-03-17.
Îëiÿ ãàðáóçîâà äîìàøíÿ, 3 ë, 300
ãðí./ë. Òåë.0-68-031-90-31.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ñïîðòòîâàðè,
ñïîðòiíâåíòàð
Ïðîäàì

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

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

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì
Âiçîê
iíâàëiäíèé,
âóëè÷íèé
âàðiàíò, íîâèé. Òåë.0-97-137-20-80.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Äîïîìîãà iíøèõ
ñïåöiàëiñòiâ

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

Äèòÿ÷èé ïñèõîëîã.
Êîíñóëüòàöi¿ äëÿ
áàòüêiâ. Ðîáîòà ç äiòüìè
òà ïiäëiòêàìè. Äîñâiä.
Òåë.0-67-392-08-80.

Ïðîäàì

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.
Òåë.0-67-578-09-34.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè,
ÿãîäè

Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàñiííºâà,
300
êã,
8
ãðí./êã.
Òåë.0-67-396-66-72.
Êàðòîïëÿ âåëèêà, äî 500 êã, 7,5
ãðí./êã, òîðã. Òåë.0-98-321-48-53.
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Âèêîíóþ: ïåðèëà ç “íåðæàâiéêè”,
÷îðíîãî ìåòàëó (ïiä ñêëî), êîçèðêè,
âîðîòà, ñõîäèíêîâi ìàðøi, iíøå.
ßêiñíî. Òåë.0-96-651-02-61.

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

Äåðåâèíà
Ïðîäàì
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.

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

Àêóðàòíå
ëàêóâàííÿ
òà
ôàðáóâàííÿ äâåðåé, ñõîäiâ, ïàðêåòó,
ìåáëiâ.
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè.
Ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-97-633-81-33.

Áàíi òà ñàóíè “ïiä
êëþ÷”. Ôiíñüêà òà
ðîñiéñüêà áàíi.
Iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä.
Òåë.0-68-013-56-42.
Âàãîíêà,
äîøêè,
ìåáëi,
ïðîøèâàííÿ äîøîê. Ñòîëÿðíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ. Òåë.0-68-013-56-42.

Âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ: ñõîäèíêîâi
ìàðøi, áåñiäêè, ñàóíè,
äåðåâ’ÿíi êðèíèöi,
ãîéäàëêè, iíøå. ßêiñíî.
Òåë.0-67-154-31-34.
Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.

Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ, iíøîãî, ìîæëèâî “ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.
Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ëàìiíàòó,
ïàðêåòó.
Ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ,
çàñêëåííÿ
äâåðåé, âiêîí, çàìêiâ, íàáèâàííÿ
ïëiíòóñiâ, ñàéäèíã, âàãîíêà, ëèøòâà.
Òåë.0-67-117-76-71.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

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

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ:
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà
äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.
Íàøà êîìïàíiÿ íàäàº ïîñëóãè ç
îáðîáêè
ìàðìóðó
òà
ãðàíiòó.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
âñòàíîâëåííÿ:
ïiäâiêîíü,
ñòiëüíèöü,
ñõîäèíîê,
êàìiíiâ, ìàðìóðîâà òà ãðàíiòíà
ïëèòêà, ìîçà¿êà, äèìîõiäíi òðóáè. Çà
äåòàëüíîþ iíôîðìàöiºþ çâåðòàéòåñü
çà
òåëåôîíàìè:0-96-534-73-49,
0-97-550-08-50.
Ðåìîíò,
ðåãóëþâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ,
ïðîäàæ
ì/ï
êîíñòðóêöié,
ìîñêiòíi
ñiòêè.
Òåë.:0-67-800-87-92, 0-98-179-03-65.

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

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

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì

Âèãîòîâëåííÿ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Òåë.0-96-613-83-70.

òà

ìîíòàæ

Êóïëþ
Äâåði ìåòàëåâi (íà äà÷ó), á/â, â
ãàðíîìó ñòàíi. Òåë.0-68-012-06-48.

Ìåòàë

Ïðîäàì

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âiêíà òà äâåði, ëîäæi¿,
áàëêîííi áëîêè.
Çàìið, äîñòàâêà òà
ìîíòàæ.
Òåë.0-97-104-24-97.

Ìåòàë ëèñòîâèé, 1,5õ2 ì, òîâùèíà
8 ìì, 5 ëèñòiâ, 3.900 ãðí./ëèñò.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.
Òðóáè ìåòàëåâi, d-50 ìì, 50 ì, 70
ãðí./ïîã.ì. Òåë.0-97-397-59-36.

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

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

Êóïëþ

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

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

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

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-117-54-77.
Áàëêîíè
âñiõ
âèäiâ
ç
ðîçøèðåííÿì,
ñõîäè:
ãâèíòîâi,
ìàðøåâi, êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè,
ìàãàçèíè
òà
iíøå.
Òåë.0-97-046-49-72.
Áóäü-ÿêi âèäè çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-98-765-61-67.

Âèãîòîâëÿºìî çñóâíi
âîðîòà, êîçèðêè òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-287-82-28.
Âèãîòîâëÿºìî òåïëèöi,
ãàðàæi, ðåøiòêè, êîçèðêè
òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-732-56-88.
Âèêîíàþ çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-434-67-83.

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.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæîê (çàñèïíèé
óòåïëþâà÷),
10
ìiøêiâ,
130
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, iíøå.
Äîñòàâêà
25-40
ò.
Òåë.0-96-865-72-27.

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

Áëîêè ñîêèðÿíñüêè (ðàêóøíÿê),
1000
øò.,
27
ãðí./øò..
Òåë.0-98-321-79-21.
Ãàçîáëîêè,
ðiçíi
ðîçìiðè.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Êàìiíü äëÿ îãîðîæi, 1 êóá.ì,
2.200 ãðí. Òåë.0-97-985-85-38.
Öåãëà Ì-100, Ì-125. Äîñòàâêà, çà
áàæàííÿì
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

Áëîêè ñîêèðÿíñüêi, 20õ20õ40,
1.000
øò.,
27
ãðí./øò.
Òåë.0-67-565-09-15.
Ïàíåëi, 6õ1,20, 11 øò., 2.300
ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.
ÏÊÆ ïëèòè, 1,5õ6 ì, 2 øò., á/â,
1.000 ãðí./øò. Òåë.0-97-310-97-34.

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

Ïëèòè çàëiçîáåòîííi 6õ1,5 ì, 4
øò., Ëåçíåâå, ïiä ëiñîì êiíöåâà
àâòîáóñà ¹20, 3.500 ãðí./øò.
Òåë.0-68-013-73-38.

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

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

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

Áóäiâåëüíi
ðîáîòè

!!! Âèêîíóþ äåìîíòàæíi, çåìåëüíîáåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Äàõè, ìîíòàæ/äåìîíòàæ, âiä
140 ãðí. i âèùå. Óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë.
Ôóíäàìåíò òà êëàäêà ãàçîáëîêiâ çà
äîñòóïíèìè
äëÿ
Âàñ
öiíàìè.
Òåë.0-63-038-77-16.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, àðìîïîÿñ, ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

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 áóäiâåëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
êiìíàò. ßêiñíî. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò.
Äåìîíòàæíi òà
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.
Àáñîëþòíî âñi âèäè
áóäiâåëüíèõ ðîáiò.
Áåòîííîôóíäàìåíòíi
ðîáîòè, êëàäêà öåãëè
÷îðíîâî¿ òà
îáëèöþâàëüíî¿, îãîðîæi,
ñòÿæêà, ñåíäâi÷ïàíåëi.
Òåë.:0-97-245-70-09,
0-68-050-18-69.
Àáñîëþòíî âñi âèäè êëàäêè
öåãëè òà ãàçîáëîêiâ. Áðèãàäà áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê çi ñòàæåì áiëüøå
30 ðîêiâ. Ðîáèìî ôóíäàìåíòè,
äîïîìàãàºìî
ç
ïðîºêòóâàííÿì,
êðåñëåííÿì, ïðîâîäèìî ðîçðàõóíêè.
Ðîáèìî ãàðàíòîâàíî i ÿêiñíî. Çà
äåòàëÿìè
òåëåôîíóéòå:0-63-038-77-16,
0-98-723-34-24.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò:
âíóòðiøíi
îçäîáëåííÿ,
âiäêîñè.
Ìîíòàæ/äåìîíòàæ. Âîäîâiäâåäåííÿ:
âñòàíîâëåííÿ,
çàìiíà.
Äàõè,
ïiäñóáiéêè, óòåïëåííÿ, ìàíñàðäè.
Øâèäêî.
Ïðîôåñiéíî.
ßêiñíî.
Òåë.:067-192-48-14, 093-332-15-30.
Àáñîëþòíî
âñi
äåìîíòàæíi
ðîáîòè:
ïiäëîãè,
ïðîñòiíêè,
äåìîíòàæ øòóêàòóðåííÿ. Âèíåñåííÿ,
âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-68-032-07-14.

14

ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍ² ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÑÒÎÊÈ

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

Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
Òåë.0-98-175-90-78.

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

ðiçàííÿ.

Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà
ãàçîáëîêiâ, àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-97-482-20-19.
Áðèãàäà âèêîíàº çàëiçîáåòîííi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-67-281-53-51.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

Áðóêiâêà, ðîáîòà ç
âiáðàòîðîì + êàòîê,
äîñâiä 20 ð.
Òåë.0-97-305-86-28.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè óñiõ âèäiâ.
Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä.
Ïëèòêà,
âàãîíêà, ãiïñîêàðòîí, áåòîíóâàííÿ,
ñòÿæêè i ò.ï. Òåë.0-68-013-56-42.

Áóäiâíèöòâî áóäèíêiâ ç
ïiíîáëîêiâ. Óòåïëåííÿ
ïðèâàòíèõ áóäèíêiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèêîíóºìî êëàäêó öåãëè, áëîêiâ,
ãàçîáëîêiâ òà iíøi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóºìî êëàäêó öåãëè, áëîêiâ,
ãàçîáëîêiâ,
øòóêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì òà iíøi
ðîáîòè. Òåë.0-96-472-31-30.

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

Ïîñëóãè.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
ìîíî- ëiòíi ðîáîòè,
çåìåëüíi ðîáîòè.
Âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-98-765-61-67.
êàìåíþ.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ç âiáðîïëèòîþ.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Âñi âèäè áåòîííèõ, êëàäî÷íèõ òà
îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-96-613-83-70.

Ãàáiîíè (áåç öåìåíòó òà
ïiñêó) ç êàìåíþ,
îãîðîæi, êâiòíèêè,
ïiäïiðíi ñòiíè, áåñiäêè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-96-884-42-17.
Ãîëüô-ïîëÿ, ðiçíi
ðîçìiðè, îçåëåíåííÿ,
âiäâåäåííÿ ãðóíòîâèõ
âîä, áåòîíóâàííÿ,
ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè.
Òåë.0-67-270-64-66.
Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié,
øòóêàòóðêè, ïëèòêè, öåãëÿíî¿ êëàäêè
òà iíøå. Òåë.0-68-683-21-34.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà öåãëè, øòóêàòóðåííÿ, “øóáà”, ñòÿæêà,
îãîðîæi, ñåïòèêè.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè
, îãîðîæi ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, áîðäþðè,
ìîùåííÿ äîðiæîê,
êâiòíèêè, âîäîñïàäè.
Òåë.0-96-884-19-17.
Êëàäêà âñiõ âèäiâ îáëèöþâàëüíî¿
öåãëè. ßêiñòü òà ãàðàíòiÿ. Ðîáîòà ç
ìåòàëîì, áåòîíîì. Ïðàöiâíèêè çi
ñòàæåì. Òåë.098-231-27-78.

Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.

Çåìåëüíi
Òåë.0-96-988-75-66.

ðîáîòè.

Ìóðóþ îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
êâiòíèêè, ìàíãàëè,
áåñiäêè, ôóíäàìåíòè,
âîäîñïàäè, ðîêàðié.
Òåë.0-96-884-19-17.

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.

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

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, ãàáiîíè áåç öåìåíòó òà ïiñêó,
âiäìîñòêè, ìîùåííÿ
êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.

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

Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ,
ç ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.

Âèêîíóºìî ðåìîíò
áóäèíêiâ, êâàðòèð òà
îôiñiâ. Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-380-55-01.

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.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ ïëèòêè
âiáðîìàøèíîþ. Òåë.0-96-348-35-42.
ßêiñíèé
ðåìîíò
áóäèíêiâ,
êâàðòèð. Âñi âèäè ðîáiò, áåç
ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå:
0-68-305-67-68.

Âèêîíóºìî: ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ çà ìàÿêàìè, êëàäêà öåãëè,
ãàçîáëîêiâ, øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè. Òåë.0-96-827-30-17.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà (çàëèøêè),
2,2 êâ.ì, âèð-âî Iòàëiÿ, ñâiòëèé
ñiðî-æîâòèé
êîëið,
300
ãðí.
Òåë.0-98-887-44-41.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíà
ÿêiñòü
óêëàäêè
ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ìîíòàæ
ãiïñîêàðòîíó, iíøi ðåìîíòíi ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com
Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ òà
âèðiâíþâàííÿ
ñòií,
âêëàäàííÿ
ïëèòêè, ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî àêóðàòíà ïîêëåéêà
âñiõ
âèäiâ
øïàëåð,
áàãåòiâ,
ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî âñi âèäè äîìàøíüîãî
ðåìîíòó: äðiáíèé òà êîìïëåêñíèé.
Òåë.0-98-847-36-77.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-807-89-17.

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

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

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

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, íàíåñåííÿ
äåêîðàòèâíîãî
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.0-97-725-91-47.
Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ, âiäêîñè,
øïàëåðè, øïàêëþâàííÿ, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-97-347-67-98.

Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðèêà, ñàíòåõíiêà,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò.
Òåë.0-96-843-47-76.
Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå. Øâèäêî
òà íåäîðîãî. Òåë.096-971-26-90.

Ðåìîíò êâàðòèð, ïðèâàòíèõ áóäèíêiâ. Âèêîíóºìî ðåìîíò ÷àñòêîâî, i
ïîâíiñòþ “ïiä êëþ÷”.
Âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè.
ßêiñíå âèêîíàííÿ,
äîñòóïíi öiíè.
Òåë.:0-67-422-35-27,
099-393-02-91 (âàéáåð).
Ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè, ëàìiíàò. Òåë.0-68-172-65-08.
Ðåìîíò.
ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-98-912-02-46.
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.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Óñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåëåôîíóéòå: 068-305-67-68.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øïàëåð,
ëàìiíàò òà iíøå. Òåë.0-67-905-88-29.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií, ãiïñîêàðòîí, îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àêóðàòíî âèêîíóºìî
îáëèöþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêó.
Òåë.0-68-172-65-08.
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.

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

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

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi.
Öiíè âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.
Øèôåð, á/â, 8-õâèëüîâèé, 50 øò.,
70 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.0-97-752-78-90.

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

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

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

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,
âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.

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

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ,
içîëÿöiÿ ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié
àáî çàìîâíèêà. Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. ÏÂÕ
ìåìáðàíè. Òåë.0-96-613-83-70.
Äàõè: ñòàði òà íîâi, ðåìîíò,
óòåïëåííÿ, âàãîíêà ðèíâè. Ïðîäàæ
ìàòåðiàëiâ. Òåë.0-67-394-28-12.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Àáñîëþòíî ÿêiñíå ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ïîêëåéêà øïàëåð,
áàãåòiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü.
Ïîêëåéêà
øïàëåð.
Âiíiëîâi.
Ôëiçåëiíîâi. Ïàïåðîâi. Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-769-50-26.

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

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

Ôàñàäíi ðîáîòè

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

Áàðàí÷èê, “áàéðàìiêñ”,
êîðî¿ä, ç óòåïëåííÿì òà
áåç. Äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. ª âëàñíå
ðèøòóâàííÿ. Çðàçêè.
Òåë.067-351-71-75.
Áðèãàäà óòåïëþº
áóäèíêè. Øâèäêî.
ßêiñíî. ª ðèøòóâàííÿ,
çðàçêè. Íà áóäìàòåðiàëè
çíèæêà. Çàìiðè
áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ
ïiíîïëàñòîì òà
ìiíåðàëüíîþ âàòîþ.
ßêiñòü ãàðàíòîâàíà.
Òåë.0-96-233-69-55.

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

Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè. Òåë.0-68-172-65-08.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ðåìîíò òà
âñòàíîâëåííÿ çàìêiâ. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-305-19-75.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè.
Øâèäêî
òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-96-438-03-80.

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

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.

Âèêîíóºìî ÿêiñíå óòåïëåííÿ áóäiâåëü ïiä äåêîðàòèâíå øòóêàòóðåííÿ, îáëàøòóâàííÿ ìåòàëîïðîôiëåì, ñàéäèíãîì. Òåë.098-403-68-33.

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

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

Å/ì ðîáîòè

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

Øâèäêî,
ÿêiñíî
âèêîíàºìî
ðîáîòó áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-98-804-50-67.

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì

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

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿.
Òåë.:0-96-106-91-14,
0-96-181-51-29.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
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.
Çâàðþâàëüíi, ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè.
Ïåðåâàðþâàííÿ ëi÷èëüíèêiâ, ãàç,
âîäà, êîòëè, îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä,
áàòàðå¿.
Òåë.:068-022-06-18,
096-346-30-93.
Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
ïiäëîã.
Òåë.0-68-492-80-58.
Ïðîêëàäàííÿ êàíàëiçàöié òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöi¿, ñàíòåõíiê,
ìîíòàæ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ,
ñàíòåõíiêè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Òåë.0-66-314-41-15.

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

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

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,
ïàëåòè, iíøå)
Ïðîäàì
Âóãiëëÿ,
4,5
ãðí./êã,
òîðôîáðèêåòè 3 ãðí./êã. Ìiøêè ïî
30 êã. Äîñòàâêà âiä 100 êã.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà
ðóáàíi,
ìåòðiâêè.
Äîñòàâêà.
Äîñòóïíi
öiíè.
Òåë.0-67-287-29-66.
Äðîâà
ðóáàíi,
ìåòðiâêè.
Äîñòàâêà.
Äîñòóïíi
öiíè.
Òåë.0-68-953-35-30.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.
Äðîâà,
600
ãðí./ìàøèíà.
Òåë.:097-132-16-36, 75-27-17.

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

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

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-620-77-07.
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Àáñîëþòíî àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ, çíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ.
Êâàðòèði
ïåðå¿çäè. Òåë.0-96-657-48-84.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
äåìîíòàæíèõ ðîáiò.
Âèíåñåííÿ áóäiâåëüíîãî
ñìiòòÿ.
Òåë.0-67-380-55-01.
Àáñîëþòíî
äåìîíòàæíèõ
Òåë.0-97-009-26-24.

âñi

âèäè
ðîáiò.

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 ñâåðäëîâèí
“ïiä êëþ÷”. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.:0-98-973-78-80,
0-67-929-43-67.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-004-47-70.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí. Âåëèêèé
äîñâiä. Ïîìiðíi öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Áóðiííÿ
ñâåðäëîâèí.
Âñòàíîâëåííÿ íàñîñiâ. ×èùåííÿ
êðèíèöü. Òåë.0-67-143-39-49.
Âàíòàæíèêè,
äåìîíòàæ,
íåäîðîãî òà øâèäêî, çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè
òà
ií.
Òåë.0-67-862-29-51.
Äåìîíòàæ,
çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà ïîâåðõ, âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ, êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-68-842-18-87.

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

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

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

Îðåíäà

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà
êîïàííÿ äî 3 ì.
Òåë.:0-67-314-04-22,
0-50-588-96-45.

Çäàì áåòîíîçìiøóâà÷ â îðåíäó.
Òåë.0-96-865-72-27.
Çäàì áóäiâåëüíå ðèøòóâàííÿ,
ïîëåãøåíå,
iç
íàñòèëîì.
Òåë.0-67-381-13-40.
Çäàì
áóäiâåëüíó
îïàëóáêó.
Òåë.0-67-381-13-40.
Çäàì
â
îðåíäó
ìåòàëåâó
îïàëóáêó. Òåë.0-97-193-74-41.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ìàøèíà
øëiôóâàëüíà
äëÿ
ïàðêåòó, íà 380 Âò, 8.000 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-67-280-55-91.
Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
äî
íàâàíòàæóâà÷à, ïðîôiëü àëþìiíiºâèé
íîâèé, çàñóâêè d=50, 80, 100 (íîâi òà
á/â), ïiääîíè 120õ80, êðiñëà ñïàðåíi
ïî 3 øò. (ì’ÿêi). Òåë.0-67-750-15-23,
65-62-43.

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

Ïîñëóãè
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.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ
Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Âiòðèíà
õîëîäèëüíà, 2 ì.
Òåë.0-67-309-23-47.
Îáëàäíàííÿ
òîðãîâåëüíå,
ñòåëàæi, áóâøå ó âèêîðèñòàííi, àëå â
iäåàëüíîìó
ñòàíi,
2.500
ãðí.
Òåë.0-67-381-74-27.

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

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

Âåðñòàòè
Ïðîäàì

Âåðñòàò
ñàìîðîáíèé,
öèðêóëÿðêà, ìàéæå íîâèé, 12.000
ãðí. Òåë.0-97-996-38-10.
Âåðñòàò ôóãóâàëüíèé çàâîäñüêèé,
ìiíi, äîðîáëåíà ñòàíèíà, 12.000 ãðí.
Òåë.0-97-996-38-10.
Äëÿ îáðîáêè ìàðìóðó, ïîðiçêà
ïðÿìà, ïiä êóòîì 45 ãðàäóñiâ, â
êîìïëåêòi 5 ôðåç, 55.000 ãðí.
Òåë.067-850-09-05.

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.

Iíøå

Ïðîäàì
Òåëüôåð, ïiäéîì
Òåë.0-96-636-47-95.

äî

2

ò.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

Ïðîäàºòüñÿ êîìïàíiÿ - ÒÎÂ
“ÐÅÉËÑÅÐÂIÑ-ÊÎÌÏÀÍI”. Âàðòiñòü
çà äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-99-000-26-90
Ñó÷àñíèé íàïðÿìîê åêîíîìiêè
äëÿ ëþäåé, ÿêi õî÷óòü áóòè áàãàòèìè i
ùàñëèâèìè. Òåë.0-97-489-82-34.
Øóêàþ
êîìïàíüéîíà,
iíâåñòîðà-çàáóäîâíèêà, º çåìåëüíà
äiëÿíêà,
íàÿâíi
âñi
äîçâiëüíi
äîêóìåíòè. Òåë.0-67-382-22-92.

Ïðîäàì áiçíåñ

Âiçüìó â îðåíäó ðîáî÷èé
øèíîìîíòàæ,
ì.Õìåëüíèöüêèé àáî â
îáëàñòi.
Òåë.0-98-807-64-08.
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ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
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ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß, Â²ÄÃÓÊÈ

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

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

Àâòîìîáiëi â Õìåëüíèöüêîìó avto.km.ua
Íåðóõîìiñòü â Õìåëüíèöüêîìó dim.km.ua
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â
Õìåëüíèöüêîìó - jobs.km.ua

Õìåëüíèöüêà
äèðåêöiÿ ÂÀÒ
“Óêðòåëåêîì” - hm.ukrtelecom.ua

Õìåëüíèöüêà
iíôîðìàöiéíà ìåðåæà
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæiâ mereja.km.ua
Õìåëüíèöüêà
khmelnytsky.com

ìiñüêà

ðàäà

-

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

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß, Â²ÄÃÓÊÈ
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Àáñîëþòíî âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè
âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Áåòîíóâàííÿ, îáëèöþâàííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ ïàì`ÿòíèêiâ. Âèñîêà
ÿêiñòü. Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-63-858-05-69.

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

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: áóäiâëÿ
ïåðåðîáíîãî öåõó, 332 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Òàðàñiâêà,
âóë.Öåíòðàëüíà,3À.
Äàòà òîðãiâ: 06.05.2021ð., î 09.00
ãîä. Ñàéò: https://setam.net.ua Ëîò
¹474389 (óöiíåíî ëîò ¹468120);
çåìåëüíà äiëÿíêà, 0,1 ãà, ÊÍ:
6810100000:27:002:0087,
çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Êàâêàçüêà,14.
Äàòà
òîðãiâ:
11.05.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹474897
(óöiíåíî
ëîò
¹468378);
äîìîâîëîäiííÿ, 81,6 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Øåïåòiâñüêèé ð-í, ì.Øåïåòiâêà,
âóë.Ïåòðîâà,57.
Äàòà
òîðãiâ:
11.05.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹474901
(óöiíåíî ëîò ¹468558); çåìåëüíà
äiëÿíêà,
0,2012
ãà,
ÊÍ:
6822483700:01:001:0705,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Êàì’ÿíêà, âóë.Øêiëüíà,124à. Äàòà
òîðãiâ: 11.05.2021ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹474904 (óöiíåíî ëîò ¹468964).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ñåðiÿ ¹046186, âèäàíå
íà
iì’ÿ
Ìèðîíåíêîâà
Àíäðiÿ
Þðiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïðèïèñíå
ïîñâiä÷åííÿ, âèäàíå íà
iì’ÿ Ëàï÷èíñüêîãî
Âiòàëiÿ Âiòàëiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé
àòåñòàò
ïðî
çàêií÷åííÿ
Õìåëüíèöüêîãî
îáëàñíîãî
ëiöåþ-iíòåðíàòó
ïîãëèáëåíî¿ ïiäãîòîâêè â ãàëóçi
íàóêè íà iì’ÿ Ïîëiùóê Äiàíè
Îëåêñàíäðiâíè
¹ÕÌ49685484
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê
âèäàíèé íà iì’ÿ Îñòðîâñüêîãî
Âiêòîðà
Ôðàíöåâè÷à
ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè,
âèäàíèé
íà
iì’ÿ
Íîâåðñüêîãî Îëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à,
ââàæàòè íåäéñíèì.
Ïåíñiéíå ïîñâiä÷åííÿ, âèäàíå íà
iì’ÿ ßêiìöåâî¿ Ãàëèíè Iëëi÷íè,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
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1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
430 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ, 3/5,
æèòëîâèé ñòàí, 27 êâ.ì. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-98-154-46-54.

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè
ïðîäàì

168 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 6/9, 24
êâ.ì, áëî÷íà ñåêöiÿ íà 2-õ, êiìíàòà
÷èñòà
òà
îõàéíà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
190 000 ãðí. Òðåìáîâåöüêî¿ âóë.,
5/9, 24/12/-, êiìíàòà â áëî÷íié
ñåêöi¿ íà 2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí,
ãàðÿ÷à
âîäà
äóø.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

213 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 5/9,
25/-/7, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë i êóõíÿ íà 2
ñiì’¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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. ×îðíîâîëà âóë.,
ãóðòîæèòîê, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà, 4/9. Òåë.:0-67-286-60-39,
0-97-194-66-08.
420 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
ïðîäàì êiìíàòó â äâîêiìíàòíié
êîìóíàëüíié
êâàðòèði.
Òåë.0-97-130-18-19.

575 460 ãðí.
Ôiëàðìîíiÿ, 4/9, í/ï,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
644 000 ãðí. Âèñòàâêà, 45/22/12,
çäàíèé
áóäèíîê,
äîêóìåíòè,
íåêóòîâà, Ðàóø. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
648
000
ãðí.
Öåíòð,
Âîäîïðîâiäíà, 4/10, 35 êâ.ì, öåãëà,
íåêóòîâà, ïiâäåííà ñòîðîíà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

756 000 ãðí. Öåíòð,
ïåäàêàäåìiÿ, 5/10,
45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 2 ëîäæi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
780 000 ãðí.
Âîäîïðîâiäíà, 4/10,
43/-/12, âiäìiííå ìiñöå,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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”.

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

Ðàêîâå
230 000 ãðí. Ðàêîâå, æèòëîâèé
ñòàí, 18 êâ.ì, iíä/î, ì/ï âiêíà.
Òåë.0-96-626-39-41.

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

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

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
430 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 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.
462 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë., ç
ðåìîíòîì, 23 êâ.ì, 4-é ïîâåðõ.
Òåë.0-97-595-75-43.

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

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

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”.

Îçåðíà
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”.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

540 000 ãðí.
Âèñòàâêà, Ðàóø,
54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
547
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, 5/9, 36/19/8, âäàëå
ïëàíóâàííÿ, óòåïëåíà ç çîâíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

653 300 ãðí.
Âèñòàâêà, í/á, 2/10,
39,5 êâ.ì, ïàíîðàìíi
âiêíà, êîìàðà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
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.

459 000 ãðí. Ïðèáóçüêà âóë., 3/9,
50 êâ.ì, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ãàðíèé
ñòàí. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
640 000 ãðí. Öåíòð, êîìôîðòíà,
ïðîñòîðà,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-884-03-25.
680 000 ãðí. Öåíòð, Ïîäiëüñüêà
(“Äèòÿ÷èé ñâiò”), 43/26/7, êâàðòèðà
ïiä ðåìîíò. Ìîæëèâà êîìåðöiÿ àáî
äëÿ
îðåíäè.
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”.

730 000 ãðí. Öåíòð, öåãëà, “õ/ð”,
íåêóòîâà, 2/5, 44 êâ.ì, ê/ð - 3,5
ðîêè, ì/ï âiêíà, áðîíüîâàíi äâåði,
ÀÃÂ (íîâèé). Òåë.0-68-124-47-75.
756 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé, 2ê.,
4/5, 42 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò.
Ïðîäàºòüñÿ ç óñiìà ñó÷àñíèìè
ìåáëÿìè
òà
òåõíiêîþ.
Òåë.098-837-06-73. Àâåíþ.
792 400 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü),
öåãëà, í/ï, 7/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
1 008 000 ãðí. Õðóùîâêà, 47 êâ.ì,
âiäìiííå ìiñöå, çàõiäíà ñòîðîíà,
âiêíà âèõîäÿòü ó äâið, 2-é ïîâåðõ,
íåêóòîâà, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
íîâi âõiäíi äâåði, íîâèé çáiëüøåíèé,
óòåïëåíèé
áàëêîí
ç
òåïëîþ
ïiäëîãîþ,
ïëàñòèêîâi
âiêíà,
ëi÷èëüíèêè íà ãàç, ñâiòëî i âîäó.
Òåë.0-97-125-26-35.
1 106 000 ãðí. 2ê., 8/10, 48 êâ.ì,
ºâðîðåìîíò. Ïðîäàºòüñÿ ç óñiìà
ìåáëÿìè
òà
òåõíiêîþ.
Òåë.098-837-06-73. Àâåíþ.

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.

Çàãîòçåðíî
600 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 1/5,
38,8
êâ.ì.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-432-94-26.
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Ðàêîâå
9 000 ãðí./êâ.ì.
Ìàéáîðñüêîãî, 5/10,
55 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
÷óäîâà öiíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå
460 000 ãðí. Âàòóòiíà
âóë., 1/2, 50/26/7,
äîáóäîâà óçàêîíåíà,
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
468 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë.,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
750 000 ãðí. Äóáîâå, âóë.Ãàñòåëëî
(“Âîïàê”),
2/5,
43/27/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
540 000 ãðí. Ñêîâîðîäè âóë., 2/5,
44
êâ.ì,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

581 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 47 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
756 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
8-é ïîâåðõ, ì/ï âiêíà, ºâðîðåìîíò,
50
êâ.ì.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-203-13-60.

820 100 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 6/9,
ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
896 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 9/10,
í/á, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
òåõïàñïîðò,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
1 159 200 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè
áëèæíi
625 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ãðå÷àíè áëèæíi, Êóð÷àòîâà âóë.,
çóï."Îëiìïiéñüêà", 2ê., 5/9, 48 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà, ì/ï âiêíà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

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
350 000 ãðí. Âèñòàâêà (Òåìï), 2
êiìíàòè, êiìíàòè ïðîõiäíi, 34 êâ.ì,
ñòàí
áåç
ðåìîíòó.
Òåë.0-96-626-39-41.

616 000 ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
648 000 ãðí. Âèñòàâêà, 45/26/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
748 000 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.

750 000 ãðí.
Ñó÷àñíà êâàðòèðà,
“çàõîäü i æèâè”.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíî.
Òåë.0-67-191-88-96.
780 000 ãðí.
Âèñòàâêà, 2/10, 70/-/18,
êðàùà êîìïàíiÿ, çäàíà,
óñå ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
850 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Çàði÷àíñüêà âóë., 2ê., 10/11, 56 êâ.ì,
äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò,
êóõíÿ-"ñòóäiÿ",
òîðã.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
868 000 ãðí. Âèñòàâêà (Ñàäêè),
öåãëà, 2/9, 50 êâ.ì, ðåìîíò,
íåêóòîâà, ìåáëi, ÷àñòêîâî òåõíiêà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
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”.
910
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(“Åëåêòðîíiêà”),
6/10, 70/35/11, íåêóòîâà, äî
çóïèíêè 3 õâ. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
980 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
1 066 450 ãðí. Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1/10,
69,9 êâ.ì, çäàíà òà çàñåëåíà í/á,
âíóòðiøíi ðîáîòè, “ÁóäÀëüÿíñ”.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

Îçåðíà

540 000 ãðí. 3/9, 64 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
675 000 ãðí. Êàðìåëþêà âóë., 54
êâ.ì. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.

840 000 ãðí. Îçåðíà,
“Àãîðà”, í/á, 102 êâ.ì,
åêñêëþçèâíèé ïðîºêò,
0% êîìiñi¿
Òåë.0-97-681-37-11.

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

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

1 160 000 ãðí. Öåíòð, 2/2,
75/45/12,
çäàíèé
áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Çàãîòçåðíî
628
000
ãðí.
Çàãîòçåðíî,
âóë.Òðóäîâà,
58/34/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ðàêîâå
720 000 ãðí. Ïîïîâà âóë., 4/5,
75/45/8,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
722 000 ãðí. Ðàêîâå, 3ê., 4/4,
80/-/14, âäàëå ïëàíóâàííÿ, îêðåìi
êiìíàòè,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
723 000 ãðí. Ðàêîâå, 4/4,
75/40/8, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
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
750 000 ãðí. Êîçàöüêà âóë., 9/9,
65 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, ïëàñòèêîâi
âiêíà, öåíòðàëiçîâàíå îïàëåííÿ.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

ÏiâäåííîÇàõiä
375 000 ãðí. Iíôåêöiéíà ëiêàðíÿ,
3/5, 70 êâ.ì. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
1 255 500 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 84,8 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò + ìåáëi, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.098-690-59-27.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
580 000 ãðí. Áiëÿ “Äóìêè”, ìàéæå
â öåíòði, º ìîæëèâiñòü äîáóäîâè,
ºâðîâiêíà,
äîðîãi
øïàëåðè.
Òåë.0-97-314-03-14.

770 000 ãðí. Âèñòàâêà,
íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí, 60 êâ.ì, öåãëà, 0%
êîìiñi¿. Àáî îáìií íà
2-êiìíàòíó.
Òåë.0-97-681-37-11.
846
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, öåãëà, 3-é ïîâåðõ, 60
êâ.ì, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí
+ ëîäæiÿ. Òåë.067-933-54-85. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

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.

5-êiìíàòíi òà
áiëüøå ïðîäàì
Öåíòð

1 415 000 ãðí. Øåâ÷åíêà, 190
êâ.ì, ïiä êîìåðöiþ àáî æèòëî.
Òåë.0-97-314-03-14.

Ïiâäåííî-Çàõiä
999 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå,
5-êiìíàòíà, 1-é ïîâåðõ, 96 êâ.ì,
ìîæëèâî ïiä êîìåðöiþ, òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-750-15-03.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

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

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

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

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

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

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

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

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

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”.

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.

Ðóæè÷íà

Ëåçíåâå

390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé, 70
êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó, 18
ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

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

1 500 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
3-ðiâíåâèé,
æèòëîâèé,
óñi
êîìóíiêàöi¿, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, 20
ñîòîê.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-493-72-50.

Ïiâäåííî-Çàõiä
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”.

Âèñòàâêà

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

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”
(çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àâòîâîêçàë
¹1,
äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ,
ãàðíi
óìîâè.
Òåë.0-97-587-27-59.
Àòðióì,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-314-03-14.
Â êâàðòèði, íà 1-2 ìiñÿöi, êóõíÿ,
ñàóíà, ïîäâið’ÿ ç àëüòàíêàìè â
çàãàëüíîìó êîðèñòóâàííi, 3.500 ãðí.
Òåë.067-201-12-01.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ. Òåë.0-68-594-26-25.
Âèñòàâêà,
äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-68-421-58-86.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
1.200
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.

Âiçüìó 1-2 äiâ÷èíè íà
êâàðòèðó, ãàðíi óìîâè,
ñâiòëà, òåïëà êiìíàòà.
Çâåðòàòèñÿ: áiëÿ
ïîëiêëiíiêè ¹2,
âóë.Ïåðåìîãè,4/1, êâ.8.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ,
ÖÓÌ,
ãàðíi
óìîâè.
Òåë.0-96-349-39-95.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷àò àáî
õëîïöiâ. Òåë.0-98-175-75-58.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷àò.
Òåë.0-98-800-62-09.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó àáî
æiíêó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
âiçüìó
â
1-êiìíàòíó êâàðòèðó æiíêó àáî
äiâ÷èíó, ïiäñåëåííÿ, ç ãîñïîäàðêîþ,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-185-83-66.
Äiâ÷èíà âiçüìå íà êâàðòèðó
õëîïöÿ,
2.500
ãðí.
Òåë.0-98-880-89-35.
Çàãîòçåðíî,
êiìíàòè
â
ïðèâàòíîìó
áóäèíêó.
Òåë.0-97-475-06-50.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ äâîõ äiâ÷àò,
ç ãîñïîäàðåì. Òåë.0-96-533-22-86.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äëÿ ÷îëîâiêà. Òåë.0-98-631-16-78.
Ìåäòåõíiêà, ïðîñïåêò Ìèðó, äëÿ
õëîïöiâ. Òåë.0-68-336-69-74.

Ìèðó
ïðîñïåêò,
äëÿ
äâîõ
ïîðÿäíèõ
äiâ÷àò
(ïîäðóæîê).
Òåë.0-67-286-25-98.
Ìèðó ïðîñïåêò, äëÿ îäíîãî
õëîïöÿ (÷îëîâiêà), ïiäñåëåííÿ, 1.100
ãðí. Òåë.0-95-029-75-07.
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
äâîõ
äiâ÷àò.
Òåë.0-97-316-70-99.
Ïåðåìîãè âóë., äëÿ îäíîãî
õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-68-112-80-34.
Ïèëèï÷óêà âóë., ð-í ìiñüêî¿
ëiêàðíi, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíêà, óñi íåîáõiäíi ìåáëi, 3.000
ãðí. + ê/ï. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ïîëiêëiíiêà ¹4,
âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ äî
äiâ÷èíè â êiìíàòó, áåç ãîñïîäàðÿ.
Òåë.0-96-219-11-65.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ó “âðåì’ÿíöi”,
êiìíàòó äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè.
Òåë.0-67-900-08-36.
Ð-í ãîòåëþ “Ïîäiëëÿ”, äëÿ îäíiº¿
äiâ÷èíè, áåç ãîñïîäàðÿ, ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.0-97-595-75-43.
Ð-í ôiëàðìîíi¿, äëÿ õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Ðàéîí öóêðîâîãî çàâîäó, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Ñêîâîðîäè âóë., ð-í äèòÿ÷î¿
ëiêàðíi, äëÿ äiâ÷èíè, áåç ãîñïîäàðêè,
1.500 ãðí. Òåë.0-68-038-62-87.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöiâ (äiâ÷àò). Òåë.0-67-287-98-36.
Ôiëàðìîíiÿ,
äëÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ.Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð ìiñòà, âiçüìó íà êâàðòèðó
îäíó
àáî
äâi
äiâ÷èíè.
Òåë.0-68-013-73-38.
Öåíòð ìiñòà, îêðåìà êiìíàòà â
3-êiìíàòíié êâàðòèði, äëÿ æiíêè âiêîì
âiä 50 ðîêiâ, âñi çðó÷íîñòi. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-342-24-20.
Öåíòð, âñi çðó÷íîñòi, ìåáëi, 2.500
ãðí.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-731-68-96.
Öåíòð, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,
2.000 ãðí. Òåë.0-68-789-28-34.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ
îäíîãî õëîïöÿ (âiä 25 ð.), º iíòåðíåò,
1.500-2.000 ãðí. Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð,
Øåâ÷åíêà
(ìiñüêà
ëiêàðíÿ), 2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
ÖÓÌ, äëÿ äiâ÷èíè, ãàðíi óìîâè.
Òåë.0-96-349-39-95.

1-êiìíàòíi
“Êàòiîí”,
ïiäñåëåííÿ,
äëÿ
äiâ÷èíè. Òåë.0-68-204-83-03.
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ “Ëèáiäü Ïëàçè”, â ãàðíîìó
ñòàíi, òåõíiêà. Òåë.0-93-883-33-89.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
âóë.Ñâîáîäè.
Òåë.0-67-736-21-03.
Âèñòàâêà, äëÿ îäíiº¿ ëþäèíè.
Òåë.0-96-249-98-07.
Âèñòàâêà, äëÿ ñiìåéíî¿ ïàðè.
Òåë.0-67-275-60-07.
Âèñòàâêà, ìåáëi, òåõíiêà, 3.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
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, 3.300 ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãàðíèé ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà çà
äîìîâëåíiñòþ. Ïîðÿäíèì ëþäÿì.
Òåë.0-68-949-65-77.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äåïîâñüêà âóë., äëÿ ìîëîäî¿
ñiì’¿, ç ìåáëÿìè. Òåë.0-67-127-58-90.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,
ðåìîíò, 4.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Åëåêòðîíiêà,
âóë.Íèæíÿ
Áåðåãîâà, í/á, 5-é ïîâåðõ, ç
ðåìîíòîì, ìåáëi, òåõíiêà, iíä/î,
6.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-266-39-23.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.500
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Çàòèøíà,
º
âñÿ
òåõíiêà.
Òåë.0-97-314-03-14.
Çåëåíèé
êâàðòàë
(ÆÊ),
âóë.Òðóäîâà, 54 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ,
ìåáëüîâàíà, òåõíiêà, 3.600 ãðí. +
ê/ï.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.067-264-98-58.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
3.200 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Ìèðó ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

Íîâèé áóäèíîê, ãàðíèé ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíi ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.800 ãðí. Òåë.0-96-939-09-77.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, âóë.Çàëiçíÿêà (îçåðî),
2/9, 40 êâ.ì, ìåáëi, ïðàëüíà ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Îçåðíà, Ëiñîãðèíiâåöüêà
âóë., 2/9, 42 êâ.ì, ç
ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ. Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Îçåðíà, ìåáëi, òåõíiêà, æèòëîâèé
ñòàí,
2.300
ãðí.
+ê/ï.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-746-74-32.
Îçåðíà, îçåðî, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 4.600 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð,
êàïðåìîíò,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
4.000 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Øåâ÷åíêà, 2/4, 32 êâ.ì, çàòèøíà
êâàðòèðà, â ÿêié º âñå äëÿ
êîìôîðòíîãî æèòòÿ. Áàæàíî äëÿ
äiâ÷èíè áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê òà áåç
òâàðèí. Òåë.098-837-06-73. Àâåíþ.

2-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Â öåíòði, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, æèòëîâèé ñòàí,
3.500 ãðí. Òåë.0-68-884-90-43.

Âèñòàâêà (Ñiëiñòðà,
“ÑÂ”), 3/9, 64/38/16,
íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí, ìåáëi. Äëÿ
ïîðÿäíèõ êâàðòèðàíòiâ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Âèñòàâêà,
3/10,
56
êâ.ì,
ºâðîðåìîíò, iíä/î, ìåáëi, òåõíiêà,
6.000 ãðí./ìiñ. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ëi÷èëüíèêè,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äëÿ ñiì’¿, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-67-864-00-78.
Äëÿ ñiì’¿. Ïåðåäîïëàòà çà 2 ìiñ.,
áåç äîìàøíiõ óëþáëåíöiâ, áåç
øêiäëèâèõ
çâè÷îê.
Òåë.0-97-857-85-48.
Äóáîâå, 2/5, 50 êâ.ì, âñi
çðó÷íîñòi,
âñÿ
òåõíiêà.
Òåë.0-97-066-62-64.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
ªâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Çàãîòçåðíî, ìåáëi. Ìîæëèâî,
÷åðåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.
Êàì’ÿíåöüêà,
2ê.,
ðåìîíò,
òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 2ê., ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â ãàðíîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ìåáëi, òåõíiêà,
4.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì, ìåáëi,
òåõíiêà,
8.500
ãðí.
+ê/ï.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð,
âóë.Ïîäiëüñüêà,
1-é
ïîâåðõ, ìåáëi, òåõíiêà, ºâðîðåìîíò,
ì/ï âiêíà, ðåøiòêè, çàêðèòèé äâið,
ïàðêîâêà, ìîæëèâî, ïiä îôiñ, 6.000
ãðí. Òåë.0-67-850-09-05.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

150 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
äâà
ãàðàæi
ç
ïiäâàëàìè,
äâîïîâåðõîâi. Òåë.0-97-597-96-42..
170
000
ãðí.
Îçåðíà,
âóë.Êàðìåëþêà,
ðåìîíò,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-97-478-59-06.
277 000 ãðí. Êàðìåëþêà,12Ã,
ºâðîãàðàæ, 24 êâ.ì, âñi êîìóíiêàö¿,
îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà çåìëÿ,
òîðã. Òåë.0-97-503-07-39.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå

3ê., Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð,
“Ëèáiäü
Ïëàçà”,
3-êiìíàòíà
êâàðòèðà.
Òåë.0-93-883-33-89.

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

Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå, íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.

Çäàì

Öåíòð, 3-êiìíàòíà,
ãàðíèé ðåìîíò, äâà
êîíäèöiîíåðè, ìåáëi,
òåõíiêà, âåëèêà ëîäæiÿ.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-439-46-24.

Êiìíàòè

Ãàðàæ,
ðå÷îâèé
ðèíîê,
áàãàòîïîâåðõîâèé
ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ,
1-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-66-292-98-80.
Çà
ðàäiîçàâîäîì.
Òåë.0-67-280-06-88.

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.
Âðåì’ÿíêà, ñiì’¿ áåç äiòåé, âñi
çðó÷íîñòi,
º
îêðåìèé
âõiä.
Òåë.:0-68-681-80-15, 0-98-560-23-20.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ,
çðó÷íîñòi
íàäâîði.
Òåë.0-96-258-07-67.
Äóáîâå,
âóë.Çàÿðíà,
áiëÿ
ìàãàçèíó “Ñîëîõà”, 100 êâ.ì, 6
ñîòîê, ãàðàæ ïiä âåñü áóäèíîê, 1-é
ïîâåðõ - âåðàíäà, êîðèäîð, ñïàëüíÿ,
çàë, êóõíÿ, òóàëåò, äóø, 2-é ïîâåðõ êiìíàòà ÷åðåç âåñü áóäèíîê, ëîäæiÿ,
áàëêîí, ñâiòëî, ãàç, âîäà, íà ïîäâið’¿
áåñiäêà, 6 õâ äî çóïèíêè ìàðøðóòêè
¹30. Òåë.067-264-98-58.
Äóáîâå, ÷àñòèíà áóäèíêó, äëÿ
ñiì’¿. Òåë.0-67-396-02-40.
Äóáîâå, ìàãàçèí “Ñîëîõà”, ìåáëi,
òåõíiêà, ç äiòüìè, áåç òâàðèí, 4.000
ãðí. + êîìóíàëüíi, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.
Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
àáî
îäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-910-71-71.

Ðàéîí àâòîâîêçàëó ¹1,
ëiòíié áóäèíî÷îê ç
êàìiíîì.
Òåë.0-63-516-82-17.
Ðàéîí
âóë.Çàâîäñüêà,
“âðåì’ÿíêà”, âñi çðó÷íîñòi, äëÿ ñiì’¿
áåç äiòåé àáî õëîïöÿì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-96-905-43-75.
Ðóæè÷íà, “âðåì’ÿíêà”, º ãàç,
ñâiòëî. Òåë.0-67-452-74-05.

Ðóæè÷íà, 3 êiìíàòè,
70 êâ.ì, ÷àñòêîâî ç
ìåáëÿìè, º ïiäâàë,
ñàðàé, 2 ñîò. ãîðîäó,
2.500 ãðí., + ê/ï.
Òåë.0-67-959-43-43.
Ðóæè÷íà,
çóï."Ïàí
Äèâàí",
“âðåì`ÿíêà”, º ãàç, âîäà, ìåáëi,
ìîëîäié
ñiì’¿
áåç
äiòåé.
Òåë.0-96-136-01-08.
Òàíê, 2ê., ÷àñòèíà áóäèíêó, ìåáëi.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öóêðîâèé çàâîä, “âðåì’ÿíêà”, äâi
êiìíàòè, äóøîâà, òóàëåò íà âóëèöi,
áåç äiòåé, 3.000 ãðí. ç ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.

Çíiìó

Êiìíàòè
Àáî
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó.
Òåë.0-98-622-61-46.
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.068-575-30-31.
Äóáîâå, çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
âóë.Iíñòèòóòñüêà
àáî
âóë.Òåðíîïiëüñüêà,
æiíêà
çíiìå
êiìíàòó â áóäèíêó àáî êâàðòèði, ç
ãîñïîäàðåì. Òåë.0-68-716-77-08.
Çíiìó
îêðåìó
êiìíàòó.
Òåë.0-68-716-77-08.

1-êiìíàòíi
Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
ïîðÿäíà
ñiì’ÿ
îðåíäóº
íà
äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ð-í, íà
òðèâàëèé
òåðìií,
äëÿ
ñåáå,
ïîðÿäíiñòü,
ñâîº÷àñíó
îïëàòó
ãàðàíòóþ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.096-260-02-55.
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.
Âèñòàâêà, âóë.Òðóäîâà, í/á,
ìåáëi, òåõíiêà, iíä/î, 3.600 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Äëÿ
ïàðè
áåç
äiòåé,
íå
ïåðåñåëåíöi, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.068-575-30-31.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-63-496-06-80.

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

Áóäèíêè

Êóïëþ

Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå, çà
ãîòiâêó. Òåë.068-575-30-31.
Áóäü-ÿêèé ð-í, ó ãóðòîæèòêó,
êóõíÿ, ñàíâóçîë, âàííà îêðåìî. Àáî
â “ìàëîñiìåéöi”. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-589-39-44.
Ó âëàñíèêà. Òåë.0-97-226-64-92.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.

Àáî 2-êiìíàòíó, ð-í
Îçåðíà, áiëÿ çóïèíêè,
áàæàíî í/ï àáî í/á. Äëÿ
ñåáå. Òåë.097-493-72-50.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
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.

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

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó êâàðòèðó. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, äëÿ ñåáå,
áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåë.068-575-30-31.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
2-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Òåðìiíîâèé
âèêóï
2àáî
3-êiìíàòíèõ êâàðòèð, ïðîáëåìíèõ,
êðåäèòíèõ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

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

Áóäèíêè
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
áóäèíîê â ìåæàõ ìiñòà ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Òåðìiíîâî êóïëþ áóäèíîê àáî
êîðîáêó, â ìåæàõ ìiñòà, áàæàíî ç
êîìóíiêàöiÿìè, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

12 990 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.
60 000 ãðí. Òåìï, º êàäàñòðîâèé
íîìåð. Òåë.0-97-820-18-16.
78 500 ãðí. Âèñòàâêà, òåëåâåæà,
öåãëÿíèé,
ñâiòëî,
ÿìà.
Òåë.0-98-747-96-85.
88 500 ãðí. Öåíòð, Öåíòðàëüíèé,
ð-í “Êîñìîñà”, áëîê 9, áîêñ 41,
ìåòàëåâèé, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
110 000 ãðí. Íîâàòîð (ìàñèâ), 24
êâ.ì, îãëÿäîâà ÿìà, ïiäâàë ç
ïåðåãîðîäêàìè,
ñâiòëî,
ïðèâàòèçîâàíèé. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-728-23-55.
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.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

140 000 ãðí. Êàðïiâöi, ìàñèâ
“Ðîäíi÷îê”, 6 ñîòîê, êàäàñòðîâèé
íîìåð, äà÷íèé áóäèíîê, ìîæëèâiñòü
ïðèáóäîâè,
ñâiòëî.
Òåë.0-97-450-82-58.
180 700 ãðí. Âèäðîâi äîëè, 9,5
ñîòîê, äà÷íèé áóäèíîê, 0 % êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
190 000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”, 1 êì âiä êiíöåâî¿ çóïèíêè
ìàðøðóòîê, 8 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé
áóäèíîê, ç ïiäâàëîì, ñàä, äiëÿíêà
îãîðîäæåíà
º
åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-138-58-13.
199 000 ãðí. Çà “Êëåíîì”, 6,4
ñîòêè, áóäèíîê 36 êâ.ì, ìîëîäèé ñàä,
ðiâíà ìiñöåâiñòü. Ðåàëüíîìó êëiºíòó
ðåàëüíèé òîðã. Òåë.0-97-740-78-61.
220 000 ãðí. Öàðñüêå ñåëî, íèæ÷å
“Êàòiîíà”, 9 ñîò., ñàä, ãîðîä, öîêîëü
ïiä áóäèíîê, áóäiâåëüíèé âàãîí÷èê,
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-67-859-87-86.
280 000 ãðí. Êàðïiâöi, 12 ñîòîê,
öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàðàæ, ïiäâàë,
ãàç,
ñâiòëî,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-98-252-55-11.
336 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
âóë.Ïiâíi÷íà,215, öåãëÿíèé áóäèíîê,
6 ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, óñi äîêóìåíòè,
ãàðíà äîðîãà, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.0-67-775-64-08.
420 000 ãðí. Äóáîâå, êiíöåâà
ìàðøðóòó ¹30, âóë.Âîäîïðîâiäíà,
57, öåãëÿíèé áóäèíîê 5õ9 ì, ãàç,
âîäà,
ñàðàé÷èê,
6
ñîò.
Òåë.0-96-354-13-02.
420 000 ãðí. Äóáîâå, ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ðàäóãà”,
äà÷íèé
áóäèíîê,
18
êâ.ì,
äiëÿíêà
îáðîáëÿºòüñÿ, 12 ñîò., êðèíèöÿ, º
ñâiòëî, òîðã. Òåë.:0-66-051-47-52,
0-68-203-58-89.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Êóïëþ àáî îáìiíÿþ íà ãàðàæ,
äà÷ó ç áóäèíêîì ð-í: Êíèæêiâöi,
Ðóæè÷íà,
Ðóæè÷àíêà,
Êàðïiâöi,
Ïåðåãiíêà. Òåë.0-96-626-39-41.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

18 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, 6
ñîò., º êàäàñòðîâèé íîìåð, òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.
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.
98 000 ãðí. Ëåçíåâå, äiëÿíêà 6
ñîò., çàãîðîäæåíî, äîãëÿíóòî, ïîðó÷
ïiäâåäåíî ãàç, ñâiòëî, iíòåðíåò.
Òåë.:0-67-862-76-06, 67-66-04.

110 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
ÑÎÊ “Àëiñà”, 12 ñîò.,
ñâiòëî ãàç ïîðÿä.
Òåë.0-97-505-79-93.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.

133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîòîê çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
140 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò.,
ïiä ÎÑÃ, ðiâíèíà, äîðîãà ç äâîõ
ñòîðií äiëÿíêè, âiä öåíòðàëüíî¿
äîðîãè
100
ì,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
150 000 ãðí. Ðàêîâå, ìàñèâ
“Ïîäîëÿíêà”, 6 ñîò., ç áóäiâåëüíèìè
ìàòåðiàëàìè. Òåë.0-97-597-96-42.
200 000 ãðí. Çà ñ.Êíèæêiâöi, 9 ñîò.,
êóòîâà, ãàç ñâiòëî, âàãîí÷èê óòåïëåíèé
öåãëîþ, êðèíèöÿ. Òåë.067-802-47-25.
240 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ìàñèâ
“Äðóæáà”, âóë.1-øà Çàõiäíà, 6 ñîò.,
êàäàñòðîâèé íîìåð, êðèíèöÿ, ïàðêàí,
âàãîí÷èê 3õ12, + íà âiäñòàíi 200 ì
äiëÿíêà 2,5 ñîòêè. Ïî âóëèöi ïðîâåäåíî
ñâiòëî òà ãàç. Òåë.097-273-79-39.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ðóæè÷íà, ÒÎÂ “Êåðàìiê”, äiëÿíêà
7,9 ñîò., + áóäèíîê, âóë.Þâiëåéíà,22.
Ïðîäàæ
çà
îäíiºþ
öiíîþ.
Òåë.0-67-711-05-46.

ÇÍ²ÌÓ, ÊÓÏËÞ, ÎÊÎËÈÖß, ÎÁËÀÑÒÜ

280 000 ãðí. Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, âóë.Êîçàöüêà,
11,5 ñîòîê, äiëÿíêà
êâàäðàòíà, ðiâíà,
åëåêòðîìåðåæà 50 ì,
ãàçîïîñòà÷àííÿ 40 ì,
âîäîïîñòà÷àííÿ 4 ì.
Òåë.:0-96-737-37-33,
0-73-737-36-33.

Êóïëþ äiëÿíêó â ìiñòi, áàæàíî
ðàéîí
Ëåçíåâå,
ðîçãëÿíó
âñi
âàðiàíòè. Òåë.0-97-907-30-30.
Ëåçíåâå,
âóë.Áóëàºíêà,16
(âóë.Ñâiòàíêîâà), 10 ñîòîê, íà
òðèâàëèé
òåðìií,
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ. Òåë.0-67-380-28-33.

300 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”,
“ïëèòè”,
âëàñíèê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 10 ñîò., ðiâíà,
êóòîâà, ïîðÿä âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-280-82-39.
300 000 ãðí. ªâðîïåéñüêèé
(ìàñèâ), 25 ñîò., äîðîãà äî äiëÿíêè,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
300 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê, ðiâíà, òîðã. Òåë.067-457-55-15.
308 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ì-â
“ªâðîïåéñüêèé-2", 20 ñîòîê ïiä
æèòëîâó çàáóäîâó, ñâiòëî, ïîðÿä
îçåðî.
Áåç
êîìiñiéíèõ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
504 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, áiëÿ
ñòàâó, 40 ñîòîê, ðiâíà, øèðîêà,
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-98-687-86-07.
630 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, öåíòð, 18
ñîòîê, áiëÿ ñòàâó, ãàç, ñâiòëî,
çóïèíêà. Òåë.0-98-685-96-91.
840 000 ãðí. Êàòiîíiâñüêèé ìàñèâ
(çà “Õîíäîþ” ó âåðõíiõ ðÿäàõ), 8
ñîò.,
+
áóäiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-585-18-61.

Ïðîäàì

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

Çäàì, çíiìó, êóïëþ

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)

45 000 ãðí. Âiäðàäíå, êóòîâà
äiëÿíêà, ïî âóëèöi º âñi êîìóíiêàöi¿,
ïîêðèòòÿ
äîðîãè
áðóêiâêà.
Òåë.0-66-016-28-22.
58 000 ãðí. Áiëÿ ñ.Òèðàíiâêà, 6
ñîò., ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, º äåðåâ’ÿíèé
âàãîí÷èê,
ïëîäîâi
äåðåâà,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.
85 000 ãðí. Ëåçíåâå (êiíöåâà
çóïèíêà), ÑÒ “Âåòåðàí-1", 8 ñîò., º
òåõíi÷íà äîêóìåíòàöiÿ, êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-68-072-74-28.

126 000 ãðí. Ëåçíåâå,
5 ñîò., ôóíäàìåíò 9õ8,
ïàêåò äîêóìåíòiâ,
êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.0-97-854-14-91.
140 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í îçåðà,
çåìåëüíà
äiëÿíêà
4,2
ñîò.,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-96-568-65-56.
145 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, çóï."Äà÷i",
6
ñîò.,
âàãîí÷èê
çèìîâèé,
äåðåâ’ÿíèé, 6õ3, ñâiòëî, ãàç, ãàðíèé
ñàäîê, òîðã. Òåë.0-97-297-24-57.

150 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
âóë.Æèòíÿ, 12 ñîò.,
ðiâíèíà, ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
ïðèâàòèçîâàíî, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-469-05-74.
150 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà 15
ñîò., ðiâíèíà, ÷îðíîçåì, êîìóíiêàöi¿,
ïëàí íà áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-190-40-14.
168 000 ãðí. Ëåçíåâå, âóë.Êóïàëà,
6 ñîòîê, íà äiëÿíöi ñâiòëî òà ãàç.
Òåë.0-67-286-70-59.
185 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Áóäiâåëüíèê”, 6 ñîò., ìàðøðóòêà
¹30,
äî
ìàãàçèíó
“Àíäðié”.
Òåë.:0-98-834-93-93, 0-97-012-16-94.
247 500 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 12
ñîòîê,
ïiä
çàáóäîâó.
Òåë.0-97-475-06-50.
250 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïiä çàáóäîâó, ãàçèôiêîâàíî, º
õëiâ,
êðèíèöÿ,
ëüîõ,
ñâiòëî.
Òåë.0-67-762-79-14.

280 000 ãðí. Çà
“Êàòiîíîì”, äà÷íèé
ìàñèâ “Îçåðíèé”, 10
ñîò., òîðã.
Òåë.0-97-719-35-06.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Òåðìiíîâèé
âèêóï
çåìëi,
íåïðèâàòèçîâàíî¿, ïðîáëåìíî¿, ç
êîìóíiêàöiÿìè, àáî ç êîðîáêîþ,
øâèäêèé
ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

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

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

274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé,
îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç,
âîäà,
20
ñîòîê
ãîðîäó.
Òåë.0-67-951-03-09.

420 000 ãðí. Ðîçñîøà,
öåãëÿíèé, 47 êâ.ì,
36 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ñòàâîê, ëiñ, òîðã.
Òåë.0-96-969-79-86.
500 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
öåãëÿíèé 80 êâ.ì, ãàç,
âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ, 25
ñîò. Òåë.0-97-479-78-09.
540 000 ãðí. Êàðïiâöi,
öåíòð, æèòëîâèé ñòàí,
25 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
567 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
Öåíòðàëüíà, 65/-/9,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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605 000 ãðí. Iâàíêiâöi, 100 êâ.ì,
öåãëÿíèé, 25 ñîòîê çåìëi, äiëÿíêà
âèõîäèòü ó ëiñ. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
635 600 ãðí. Ðóæè÷àíêà, öåíòð, 18
ñîòîê, áiëÿ ñòàâó, ãàç, ñâiòëî,
öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä, çóïèíêà.
Òåë.0-98-685-96-91.
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.
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”.
2 000 000 ãðí. Îëåøèí, 120 êâ.ì,
º/ð, 13 ñîò., âñi êîìóíiêàöi¿,
ìîæëèâî,
ç
ìåáëÿìè,
âëàñíà
ñêâàæèíà, òîðã. Òåë.:097-197-70-99,
067-381-74-27.
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”.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Ãðå÷àíè
äàëüíi,
âóë.Êâiòêè
Öiñèê,15À, çäàì äiëÿíêó â îðåíäó, 10
ñîò.,
ðiâíà,
º
ïîãðiá.
Òåë.0-67-727-67-09.
Îëåøèí, çäàì áóäèíîê áåç
çðó÷íîñòåé,
ãàçîâå
îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ â äâîði. Òåë.0-67-855-54-73.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

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.
284 000 ãðí. Äóíà¿âöi ñìò,
Äóíà¿âåöüêèé ð-í, 3-êiìíàòíà, 5-é
ïîâåðõ, iíä/î, 61,4 êâ.ì, äàõ
âiäðåìîíòîâàíèé,
áóäèíîê
óòåïëåíèé, ãîñïïðèáóäîâè 17 êâ.ì,
äiëÿíêà
10
ñîòîê.
Òîðã.
Òåë.:0-97-135-30-73, 0-96-116-18-00.
360 000 ãðí. Äóíà¿âöi, 2-êiìíàòíà,
56 êâ.ì, iíä/î, êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.0-96-883-80-16.
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.
756 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
4-êiìíàòíà êâàðòèðà. 1/4, 84 êâ.ì,
ïàíåëü,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.0-98-910-11-20.
1 080 000 ãðí. Øåïåòiâêà, 1/4,
77,7
êâ.ì,
iíä/î.
Ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ âáóäîâàíi ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
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

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, äâà ãëèíîáèòíèõ
áóäèíêè, ë/ê, ãàðàæ, ñàäîê, 40
ñîòîê, òîðã. Òåë.067-941-72-89.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
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.
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75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá.
Òåë.0-96-136-01-08.
84
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 79
êâ.ì, ïiäâåäåíî ãàç, âîäó, 2
êîíâåêòîðè, 3 ãðóáêè, 6 êiìíàò,
ãîðîä, ñòàâ, º õëiâ, ïîãðiá, ë/ê, äî
çóï. àâòîáóñà 5 õâ., ó ñåëi øêîëà,
ñàäî÷îê, òîðã. Òåë.0-97-712-48-66.
85 000 ãðí. Âåðáêà-Ìóðîâàíà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
âñå
ãîñïîäàðñòâî ç êàìåíþ, 40 ñîòîê,
êðèíèöÿ, ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-68-674-73-74.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, ãàðíèé
ñòàí, 20 êì íà çàõiä âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ãàç, âîäîïðîâiä,
çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàäîê, òîðã
ïðèñóòíié. Òåë.0-98-381-36-51.
85 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, ãàçîâå òà ïi÷íå îïàëåííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïïðèáóäîâè,
ïîãðiá, êðèíèöÿ, 70 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ði÷êà, ãàðíå çàòèøíå ìiñöå,
òîðã. Òåë.0-97-709-57-89.
85
000
ãðí.
Íàôòóëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ãàç,
ãîñïïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, 25 ñîò.
ãîðîäó
+
15
ñîò.
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-639-43-07.

90 000 ãðí. Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé, ãàç, 7 ñîò.,
5 õâ äî åëåêòðîïîòÿãà.
Òåë.0-98-338-05-99.
90
000
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
âîäà êîëîíêà â äâîði, 60 ñîò. çåìëi i
ñàäó. Òåë.0-98-783-77-46.
100
000
ãðí.
Âiéòiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, áóäèíîê, ãàç òà
âîäà ïîðÿä, ãîðîä, äiëÿíêà 20 ñîòîê.
Òåë.067-476-54-05.
100 000 ãðí. Ìàëà Êóæåëiâêà,
Äóíàºâåöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, âîäîïðîâiä
êàíàëiçàöiÿ â áóäèíêó, 0,25 + 0,32 ãà,
ïðèáóäîâè. Òåë.098-071-52-39.
100
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 30 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí, ãàç,
âîäà,
0,25
ãà
ãîðîäó.
Òåë.0-98-582-44-92.
105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.
ãîðîäó, òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.

115
000
ãðí.
Âåðõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïiä ïëèòêîþ, êðèíèöÿ, ãàç, ìîëîäèé
ñàä, 70 ñîò. Òåë.0-68-004-70-53.
120
000
ãðí.
Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
61
ñîòêà
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ñàä, âîäà íà ïîäâið’¿, ãàç
ïîðÿä. Òîðã. Òåë.0-98-067-01-64.
120
000
ãðí.
Ìîñêàëiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåíòð, 40 ñîòîê,
ãîïïðèáóäîâè, ãàç, ïîðÿä âîäà.
Òåë.0-98-895-76-61.
126 000 ãðí. Áàãëà¿, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, õîäèòü ïî¿çä, äî çóïèíêè 1 êì,
56 êâ.ì, 39 ñîò, ãàçîâå îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, õëiâ. Òåë.0-67-910-36-32.
128
000
ãðí.
Ðàéêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 27 êì âiä ìiñòà,
âóë.Ïîäiëüñüêà, 50 êâ.ì, êðèíèöÿ, 45
ñîò.,
áiëÿ
öåíòðó.
Òåë.0-68-265-75-45.
130
000
ãðí.
Çàõàðiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
ñàðàé,
êðèíèöÿ,
50
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-013-93-84.
130
000
ãðí.
Ïîäiëüñüêå,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé, ñàðàé êàì’ÿíèé, ïîãðiá,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, 60 ñîòîê ãîðîäó
(ãîðîä
äî
ñàìî¿
ði÷êè),
àñôàëüòîâàíî äî ñàìîãî áóäèíêó,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-97-573-58-67.
135
000
ãðí.
Ñóòêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 52
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, öåíòð, ãàç,
êîòåë, ãðóáêà, äâà õëiâè, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, 25 ñîò. çåìëi, ãîðîä
îáðîáëÿºòüñÿ, ïîãðiá, ñåïòèê, ãàðíèé
ìîëîäèé ñàäîê, ïîðÿä ìàãàçèí òà
çóïèíêà, ãàðíèé ïiä’¿çä äî áóäèíêó,
ïðÿìèé àâòîáóñ ç ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-649-95-35.
140
000
ãðí.
Êîïà÷iâêà,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
áóäèíîê.
Òåë.0-68-057-20-22.
140
000
ãðí.
Ëåâêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá, êðèíèöÿ, 30
ñîò.,
ñàäîê,
ïîðÿä
ñòàâîê.
Òåë.0-67-299-41-74.
150 000 ãðí. Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé
20 êì, 87 ñîòîê, 2 ñàðà¿, ãàç â
áóäèíêó,
ñàä,
ãîðîä.
Òåë.0-67-384-22-68.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
170
000
ãðí.
Ôàùè¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 64
êâ.ì, 5 êiìíàò, ãàç, öåãëÿíi ëiòíÿ
êóõíÿ òà ñàðàé, ãàðàæ, 64 ñîò.,+
äiëÿíêà 35 ñîò., ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê,
òîðã. Òåë.0-96-610-26-90.

180
000
ãðí.
Ãåëåòèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 30 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, ãàç, ñâiòëî, êðèíèöÿ, ë/ê,
äâà õëiâè, 55 ñîò., º âñi äîêóìåíòè.
Òåë.0-93-653-25-05.
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, äî ði÷êè. Òåë.0-98-687-86-07.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
200
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100
êâ.ì, ãàç, ë/ê, ñàðàé, êðèíèöÿ, 40
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òîðã.
Òåë.0-67-905-51-07.
200
000
ãðí.
Ïåðåãiíêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 25
ñîò. çåìëi, òîðã. Òåë.0-63-462-01-15.
220 000 ãðí. Ãîðîäîê, â áóäèíêó º
4 êiìíàòè, äâi âåðàíäè, êóõíÿ, ãàçîâå
îïàëåííÿ, òàêîæ º ëiòíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàä.
Òåë.0-97-767-86-98.
240
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
öåãëÿíi ãîñïáóäiâëi, ñàä, êðèíèöÿ, 25
ñîò. Òåë.0-98-535-22-30.
250
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ïèðîãîâà, áóäèíîê, ìîæëèâî, íà
âèïëàò. Òåë.0-96-661-34-24.
252
000
ãðí.
Çàñàäüêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, çà ñ.Ãðóçåâöÿ, 10
êì âiä ìiñòà Õìåëüíèöüêèé, ãàç, 30
ñîò.,
ãàðíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-68-113-17-63.
255
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì,
ãàç, ãîñïïðèáóäîâè, 45 ñîò., ñàäîê,
ïîðÿä
ñòàâîê,
òîðã.
Òåë.0-96-630-14-12.
330
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ãàç â áóäèíêó òà
ëiòíié êóõíi, âîäà íà ïîäâið’¿ êîëîíêà, º âñi íåîáõiäíi äîêóìåíòè,
òîðã. Òåë.096-948-56-16.

336
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ïîãðiá,
ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 25 ñîòîê.
Òåë.0-67-428-06-53.

351 000 ãðí. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
80/-/7, ÷óäîâå ìiñöå,
ëiñ, ñòàâîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
405 000 ãðí. Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âóë.Öåíòðàëüíà, 90/-/8,
æèòëîâèé ñòàí, 25
ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
420
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12,5 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, ãîñïïðèáóäîâè, ì/ï âiêíà,
óòåïëåíî, ë/ê, êðèíèöÿ, ãàç (ìîæíà
ïàëèòè äðîâàìè), 11,5 ñîò. Íå
ïîñåðåäíèê.
Àáî
îáìií
íà
2-êiìíàòíó. Òåë.097-309-00-55.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12, ñàðàé, ãàðàæ
ç ÿìîþ, ë/ê, 2 ïîãðåáè, æîìîâà ÿìà,
ñàä, êðèíèöÿ, ãàç, 50 ñîò., ñàäèáà
êóòîâà, òîðã. Òåë.:0-67-492-07-60,
0-67-304-27-72.
505
505
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, 86 êâ.ì, 5
êiìíàò, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó, 35
ñîòîê.
Òåë.:097-273-03-30,
067-124-84-88.
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.

1 000 000 ãðí.
Âîëî÷èñüê, ð-í òåëåâåæi,
235 êâ.ì, âñi
êîìóíiêàöi¿, ãàç, âîäà,
åëåêòðèêà, º ñàäîê, 15
ñîò., òîðã.
Òåë.0-98-392-41-55.
2 100 000 ãðí. Êàðïiâöi, 127 êâ.ì,
12
ñîòîê,
êîìóíiêàöi¿,
íîâèé
ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 ïîâåðõè + ãàðàæ,
àñôàëüòîâàíèé
çà¿çä.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

2 800 000 ãðí.
Âîëî÷èñüê, öåíòð ìiñòà,
ð-í áàçàðíî¿ àëå¿, º âñi
êîìóíiêàöi¿, äiëÿíêà 15
ñîò. Òåë.0-67-745-92-57.

2
800
000
ãðí.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, öåíòð, ð-í
ïàðêó,
2
ïîâåðõè,
çðó÷íîñòi,
ïðèáóäîâè,
6
ñîòîê,
ãàðíå
ìiñöåðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-816-14-25.
Äóíà¿âöi, æèòëîâèé áóäèíîê,
ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî, ïîðÿä ãàç,
âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-63-125-52-48.
×îðíèé
Îñòðiâ,
âóë.Àðòèëåðiéñüêà, 7õ10 ì, óòåïëåíà,
ãëèíîáèòíà, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó,
îïàëåííÿ,
27
ñîòîê
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-309-00-55.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

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.
80
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà ïîðÿä, áiëÿ
“Àìåðèêè”, 12 ñîò., äîêóìåíòè,
îáìií. Òåë.0-99-321-64-58.
80 000 ãðí. ßðìîëèíöi, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, 15 ñîò., ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.0-67-988-73-99.
127
000
ãðí.
Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 70
ñîòîê, ñàäîê, ïiä ÎÑÃ, ïiä çàáóäîâó,
çðó÷íèé
ïiä’¿çä,
òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.
135
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ïî òðàñi,
÷/á, öåãëà, æ/ñ, 3 ê., ë/ê, ñàðàé, 12
ñîò. Òåë.0-99-321-64-58.
139
500
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 16 ñîòîê çåìëi,
ïîðÿä êîìóíiêàöi¿, º êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
150
000
ãðí.
Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
äiëÿíêà
ç
âèõîäîì ó ëiñ, 10 ñîòîê, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä. Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð
Âàäèì.
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.

Îôiñè
Ïðîäàì
Ïðèìiùåííÿ
19
êâ.ì,
çàëiçíè÷íèé âîêçàë, ïîðÿä çóïèíêà,
âiä âëàñíèêà, ïiä áóäü-ÿêèé âèä
äiÿëüíîñòi. Òåë.0-68-202-74-66.
Ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñ, ìàãàçèí,
àïòå÷íèé
êiîñê,
ñòîìàòîëîãiþ,
ïåðóêàðíþ, º/ð, âñi äîêóìåíòè.
Òåë.0-96-564-63-89.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì
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.
Ðàéîí ðèíêó “Äóáîâî”, îôiñíå
ïðèìiùåííÿ, 35 êâ.ì, ç îïàëåííÿì,
90 ãðí./êâ.ì. Òåë.0-98-083-61-42.

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.
Çàëiçíÿêà âóë., öîêîëüíi
ïðèìiùåííÿ, 81 êâ.ì,
3.000 ãðí./êâ.ì, Îçåðíà
âóë.,14, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ, 86 êâ.ì,
9.000 ãðí./êâ.ì. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.

200 000 ãðí.
Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó,
25 ñîò., ãàç, ñâiòëî
ïîðÿä, çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-97-970-56-26.

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”.

226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Öåíòðàëüíà âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
8 400 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

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

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì áóäèíîê ñ.Òåðåøiâöi, äëÿ
æèòëà
òà
äîãëÿäó
çà
íèì.
Òåë.0-97-854-97-99.

Çäàì â äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó áóäèíîê ó
ñ.Ïîäiëüñüêå,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í,
ìàëüîâíè÷å ìiñöå, íà
áåðåçi ð.Ïiâäåííèé Áóã,
ïîðÿä ëiñ. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-97-477-94-87.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.
Êóïëþ áóäèíîê àáî äiëÿíêó â ñìò
Ìåäæèáiæ. Âàðiàíòè. Ìîæíà áåç
äîêóìåíòiâ
àáî
ïðîáëåìíi.
Òåë.0-99-321-64-58.

Êóïëþ öåãëÿíèé áóäèíîê
àáî 1/2 áóäèíêó, 10-20
êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-653-22-54.
Ðóñàíiâöi, Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25
êì, çäàì, äîãëÿä çà õàòîþ, ãîðîä 25
ñîò.,
ìîæëèâèé
âèêóï.
Òåë.0-96-534-11-91.

Îáìií

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

Çäàì

Çàãîòçåðíî, 150 êâ.ì,
ç ºâðîðåìîíòîì,
100 ãðí./êâ.ì. Ìîæëèâî,
÷åðåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.

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

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

Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

Êóïëþ

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
ð.57,
ì.1
òà
Òåë.0-67-397-62-46.

Àëåÿ ìiæ “Áàðòåð-Ñåðâiñîì” òà
“Æèòîìèðñüêèì”,
êîíòåéíåð.
Òåë.0-67-271-68-58.

Ãåîëîãiâ âóë., âçóòòºâà
àëåÿ, êîíòåéíåð.
Òåë.0-96-335-63-48.

Âèñòàâêà, 70 êâ.ì, ïåðøà ëiíiÿ âiä
äîðîãè,
ïiä
òîðãiâëþ
íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.
Òåë.0-96-506-05-42.

ÒÖ “Ïàñàæ”
(ïðîäóêòîâèé ðèíîê),
îðåíäà 10 êâ.ì, áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-252-47-54.
Øåâ÷åíêà,11, çäàì
ïðèìiùåííÿ 82,5 êâ.ì,
âèñîòà 3,20 ì, ðåìîíò,
ñàíâóçîë, êîíäèöiîíåð,
iíä./î, 400 ãðí./êâ.ì.
Âëàñíèê.
Òåë.067-739-87-63.

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

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâiñ”,
2-ïîâåðõîâèé êîíòåéíåð
2õ4 ì, 2 ñåêòîð, 1.100
ãðí. Òåë.0-68-202-81-33.
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”
ðàíêîâèé, êiîñê, 5 ðÿä,
75 ìiñöå.
Òåë.0-67-382-29-40.
“Iìïóëüñ-Ñâiò”, êîíòåéíåð. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-98-946-33-32.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Äóáîâå, çäàì ïàâiëüéîí â îðåíäó
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-67-382-22-92.
Öåíòðàëüíèé
ïðîäóêòîâèé
ðèíîê, â îâî÷åâîìó ïàâiëüéîíi,
òîðãîâå ìiñöå ç õîëîäèëüíîþ
âiòðèíîþ
4,6
êâ.ì.
Òåë.0-67-437-93-34.

25

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

êîíòåéíåð,
ð.30,
ì.1.

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

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì
Îçåðíà, 31 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, 1-é
ïîâåðõ (íå öîêîëü), ïðîõiäíå ìiñöå,
ïiä áóäü-ÿêèé áiçíåñ, êîìåðöiþ.
Âëàñíèê. Òåë.067-381-74-27.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
ïðèìiùåííÿ,
335,6 êâ.ì, 4,57 ñîò. çåìëi, ðåìîíò,
ïiä ÑÒÎ òà ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

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

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå

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

Ïðîäàì

Ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, âiò÷èçíÿíîãî
òà
çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-68-780-11-23.

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

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

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

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Ëåãêîâi ïðîäàì
Audi

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ

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

Âèðîáíè÷å
ïðèìiùåííÿ â îðåíäó, 76
êâ.ì, ãàðíî óòåïëåíå, º
ñàíâóçîë, 380 Â.
Âëàñíèê.
Òåë.067-380-00-40.
Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäè 42 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.

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.

Ñêëàäè 550 êâ.ì, 1.000
êâ.ì (ðàìïà, îïàëåííÿ,
îõîðîíà) òà îáëàøòîâàíi
ìàéäàí÷èêè ïiä êiîñêè.
Òåë.:65-62-43,
0-67-678-03-44.
Ñòàðèé àåðîäðîì, ïðèìiùåííÿ
50-300 êâ.ì. Òåë.0-96-636-47-95.

Subaru
Ñóáàðó Òðiáåêà Â10, 2008 ð.â.,
210 ò.êì, 3,6, áåíçèí, àâòîìàò, ëþê,
øêiðà, òîíîâàíà, ñiðèé ìåòàëiê.
Òåë.0-99-321-64-58.

Toyota
Òîéîòà ßðiñ, ç Ãîëàíäi¿, õåò÷áåê,
2007 ð.â., 1,3Á, ìåòàëiê, ãàðíèé ñòàí,
155.000 ãðí., òîðã. Òåë.098-657-65-26.

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

ÃÀÇ
ÃÀÇ-3110 Âîëãà, 1999 ð.â., â
ãàðíîìó ñòàíi, “íà õîäó”, ñiðèé,
ìîæëèâå ïåðåîôîðìëåííÿ, 22.000
ãðí. Òåë.0-96-737-38-57.

ÇÀÇ

Ìîñêâè÷

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

Çäàì

Ïðîäàì

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

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

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

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

BMW

ÓÀÇ

ÁÌÂ-318I, 1987 ð.â., 1,8, áiëèé,
ïðîáiã 340 ò.êì, ãàç/áåíçèí, â
ãàðíîìó
ñòàíi,
70.000
ãðí.
Òåë.0-97-461-40-40.

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

Hyundai

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

Ëåãêîâi êóïëþ

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

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

Opel
Îïåëü Àñòðà G, 1998 ð.â., â
÷óäîâîìó òà äîãëÿíóòîìó ñòàíi, êóïèâ
àâòî â áåðåçíi 2019 ðîêó, äëÿ ñåáå,
òîìó
îáñëóãîâóâàëîñÿ
â÷àñíî.
Âñòàíîâëåíå ÃÁÎ 2-ãî ïîêîëiííÿ, â
òåõïàñïîðò ãàç âïèñàíèé, 100.800
ãðí., òîðã. Âëàñíèê. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì: 0-68-031-86-27.
Îïåëü Âåêòðà Â, 2,5, 170 ê.ñ.,
ã/á, íîâà ãóìà, ÀÊÁ, äâèãóí ïiñëÿ
ê/ð, ïîòðåáóº “êîñìåòèêè”, 85.000
ãðí. Òåë.0-63-959-19-91.

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.

ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
ãàç/áåíçèí, 64.000 ãðí., ìîæëèâèé
îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.
Ìåðñåäåñ Áåíö-207, 1986 ð.â.,
äèçåëü,
51.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
Ìåðñåäåñ Áåíö, ñïðiíòåð 312, ç
ìàðøðóòîì
â
ì.Õìåëüíèöüêèé,
250.000 ãðí. Òåëåôîíóâàòè íà
âàéáåð òåë.0-68-421-76-57.

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

Âàíòàæiâêè
Ïðîäàì
ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, 170.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Òðàêòîðè
Ïðîäàì

ÌÒÇ-82, ó ãàðíîìó ñòàíi, âñå
ïðàöþº, ç íàâàíòàæóâà÷åì - 200.000
ãðí., áåç íàâàíòàæóâà÷à - 170.000
ãðí. Òåë.0-67-745-92-67.
Ò-25, ïðè÷iï, ïëóã, êóëüòèâàòîð,
90.000 ãðí. Òåë.0-67-979-71-76.
Ò-40, îðèãiíàë, ãàðíèé ñòàí,
80.000 ãðí. Òåë.0-97-237-56-64.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

Êóíã 4,1 õ 2,1, 25.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Áîðîíà âåëèêà, 2.000 ãðí.
Òåë.0-96-432-64-77.
Êóëüòèâàòîð äî ìiíiòðàêòîðà,
5.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.
Ïëóã äî ìîòîáëîêà, 300 ãðí.,
ëàïè äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 2 øò., 250
ãðí./øò., ëàïà äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 300
ãðí. Òåë.0-97-525-83-29.
Ïëóã, 4-êîðïóñíèé äî òðàêòîðiâ
ÞÌÇ
òà
ÌÒÇ,
9.000
ãðí.
Òåë.0-67-157-69-61.
Ïëóã, ëiâèé, ç ïåðåäïëóæíèêàìè, ç
áîðîíîþ,
16.000
ãðí.
Òåë.0-97-597-96-42.
Ñiâàëêà, íàâiñíà íà ÌÒÇ, ÞÌÇ
Ò-25, íà 5 ðÿäêiâ, ïiä êóêóðóäçó òà
áóðÿê,
10.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-96-903-09-96.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

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

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

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ïðè÷iï “Çóáðüîíîê”, 1993 ð.â., ç
äîêóìåíòàìè,
6.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
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ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðè÷iï,
îäíîâiñíèé,
íîâèé,
ñàìîñêèä, äî ìiíiòðàêòîðà, 30.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-382-22-92.

Ïðîäàþòüñÿ àâòîïðè÷åïè
äî àâòîìîáiëiâ, òÿãà÷i,
ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË (+
çàï÷àñòèíè äî Óðàëà).
Ïîìiðíà öiíà.
Òåë.0-67-711-05-46.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

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

Ôîðä,
ñèäiííÿ,
Òåë.0-67-242-37-74.

300

ãðí.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà

Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî
Ìîñêâè÷, ñòóïèöi,
Òåë.0-67-242-37-74.

600

ãðí.

Ïðîäàì

Äî ìiêðîàâòîáóñiâ

Ãóìà 220õ508, íà äèñêàõ, ÃÀÇ-52,
ÃÀÇ-53, àáî ïåðåäíi íà ÞÌÇ, ÌÒÇ,
íîâi, 4 øò., 9.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-903-09-96.
ÇIË, 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.
Øèíè “GoodYear EfficientGrip
Compact”, 4 øò., 185/65/R14, ïðîáiã
áiëÿ 40 ò.êì, ãàðíèé ñòàí, 450
ãðí./øò. Òåë.0-97-125-26-35.
Øèíè ëiòíi “Ðåéí Åêñïåðò”,
215/60/16, 4 øò., ãàðíèé ñòàí,
ïðîáiã 3 ò.êì, 3.450 ãðí. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-190-40-14.

Àêóìóëÿòîð ÑÒ-100, 1.300 ãðí.,
àêóìóëÿòîð ÑÒ-190, 2.500 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ìåðñåäåñ Ñïðèíòåð, äâèãóí 2,9,
24.000 ãðí., ìîñòè 35/8 òà 37/9.
Òåë.0-67-984-82-48.

Äî âàíòàæiâîê
ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ÊÏÏ, 8.000 ãðí.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.
ÇIË, ÃÀÇîí, Óðàë, ðàäiàòîð
îõîëîäæåííÿ, 3.600 ãðí., ÇIË,
ÃÀÇîí, ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi, 2.450
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÊàìÀÇ êîðçèíà ùåïëåííÿ òà
ïàëèâíà àïàðàòóðà, 1.950 ãðí.,
ÇIË-130, êîìïðåñîð, íîâèé, 1.950
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé òà
ïðîñòèé, 5.250 ãðí., ÇIË, ÃÀÇîí,
ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, äèñêè êîëiñíi, 1.200
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ðåíî Ëàãóíà, 1998 ð.â., 2,0,
áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

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

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

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

Äî ñïåöòåõíiêè
ÃÀÇ-53 ìîëîêîâîç, áî÷êà íà 2
ñåêöi¿.
Äåòàëi
çà
òåëåôîíîì:
0-96-613-55-33.
Øíåêè äî êîìáàéíiâ ðiçíèõ
âèðîáíèêiâ. Ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ
øíåêiâ. Òåë.0-97-788-21-63.

Äî òðàêòîðiâ
ÌÒÇ-82, çàï÷àñíèíè, âä 100 ãðí.
äî 1.000 ãðí. Òåë.0-97-597-96-42.

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ
ÂÀÇè
ïî
çàï÷àñòèíàõ.
Òåë.0-96-568-65-56.
Îïåëü Âåêòðà, 1996 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Ôiàò Äóêàòî, Ïåæî J5,
Äæàìïåð, Áîêñåð, ïî
ç/÷. Òåë.0-67-381-11-31.

Êóïëþ

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

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè,
çàìiíà åëåìåíòiâ êóçîâà,
ðèõòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-333-35-96.
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.
ÑÒÎ “Àâòîñòèëü” (ì.Áåðäè÷iâ).
Êîìïëåêñíå
ïåðåîáëàäíàííÿ
ìiêðîàâòîáóñiâ ç âàíòàæíèõ íà
ïàñàæèðñüêi çà äåíü. Âèãîòîâëåííÿ
òåõïàñïîðòà
“ïiä
êëþ÷”.
Âñòàíîâëåííÿ
êîíäèöiîíåðiâ,
îïàëåííÿ. Òåë.0-97-517-81-61.

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

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

Âàíòàæíi òà êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ, 5 ò,
36 êóá.ì, içîòåðì.
Òåë.:0-67-763-16-67,
0-73-763-16-67.
ÇIË-ñàìîñêèä: àñôàëüò, ùåáiíü,
êàìiíü, öåãëà, êåðàìçèò, ïåðåãíié,
÷îðíîçåì. Òåë.0-98-321-79-21.
ÊàìÀÇ
(ñàìîñêèä)
÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-67-377-19-94.
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