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НОВИНИ
тел. 655-601, 17 червня 2020 р.

Запис у трудовій
книжці не означає,
що вам «капає» стаж

Цей документ давно перестав бути гарантією нарахування, необхідного для пенсії. Запис у трудовій книжці не
гарантує найманим працівникам, що їм нараховується необхідний для пенсії страховий стаж. Про це в ефірі одного з
українських каналів розповів економіст Тарас Козак: «Наші
громадяни звикли, що трудовий стаж – це запис у трудовій
книжці. Насправді ж ситуація змінилася. Зараз відіграє роль
страховий стаж, тобто зараховуються лише ті місяці, за які
були сплачені внески. А саме, коли громадянин був оформлений на роботі офіційно, а роботодавець платив за нього
єдиний соціальний внесок (ЄСВ)», – пояснив фахівець.
ЄСВ – об’єднаний страховий внесок в Україні, збір якого
здійснюється у системі загальнообов’язкового державного
страхування в обов’язковому порядку і на регулярній основі.
Виходить, що якщо роботодавець із певних причин не
сплатив єдиний соціальний внесок або ж виплачував заробітну плату «в конверті», то за цей місяць громадянин не
отримає страхового стажу і його не буде зараховано.

Пенсію в Україні
можна буде
передавати у спадок
Накопичувальну пенсію, яку в Україні можуть запустити
вже з наступного року, можна буде передавати у спадок.
Експерти прогнозують, що ризиків не уникнути, але їх потрібно усіляко зменшувати, а не ставити за основу для заборони накопичувальної системи. Солідарна система, на
їхню думку, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш
нормальною пенсією, яка на сьогодні становить від 2 до
3 тисяч гривень. Водночас експерти пояснюють плюси накопичувальної системи. Серед них:
● поки громадянин працює, накопичує частину доходів на індивідуальний пенсійний рахунок. Коли йде на
пенсію – починає користуватися цими коштами;
● якщо раптом громадянин не дожив до пенсії, то на
відміну від солідарної, яка зникає, ці кошти переходять у
спадок;
● крім соціального боку, це ще й фінансовий ресурс,
позаяк накопичувальні кошти – це гроші, які десятиліттями
працюватимуть на економіку України. Це величезні кошти,
мільярди гривень.
Колонку підготувала
Ангеліна ПІДЛІСНА.

За гарячу воду хмельничани платять
по-новому і за іншим тарифом
Для потреб населення:

Стало: 80,06 грн за 1 кубічний метр (за наявності лічильника гарячого водопостачання);
Було:
● 87,59 грн (рушникосушка була під’єднана до гарячої
води);
● 80,95 грн (рушникосушка була під’єднана до опалення);
Стало: 244,98 грн за одну особу (за відсутності лічильника гарячого водопостачання);
Було:
● 268,03 грн (рушникосушка була під’єднана до гарячої
води);
● 247,71 грн (рушникосушка була під’єднана до опалення);
З 11 червня хмельничани, які користуються послугами постачання гарячої води хмельницького міського комунального
підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», платять за
дану послугу по-новому. Новий тариф затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (№1092 від
10.06.2020 року).
«Змінилися не лише тарифи, а й саме нарахування. До
цього ми розділяли його на дві категорії – споживачі, у яких
рушникосушка була під’єднана до гарячої води та тих, у
кого вона була під’єднана до опалення. Цього розділення
вже не буде. Хмельничани платитимуть за єдиним тарифом», – розповіла заступник директора підприємства
Світлана Остапюк.
Відтак, за гарячу воду платитимемо ось по таких тарифах
(ціни вказані з ПДВ):

Стало: 74,38 грн за 1 кубічний метр;
Було: 82,36 грн за 1 кубічний метр;

Для потреб інших споживачів (крім населення):

Стало: 73,72 грн за кубічний метр;
Було: 82,27 грн за кубічний метр.
На підприємстві зазначають, що зміна тарифу у середині
місяця не завадить їм порахувати плату за споживання гарячої води. «Головне, щоб люди вчасно подали показники
лічильника, а ми проведемо їх розрахунок згідно використання гарячої води до 11 червня і після», – зазначила
Світлана Остапюк. Нагадаємо, востаннє тарифи на гарячу
воду для хмельничан змінювали у січні 2019 року.
Для абонентів комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» тарифи не змінилися.
https://ye.ua/
Надія СВІНЦІЦЬКА

Мінімальну пенсію можуть підвищити
до чотирьох тисяч гривень
Це пов’язано із зобов’язаннями, які взяла на
себе Україна в межах співпраці з Міжнародним
валютним фондом. Суть у тому, що Кабінет Міністрів зобов’язався забезпечити гарантований
рівень доходу для всіх громадян країни. А нещодавно також стало відомо, що депутати
хочуть вирівняти розмір фактичного й номінального прожиткового мінімуму. Пенсії теж
прирівняють до цієї суми. Таким чином, прожитковий мінімум в Україні буде прив’язаний
до відсотка від середньої заробітної плати, що
становитиме 40% від показників за 2019 рік з
урахуванням інфляції. Якщо пропозицію приймуть, замість нинішніх 2027 грн середня
пенсія збільшиться до близько 4201 грн.
Крім того, законодавці планують щорічно підвищувати на 1% залежність прожиткового мінімуму від середньої зарплати. До
2030 року цей показник збираються довести
до 50%. Очікується, що це положення набере
чинності вже наступного року.
Водночас чимало експертів наразі сумніваються, чи «потягне» держбюджет настільки витратну соціальну програму. Це
може призвести до серйозних проблем,
пов’язаних із наповненням державного бюджету і перевищення рівня допустимих
витрат на соцзахист населення.

Добірка жартів про карантин і коронавірус

Стеж за актуальними новинами:

Для потреб бюджетних установ:

Підготувала
Валентина ШВЕЦЬ.

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Пенсійна революція: що відомо
про майбутню пенсійну реформу
Найближчим часом в Україні планують
провести пенсійну реформу. Про це
заявив прем’єр-міністр України Денис
Шмигаль. Це одне з питань, яке обговорювалося з МВФ при підготовці нової
кредитної програми для України. З яких
питань довелося дискутувати і про що
домовилися – стане зрозуміло, коли питання про кредит для України буде розглянуто на засіданні Ради директорів
Міжнародного валютного фонду. Після
цього Меморандум буде опублікований.
Ймовірно, громадськості покажуть і напрацювання уряду щодо пенсійної реформи. Ще на прес-конференції Президент України Володимир Зеленський
говорив, що Міністерству соцполітики
було доручено представити концепцію
пенсійної реформи громадськості «найОбов’язкові накопичувальні пенсійні відрахування стануть головною
ближчим часом».
складовою нової пенсійної реформи.
Дві або три пенсії замість однієї. Головним нововведенням може стати введення трирівневої
Уряд пропонує три види професійних пенсійних
пенсійної системи, як прийнято в більшості розвинених країн. програм:
Сьогодні більшості українців добре відомий тільки один вид
● Програма № 1 буде діяти для представників професій
пенсій – солідарний, коли гроші на виплату пенсій збирають з шкідливими умовами праці. До них належать гірники, які
«зараз на зараз» (із зарплат працюючих громадян до Пен- працюють під землею, металурги, які працюють в гарячих
сійного фонду відраховується єдиний соціальний внесок, цехах, дихають металевим пилом та іншими шкідливими реЄСВ, і зібрана сума йде на виплату пенсій теперішнім пенсіо- човинами, працівники підприємств хімічної промисловості і
нерам). Це вважається першим рівнем. Однак насправді пен- т. д. Роботодавці повинні будуть відраховувати на пенсійні
сійна система в Україні вже дворівнева. Ще в 2003 році було рахунки таких працівників, крім 22% ЄСВ до солідарної
прийнято закон, який вводив в Україні добровільні пенсійні системи, ще й 15% в професійну накопичувальну. Учасники
накопичення (це третій рівень). Але великої популярності до- цієї програми зможуть виходити на пенсію в 50 років (при
бровільно-накопичувальні пенсії за весь цей час не набули. стажі на шкідливій роботі мінімум 10 років для чоловіків та
По суті вони були просто дозволені, але держава практично 7,5 років для жінок).
нічого не робила для того, щоб це явище стало масовим.
● Програма № 2 розроблена для професій, куди входять
Невідомо, чи буде в ході нової пенсійної реформи що- ті, чия робота «пов’язана з підвищеним нервово-емоційним
небудь зроблено для розвитку добровільного пенсійного на- та інтелектуальним навантаженням або виконується в осокопичення, але в уряді заявляють, що найближчим часом бливих природних географічних і геологічних умовах підвипланують ввести в Україні ще один вид пенсійного забезпе- щеного ризику для здоров’я». До цієї групи належать гечення – обов’язкові накопичувальні пенсійні відрахування ологи, «хіміки», електромонтери, авіамеханіки та водолази,
(вважається другим рівнем пенсійної системи). Очевидно, водії міського транспорту та ін. На їх накопичувальні пенсійні
введення нового виду пенсій і стане головною складовою рахунки роботодавці повинні будуть відраховувати 7%
нової пенсійної реформи. Однак не єдиною.
зарплат, виходити на пенсію можна буде в 55 років за наявВведуть обов’язкове пенсійне накопичення. Проєкт ності необхідного стажу (12,5 років для чоловіків, 10 років
закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне за- для жінок).
безпечення» був зареєстрований в парламенті ще взимку. Він
● Програма № 3 – це програма для всіх інших професій,
передбачає, що робити обов’язкові відрахування на пенсійні якщо підприємство є учасником будь-якого професійного
рахунки повинні будуть і працівники, і роботодавці. З уже на- пенсійного фонду або створить такий фонд. Тут роботорахованої працівникові зарплати на його індивідуальний пен- давець повинен платити від 3%. Пенсійні виплати можна
сійний рахунок буде переводитися мінімум 1% (за бажанням буде отримати теж після 55 років.
працівника відсоток може бути збільшено), а роботодавець
Пенсійний фонд змусять «заробляти»? Ідея реформузобов’язаний буде перераховувати на той же рахунок 2% на- вання Пенсійного фонду витає, але остаточного рішення з
рахованої зарплати. Також в супровідних документах наво- цього приводу поки не озвучено. Прихильники реформудяться розрахунки, які показують, що відсоток відрахувань пла- вання вважають, що ПФУ повинен отримати можливість принується підвищувати. Так, укладачі законопроєкту виходили з множувати гроші, які надходять від ЄСВ. Наприклад, кутого, що в 2021 році відсоток обов’язкових накопичувальних пуючи, як і недержавні пенсійні фонди, держоблігації, які
пенсійних відрахувань становитиме 3%, у 2030 році – 4%, ще вважаються надійним фінансовим інструментом. Протичерез 10 років це буде вже 6%, а в 2050-му – 7%.
вники цієї ідеї вважають, що навіть ОВДП – це ризик, а ризиВодночас, щоб не перевантажувати роботодавців по- кувати грошима пенсіонерів Фонд не повинен. Та й грошей
датками, в уряді планували знизити розмір ЄСВ. Однак не- на це у ПФУ немає – все, що збирається від ЄСВ, у ту ж мить
щодавно глава Кабміну розповів про інший варіант, як може виплачується пенсіонерам, та ще й держбюджет дотує пракзмінитися податкове навантаження на роботодавців.
тично половину потрібної суми.
Також в законопроєкті запропоновано створити для адмі«У Пенсійного фонду України специфічна функція, його заністрування цих внесків нове відомство – Пенсійне казна- вдання – зібрати внески і виплатити пенсії. ПФУ за своєю
чейство. Однак ця пропозиція викликала багато суперечок. суттю не може займатися інвестуванням і заробляти
Мабуть, це основне невирішене питання, через яке оста- гроші. Також у ПФУ є фіскальна функція і функція ведення
точну концепцію пенсійної реформи уряд досі не подав.
реєстру застрахованих осіб. Не потрібно придумувати для
«Якщо говорити про запуск другого рівня – накопичу- ПФУ невластиві функції і тим більше порівнювати з недервальної системи загальнообов’язкового державного пен- жавними пенсійними фондами, це дві різні інституції, кожна
сійного страхування, то основна дискусія йде в частині з яких повинна виконувати свою роль», – коментує глава
інституційної інфраструктури впровадження системи. Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів
Більшість учасників робочих груп вважають, що для за- Олена Сотскова.
пуску системи потрібно використовувати вже наявні інЯк можуть змінитися пенсії. Наразі у Верховній Раді знаститути – державні (податкову службу, Пенсійний фонд ходяться й інші законопроєкти, що стосуються змін пенУкраїни, Казначейство) і приватні (недержавні пенсійні сійного законодавства. Наприклад, Кабмін подав до Верфонди та компанії, які здійснюють їх операційну діяль- ховної Ради законопроєкт про заміну паперових трудових
ність – КУА, АПФ, банки-зберігачі, СК, ТЦП тощо). А від книжок на електронні. Це дозволить надавати допомогу австворення додаткових непотрібних інститутів за ра- томатично. Інші законопроєкти посилюють вимоги до недерхунок бюджетних коштів слід утриматися. Ми також до- жавних пенсійних фондів, які будуть збирати накопичувальні
тримуємося цієї позиції, оскільки вважаємо, що така по- внески, вносять відповідні зміни до Податкового кодексу та
будова мінімізує ризики корупції і монополізації. Також інших законів, адже про накопичувальні пенсії раніше пракзапуск системи на базі вже наявних інститутів сприятиме тично ніде не згадувалося. Нова система може запрацювати
розвитку добровільного пенсійного накопичення, а саме це вже з 2021 року.
і є однією з цілей пенсійної реформи – стимулювати гроГоловна мета цих змін – спробувати ліквідувати діру в
мадян до накопичення. Тільки повноцінна робота всіх Пенсійному фонді, яка все збільшується, і не допустити потрьох рівнів пенсійної системи здатна забезпечити гідний дальшого зниження рівня забезпеченості пенсіонерів. А за
рівень доходів на пенсії», – розповідає директор компанії з можливості – збільшити його.
«Якщо нічого не змінювати, то до 2030 року коефіціуправління активами «Всесвіт» Ярослав Савченко.
Можуть з’явитися професійні накопичувальні пенсії. єнт заміщення буде не більше 18%, тобто при зарплаті в
В ході реформи передбачається впровадити також такий 10 тисяч гривень, виходячи на пенсію, людина зможе
підвид накопичувальних пенсій як «професійні накопичу- отримати тільки 1800 гривень. А якщо будуть працювати
вальні пенсії». В середині травня Міністерство соціальної всі три ступені пенсійної системи, то коефіцієнт заміполітики винесло на громадське обговорення відповідний щення може зрости до 58%», – вважає Олена Сотскова.
Мінімальний рівень пенсійного забезпечення, який вимапроєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо накопичувальної професійної пенсійної системи». Як гають від України міжнародні документи, – 40% середньої
випливає з пояснювальної записки, представники низки про- зарплати.
https://hrliga.com/
фесій з часом повністю перейдуть від солідарних пенсій до
Підготувала Тетяна САЦЮК
професійних накопичувальних.
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Нові правила
безпечної роботи
в офісі: поради
працівникам,
роботодавцям
та відвідувачам
Карантин в Україні ще не закінчився, проте деякі послаблення вже діють – працівники повертаються в офіси та
вчаться заново працювати в нових умовах. Міністерство
охорони здоров’я України розробило правила безпеки
для офісних працівників, а також громадян, які їх відвідують в період карантину. Пропонуємо ознайомитися
детальніше з Рекомендаціями (затвердженими Постановою №16 від 9 травня 2020 року), а також дослухатися
до них, адже важливо пам’ятати: наразі ми відповідаємо
за своє здоров’я та здоров’я навколишніх.
Що повинен зробити власник?
1. Інформувати клієнтів/партнерів про встановлення
карантинних обмежень та нові умови обслуговування
організації (телефонні записи, на офіційних сайтах, у
соцмережах).
● Забезпечення офісу рідким милом, антисептиками,
паперовими одноразовими рушниками (багаторазові
рушники використовувати заборонено).
● Організувати на вході в офіс місце, де можна обробити руки антисептиком з вмістом спирту понад 60% –
ізопропілові спирти, 70% – етилові). Варто повісити наклейку чи банер з інформацією про те, що потрібно дезінфікувати руки.
● Подбати про те, щоб перед входом в офіс було нанесено маркування (дистанція – півтора метра) – це допоможе уникнути скупчення громадян, а також дотримуватися умов перебування в черзі.
● Якщо в офісі надаються послуги громадянам, то
між місцями надання послуг повинна бути дистанція
1,5 метра. Рекламні брошури, журнали тощо варто прибрати, щоб зменшити ризик поширення недуги.
● Має проводитися вологе прибирання в офісі (використовувати потрібно миючі та дезінфекційні (після закінченню зміни) засоби), провітрювати потрібно щодві
години та після закінчення робочого дня.
● Для засобів індивідуального захисту (а також для паперових серветок), які вже використані, повинен бути організований збір. Це мають бути урни, що закриваються
та одноразові поліетиленові пакети з утилізацією надалі.
● На певний період часу відсторонити від виконання
робочих обов’язків громадян, які знаходяться в групі
ризику (громадяни 60+, особи з хронічними захворюваннями).
Правила офісної безпеки для працівників:
● Перед тим як робочий день чи зміна розпочнеться,
співробітники повинні пройти температурний скринінг.
● Не допускаються до виконання обов’язків працівники, які: 1) мають ознаки респіраторних захворювань;
2) працівники з підвищеною температурою тіла
(понад 37,2ºC).
● Якщо температура вимірювалася контактно,
обов’язково потрібно продезінфікувати термометр після
кожного використання (відповідно до інструкції деззасобу).
● Використання масок (респіраторів) в приміщенні на
роботі є обов’язковим (можна використовувати маски,
пошиті самостійно).
● Працівники протягом робочого дня мають періодично (кожні три години) мити руки (використовувати потрібно рідке мило).
● Співробітникам не потрібно забувати про регулярне
оброблення рук антисептиками (щотри години).
● Щоб не заразитися, краще не контактувати з
особами, в яких присутні ознаки респіраторних захворювань.
● Самоізолюватися, якщо помітили симптоми респіраторного захворювання.
Щодо гостей та відвідувачів офісів:
● Прийти в офіс гості та відвідувачі можуть лише за
умови, якщо попередньо повідомили про свій візит (записалися), а також потрібно дотримуватися часового інтервалу (з метою виключення контактів з іншими відвідувачами).
● Якщо потрібно почекати, варто це робити ззовні,
не заходячи у приміщення та дотримуватися дистанції
1,5 метра (має бути розмітка).
● У залі обслуговування одночасно може знаходитися
один відвідувач на 10 м² (не більше).
● Гості та відвідувачі приміщень офісів також повинні в
обов’язковому порядку носити маски (респіратори).
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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6 червня офіційно опублікували оновлений Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Зняті деякі баги та питання, які спливли у нашвидку «склепаних»
змінах у ст. 471 Закону про зайнятість. Але найголовніше – відкрито шлях до отримання допомоги для ФОП «на себе».

Кому світить?

Центр зайнятості (ЦЗ) наполягає – допомогу по частковому безробіттю «на себе» може
отримати ФОП, за яким одночасно спрацьовують такі умови. Він:
● 1 – не пенсіонер;
● 2 – вимушено скоротив (призупинив) діяльність через карантинні обмеження, встановлені постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211, і втратив у зв'язку з цим увесь або
частину доходу;
● 3 – сплатив ЄСВ «за себе» за 6 місяців до дати скорочення (призупинення) діяльності.
Виняток – ФОП з інвалідністю, який звільнений від сплати ЄСВ «за себе».
Цікавий момент. ЦЗ роз'яснює, що допомогу по частковому безробіттю «на себе» можуть
отримати тільки ФОП, які не мають найманих працівників.
АЛЕ!
По-перше, це нізвідки не випливає.
А по-друге, з п.п. 4 п. 9 Порядку надання допомоги по частковому безробіттю якраз
випливає зворотне. У ньому чорним по екрану написано, що «У разі подання відомостей
щодо себе та щодо найманих працівників фізична особа-підприємець, який є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2».
Якщо вирішили отримувати – радимо звернутися до ЦЗ негайно. Треба укластися в
90 календарних днів із дня скорочення (призупинення) діяльності.

ФОПе, отримай
від 2 782 грн за місяць
карантину (форми документів)
Якщо діяльність скоротили, зазначаєте в наказі замість «призупинення» «скорочення» і
час, наскільки скоротили;
3) відомість за формою згідно з додатком 2 до Порядку:

Скільки отримаємо?

Розмір допомоги «на себе» розраховують виходячи з 2/3 бази нарахування ЄСВ. Але не
тих місяців, за які отримуємо допомогу!
База нарахування ЄСВ, від якої розраховуємо суму допомоги «на себе», дорівнюватиме
середньому розміру місячної бази нарахування ЄСВ за 2019 рік згідно зі Звітом з
ЄСВ за формою № Д5.
Тобто єдиноподатник, який у 2019 році сплачував ЄСВ з мінзарплати (4173 грн),
за повний місяць зупинення діяльності, наприклад, за повний місяць нероботи у квітні
2020 року, отримає допомогу в розмірі 2782 грн (4173 грн х 2/3).
Інша річ, якщо база нарахування ЄСВ у 2019 році була вища мінімалки. Тоді є нагода
отримати допомогу в більшій сумі, але не вище за розмір мінзарплати 2020 року
(4723 грн).
Наприклад, середньомісячний дохід ФОП-загальносистемника у 2019 році згідно зі Звітом
за формою № Д5 становить 9000 грн. Розраховуємо можливу суму допомоги:
9000 грн х 2/3 = 6000 грн.
Вона вище мінзарплати (4723 грн), а отже, потрапляє під обрізання. Таким чином, за
повний місяць карантинної нероботи такий ФОП може отримати допомогу по частковому
безробіттю в сумі 4723 грн.
Зауважимо: у Порядку не наведений мезанізм визначення середньомісячної бази. Вважаємо, що в розрахунку загальну базу треба ділити на кількість місяців 2019 року, за які
сплачено ЄСВ. Тобто якщо ФОП зареєструвався не з початку року, то ділимо загальну річну
базу не на 12, а на кількість місяців у статусі ФОП цього року.
Окремої уваги вимагають ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати ЄСВ «за себе». У
Порядку прописано, що їм допомога надається виходячи з 2/3 мінзарплати, встановленої
законом. Якщо дотримуватися загальної логіки, яка застосовується для інших ФОП, то при
розрахунку суми допомоги треба брати за орієнтир мінзарплату минулого року (тобто 2/3 від
4123 грн). Але не факт. Цілком можуть узяти сьогоднішню мінімалку (тобто 2/3 від 4723 грн).
Тоді ті, хто платив ЄСВ з мінімалки, отримає допомоги менше, ніж ті, хто був звільнений
від сплати.
Чи може отримати таку допомогу ФОП, який зупинився на карантин, але отримував
доходи в період зупинення, наприклад, на підставі раніше виставлених рахунків? Вважаємо, що так. Жодних заборон для таких ФОП ані в Законі про зайнятість, ані в Порядку не
прописано.
Ускладнюємо ситуацію. ФОП не зупинив, а призупинив свою діяльність. Наприклад, у
зв'язку з карантинними заборонами не приймав відвідувачів особисто, а консультував/продавав/навчав онлайн. Чи має такий ФОП право на допомогу по частковому безробіттю?
Звичайно! Але тут не все так просто, як здається на перший погляд.

Документи

Щоб отримати допомогу «на себе», до ЦЗ треба подати:
1) заяву в довільній формі. Її текст може бути таким:

Якщо ФОП звільнений від сплати ЄСВ, то в заяві замість другого абзацу зазначаємо «Наступним повідомляю, що я є застрахованою особою та відповідно до частини четвертої
статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» звільнений від сплати за себе єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності. Наведемо зразок наказу.

Пройдемося окремими реквізитами відомості. Реквізит:
– кількість годин нормальної тривалості робочого часу. Несподівано? Враховуючи,
що для ФОП вона нічим не встановлена, то так. Але ані законодавців, ані Кабмін це не схвилювало.
Але ж запитання залишається: так що ж тут зазначати? Чи можна зазначити, що ФОП,
наприклад, працює по 12 годин на день 30 днів на місяць, разом 360 годин? Ну що ви! Ні,
звичайно! ЦЗ на місцях наполягають: тут треба зазначати норму тривалості робочого часу
при 40-годинному 5-денному робочому тижні з двома вихідними в суботу та неділю з
однаковою тривалістю часу роботи за день протягом робочого тижня (для квітня –
167 год, травня – 151 год і т. д.);
– кількість годин часткового безробіття. Якщо ФОП зупинився повністю, то тут питань
немає. Беремо 5-денку, розраховуємо, скільки днів на місяць не працював. Отриманий результат множимо на 8 год.
А якщо ФОП не повністю зупинився, а призупинив діяльність, продовживши працювати
онлайн (віддалено)? Якщо в нього є наймані працівники, на яких він отримував допомогу по
частковому безробіттю, то логічно припустити, що у ФОП скоротився робочий час настільки
ж, наскільки у нього найманих працівників. Адже наказ про призупинення діяльності, по суті,
буде один і для них, і для ФОП.
А якщо немає найманих? Тоді, як варіант, можна подивитися вгору й скористатися відомим довідником Стеля. Тобто зі стелі приймаємо рішення, скільки годин на день ФОП не
працював у зв'язку з призупиненням діяльності;
– середній розмір бази нарахування ЄСВ. Особливості розрахунку цього показника розглянули вище;
– сума допомоги по частковому безробіттю. Пам'ятаємо: вона не може бути вища мінзарплати;
– наявність пенсії – це контрольне питання, яке дозволить відсіяти пенсіонерів, які не
мають права на допомогу по частковому безробіттю;
4) довідку про сплату ЄСВ за останні 6 місяців, що передують даті скорочення (призупинення) діяльності.
Її більше не треба отримувати в податковій. Робіть довідку самі. А щоб двічі не бігати,
наводимо її можливу форму:

Ще один важливий момент. ФОП з інвалідністю, які звільнені від сплати ЄСВ «за себе»,
але отримують допомогу по частковому безробіттю, цю довідку не подають.
А що з оподаткуванням? У ПКУ є п. 13 підрозд. 1 розд. ХХ, який звільняє від
ПДФО/ВЗ допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Але ту, допомогу, яку
виплачують роботодавці. У зв'язці «ЦЗ – ФОП «на себе» роботодавця немає.
Тож що, оподатковувати? Вважаємо, що ні.
Тут повинні працювати положення п.п. 165.1.1 ПКУ. Він виводить з-під оподаткування суми
допомоги, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Але навіть якщо податківці й наполягатимуть на оподаткуванні, то всі питання – до ЦЗ. Адже саме він виплачує допомогу.
https://buhgalter911.com/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Як створити графік
віддаленої роботи, який
буде працювати на вас
часу на особисте життя. Обговоріть зі
своїм керівництвом і колегами робочий графік, щоб ваша команда
могла знати, коли ви доступні. Щоб
відзначити робочий і неробочий час,
можна використовувати різноманітні
програми планування.

Заплануйте час для
виконання регулярних
щотижневих обов’язків

Не витрачайте на регулярні обов’язки більше часу, ніж слід, якщо ваш
ресурс потрібне для закриття інших термінових завдань.
Період карантину змусив багатьох відкрити для себе віддалену роботу. Для людей, які ніколи не працювали на фрілансі або будинку, – цей період перетворився на справжній
виклик. Вони відчули, що робота вдома – це не відпочинок,
а на безліч завдань потрібно набагато більше часу, ніж в
«офісному режимі»
У цьому матеріалі розглянемо, як створити ефективний
щотижневий графік роботи, який дозволить виконувати завдання, управляти декількома проєктами та підтримувати
баланс між роботою та особистим життям.

Заблокуйте
свої неробочі години
Встановлюйте межі свого робочого дня. Не маючи соціальних сигналів до того, щоб вийти з офісу в кінці дня, багато
віддалених співробітників працюють довше й мають менше

У кожної роботи є декілька щотижневих обов’язків, які необхідно виконувати регулярно. Щоб ізолювати ці
обов’язки від проєктів, які вимагають
більше часу, виділіть на них окремий
період і відзначте його собі.
Наприклад, це може бути перевірка
електронної пошти або моніторинг
конкурентів. Не витрачайте на регулярні обов’язки більше часу, ніж слід,
якщо ваш ресурс потрібне для закриття інших термінових завдань.

Сконцентруйтеся на
завданні, яке виконуєте

Іноді потрібно годину або більше безперервного часу, щоб
забезпечити ретельне виконання того чи іншого завдання.
Спокуса перевірити електронну пошту й відповісти на повідомлення може відвернути від роботи та уповільнити її виконання.
Через це варто спланувати час, щоб виконати основне завдання, а також час, який потрібен для створення креативних проєктів, таких як контент-стратегії або публікації. Це
допомагає зберігати баланс між рутинною роботою і виконанням несподіваних завдань.

Заплануйте регулярні
онлайн-зустрічі з колегами
Ще однією проблемою є від'єднання від команди і відсутність видимості компанії. Щоб уникнути цих бар'єрів, пла-
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нуйте регулярні індивідуальні віртуальні бесіди «на каву» з
колегами.
Будучи дистанційним працівником, регулярні зустрічі допомагають краще пізнати свою команду, тримати руку на
пульсі й отримати цінну інформацію, яку неможливо
одержати на великих віртуальних нарадах колективу.

Включіть вашу ранкову рутину

Дистанційна робота постійно спокушає встати за 15
хвилин до початку робочого дня. Але, як показує практика,
ранкова рутина, якою люди займаються перед тим, як потрапити в офіс, допомагає їм налаштуватися на робочий день.
Так що, працюючи віддалено, приділіть час перед початком роботи собі. Подивіться серіал, почитайте книгу, займіться зарядкою, просто зробіть щось, що підніме вам настрій на весь день.

Виділіть час для перерв кожен день

Крім часу на ранкову турботу про себе, ви також
повинні пам'ятати про перерви після занурення в робочий день.
Одне з найбільших помилок криється в тому, що, працюючи з дому, людина відпочиває і має більше часу на себе.
Насправді це зовсім не так.
Робити перерви може бути непросто, коли ви відчуваєте,
що створюєте відмінний контент або працюєте в термін. Але
своєчасні перерви можуть допомогти запобігти вигорянню і
підвищити креативність.

Проводьте збори 1-2 рази на тиждень

Сплануйте свої необхідні зустрічі на початку тижня. Якщо
є необхідність і можливість, займіть один-два дні повністю
зустрічами, тим самим звільнивши решту тижня.
Це дасть вам можливість у вільні від зустрічей дні, не відриваючись, працювати над своїми завдання і проєктами, повністю сконцентрувавшись на них.

Залишайте вільний робочий простір
кожен день
Якщо ви дуже організована людина, може бути важко
уникнути планування кожну секунду вашого дня, але заради
командної роботи потрібно залишити незапланований
простір в своєму календарі.
Зробивши це, ви будете мати певний простір для «маневру». Вас не виб'є з графіка несподіване завдання, а якщо
на якийсь проєкт потрібно трохи більше часу, ніж ви розраховували, то він у вас буде.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Як бути більш продуктивним по понеділках
Понеділок настає одразу після двох вихідних, тому навіть,
якщо уїк-енд пройшов досить тихо та чемно й не містив у
програмі відпочинку нічних гулянок та зловживань, він у
більшості випадків позиціонується найменш продуктивним
днем тижня.
Погодьтеся, незважаючи на те, у чому полягає ваша
робота, скоріше за все, по понеділках вам буває дуже непросто. Довгоочікувані вихідні вже минули, й організм, що
швидко встиг розслабитися та зійти зі звичних рейок буденного графіку, просто відмовляється працювати «на
повну». Починаючи від самого підйому з ранку та протягом
дня, більшість працівників, у кращому випадку, щиро намагаються «пережити» початок тижня, налаштовуючись на
довгий строк очікування наступного п’ятничного вечора.
Проте понеділок може стати початком прекрасного робочого тижня. Все, що для цього потрібно, – правильний
робочий старт, який підстьобне та налаштує продуктивність
працюючого на весь наступний робочий тиждень. Для того,
щоб це запрацювало, зверніть увагу на низку необхідних
речей, про які треба не забувати.

Повноцінний сон

Щоб в понеділок зробити перші та вдалі кроки до максимальної продуктивності, дуже важливо встигнути добре відпочити. Намагайтеся спати повноцінно, у тому числі, й у
вихідні дні. Навіть якщо вихідні видалися бурхливими
днями, саме в неділю ви маєте використати на сон як мінімум дев'ять годин. Це повністю змінює увесь ваш день, а
особливо – найважливіший ранок. Ви добре відпочинете та
на підйомі зустрінете початок робочого тижня.

Майте план

Багато тих, хто навіть добре виспався, не мають ані найменшої уяви, що робити в понеділок. Більшість починають
«доробляти» все, що було залишене з п’ятниці чи з'ясовувати об’єм роботи, яку їм доведеться виконувати протягом
усього тижня, псуючи перший робочий день. Вірний спосіб
підвищити свою продуктивність по понеділках – заздалегідь
розпланувати, якщо не весь робочий тиждень, то принаймні
створити собі конкретний графік на понеділок ще на вихідних. Це можна робити як у п’ятницю, так й на вихідних,
щоб не втрачати цінний час на початку тижня.

Шукайте мотивацію

Відчуття того, що вам не вистачає мотивації, щоб взятися за
роботу є нормальним станом для
людини, що відпочивала. Принаймні, якщо немає інших причин
для цього. Якщо сумніваєтесь –
знайдіть такі причини, а потім
спробуйте знайти рішення. У
будь-якому разі краще шукати не
самі причини, а мотивацію, розуміючи ту користь, що ви отримаєте для власної роботи, якщо
зараз не будете нехтувати необхідністю «підтягнути рукава» та
почати працювати.

Табу на роботу
у вихідні
Якщо ви не встигли відпочити
за вихідні – жодна мотивація не
зможе надати вам потрібної
Вірний спосіб підвищити свою продуктивність по понеділках –
енергії для плідної праці. Одна з
заздалегідь розпланувати собі конкретний графік.
головних причин того, чому ви не
встигаєте «відновитися» протягом вихідних днів, полягає у кання» на роботу та мотивування себе, часто залишають
тому, що ви не змогли повністю відключитися від думок про без уваги, й дарма. Хист до роботи по понеділках одразу
роботу або, ще найгірше, допрацьовували протягом уїк- знайдеться, якщо заздалегідь підготувати необхідний одяг.
енду. Навіть читання електронної пошти та інші справи, які Такий одяг має бути діловим, але зручним, при цьому він не
стосуються чи асоціюються із роботою, швидко нівелюють повинен відволікати вас зайвими елементами та аксесуатмосферу відпочинку, що мала бути у ваш законний ви- арами.
хідний. Зрозумівши це та навчившись відключатися від
Понеділок є найбільш важким днем тижня. Секрет виріроботи на 100%, людина буде легше відновлюватися та шення цієї проблеми у розумінні того факту, що таке ставзнаходити необхідну мотивацію у понеділок.
лення – не більш ніж людська інтерпретація. Якби вам з
ранку у понеділок одразу дали грошей, скоріше за все, ви
одразу знайшли в собі щось, щоб наполегливо попраОдяг лише «робочий»
Великі корпорації та авторитетні компанії завжди вима- цювати. Тож скористайтеся цими порадами та здивуйтеся
гають від співробітників вдягатися офіційно, використо- від того, наскільки легким може стати кожен початок вашого
вуючи діловий стиль одягу. Вже давно психологи довели робочого тижня.
здатність людини змінювати своє ставлення до подій та відhttps://jobs.ua/
ношення до обов’язків, у залежності від того, як вони
Підготувала Тетяна САЦЮК
одягнені. Цей простий, але досить ефективний спосіб «вми-
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Українцям
дозволять
реєструвати
автомобілі через
салони

Що робити, якщо штраф
сплачено, але не «зараховано»
Штраф може бути не сплаченим в реєстрі поліції, якщо:

1. Ви відповідально сплатили штраф у встановлений
законом термін, проте на жаль, там, де ви сплачували
(банк, термінал, платіжний сервіс, інше), з якоїсь причини
було некоректно сформовано «призначеня» платежу. Це
дуже важливо, адже система при зчитуванні інформації
про сплату з казначейства повинна коректно розпізнати
платіж та об'єднати його з постановою в реєстрі. Навіть
зайвий пробіл може стати причиною помилки, і такий
штраф не буде автоматично оброблено. Як наслідок,
статус у постанови – «не сплачено».
2. При оплаті ви були неуважні та оплатили штраф на
некоректні реквізити або з неправильними даними.
3. Ви сплатили штраф через виконавчу службу.
4. В базі зареєстровано дубль
штрафу із схожим номером.
5. У всіх випадках у вас є квитанція на руках і вам здається, що
штраф сплачено і про це можна
забути, але це не так. «Сплачено» – не означає «погашено»!

Чому ж в реєстрі дані про
сплату штрафу можуть бути
відсутні:

У МВС планують передати повноваження з реєстрації нових транспортних засобів автосалонам і торговим організаціям (дилерам і дистриб'юторам). Мова
йде не тільки про нові автомобілі, але й про вантажівки
та мотоцикли.
У разі прийняття документ набуде чинності через три
місяці з моменту публікації. Експеримент хочуть провести в період 2020-2022 рр.
Новація дозволить за бажанням покупців отримати
реєстраційні документи на транспортний засіб і номерні знаки безпосередньо в приміщенні підприємства,
у якого воно купується.
Автодилери, які захочуть взяти участь в експериментальному проєкті, повинні будуть:
● підписати угоду з Головним сервісним центром
МВС і бути у нього на обліку як суб'єкт, який здійснює
діяльність відповідно до Порядку оптової та роздрібної
торгівлі транспортними засобами;
● потім дилерський центр повинен написати заяву в
Сервісний центр МВС і отримати схвалення на проведення реєстраційних послуг;
● після цього дилерський центр підключать до
єдиної інформаційної системи МВС, і він зможе від
імені майбутнього власника подавати заяви, проводити
ідентифікацію особи, видавати свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.
https://ubr.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Автоматичні камери
контролю швидкості
запрацювали
з 1 червня: черговий
прогноз
У зв'язку з карантином запуск системи автоматичної
фотовідеофіксації дорожнього руху, що мала запрацювати з 1 травня 2020 року, перенесли на 1 червня.
Зокрема, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще
20 камер – у столиці.
Окрім того, до 1 червня було встановлено 5 КАФів у
Львівській області. До кінця року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації.
Також вже є програмне забезпечення та все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи
облаштування робочих місць.
Штрафи за порушення правил «за замовчанням»
отримуватиме власник автомобіля, директор організації (якщо авто зареєстроване на компанію), або
особа, що ввезла автомобіль в Україну (для авто з іноземною реєстрацією).
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

1. Реєстр штрафів автоматично обробляє інформацію про
платежі з казначейства. Для цього йому потрібно виконання
правил формування призначення платежу. Якщо в призначенні є помилка, то платіж автоматично не розпізнається і
дані платежу не підтягнуться до реєстру штрафів автоматично. В результаті в усіх інформаційних системах «штраф
не сплачено»!
2. Якщо оплатити штраф на інші реквізити, то реєстр
штрафів також не отримає вашу оплату.
3. При оплаті штрафу через виконавчу службу остання не
завжди відправляє інформацію про це до патрульної поліції.
У підсумку в реєстрі штрафів – «штраф не сплачено»!
4. Планшет інспектора працює через інтернет, зв’язок на
якому іноді поганий. Через це інколи за складеною постановою в базі випадково дублюється штраф, але із іншим номером постанови. Таким чином, в реєстрі є дані про оплату

Якщо в призначенні штрафи
є помилка, то платіж автоматично не розпізнається і дані
платежу не підтягнуться
до реєстру штрафів
автоматично.
штрафу, чек за яким ви отримали, а
ось дубль буде «висіти» за вашими
даними як несплачений.

Що робити, якщо ваш штраф
не сплачений в реєстрі, а ви
його вже сплатили та маєте квитанцію?
1. Потрібно їхати до управління патрульної поліції, відділу
адміністративної практики та закривати штраф вручну. У випадку з дублем оплачувати потрібно той, який у вас на руках,
а дубль потрібно видаляти, звернувшись до поліції.
2. Зателефонувати на гарячу лінію патрульної поліції та
уточнити, чи закритий ваш штраф.
3. Відправити запит до канцелярії управління патрульної
поліції з проханням перевірити статус оплати конкретного
штрафу та надати офіційну відповідь.
Сплачуйте штрафи вчасно і через спеціалізовані сервіси,
які можуть гарантувати коректне виконання платежу та надавати подальший інформаційний супровід.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Правила безпечної їзди в дощ
Дощ загрожує безпеці за двома напрямками –
він перешкоджає водіям бачити одне одного і погіршує зчеплення коліс з дорогою. І першій, і
другій небезпеці можна успішно протистояти,
якщо дотримуватись декількох нескладних
правил.
1. Майте на увазі, що навіть легкий дощик
може будь-якої миті перетворитися на зливу,
як то кажуть, стіною. Тому треба знизити швидкість і максимально підвищити увагу.
2. Увімкніть ближнє світло фар, аби чітко
позначити себе на дорозі. В принципі денні
ходові вогні теж годяться на цю роль, але при
опадах, особливо за містом, автомобіль має
бути позначений вогнями і ззаду.
Будьте обережні із задніми протитуманними
ліхтарями – на малих дистанціях і за відсутності
густого туману вони засліплюють тих, хто їде
ззаду.
3. Забезпечте чистоту вікон і дзеркал, щоб
добре бачити обстановку навколо себе. Для
цього в салон має надходити свіже повітря з
вулиці, а передні вікна – обдуватися з кліматичної установки. Швидкому розпотіванню вікон сприяє
увімкнення кондиціонера. Якщо його немає, можна трохи
відкрити одне з передніх вікон.
4. Дорога робиться слизькою, особливо в перші
хвилини дощу, коли вода розмочує шар забруднень, що
зібралися на асфальті. Фрагменти ґрунту і мікрочастинки
гуми з шин, змішані з водою, перетворюються на ефективне мастило. Через певний час вода знесе цю змазку на
узбіччя.
5. Аквапланування – одна з найсерйозніших небезпек під час дощу. Буває достатньо і 50 км/год, аби
автомобіль сплив на водяному клину й цілком втратив керованість. Звісно, чим інтенсивніший дощ, тим більша небезпека «спливти», але багато залежить від моделі шин
та ступеню їх зношення.
Тому тут не варто орієнтуватися на швидкість інших автомобілів.
6. Пам’ятаймо про ями. Під будь-якою калюжею може
ховатися небезпечний провал асфальту, і бува, розірваною шиною і розваленим диском справа не обмежується. Через несподівано пошкоджене в ямі колесо ви
можете втратити керування і вилетіти з дороги.
Тому треба тримати помірну швидкість на незнайомих і
підозрілих відрізках шляху, вкритих водою.

Задні протитуманні ліхтарі – на малих дистанціях
і за відсутності густого туману засліплюють тих,
хто їде ззаду.
7. Бійтеся гідроудару, бо це велика неприємність.
Навіть якщо попереду гарантовано рівний асфальт, не забувайте, що під час зливи він може непомітно привести
вас до затопленого місця. А якщо двигун «сьорбне» води,
станеться гідроудар і двигун потребуватиме ремонту, за
ціною близького до ціни цілого двигуна.
Тому слідкуйте за глибиною і майте на увазі, що час,
витрачений на перечікування, майже завжди коштує дешевше, ніж «капітанка» двигуна.
8. Зупинятись розумно, а не на дорозі. Цілком правильно буде зупинитись, якщо ви бачите, що ваші
«двірники» не можуть впоратися з потоками води. Але
краще не робити цього просто на дорозі, бо може знайтися такий собі шумахер, що не помітить вас за пеленою
дощу.
Повільно рухаючись, спробуйте знайти місце на узбіччі
або порожньому тротуарі – і не забудьте увімкнути аварійку.
Дощ – несприятливі умови для водія. Цей постулат
треба взяти за правило й завжди пам’ятати, що легкий
приємний дощик може стати причиною великих труднощів.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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ÒÅÐÌ²ÍÎÂ² ÎÃÎËÎØÅÍÍß, ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
Âîä³é êàòåãîð³¿ "Å"
çàïðîøóºòüñÿ, íà
âàíòàæí³ àâòî, òÿãà÷³.
Òåë.0-97-771-33-88.
Äâ³ðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, çðó÷íèé ãðàô³ê
ðîáîòè, ç/ï ã³äíà.
Òåë.0-67-308-19-76.
Êóõàð,
áàðìåí,
îô³ö³àíò
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
â
êàôå-ãðèëü. Òåë.0-67-656-43-46.

Ëèâàðíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ
(øëüîïàíö³, ãàëîø³), ð-í
æ/ä âîêçàëó, áåç ø/ç,
áàæàíî ä/ð.
Òåë.0-67-262-62-56.
Ïðàö³âíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ïåòë³, ãóäçèêè, äîñâ³ä ðîáîòè.
Òåë.0-96-206-19-95.

Îáâàëþâàëüíèêè ì'ÿñà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
(ÿëîâè÷èíà, ñâèíèíà,
êóðÿòèíà), ìîæëèâå
íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïðàñóâàëüíèöÿ ç
äîñâ³äîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ, æ³íî÷³
øòàíè.
Òåë.0-67-365-49-15.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà êàì'ÿíåöüêèé ðèíîê.
Òåë.:0-97-967-97-14,
0-67-270-69-14.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðå÷îâèé ðèíîê.
Òåë.0-67-388-38-85.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ìàãàçèí ñîëîäîù³â, ç
ä/ð, ãàðí³ óìîâè ïðàö³,
ïîçì³ííî, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-897-33-97.

Êåðiâíèêè

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî
ìåõàíiêà,
åëåêòðîìåõàíiê, â/î, ÏÊ,
ä/ð. Òåë.:64-43-94,
0-97-104-24-50.

IÒ-Ñïåöiàëiñòè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Áóõãàëòåð ãîëîâíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ôiðìó.
Òåë.0-67-383-67-23.

Àäìiíiñòðàòîð ñèñòåìíèé:
çíàííÿ îïåðàöiéíèõ
ñèñòåì Windows òà Linux,
ëîêàëüíèõ ìåðåæ, äîñâiä
ðîáîòè ç ìiíi-ÀÒÑ,
âiäåîñïîñòåðåæåííÿ,
ëîÿëüíèé ãðàôiê ðîáîòè,
ñîöiàëüíi ãàðàíòi¿ çà
ÊÇïÏÓ, ç/ï çà
ðåçóëüòàòàìè ñïiâáåñiäè.
×åêàºìî íà ðåçþìå:
hr@ye.ua

Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî äëÿ íàðàõóâàííÿ ç/ï,
îôiñíèé ãðàôiê. Òåë.0-93-500-30-89.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Áóõãàëòåð-åêîíîìiñò
çàïðîøóºòüñÿ ó ÏÀÒ
“Õìåëüíèöüêãàç”,
ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ôiíàíñè i îáëiê
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóõãàëòåð â ðåñòîðàí, õàð÷óâàííÿ,
íåïîâíèé
ðîáî÷èé
äåíü.
Òåë.0-97-561-27-17.

Áóõãàëòåð, ä/ð (ÏÄÂ, ÇÅÄ,
òîðãiâëÿ, ÔÎÏ, 1Ñ-8,3), íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ïîñòiéíà ðîáîòà.
Òåë.0-67-311-11-59.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Áóõãàëòåð, çäà÷à çâiòíîñòi äëÿ
ïðèâàòíèõ ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ
ôiðì. Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà ãîëîâíîãî äëÿ ÔÎÏ,
ÒÎÂ, ÏÏ, çà ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü. Äîñâiä. Òåë.:0-68-202-99-57,
0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ,
çäà÷à
çâiòíîñòi.
Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ôiðì
òà
ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü), çà
ñóìiñíèöòâîì. Äîñâiä, ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà, äëÿ ïiäïðèºìöiâ òà
ôiðì, çäà÷à çâiòíîñòi, îôîðìëåííÿ
ïðàöiâíèêiâ. Ä/ð òà ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóþ. Òåë.0-96-383-97-24.
Áóõãàëòåðà,
çäà÷à
çâiòíîñòi.
Òåë.0-67-360-56-52.
Áóõãàëòåðà, ïðèâåäåííÿ äîêóìåíòiâ
ó íàëåæíèé ñòàí. Òåë.067-360-56-52.
Îïåðàòîðà
1Ñ,
ïîìi÷íèêà
áóõãàëòåðà. Òåë.0-97-517-23-58.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

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

Ðiåëòîðñüêà
äiÿëüíiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðiºëòîðè, ìîæëèâî, áåç äîñâiäó
ðîáîòè, íà ïîñòiéíié îñíîâi. Ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç/ï - % + áîíóñè.
Òåë.0-97-967-71-06.
Ôàõiâöiâ ç ïðîäàæó íåðóõîìîñòi
(ìîæëèâî, áåç äîñâiäó) çàïðîøóº
àãåíòñòâî
íåðóõîìîñòi,
ãíó÷êèé
ãðàôiê. Òåë.0-96-282-24-65.

Îôiñ-ïåðñîíàë

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåíåäæåð íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ ç îáîâ’ÿçêàìè ïðîäàâöÿ, áåç
ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Îïåðàòîð 1Ñ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ä/ð. Òåë.0-67-384-01-73.

Âèäàâíèöòâî,
ïîëiãðàôiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

Ëèñòîíîøà çàïðîøóºòüñÿ â ÀÒ
“Óêðïîøòà” íà ðîáîòó, ñ.Ìàêiâ,
Äóíàºâåöüêèé ð-í. Òåë.0-50-650-80-14.

Ëiêàð-iíòåðí àñèñòåíòîì
ñòîìàòîëîãà
çàïðîøóºòüñÿ ó
ñòîìàòîëîãi÷íèé öåíòð
“Ìåäi-Äåíò”.
Òåë.0-67-384-64-34.
Ëiêàð-ñòîìàòîëîã íà
çàãàëüíèé ïðèéîì,
ä/ð âiä 2 ðîêiâ.
Òåë.0-96-227-27-47.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â àòåëüº,
ïîøèòòÿ òà ðåìîíò
îäÿãó, Öåíòð.
Òåë.:0-97-949-61-14,
0-97-881-66-95.
Øâà÷êè òà ðîçêð³éíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
Ãðå÷àíè,
âóë.Òðàíñïîðòíà,26.
Òåë.0-63-217-08-65.

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
Êóïëþ 1- àáî
2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ó
âëàñíèêà.
Òåë.0-63-399-24-26.
Ïðîäàì öåãëÿíèé áóäèíîê, 18
êì â³ä Êàò³îíà, ãàç, 50 ñîò. çåìë³,
300.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-97-378-91-56.

Äèçàéíåð êîìï’þòåðíî¿
âåðñòêè (ãàçåòíèé,
æóðíàëüíèé äèçàéí).
Âèìîãè: çíàííÿ òà
êâàëiôiêîâàíå
êîðèñòóâàííÿ: InDesign,
CorelDraw, Fotoshop.
Çàðîáiòíà ïëàòà âiä
âèðîáiòêó. Äëÿ ðåçþìå:
hr@ye.ua Çàïèñ íà
ñïiâáåñiäó çà òåë.
0-67-776-39-26.

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

Ìàéñòåð ìàíiêþðó òà
ïåðóêàð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, ïåðóêàðíÿ
ðîçòàøîâàíà â ðàéîíi
Ðàêîâå, âóë.Íàðîäíî¿
Âîëi.
Òåë.0-67-722-53-35.
Ìàéñòåð ìàíiêþðó íà ïîñòiéíó
ðîáîòó,
îðåíäà
àáî
%,
ð-í
âóë.Êóïðiíà. Òåë.0-96-114-71-15.
Ìàéñòåð
ìàíiêþðó,
ïåðóêàð,
âiçàæèñò çàïðîøóþòüñÿ ó ñòóäiþ
êðàñè, íà óìîâàõ îðåíäè, öåíòð ìiñòà.
Òåë.0-67-533-53-30.
Ìàéñòåð-ïåðóêàð íà æiíî÷èé çàë
çàïðîøóºòüñÿ â ïåðóêàðíþ, íà 2 äíi â
òèæäåíü ñòàáiëüíî (×ò, Íä), ç/ï - %.
Òåë.0-96-114-71-15.

Ïåðóêàð-óíiâåðñàë
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-68-113-10-14.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ìàñàæèñòêè. Òåë.0-98-645-51-48.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Àäìiíiñòðàòîð
çàïðîøóºòüñÿ
òåðìiíîâî
ó
ãîòåëü.
Òåë.0-97-790-81-62, ç 8.00 äî 17.00.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ ó ãîòåëüííèé
êîìïëåêñ, ó Êàðïàòàõ, ïðîæèâàííÿ òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê çàêëàäó, ç/ï
âiä 17.000 ãðí. Òåë.0-67-384-01-73.
Îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ãîòåëüííèé êîìïëåêñ, ó Êàðïàòàõ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó, ç/ï âiä 13.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-01-73.
Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ â ãîòåëü
ñìò.Çàëiçíèé ïîðò, ç/ï 10.000 ãðí.
Òåë.:0-67-393-95-82, 0-99-519-93-20.

Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ
íà ëiòíié ïåðiîä, Çàëiçíèé
ïîðò, õàð÷óâàííÿ,
ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-384-37-23.
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñì³òòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðí³,
îô³ñí³
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Ïðîäàì äèâàí-ë³æêî, ó ãàðíîìó
ñòàí³, 2,1õ1,35 ì (â ðîçêëàäåíîìó
âèãëÿä³),
600
ãðí.
Òåë.0-66-908-76-63.
Ïðîäàì êàðòèíó, 1,3õ0,7 ì, â
÷îðíî-çåëåíèõ òîíàõ, ç ë³ïíèíîþ,
600 ãðí. Òåë.0-66-908-76-63.
Ïðîäàì
ïàëàñ, 3,5õ2,5 ì,
áîðäîâî-áåæåâèé,
ãðàô³÷íèé
ìàëþíîê,
1.200
ãðí.
Òåë.0-66-908-76-63.
Ïðîäàì ñåðâàíò, 1,5õ1,6õ0,35 ì,
ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 500 ãðí.
Òåë.0-66-908-76-63.
Ïðîäàì ñïàëüíþ, á/â, 1.200
ãðí., òîðã. Òåë.0-97-251-37-88.
Ïðîäàì ñò³íêó, 4õ2,05 ì, ó
â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàðíà, 1.500 ãðí.
Òåë.0-66-908-76-63.
Ïðîäàì øàôó, 3-ñòóëü÷àñòó, ç
àíòðåñîëÿìè,
2,35õ1,5õ0,6
ì,
ïîë³ðîâàíà, ó ãàðíîìó ñòàí³, 700
ãðí. Òåë.0-66-908-76-63.

Ïîñóäîìèéíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.
Ïðèáèðàëüíèöÿ, îõîðîííèê-ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó íà
ëiòíié ïåðiîä (íà ìîðå),
ñìò.Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-239-19-81.
Øåô-êóõàð çàïðîøóºòüñÿ
â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-380-16-00.

Ðåñòîðàíè, çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîíäèòåð ç äîñâiäîì
ðîáîòè, êåíäi áàð.
Òåë.0-68-203-82-26.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â êàôå-áàð,
Îçåðíà.
Òåë.:0-50-951-50-46,
0-96-905-08-41.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïèðiæêè, ç/ï - 10.000
ãðí. Òåë.0-97-909-52-55.
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.
Êóõàði, îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ ó áàð ,
ð-í Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà,42/1.
Òåë.0-67-382-22-20.
Ñóøèñò çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó ó ñëóæáó äîñòàâêè
¿æi “Êóê Äðàéâ”, ãàðíi
óìîâè ïðàöi.
Òåë.0-98-576-17-91.

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

Áàðèñò ó êàâ’ÿðíþ.
Òåë.0-67-388-38-85.
Îôiöiàíòè, áàðìåíè çàïðîøóþòüñÿ â ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñì³òòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðí³,
îô³ñí³
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
Áðèãàäà êâàë³ô³êîâàíî ³ ÿê³ñíî
âèêîíàº ðåìîíò Âàøî¿ îñåë³ "ï³ä
êëþ÷". Òåë.0-67-756-78-92.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.0-67-335-75-02.
Ðåìîíò "ï³ä êëþ÷".
Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ
ðîá³ò.
Òåë.0-67-335-75-02.

ÁIÇÍÅÑ

Çàãóáëåíèé
äèïëîì áàêàëàâðà
Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿
ñóõîïóòíèõ âiéñüê iìåíi
ãåòüìàíà Ïåòðà
Ñàãàéäà÷íîãî íà iì’ÿ
Êèéîâñüêîãî Äåíèñà
Îëåêñàíäðîâè÷à
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè.
Òåë.0-63-966-87-97.
Çàãóáëåíèé ïàñïîðò íà iì’ÿ
Ãîðøêîâî¿ Ñ.Ì. ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè
çà âèíàãîðîäó. Òåë.0-67-286-31-01.
Çàãóáëåíî áàðñåòêó çi ñëóæáîâèì
ïîñâiä÷åííÿì
íà
îñîáèñòèìè
äîêóìåíòàìè íà iì’ÿ Íàãîðÿíñüêîãî
Îëåãà
Àíàòîëiéîâè÷à,
ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè
çà
âèíàãîðîäó.
Òåë.0-68-831-30-65.

Çíàéøîâ

Ïðîäàì ïîðîñÿòà, ñâèíi, êðîëi,
öiíà
çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-97-904-02-43.

Çíàéäåíî âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ
íà
iì’ÿ
Øòåéêî
Î.Â.
Òåë.0-98-558-89-73.

Ïîñóäîìèéíèöÿïðèáèðàëüíèöÿ â
ðåñòîðàí ó öåíòði ìiñòà,
âèñîêà îïëàòà, äðóæíèé
êîëåêòèâ.
Òåë.0-67-310-00-93.

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïîñóäîìèéíèöÿ-ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ ó çàêëàä õàð÷óâàííÿ,
âóë.Ïðîñêóðiâñüêà,44, ãðàôiê ðîáîòè:
10.00-22.00, ç/ï - 300 ãðí./äåíü.
Òåë.0-68-028-48-36.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ïåêàðÿ,
êîíäèòåðà
àáî
ïîñóäîìèéíèöi. Òåë.0-96-062-91-52.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïåêàð äëÿ ðîáîòè ç òiñòîì, ïàðê
iì.×åêìàíà. Òåë.0-98-942-20-37.
Ïåêàði çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê:
8.00-17.00,
5/2.
Òåë.0-93-500-30-89.

Ïðàöiâíèê íà çáèâàííÿ
êðåìó çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè,
ãðàôiê: 5.30-13.00.
Òåë.0-93-500-30-89.

Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àãåíò òîðãîâèé áåç
âëàñíîãî àâòî,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè, ç/ï
- ñòàâêà, + áîíóñè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:0-67-311-48-12,
0-97-205-52-66.
Àãåíò òîðãîâèé ç âëàñíèì
àâòîìîáiëåì íà ãàçó,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè, ç/ï
- ñòàâêà, + áîíóñè,
àìîðòèçàöiÿ, âiäðÿäíi,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:0-67-311-48-12,
0-97-205-52-66.
Ìåíåäæåð
ç ïðîäàæó ç/÷,
iìïîðòíî¿ ñ/ã òåõíiêè, ä/ð â
ïðîäàæàõ,
êîðèñòóâà÷
ÏÊ,1Ñ,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-67-311-11-59.

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó
çàï÷àñòèí äî àãðîòåõíiêè
JCB çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-98-115-05-05.
Ïðåäñòàâíèêè òîðãîâi, ç
àâòî, íà ðàéîíè,
çàïðîøóþòüñÿ â
êîíäèòåðñüêó
äèñòðèá’þòåðñüêó
êîìïàíiþ, ç/ï âèñîêà.
Òåë.097-808-38-93.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê ç âëàñíèì
àâòî, àêòèâíiñòü, çíàííÿ îñíîâ
äiëîâîãî
ñïiëêóâàííÿ,
ç
ä/ð.
Òåë.0-97-577-93-96.

Ïîìi÷íèê êóõàðÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ñëóæáó äîñòàâêè ¿æi.
Òåë.0-98-576-17-91.

Ôàõiâåöü ç ïóáëi÷íèõ
çàêóïiâåëü çàïðîøóºòüñÿ
ó ÏÀÒ “Õìåëüíèöüêãàç”,
ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-574-18-18.

Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â êàôå, öåíòð ìiñòà.
Òåë.0-97-966-51-65.

Çàãóáèâ

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

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü â
ïðîäìàãàçèí, ãðàôiê: 3/3
ç 8.00 äî 22.00, ç/ï 8.000 ãðí., Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-97-909-52-55.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñòàáiëüíà ç/ï, Ãðå÷àíè
(ìàñëîñèðáàçà).
Óñi
äåòàëi
çà
òåëåôîíîì: 0-96-196-78-92.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ãðàôiê
ðîáîòè:
7/7,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï âiä 3.400
ãðí./òèæäåíü (% âiä ïðîäàæó).
Ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé íà ïðîñïåêòi
Ìèðó.
Òåë.:0-96-600-00-21,
0-67-320-13-33.

Ïðîäàâåöü êàâîâèõ
íàïî¿â òà êîíäèòåðñüêèõ
âèðîáiâ. Ãàðíi óìîâè
ðîáîòè, ìàãàçèí ó ðàéîíi
“Âi÷íîãî âîãíþ”.
Òåë.0-98-375-71-11.
Ïðîäàâåöü ì’ÿñà çàïðîøóºòüñÿ â
ìàãàçèí. Òåë.0-96-911-00-60.

Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ â
õëiáî-áóëî÷íèé ìàãàçèí,
Öåíòð.
Òåë.0-98-354-65-65.
Ïðîäàâåöü òåðìiíîâî
çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâöiâ ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóº íà
ðîáîòó ìåðåæà ìàãàçèíiâ
“Õëiáîñîë”, ñîöïàêåò,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-381-78-48.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ð-í ðå÷îâîãî
ðèíêó. Òåë.0-68-203-21-33.
Ïðîäàâåöü-êóð’ºð
(ïðîäàæ
ïèðiæêiâ íà ðèíêàõ), ç/ï 200-400
ãðí./äåíü. Òåë.0-98-480-25-92.

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

ÒÎÐÃ²ÂËß, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ØÂÅÉÍÅ ÂÈÐ-ÂÎ

Âîäié íà ôóðó (ºâðî 5)
ïî Óêðà¿íi, ç/ï âiä 25.000
ãðí. Òåë.0-67-794-13-78.
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Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.

Âîäié, êàò."ÂÑ" çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî,
ç/ï - 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-433-17-74.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîêðàíiâíèê, êðàí
ÊÑ-6471, 40ò, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-96-709-28-50.
Âîäié çåðíîâîçà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ä/ð. Òåë.0-97-952-44-54.

Åêñêàâàòîðíèê, áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê,
áàæàíî ç äîñâiäîì,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-762-32-76.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ ó êiîñê
(ôðóêòè,
îâî÷i),
ó
çâ`ÿçêó
ç
ðîçøèðåííÿì, ç/ï âiä 8.000 ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîò
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â ÒÖ
“Ïàñàæ”, (îâî÷åâèé
ðèíîê).
Òåë.0-98-667-86-60.
Ïðîäàâåöü
ïàðôóìiâ,
ÿêîãî
íàâè÷êè
ïàðôóìåðíîãî
ñòèëiñòà
áóäóòü
íàäèõàòè
íà
ñòâîðåííÿ
ÿêiñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ êëiºíòiâ. Ïðè
âèêîíàííi
ïîíàä
100%
ïëàíó
ïðîäàæiâ Âè ñòàáiëüíî çìîæåòå ñîái
ãàðàíòóâàòè äîõiä äî 12.000 ãðí.
Òåë.0-67-702-44-42.

Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà
ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.
Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè çàïðîøó
þòüñÿ
â
ìàãàçèí
“ªâðîìiêñ”.
Òåë.:0-96-785-68-55,
Ìèêîëà
Éîñèïîâè÷, 0-68-027-36-11.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè, ðèíêè)
Ïðîäàâåöü äëÿ òîðãiâëi îêóëÿðàìè
íà
öåíòðàëüíîìó
ïðîäîâîëü÷îìó
ðèíêó. Òåë.0-96-012-15-64.

Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê.
Òåë.0-67-388-38-85.

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

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié, êàò."Â" ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ â ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-97-106-53-16.
Âîäié êàòåãîði¿ “Â” çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, îôiöiéíå îôîðìëåííÿ.
Òåë.0-96-150-87-81.

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

Âîäi¿â ç ä/ð çàïðîøóº
Õìåëüíèöüêà áàçà ÑÒ
“Äîìàøíié õëiá”, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:0-63-600-03-90,
0-67-384-15-90.
Âîäié íà ÃÀÇåëü,
çàïðîøóºòüñÿ ó ìåáëåâèé
ñàëîí íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï âiä 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-650-58-53.
Âîäié íà ãóðòîâèé ñêëàä êèëèìiâ,
áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âîäié íà ìiêðîàâòîáóñ, êàò. “D”, íà
ìàðøðóò
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âèñîêîîïëà÷óâàíà
ðîáîòà.
Òåë.0-67-790-15-34.

Êðàíiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-152-10-87.
Ìàøèíiñò àâòîãðåéäåðà,
âîäi¿ òà òðàêòîðèñòè.
Òåë.:63-32-68,
0-67-383-04-34.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Âîäiÿ
àáî
åêñïåäèòîðà.
Òåë.0-96-410-75-75.
Âîäié ç Ìåðñåäåñ, äî 5 ò, 16
êóá.ì, òåðìîáóäà, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-97-100-07-18.
Âîäiÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòî
Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, áîðòîâèé, øóêàº
ðîáîòó. Òåë.0-67-729-54-60.
Âîäiÿ, º âëàñíå àâòî, 1,5 ò.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, ìàþ âëàñíèé ìiêðîàâòîáóñ,
14
ìiñöü,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-98-816-38-96.
Âîäiÿ. Òåë.0-96-527-02-11.
Êóð’ºðà,
º
ñâîº
àâòî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, ñîöïàêåò òà
äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.

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

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ” íà
ñàìîñêèä-çåðíîâîç,
ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿íi,
ñîöïàêåò òà äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.

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

Âîäi¿ íà âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿íi,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-96-335-63-48.

Ìåõàí³ê ç ðåìîíòó
ñ³ëüãîñïòåõí³êè
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Âèìîãè: çíàííÿ ñ/ã
òåõí³êè, ä/ð íå ìåíøå
3-õ ðîê³â. Ç/ï â³ä 8 000
ãðí. Îô³ö³éíå
îôîðìëåííÿ.
Òåë.067-514-59-89.

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà ÊàìÀÇ-5410,
òÿãà÷.
Òåë.0-96-709-28-50.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó, ç
ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.

Áóäiâåëüíèê-óíiâåðñàë,
ç/ï 12.000 ãðí.
Òåë.0-97-909-52-55.
Áóäiâåëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-272-75-73,
0-66-409-97-96.
Ìóëÿði (êàìåíÿði) çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ áóäiâíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ
áóäèíêiâ â ì.Êè¿â, âàðòiñòü çà 1 êóá.ì
êëàäêè - 750-800 ãðí., âàðòiñòü çà 1
êâ.ì
150
ãðí.,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-96-545-38-88.

Ïiäñîáíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ºâðîðåìîíòè, áàæàíî
äîñâiä ðîáîòè ç
ãiïñîêàðòîíîì.
Òåë.0-98-291-96-41.
Ïiäñîáíèêè
òà ìàéñòðè íà
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè.
Òåë.0-68-952-87-26.
Ïðàöiâíèêè
(ìîæëèâî,
ïiäñîáíèêè) íà âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-98-088-98-48

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

Ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóºòüñÿ íà áóäiâíèöòâî,
ç/ï 8.000 ãðí.
Òåë.0-97-909-52-55.

Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ íà
TIR.
Òåë.:0-96-217-67-20,
0-67-384-58-92.

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
âàíòàæíèé àâòîìîáiëü.
Òåë.0-96-015-65-83.

Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäi¿ âàíòàæíèõ àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäié ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòî
3-5 ò, äëÿ ðîçâåçåííÿ ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ
ïî
ìàãàçèíàõ.
Òåë.0-67-702-37-09.

Áóäiâíèöòâî

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

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.
Ãàçîçâàðþâàëüíèê
øóêàº
ðîáîòó. Òåë.0-68-039-24-08.
Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèê øóêà
º ðîáîòó. Òåë.0-96-476-90-75.
Ïëèòî÷íèê
øóêàº ðîáîòó â
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-436-35-29.
Øòóêàòóðíèêà, øïàêëþâàëüíèêà,
ôàðáóâàëüíèêà àáî âíóòðiøíi ðåìîíòè
êâàðòèð. Òåë.0-97-630-92-88.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ìåõàíiê ñåðâiñíî¿ ñëóæáè ç
ðåìîíòó iìïîðòíî¿ ñiëüãîñïòåõíiêè, ç
äîñâiäîì
ðîáîòè,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-67-311-11-59.

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

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ìîíòàæíèêè àëþìiíiºâèõ
êîíñòðóêöié
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ÏÏ “Àëþì Ïëþñ”,
áàæàíî ç ä/ð.
Òåë.0-67-270-37-03.

Àâòîìèéíèê
çàïðîøóºòüñÿ
òåðìiíîâî. Òåë.0-97-790-81-62, ç 8.00
äî 17.00.
Àâòîìèéíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Âèìîãè:
äîñâiä
ðîáîòè,
âiäïîâiäàëüíiñòü, ÷åñíiñòü, ïîðÿäíiñòü,
îõàéíiñòü, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê.
Òåë.0-68-713-01-20.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà àâòîìèéêó,
îðãàíiçîâàíî:
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ,
ãíó÷êèé ãðàôiê ðîáîòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âiä 10.000 ãðí. “íà ðóêè”,
ð-í Îçåðíà.
Òåë.067-382-42-85.

Ïðàöiâíèêè (÷îëîâiêè òà
æiíêè) íà çàâîä ç
âèãîòîâëåííÿ ìîðîçèâà,
iíîãîðîäíiì áåçêîøòîâíî
íàäàºìî æèòëî, ðîáîòà â
ïåðåäìiñòi ì.Êèºâà,
òåðìiíîâî, ç/ï - 18.000
ãðí. Òåë.:0-67-855-01-61,
0-95-678-91-09.
Ïðàöiâíèêè
íà
âèðîáíèöòâî
ãiïñîâî¿ ïðîäóêöi¿. Òåë.0-97-725-11-35.
Ïðåñóâàëüíèê
âòîðèííî¿
ñèðîâèíè, áåç ø/ç, äîñâiä ðîáîòè íà
ïðåñi,
ç/ï
âiä
âèðîáiòêó.
Òåë.0-67-649-21-52.

Ñêóëüïòîð
çàïðîøóºòüñÿ
ðîáîòó. Òåë.0-97-725-11-35.

íà

Ñëþñàð-iíñòðóìåíòàëüíèê, âèãîòîâëåííÿ
øòàìïiâ.
Òåë.0-98-463-01-13.
Ñëþñàðiâ
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò,
ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà,
åëåêòðîçâàðíèêà,
iíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà íà 0,5 ñòàâêè,
çàïðîøóºìî
íà
ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.
Ñòîëÿð çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó,
çàðïëàòà
âèñîêà
(âiä
âèðîáiòêó). Iíîãîðîäíiì íàäàºòüñÿ
æèòëî. Òåë.0-98-942-20-14.

Òîêàð, 4-5 ðîçðÿäó,
íàÿâíiñòü ïîñâiä÷åííÿ àáî
äèïëîìó, ñîöiàëüíi
ãàðàíòi¿. Òåë.:64-43-94,
0-97-104-24-50.

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.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, êîìôîðòíi òåïëi
óìîâè, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, “Íîâàòîð”.
Òåë.068-045-63-46.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ð-í
“Êàòiîí”.
Òåë.0-96-936-41-61.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ ïîøèòòÿ îäÿãó äëÿ
ñïîðòó, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, îôîðìëåííÿ, ç/ï
âiä âèðîáiòêó, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-68-202-09-95.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
âèðîáíèöòâî. Âèìîãè: äîñâiä ðîáîòè,
øâèäêiñòü,
ÿêiñòü,
Öåíòð.
Òåë.0-96-677-40-20.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
öåõ, ïîøèòòÿ æiíî÷èõ øòàíiâ. Âèìîãè:
ÿêiñòü
òà
òåõíîëîãiÿ
ïîøèòòÿ
îáîâ’ÿçêîâà, äîñâiä ðîáîòè íà äàíèé
âèðiá, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê. Ãðàôiê: ç
9.00 äî 19.00, Ïí-Ñá, íåâåëèêèé
äðóæíèé êîëåêòèâ, ìàøèíêè-àâòîìàò,
öåíòð ìiñòà. Òåë.0-97-908-15-91.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.:0-67-756-70-94,0-67
-922-31-72.

Ñêëàäàëüíèêè ìåáëiâ,
ç/ï âiä 12.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-16-83.

Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó. Ïîâíà
çàéíÿòiñòü, ðàéîí ç-äó “Íîâàòîð”.
Òåë.0-97-557-50-19.

Ñòîëÿð, äîñâiä ðîáîòè, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ,
âiä
10.000
ãðí.
Òåë.0-68-112-75-36.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi íà
îâåðëîê òà
ðîçïîøèâàëêó, ð-í
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-383-26-27.

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

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.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

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

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
!!! Áðèãàäà øâà÷îê àáî
øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ ëîñèí,
ð-í “Íîâàòîðà”.
Òåë.068-045-63-46.
!!! Øâà÷êè íà ïîøèòòÿ
ñïîðòèâíîãî îäÿãó,
Ðàêîâå.
Òåë.0-96-876-51-07.

Øâà÷êó íà ïîøèòòÿ
ïîñòiëüíî¿ áiëèçíè
çàïðîøóº íà ðîáîòó
øâåéíèé öåõ, ð-í
“Íîâàòîð”, ä/ð, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-67-461-38-46.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
íà
ìàñïîøèòòÿ.
Òåë.0-67-931-85-09.
Ïðàñóâàëüíèöÿ-ôóðíiòóðíèöÿ çà
ïðîøóºòüñÿ ó øâåéíèé öåõ, ïî
âóë.Çàâîäñüêié. Òåë.:0-67-947-10-33,
0-97-442-31-58.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Ïîìi÷íèêà â øâåéíîìó öåõó,
æiíêà. Òåë.0-97-882-91-89.
Øâà÷êà øóêàº íàäîìíó ðîáîòó.
Òåë.0-96-312-69-61.
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.:0-98-566-09-68,
0-96-408-45-87.
Øâà÷êè, äîñâiä áiëüøå òðüîõ
ðîêiâ. Òåë.0-68-031-99-83.
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Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
×îáîòàði, ðîçêðiéíèêè,
çàãîòiâåëüíèöi íà âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-93-098-28-80.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Íÿíÿ, ç ä/ð 10 ð. ç äiòêàìè âiä
íàðîäæåííÿ òà ñòàðøå, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-709-38-36.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

Îõîðîííèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âàõòîâèé ìåòîä, 15/15,
ç/ï âiä 5.250 ãðí.
Òåë.0-67-912-00-06.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äâiðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-381-22-06.
Äâiðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-117-03-77.
Êîìiðíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ð-í
Ãðå÷àíè,
ãðàôiê:
5.00-12.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü.
Òåë.0-93-500-30-89.

Ïðèáèðàëüíèêè (÷îëîâiêè
òà æiíêè), ìîáiëüíà
áðèãàäà òà iíøi â òîðãîâi
öåíòðè â ì.Êè¿â, ðîáîòà
ïîçìiííà, äîïîìîãà ç
æèòëîì òà îïëàòà ïðî¿çäó
äî ì.Êè¿â, ç/ï 8.000-12.000 ãðí.
Òåë.:0-67-526-84-35,
066-061-15-20.
Ïðèáèðàëüíèöÿ â
ìàãàçèí, ç/ï - 4.200 ãðí.
Òåë.0-97-909-52-55.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â ïðèâàòíèé
ñòîìàòîëîãi÷íèé êàáiíåò,
ç/ï 3.500 ãðí., ãðàôiê:
9.00-15.00, 15.00-21.00,
âèìîãè: îõàéíiñòü,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè.
Òåë.0-68-177-01-27.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóº
òüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó ó
ÒÖ. Òåë.0-68-204-30-62.

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

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Îõîðîííèêà
àáî
ñòîðîæà,
õëîïåöü, 34 ðîêè, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê. Òåë.0-97-630-92-88.
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ñòîðîæà.
Òåë.0-96-571-86-20.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Äîìîãîñïîäàðêà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ç/ï 400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-909-52-55.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Âåëèêèé äîñâiä.
Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
ç
äîñâiäîì
ðîáîòè, öiëîäîáîâî, + ií’ºêöi¿.
Òåë.0-67-286-09-49.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðèìè,
ìîæëèâî
öiëîäîáîâî.
Òåë.0-96-999-07-12.
Äîãëÿäàëüíèöi, º äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-98-498-17-60.
Äîãëÿäàëüíèöi, ñèäiëêè, ñòàæ
ðîáîòè 10 ðîêiâ. Òåë.0-68-703-55-23.
Äîãëÿäàëüíèöÿ øóêàº ðîáîòó,
ìàþ äîñâiä. Òåë.0-97-251-58-37.
Äîãëÿäàëüíèöÿ,
äîãëÿä
çà
ëþäèíîþ ïîõèëîãî âiêó, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-96-743-65-57.
Äîãëÿäàëüíèöÿ,
äîãëÿä
çà
ëþäüìè ïîõèëîãî âiêó, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿì. Òåë.0-96-144-05-50.
Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó,
ìîæëèâî ïîãîäèííî, º äîñâiä.
Òåë.0-67-491-41-79.
Íÿíi
àáî
äîìîãîñïîäàðêè.
Òåë.0-98-601-77-11.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà ñôåðè

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

ðîáîòó

Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Òåë.0-97-790-81-62, ç 8.00 äî
17.00.

Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
â ìàãàçèí áóäiâåëüíèõ
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-97-106-53-16.
Âàíòàæíèê íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ, áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.

Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-380-87-77.

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Âàíòàæíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà. Òåë.0-96-657-48-84.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðàöiâíèêà
ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèöi
àáî
ïîñóäîìèéíèöi. Òåë.0-96-062-91-52.
Ïðèáèðàëüíèöi,
ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð. Òåë.0-68-387-55-81.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà.
Ðîçãëÿíó
ðiçíi
âàðiàíòè.
Òåë.0-98-173-26-92.
Ðiçíîðîáî÷îãî.
Òåë.0-97-776-11-55.

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

Iíøi ñïåöiàëiñòè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà ðå÷îâèé ðèíîê.
Òåë.:0-96-911-00-60, 0-97-554-46-88.

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.
Âîäiºì
àáî
åêñïåäèòîðîì.
Òåë.0-96-410-75-75.
Âîäiÿ
àáî
åêñïåäèòîðà.
Òåë.0-96-410-75-75.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíñïåêòîðè ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
ó ì.Õìåëüíèöüêèé
ñëiä÷èé içîëÿòîð. Ãðàôiê:
äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï âiä
7.500 ãðí. Òåë.:65-12-23,
0-96-788-59-90.
Ïðàöiâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîçäà÷ó
ðåêëàìíèõ ëèñòiâîê, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-97-686-38-04.
Ñîðòóâàëüíèêè ïëiâêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ç/ï
âiä
âèðîáiòêó.
Òåë.0-96-150-87-81.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Âàíòàæíèêè-êîìïëåêòóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä áóäiâåëüíèõ
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-67-750-19-29.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.

Âàíòàæíèêiâ íà ñêëàä
çàïðîøóº êîíäèòåðñüêà
äèñòðèá’þòîðñüêà
êîìïàíiÿ, ç/ï âèñîêà,
ãàðíi óìîâè.
Òåë.0-97-567-61-44.

Àêòèâíi, ñèëüíi
âàíòàæíèêè, êâàðòèðíi
ïåðå¿çäè, ïiäíÿòòÿ
áóäìàòåðiàëiâ, çíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ, äåìîòàæ.
Òåë.0-96-657-48-84.

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

Áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó
ðîáîòó,
äåìîíòàæ. Òåë.0-98-257-81-83.

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

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

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèê íà ñêëàä, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò,
ãðàôiê:
Ïí.-Ïò,
8.00-18.00,
âóë.Çàâîäñüêà. Òåë.0-67-403-60-68.

Òåõïðàöiâíèê,
ïðèáèðàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ÀÇÑ.
Òåë.0-50-412-17-41.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî ïî çàãîòiâëi
âòîðñèðîâèíè.
Òåë.0-67-433-17-74.
Õëîïåöü øóêàº ðîáîòó íà
ñêëàäi.
Òåë.0-95-678-12-35.
Øóêàþ
áóäü-ÿêó,
îïëà÷óâàíó
ðîáîòó,
Òåë.0-97-776-11-55.

íîðìàëüíî
ïîñòiéíó.

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

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

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

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.

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì

Áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó,
äåìîíòàæ.
Òåë.0-98-257-81-83.
Ñòóäåíòè
âèêîíàþòü
ôiçè÷íó
ðîáîòó.
Òåë.0-68-463-28-39.

Ìàòðàö íàäóâíèé, 2 ì, ç
åëåêòðè÷íèì íàñîñîì, íîâèé, 400
ãðí. Òåë.0-96-875-59-92.

Ñïiíiíã, 3 øò., äîâæèíà
1,2-1,3 ì, â ðîáî÷îìó
ñòàíi, 250 ãðí./øò.
Òåë.0-68-832-84-04.

áóäü-ÿêó
Êîïàííÿ.

Äåêiëüêà âàêàíñié
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êóïëþ
Âiçüìó
ñòàâîê
Òåë.0-96-865-72-27.

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

Çà êîðäîí

îðåíäó.

Äðàéâ

Ïðîäàì

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.
Âîäiÿ
àáî
åêñïåäèòîðà.
Òåë.0-96-410-75-75.

â

Ïðàöiâíèêiâ çàïðîøóº
Ëiòîâñüêà ïòàõîôàáðèêà,
ç/ï 4-5 ºâðî/ãîä. Ëiö. ÀÅ
¹460934 âiä 02.12.2014
ð., ÄÖÇ.
Òåë.0-96-227-83-10.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Øóêàþ ðîáîòó, ðåçþìå

Áóäiâåëüíà êîìïàíiÿ
“Sparta-bud” òåðìiíîâî
çàïðîøóº íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â Ïîëüùó:
ìîíòàæíèêiâ,
àðìàòóðíèêiâ,
ìîíîëiòíèêiâ, ìóëÿðiâ,
ç/ï âèñîêà. Ëiö. ¹1196
âiä 22.08.2018ð., ÌÑÏÓ.
Òåë.0-98-942-33-78,
Âàñèëü Âîëîäèìèðîâè÷.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Çà êîðäîíîì. Òåë.0-96-410-75-75.

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

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

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè i
àòðèáóòè
Êóïëþ
Ñèíòåçàòîðè,
åëåêòðîáàðàáàíè,
ðèòìáîêñè,
ïðèñòàâêè
çâóêîâèõ
åôåêòiâ, ñòði÷êîâi ðåâåðáåðàòîðè,
ðàäÿíñüêîãî
ïåðiîäó.
Òåë.0-99-799-38-58.

Àíòèêâàðiàò
Êóïëþ

Àíòèêâàðiàò: ìîíåòè,
ìåäàëi, çîëîòî, iêîíè,
êàðòèíè òà iíøå.
Òåëåôîíóéòå íà viber òà
çà òåëåôîíîì:
0-68-505-50-50,
ç 10.00 äî 20.00.
Àíòèêâàðiàò. Äîðîãî.
Òåë.0-73-505-50-50.
Êóïëþ äîðîãî. Iêîíè ñòàðîâèííi,
êàðòèíè õóäîæíèêà Ìàðêà Ãåéêà òà
iíøèõ ïðîôåñiéíèõ õóäîæíèêiâ äî
1995
ð.,
áóðøòèíîâå
íàìèñòî
(250-1.500
ãðí./ãðàì),
êîðàëîâå
íàìèñòî, êíèãè âèäàíi äî 1917 ð.,
êîíüÿêè
ÑÐÑÐ,
iíøi
ïðåäìåòè
ñòàðîâèíè.
Ãàðàíòóþ
ïîðÿäíiñòü,
ñïðàâåäëèâå
îöiíþâàííÿ.
Òåë.0-50-346-60-68.

Ôîðìó íiìåöüêó, ÷àñiâ
Äðóãî¿ ñâiòîâî¿ âiéíè,
ðåìåíi øêiðÿíi, âiéñüêîâi.
Òåë.0-96-410-75-75.

Âåëîñèïåä “Àèñò”, 1.500 ãðí.
Òåë.0-98-505-69-61.
Âåëîñèïåä “Êîìàí÷å”, 3.500 ãðí.
Òåë.0-96-514-38-57.
Êóïëþ
ñêåéòáîðä.
Òåë.0-97-720-61-90.

Êóïëþ
Âåëîñèïåä ãiðñüêèé, ñïîðòèâíèé,
øîñåéíèé, ç êîëåñàìè ðîçìiðîì 28,
29
àáî
ðîçêëàäíèé.
Òåë.0-96-410-75-75.
Åëåêòðîâåëîñèïåä,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Òîâàðè äëÿ
òóðèçìó òà
âiäïî÷èíêó
Êóïëþ

Ìåòàëîøóêà÷: “Fisher”, “Garrett”,
“Tesoro”, “Ìinelab”, êîòóøêó “Nel”.
Òåë.0-96-410-75-75.
Ìåòàëîøóêà÷i: “Fisher”, “Garrett”,
“Tesoro”, “Ìinelab”, êîòóøêó “Nel”.
Òåë.0-98-355-55-45.
Ðþêçàê âåëèêèé àáî ìàëåíüêèé.
Òåë.0-96-410-75-75.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

×îëîâiê, 37 ðîêiâ, ïîçíàéîìëþñÿ ç
äiâ÷èíîþ,
æiíêîþ.
Òåë.0-67-943-17-97.

Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì. Òåë.0-97-445-65-69.
Ìîëîäà
ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
iç
çàìîæíèì
÷îëîâiêîì. Òåë.0-96-174-60-82.
Ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-68-267-96-69.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

42 ð., áåç ø/ç, äëÿ ñ/ñ
ïîçíàéîìëþñÿ ç ïîðÿäíîþ æiíêîþ,
ìîæíà ç äèòèíîþ. Òåë.0-96-895-46-84.
43 ð., íåîäðóæåíèé, ïðàöþþ,
øóêàþ
äðóãó
ïîëîâèíêó.
Òåë.0-97-587-86-76.
49/176/74, ñèìïàòè÷íèé ïîðÿäíèé
÷îëîâiê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æiíêîþ äëÿ
ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-96-020-85-22.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ 40-41 ð.
Òåë.0-98-461-64-16.
Øóêàþ õîðîøó æiíêó, ìåøêàíêó
ì.Êðàñèëiâ àáî ì.Õìåëüíèöüêèé, äëÿ
ñâîãî ÷îëîâiêà Âîëîäèìèðà (77 ðîêiâ),
òàê ÿê ÿ äóæå õâîðiþ. Âií âìiº
ãîòóâàòè, ïðàöþâàòè ïî ìîæëèâiñòi, ïî
ãîñïîäàðñòâó, õîäèòü áåç ïàëèöi (àëå
ìàº áiëü ó êîëiíi), ìóçèêàíò,
ñïðàâåäëèâèé.
Òåë.0-98-475-32-34
(Âîëîäèìèð).

Øëþáíi
âiä æiíîê

Õìåëüíè÷àíêà, ïîçíàéîìëþñÿ ç
ñèìïàòè÷íèì, ïîðÿäíèì, áåç ø/ç
÷îëîâiêîì, 34-41 ðîêiâ, äëÿ ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñiì’¿.
Íåñåðéîçíèõ ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-693-70-52.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà, àíiìàòîðè,
âåäó÷i

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

ÏÎÁ. ÒÅÕÍ²ÊÀ, ÅËÅÊÒÐÎÍ²ÊÀ, ÊË²Ì. ÒÅÕÍ²ÊÀ 11

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Äîìàøíié ìàéñòåð
(ïîñëóãè åëåêòðèêà,
ñàíòåõíiêà)

Ãîñïîäàð â áóäèíêó. Ðåìîíò
ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè, ìåáëiâ, çàìiíà
çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi ðîáîòè.
Òåë.0-68-672-30-23.

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

ÏÎÒÐÅÁÓÞ

“Ñòië çàìîâëåíü”
Íàäàºìî ïîñëóãè âè¿çíî¿
êóõíi, ïîìèíàëüíi îáiäè,
äíi íàðîäæåííÿ òà iíøå.
Ñìà÷íî, íåäîðîãî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-384-39-59.

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè
Àáñîëþòíî âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè
âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Âèêîíóºìî áåòîíóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêiâ, îáëèöþâàííÿ,
âêëàäàííÿ áðóêiâêè. ßêiñòü ãàðíòóºìî.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âñi âèäè ðîáiò íà ïîõîâàííi.
Ïàì’ÿòíèêè
ãðàíiòíi,
áåòîííi,
ãðîáíè÷êè.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-96-383-80-09.
Ïàì’ÿòíèêè
iç
ãðàíiòà.
Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Çáåðiãàííÿ
äî
âñòàíîâëåííÿ
áåçêîøòîâíå.
Ïåíñiîíåðàì,
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêè 8%. ßêiñíî.
Â÷àñíî. Òåë.097-473-73-70.

ÒÅÕÍIÊÀ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ìiíñüê” â ðîáî÷îìó ñòàíi, 2.000
ãðí. Òåë.0-97-420-98-80.
“Ñíàéãå”, á/â, 1.500 ãðí.
Òåë.0-67-857-61-39.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
2.000 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.

Êóïëþ
Ôðèçåð
äëÿ
ìîðîçèâà.
Òåë.0-66-339-36-34.
Õîëîäèëüíèê
òà
ìîðîçèëüíó
êàìåðó, íåäîðîãî. Òåë.0-96-410-75-75.

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi, äóõîâêè
Ïðîäàì

Åëåêòðîäóõîâêà “Ôðåãàò”, íîâà,
600 ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Êîìáàéí êóõîííèé, 4 îïåðàöi¿,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ïðèñòðié
äëÿ
ïåðåãîíêè
äèñòèëüîâàíî¿
âîäè,
160
ãðí.
Òåë.0-97-929-76-29.

Êóïëþ
Åëåêòðî÷àéíèê
òèïó
“Áîø”,
íîâèé, íåäîðîãî. Òåë.0-96-410-75-75.
Åëåêòðî÷àéíèê
òèïó
“Áîø”,
íîâèé, íåäîðîãî. Òåë.0-98-355-55-45.
Åëåêòðîøàøëè÷íèöþ,
âåðòèêàëüíó
÷è
ãîðèçîíòàëüíó,
íåäîðîãî. Òåë.0-96-410-75-75.
Åëåêòðîøàøëè÷íèöþ,
âåðòèêàëüíó
÷è
ãîðèçîíòàëüíó,
íåäîðîãî. Òåë.0-98-355-55-45.
Êàâîìîëêó åëåêòðè÷íó òà òîñòåð.
Òåë.0-96-410-75-75.
Ïi÷ ìiêðîõâèëüîâó, ó ãàðíîìó ñòàíi
àáî
íîâó,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Vest Frost”, iäåàëüíèé ñòàí, áóëà
ó âèêîðèñòàííi 5 ìiñÿöiâ, 2.500 ãðí.
Òåë.0-97-226-99-70.

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.

Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìàøèí,
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà iíøå ç
âè¿çäîì. Òåë.0-97-872-18-30.

Êóïëþ

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

Ìàøèíó ïðàëüíó, ç ñó÷àñíèõ, â
ðîáî÷îìó
ñòàíi,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.
Ïðàëüíó ìàøèíó, ìiêðîõâèëüîâó
ïi÷,
íåðîáî÷ó,
äî
500
ãðí.
Òåë.0-98-175-46-64.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

Ìàøèíà
øâåéíà,
Òåë.0-97-137-20-80.

300

ãðí.

Ìàøèíè øâåéíi
ïðîìèñëîâi, ïîáóòîâi,
îâåðëîêè, íîæi,
ìiøêîçàøèâàëüíi, ãîëêè,
íèòêè, çàï÷àñòèíè. Òåë.:
067-800-68-55, 78-82-92.
Ìàøèíè øâåéíi,
ïðÿìîñòðî÷êè, õîðîøèé
ñòàí, äâèãóí 220Â, 4.000
ãðí. Òåë.:0-67-800-68-55,
78-82-92.
Ìàøèíêà
øâåéíà “Áðàéçåð”,
åëåêòðè÷íà, â ãàðíîìó ñòàíi, 2.100 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Äðiáíà ïîáóòîâà
òåõíiêà
Ïðîäàì

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

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Àáñîëþòíî
âåñü
ïðàëüíèõ
àâòîìàòiâ.
çàìîâíèêà.
Òåë.0-98-291-79-51.
Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìiêðîõâèëüîâèõ
Òåë.0-98-175-46-64.

àñîðòèìåíò
Ðåìîíò
ó
Ãàðàíòiÿ.
ìàøèí òà
ïå÷åé.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“LG”,
48
ñì,
700
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
“Åëåêòðîí”
òà
“Ñàìñóíã”,
õîðîøèé ðîáî÷èé ñòàí, 400 ãðí./øò.
Òåë.0-97-029-44-81.
“Ñàìñóíã”, ïëàçìà, 40 äþéìiâ,
ðîáî÷èé
ñòàí,
2.000
ãðí.
Òåë.0-98-273-29-27.

“Ñîíi”, ïëîñêèé åêðàí,
äiàãîíàëü 52 ñì, íå
ðåìîíòóâàâñÿ, 800 ãðí.
Òåë.0-68-206-80-59.

Êóïëþ
LCD, ïëîñêèé, à òàêîæ ç
êiíåñêîïîì, âiä d=20 ñì, ðîáî÷èé.
Òåë.0-96-410-75-75.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè
Ïðîäàì

Ïðîäàþ, àêòèâóþ òþíåðà Åêñòðà
ÒÂ, Viasat, òþíåðà Ò2, àíòåíè.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-953-64-27.
Òþíåð Ò2-Ò5, íîâèé, 500 ãðí.
Òåë.0-96-410-75-75.

Âiäåî-,
ôîòîòîâàðè,
êiíîòåõíiêà
Ïðîäàì

DVD “Ïàíàñîíiê Ê-33", 900 ãðí.
Òåë.0-96-514-38-57.

Âiäåîêàìåðà
“VP-E905D”, 1.200 ãðí.
Òåë.0-96-514-38-57.
Âiäåîìàãíiòîôîí “Ïàíàñîíiê”,
150 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi
Ïðîäàì

Ðàäiî
äðîòîâå,
20
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Öåíòð ìóçè÷íèé “Ñîíi”, 1.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.

Ìîáiëüíi òåëåôîíè
Ïðîäàì

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

Òåëåôîíè, ôàêñè,
òåëåôîííi ñòàíöi¿
(ìiíi-ÀÒÑ)
Ïðîäàì
Àïàðàò òåëåôîííèé, á/â, 30 ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Òåëåôîí ñòàöiîíàðíèé “ÒÕ-245",
200 ãðí. Òåë.0-95-498-35-98.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

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

Ïðèíòåðè, ñêàíåðè,
êîïiþâàëüíà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Ïðèíòåð,
300
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Ïðèíòåð, ÷îðíî-áiëèé “GP-3907"
700 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ïðèíòåð, ÷îðíî-áiëèé “Laserget”,
250 ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ñêàíåð,
400
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.

Êóïëþ
ÌÔÓ, ó ðîáî÷îìó ñòàíi.
Òåë.0-96-410-75-75.
Ïðèíòåð ëàçåðíèé àáî ìàòðè÷íèé,
ó ðîáî÷îìó ñòàíi. Òåë.0-96-410-75-75.

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

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

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

Êóïëþ
Áîéëåð äëÿ íàãðiâàííÿ
âîäè, íîâèé àáî á/â,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè, ÓÔÎ,
ðàäiàòîðè
Ïðîäàì
Êîíäèöiîíåð-ñïëiò “LG”, 12-êà,
íîâèé, íà 35 êâ.ì, 8.600 ãðí.
Òåë.0-96-410-75-75.

Êóïëþ
Êîíäèöiîíåð.
Òåë.0-96-410-75-75.

Íåäîðîãî.

Ïåðèôåðiÿ, ìåðåæåâå îáëàäíàííÿ

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

Ïðîäàì

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I
ÒÎÂÀÐÈ

Âåáêàìåðà
“Logitech”, ïðàêòè÷íî
íîâà, 180 ãðí.
Òåë.0-96-410-75-75.

Iãðîâi ïðèñòàâêè
Ïðîäàì
Ìîíiòîð Ñàìñóíã
Singmaster-765ÌÂ,
299 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè
Ðåìîíò LED òà
ïëàçìîâèõ òåëåâiçîðiâ.
Âè¿çä äî çàìîâíèêà.
Òåë.0-96-459-67-47.

Òîâàðè äëÿ êóõíi
Ïðîäàì
Áàëîí ãàçîâèé, ïðîïàí, 400 ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.

Øàòêiâíèöÿ äëÿ êàïóñòè, âåëèêà,
100
ãðí.,
ìàëà,
60
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi
Ïðîäàì

Áàíêè 3 ë (30 øò.), 10 ãðí./øò.
Òåë.0-68-832-84-04.
Áàíêè ñêëÿíi, á/â, 3 ë - 50 øò., 10
ãðí./øò., 1 ë - 50 øò., 5 ãðí./øò.
Òåë.0-98-497-87-90.
Áàíÿêè, 2,5 ë, 3 øò., 80 ãðí./øò.,
10 ë, 3 øò., 110 ãðí./øò., 4 ë, 1 øò.,
90ãðí., 15 ë, 2 øò., 130 ãðí.øò.
Òåë.0-97-137-20-80.

Òîâàðè äëÿ âàííî¿,
ñàíâóçëà
Êóïëþ

Ñóøàðêó
äëÿ
Òåë.0-96-410-75-75.

îäÿãó.

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð,
ç
“íåðæàâiéêè”, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ,
3.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

ÌÅÁËI
Êóõíi

Ïðîäàì
Ãàðíiòóð êóõîííèé, 800
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-310-71-51.

ãðí.

Êóïëþ
Ñó÷àñíó, á/â, áàæàíî êóòîâó, ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Ñòiíêè
Êóïëþ

Âiòàëüíþ, ó ãàðíîìó ñòàíi,
ñó÷àñíèõ. Òåë.0-96-410-75-75.

ç

Øàôè

Ïðîäàì
Øàôà, 3-ñòóë÷àñòà, ç àíòðåñîëÿìè,
500 ãðí. òà êîìîä, 50 ãðí. Âñi ìåáëi ó
ãàðíîìó ñòàíi. Òåë.0-97-029-44-81.

Êóïëþ
Øàôó-êóïå àáî çâè÷àéíó,
ãàðíîìó ñòàíi. Òåë.0-96-410-75-75.

ó
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ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß
Îäÿã
äëÿ ÷îëîâiêiâ
Ïðîäàì
Õàëàò, áiëèé, õ/á, ð.44-46, 2 øò.,
48-50,
1
øò.,
50
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Õàëàò, çàõèñíîãî êîëüîðó, õ/á,
ð.50, 1 øò., 60 ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.
Õàëàò, ÷îðíèé, õ/á, ð.50, 1 øò., 60
ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

Ïîøèòòÿ

!!! Íàäàì ïîøèòòÿ íà
öåõ, òðèêîòàæ, ð-í
Çàãîòçåðíî, Ðàêîâå.
Òåë.0-67-785-05-78.
Ðåìîíò îäÿãó.
Iíäèâiäóàëüíå ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî îäÿãó.
Âèãîòîâëåííÿ ëåêàë äëÿ
êîæíîãî êëiºíòà îñîáèñòî
âiäïîâiäíî äî òèïó
ôiãóðè. Äîïîìîãà ó
âèáîði òêàíèíè òà
ðîçðàõóíêó ìåòðàæó.
Òåë.0-67-381-09-38.
Øâåéíèé öåõ ç äîñâiäîì
ðîáîòè øóêàº çàìîâíèêà,
òðèêîòàæ, âåðõíié îäÿã,
äèòÿ÷èé. Ðîçãëÿíåìî óñi
âàðiàíòè.
Òåë.0-67-336-26-11.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Ïðîäàì
Ïðèõîæà, 1,3õ2,1 ì, 500 ãðí.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-310-71-51.

Ñòîëè,
ñòîëèêè
Ïðîäàì

Ñòië áàðíèé, äåðåâ’ÿíèé, 2.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.
Ñòië êîìï’þòåðíèé, íà ðîëèêàõ,
600 ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòië
êóõîííèé,
400
ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòië êóõîííèé, ðîçñóâíèé, 2.300
ãðí. Òåë.0-96-514-38-57.

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Ñòiëåöü
îôiñíèé,
Òåë.0-98-728-16-26.

400

ãðí.

Êóïëþ
Êðiñëî-ëiæêî
ðîçêëàäíå,
ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.
Ñòiëåöü äî êîìï’þòåðà, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí ºâðîêíèæêà, á/â, 2,28õ0,87
ì, ñïàëüíå ìiñöå 1,95õ1,46, âiäìiííèé
ñòàí, 4.000 ãðí. Òåë.:0-95-603-18-86,
0-50-845-13-76.
Äèâàí, ñó÷àñíèé, á/â, iäåàëüíèé
ñòàí, ðîçêëàäíèé, 6.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-98-578-05-75.
Äèâàíè-"ìàëþòêà", 2 øò., 2.500
ãðí./øò. Òåë.0-67-768-47-81.
Êóòî÷îê
ì’ÿêèé,
1.000
ãðí.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-310-71-51.
×àñòèíà ì’ÿêà, ãàðíèé ñòàí, 4.100
ãðí. Òåë.0-68-031-78-12.

Êóïëþ
Äèâàí ñó÷àñíèé, ó ãàðíîìó ñòàíi,
íåäîðîãî. Òåë.0-96-410-75-75.
Äèâàí-"ºâðîêíèæêó",
òàõòó
ðîçêëàäíó, ó ãàðíîìó ñòàíi, ç
ñó÷àñíèõ. Òåë.0-96-410-75-75.
Äèâàí-"ºâðîêíèæêó",
òàõòó
ðîçêëàäíó, ó ãàðíîìó ñòàíi, ç
ñó÷àñíèõ. Òåë.0-99-790-62-56.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ãàðíiòóð
ñïàëüíèé:
øàôà
3-äâåðíà, òðþìî, êàìîä, 2 òóìáî÷êè,
1.500 ãðí., ìîæëèâî âñå îêðåìî.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-310-71-51.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Ðîçêëàäà÷êà àëþìiíiºâà, 500
ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Òðþìî,
á/â,
150
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Øàôà äëÿ ïîñóäó, 160x160,
ñåðâàíò, 300 ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáëiâ
íà çàìîâëåííÿ: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñòîëè,
òóìáî÷êè
i
ò.ï.
Òåë.0-98-942-20-14.
Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü ÌÄÔ, âiä
2.800 ãðí./ïîã.ì, øàôè-êóïå, âiä
2.900 ãðí./ïîã.ì, êóõîííi êóòî÷êè, âiä
2.500
ãðí./ïîã.ì.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Ñòàðîìiñüêà,26,
2-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-97-245-70-48, Àíäðié.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâà áåçâiäñîòêîâà ðîçñòðî÷êà.
Òåë.0-98-398-93-60.

Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
ìåáëiâ

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

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Êèëèìè, 3 øò., 2õ3,
2õ4, 1,5õ4, âiä 800 ãðí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-310-71-51.

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

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

Êîâäðè, ïîäóøêè,
ïîñòiëüíà áiëèçíà
Ïðîäàì
Ïið’ÿ ãóñÿ÷å, 10 êã, 25 ãðí./êã.
Òåë.0-97-137-20-80.

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

Æàëþçi,
ðîëåòè,
“äåíü-íi÷”,
“ðèìñüêà”
øòîðà.
Âè¿çä.
Çàìiðþâàííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-97-070-31-78.
Øòîðè êîëüîðîâi, 1,40õ2,30 ì, 4
ïîëîñè, 75 ãðí./ïîëîñà; òþëü ñiòêà,
4õ2,80 ì, 550 ãðí. Òåë.0-97-029-44-81.

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà íà ïîøèòòÿ
áóäü-ÿêèõ âèðîáiâ,
ìîæëèâèé ðîçêðié.
Òåë.0-96-197-39-10.

Øóêàþ çàìîâíèêà íà
ïîøèòòÿ îäÿãó.
Òåë.0-96-348-08-65.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂIÒ
Âiçî÷êè

“Âiêòîðiÿ Ãîëä”, çèìà/ëiòî, 1.800
ãðí. Òåë.0-97-225-66-29.

Äèòÿ÷èé òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä 3-êîëiñíèé, ðîæåâèé, ç
ðó÷êîþ, ãàðíèé ñòàí, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Âåëîñèïåä ïiäëiòêîâèé, 3 øò.,
1.200 ãðí./øò. Òåë.0-97-137-20-80.
Êâàäðîöèêë åëåêòðè÷íèé “Áåìái
2403
ER”,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-225-66-29.

Iíøå

100

ãðí.

ÇÎÎÑÂIÒ
Ãðèçóíè
Ïðîäàì

Êðîëi, ïîðîäà Ïîëòàâñüêå ñðiáëî,
Ðàäÿíñüêà
øèíøèëà.
Òåë.0-97-960-52-00.

Àêâàðióì, òåðàðióì
Ïðîäàì

Àêâàðióì
ç
êðèøêîþ,
ç
îñâiòëåííÿì, íîâèé, 38 ëiòðiâ, 380 ãðí.
Òåë.0-68-208-39-88.
Àêâàðióì ç êðèøêîþ, îñâiòëåííÿì,
íîâèé,
60
ëiòðiâ,
600
ãðí.
Òåë.0-68-208-39-88.
Àêâàðióì ç êðèøêîþ, îñâiòëåííÿì,
íîâèé,
80
ëiòðiâ,
800
ãðí.
Òåë.0-68-208-39-88.

Iíøi äîìàøíi
òâàðèíè
Ïðîäàì

ðîçâåäåííÿ.

Îñâiòëåííÿ
Ïðîäàì

Ïðîäàì
Âiâöi.
0-67-855-54-04.

Êðîëi, 2-3 ìiñÿöi, ïðîâàêöèíîâàíi.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.
Êðîëi, æèâîþ âàãîþ, 100 ãðí./êã.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ïîðîñÿòà, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíi,
æèâîþ
âàãîþ.
Òåë.0-97-904-02-43.

Áäæîëè, âóëèêè
Ïðîäàì

Áäæîëè,
ðî¿,
250
ãðí.
Òåë.0-97-287-69-27, Âiêòîð Iâàíîâè÷.
Áäæîëîìàòêè, ïîðîäà Áàêôàñò,
200
ãðí./øò.,
ì.Ãîðîäîê.
Òåë.0-97-037-78-84.
Âóëèêè, áäæîëîñiì`¿, âiäâîäêè,
ðî¿. Òåë.0-97-574-58-15.
Ïàñiêà, 1.500 ãðí. Òåë.050-587-80-00.

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

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê
Êîðìè

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

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

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

ÏÐÎÄÓÊÒÈ

Îâî÷i, ôðóêòè
Êóïëþ
Êàðòîïëþ, ìîëîäó êàðòîïëþ,
ìîðêâó,
áóðÿê,
öèáóëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93, 0-96-518-07-94.

Ì’ÿñî, ðèáà
Ïðîäàì

Êðîëi,
òóøêà,
Òåë.0-97-904-02-43.

100

ãðí./êã.

Iíøå

ÀÃÐÎÑÂIÒ
Ïðîäàì

Ãîðîäíèöòâî

Òåë.:0-67-680-88-59,

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

Ðåìàíåíò, ñàäîâi
iíñòðóìåíòè,
íàñîñè
Ïðîäàì

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

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿, ìåáëi
Ïðîäàì

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

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ
Ïðîäàì

Áiäîí àëþìiíºâèé, 40 ë, á/â, 400
ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.
Êàñòðóëÿ àëþìiíiºâà, 30 ë, á/â,
300 ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.
Êàñòðóëÿ, àëþìiíiºâà, 40 ë, á/â,
400 ãðí. Òåë.0-97-137-20-80.

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

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì

Äâåði, ïîäâiéíi, ç ëóòêàìè, äî
øàôè, 200 ãðí. Òåë.0-97-193-74-41.
Âèðîáè ç äåðåâà: êðîëÿòíèêè,
âóëèêè, ëiæêà, ëàâêè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè,
áóäèíêè
äëÿ
áäæië.
Òåë.0-67-857-61-39.
Äâåði, ìiæêiìíàòíi, ç ëóòêîþ òà
çàìêîì, øèðèíà 60 ñì, 400 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè, ëàçíi,
ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ïàëèöÿ
äåðåâ’ÿíà,
30
ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Ïiääîíè äåðåâ’ÿíi, 120õ80, 50
ãðí./øò. Òåë.067-750-15-23.

Êóïëþ
Ëèñòè
ÄÂÏ,
áàæàíî
Íåäîðîãî. Òåë.0-96-410-75-75.

íîâi.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-533-59-06.
Áðóñ äóáîâèé, á/â, 220x15x16, 21
øò., 220x12x15, 14 øò., 100 ãðí./øò.
Òåë.0-97-137-20-80.
Äåðåâà íà çðiçàííÿ, àêàöiÿ, ÿñåí,
÷åðåøíÿ, ãðàá, 10 êóá.ì, 500
ãðí./êóá.ì. Òåë.0-97-137-20-80.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi (ÿñåí,
äóá), ç ñóøàðêè. Òåë.0-67-420-47-34.
Äðîâà
ðóáàíi
(“÷óðêè”,
“ìåòðiâêè”),
òâåðäèõ
ïîðiä.
Òåë.0-96-974-45-61.

Êóïëþ

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

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

Êèëèì “Íóãà Áåñò NM-80", òóðìàëèíîâèé, 758õ440, á/â, 7.500 ãðí.,
òîðã. Òåë.:067-197-74-58, 64-41-94.
Êîëÿñêà iíâàëiäíà, 2 øò., i 2
ìàëåíüêèõ íà 4-õ êîëåñàõ, õîäóíêè.
Òåë.0-68-075-84-00.
Êðiñëî,
êîëiñíå,
ÐÄÑÂ-01,
âèðîáíèê ì.Ëüâiâ, âiçîê iíâàëiäíèé,
íîâèé âàðiàíò, âóëèöÿ, 7.200 ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.
Ïîñóäèíà Äüþàðà, 16 ë, äëÿ
êîñìåòè÷íèõ
ñàëîíiâ.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Êðóãëÿê äóáà, ÿñåíà (1-é, 2-é, 3-é
ñîðò). Äîðîãî. Òåë.0-96-533-59-06.
Ëèñòè
ÄÂÏ,
áàæàíî
íîâi.
Íåäîðîãî. Òåë.0-96-410-75-75.

Çåðíî, ìàêóõó, ñiíî òþêîâàíå.
Òåë.0-97-904-02-43.

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ

Ëþñòðè, íà 3 i 5 ëàìï, á/â, 3 øò.,
100 ãðí./øò. Òåë.0-97-137-20-80.

Êîðîâà, òiëüíà - 8 ìiñÿöiâ,
ñiðà ç áiëèì, öiíà äîãîâiðíà.
Òåë.096-228-18-58.

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.

Êóïëþ

Ïðîäàì

Êðîëi
íà
Òåë.0-97-650-06-00.

Êîçè òà êîçåíÿòà. Òåë.097-474-23-74.
Êîçè, 2 ãîëîâè. Òåë.0-68-124-73-21.
Êîçè,
ì.Õìåëüíèöüêèé,
ì-í
Ðóæè÷íà. Òåë.0-67-547-01-59.

Êîøåíÿ â äîáði ðóêè. Ãàðíå,
ëàñêàâå, íåâèáàãëèâå â ¿æi. Ìîæëèâà
äîñòàâêà ïî ìiñòó òà áëèæíi ñåëà.
Òåë.0-95-698-09-18.

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêà íà ïîøèòòÿ
îäÿãó, ð-í ìàñëîçàâîäó.
Òåë.0-98-231-30-65.

Ìàíåæ,
á/â,
Òåë.0-97-137-20-80.

Êîçà ïîðîäè ëàìàí÷à,
áiëà, áåçðîãà, êiòíà
2 ìiñÿöi, êîçè÷êà, 3 ì.,
áiëà, áåçðîãà, öàïîê,
4 ì., áåçðîãèé.
Òåë.0-67-296-82-49.

Êîðîâà, 6 ðîêiâ, òiëüíà 7
ìiñÿöiâ. Óñi äåòàëi çà
òåëåôîíîì:
0-96-649-90-80.

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

Ãiðêè, ïðèõîæi

Êîáèëà,
11
ðîêiâ.
Òåë.0-96-374-33-06, Îëåêñàíäð.
Êîáèëà, 6 ðîêiâ, ñïîêiéíà, ðîáî÷à.
Òåë.:0-67-975-29-47, 0-96-530-81-53.

Ïðîäàì
Ìåä ç äîìàøíüî¿ ïàñiêè (ñàäè,
ðiçíîòðàâ’ÿ), 1 ë - 100 ãðí.
Òåë.0-67-931-93-69.

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

Êóïëþ
Âåëîòðåíàæåð
àáî
áiãîâó
äîðiæêó, á/â àáî íîâi, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-410-75-75.

Êîñìåòè÷íi ïîñëóãè
Ìàéñòåð ìàíiêþðó øóêàº
ñâî¿õ êëiºíòiâ. ßêiñíî,
äèçàéí (ìàëþíêè), ôîòî º
â iíñòàãðàìi(@rr.ittaaa).
Öiíè: íàðîùóâàííÿ 350 ãðí., ìàíiêþð ç
ïîêðèòòÿì ãåëü-ëàêîì 200 ãðí.
Òåë.0-97-093-24-65.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì
Êðiñëî òóàëåòíå, íîâå, 800 ãðí.
Òåë.0-97-137-20-80.

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

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿
ïiäëîãè,
ðåìîíò,
öèêëþâàííÿ,
ðåñòàâðàöiÿ,
ëàêóâàííÿ.
Òåë.0-96-609-96-15.
Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàìiíàòó,
äåðåâ’ÿíî¿
ïiäëîãè,
ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí òà äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè òà iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë..0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ, çàñêëåííÿ äâåðåé,
âiêîí, çàìêiâ. Âàãîíêà, ïëiíòóñ,
ëiíîëåóì,
íàëè÷íèê,
ñàéäèíã.
Òåë.0-67-117-76-71.
Ìàéñòåð ç âñòàíîâëåííÿ äâåðåé:
âõiäíèõ,
ìiæêiìíàòíèõ,
ìîæëèâî
ðåìîíò,
âåëèêèé
äîñâiä.
Òåë.0-68-961-47-55.

Ìåáëi ïiä çàìîâëåííÿ,
êóõíi, øàôè-êóïå òà
iíøå.
Òåë.0-67-945-26-74.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò”, “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

ÑÊËÎ, ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Ñêëî, îðãñêëî,
ñêëîïàêåòè
Ïðîäàì
Ñêëî, á/â, òîâùèíà
4-5 ìì, 10 êâ.ì,
25 ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-97-137-20-80.

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

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Ìåòàëåâi òà êîâàíi
âèðîáè
Ïðîäàì

Âàãîí ìåòàëåâèé, 7õ3 ì, 27.000
ãðí.,
ñìò
ßðìîëèíöi.
Òåë.0-68-016-33-03, Âiêòîð.
Äâåði
áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Äâåði âõiäíi, ìåòàëåâi ç ëóòêîþ,
á/â, äâà ðiçíi çàìêè, ãàðíà ðó÷êà,
âi÷êî, 1950õ860 ìì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-67-924-70-96.

Êîâàíi âèðîáè òà
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Çàìiðè, ìîíòàæ òà
äåìîíòàæ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-526-71-98,
Àðòåì.

ªìíiñòü
ìåòàëåâà
(êðóãëà),
òîâñòîñòiííà, 7 êóá.ì, äîâæèíà 5 ì,
12.000 ãðí. Òåë.0-67-420-47-34.

Êîíòåéíåð, ìîðñüêèé, 40
ôóòiâ, 65.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-767-07-86.
Ïðîôiëü
àëþìiíiºâèé,
íîâèé.
Çàñóâêè,
d=50,
-80,
-100.
Òåë.067-750-15-23.
Ðåøiòêè àâòîäîðîæíi ðåøiòêè,
÷àâóííi, 12 øò., 550 ãðí./øò.
Òåë.0-98-455-21-68.
Òðóáè
êàíàëiçàöiéíi,
÷àâóííi,
d=100, 3 ì, 2 øò., 300 ãðí., d=150, 4
ì, 4 øò., 500 ãðí. Òåë.0-96-407-42-75.
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Õóäîæíº êóâàííÿ ïiä
çàìîâëåííÿ: âîðîòà,
ïàðêàíè, íàêðèòòÿ,
ñàäîâi ìåáëi. Òåë.
096-917-66-32, Îëåêñié.

Êóïëþ
Äðàáèíó àëþìiíiºâó, ðîçêëàäíó òà
ñòðåì’ÿíêó. Òåë.0-96-410-75-75.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-98-886-20-63.
Àáñîëþòíî âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò. Àëüòàíêè, áàëêîíè, êîçèðêè,
ðåøiòêè. Òåë.0-67-381-21-59.

Àáñîëþòíî âñi
âèäè îãîðîæ òà
çâàðþâàëüíèõ ðîáiò.
Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-681-36-64.
Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç ðîçøèðåííÿì, ñõîäè: ãâèíòîâi, ìàðøåâi,
êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè, ìàãàçèíè òà iíøå. Òåë.0-97-516-74-34.
Áàëêîíè: ðåìîíò, âèíîñ, îáøèâêà,
ðîçâàðêà, äàõ, çàñêëåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-67-381-21-59, Âàëåðié.

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

Àêóðàòíî çâàðþºìî ðiçíîìàíiòíi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-97-525-06-65.
Âèêîíàííÿ çâàðþâàëüíèõ ðîáiò:
ñõîäè, ïåðèëà, âîðîòà, äâåði, ðåøiòêè,
ìåáëi òà iíøå. Òåë.0-99-163-11-68.

Âèêîíàþ çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, áàëêîíè, îáøèâàííÿ äâåðåé, âiêîí.
Òåë.0-68-953-82-05.
Âèêîíóþ âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò, âîðîòà, îãîðîæi, äðàáèíè òà
iíøå. Òåë.0-67-785-37-92.
Âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ ðîáiò.
Âèãîòîâëåííÿ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Âèñîêà
ÿêiñòü,
íèçüêà
öiíà.
Òåë.0-97-437-61-00.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

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

Ïiñîê, ùåáiíü, êåðàìçèò, âiäñiâ,
öåìåíò, ãiïñ. Òåë.0-67-250-55-58.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, âàïíÿíèé
ùåáiíü òà iíøå. Äîñòàâêà 30-40 ò.
Òåë.0-96-865-72-27.

Öåãëà Ì-100, 1000 øò.,
3.300 ãðí.
Òåë.0-97-701-03-57.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí

Ïðîäàì

Ïðîäàì

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

Ïàíåëi íàêðèòòÿ,
ïåðåêðèòòÿ òà ñòiíîâi,
êåðàìçèòíî-áåòîííi, á/â.
Òåë.0-97-613-74-10.
Êàìiííÿ âàïíÿêîâå, áóäiâåëüíå,
á/â, 100 êóá.ì, 300 ãðí./êóá.ì.
Òåë.0-97-137-20-80.

Áëîêè ôóíäàìåíòíi ÔÁÑ-30, 450
ãðí./øò., ÔÁÑ-40, 610 ãðí./øò.
Òåë.:0-67-380-79-98, 70-20-41.

Áåòîí, âàïíÿíèé òà
öåìåíòíèé ðîç÷èí.
Äîñòàâêà àâòîìîáiëÿìè
ÊàìÀÇ-ìiêñåð.
Òåë.0-97-944-28-64.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Ïåðëiò ñåðåäíié Ì-150, äëÿ
òåðìîiçîëÿöi¿ ïå÷åé, êàìiíiâ, óòåïëåííÿ, çàñèïàííÿ â ïóñòîòè áóäèíêó,
350 ãðí. Òåë.0-67-613-10-04.
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Âñi âèäè áóäiâåëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-97-154-97-28.
Âñi
âèäè
çåìåëüíèõ
ðîáiò,
äåìîíòàæíèõ ðîáiò, ïiäñîáíi ðîáîòè.
Òåë.0-68-102-26-62.

Ãðóáêè, ïå÷i, ìàíãàëè.
Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-67-384-45-22.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!!
Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, àðìîïîÿñ, ïàðêàíè, êëàäêà
öåãëè, áëîêè. Òåë.096-608-20-55.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .
Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò, âèíåñåííÿ ñìiòòÿ, äåìîíòàæ
ñòÿæêè,
øòóêàòóðêè,
ñòií.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
çåìåëüíî-áåòîííèõ ðîáiò, êëàäêà
áëîêiâ, àðìîïîÿñè, ñòÿæêè, îòìîñòêè.
Òåë.: 0-97-686-83-34, 0-97-807-89-17.

Àêòèâíà áðèãàäà ñèëüíèõ
÷îëîâiêiâ-âàíòàæíèêiâ
âèêîíàº äåìîíòàæíi
ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé. Øâèäêî, ÿêiñíî.
Òåë.0-97-218-81-07
Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
Àëìàçíå
ðiçàííÿ,
âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîííi ðîáîòè, âëàñíà îïàëóáêà,
îãîðîæi, ãàíêè, àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
ôóíäàìåíòè, áàëêîí, ïðèñòðîéêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-96-372-19-53.

Áåòîííi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,
ïëèòêà òà iíøi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-416-96-08.
Áåòîííi, çåìåëüíi ðîáîòè, îãîðîæi,
ïðîôíàñòèë ç ðiçíî¿ öåãëè, çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.097-735-38-45.
Áåòîííî-çåìåëüíi
ðîáîòè,
êëàäêà,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
òðîòóàðíà ïëèòêà. Òåë.0-96-410-69-00.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

Áðèãàäà êàìåíÿðiâ âèêîíóº áóäiâåëüíi ðîáîòè,
áóäèíêè, ïàðêàíè òà
áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.:0-96-834-45-03,
0-68-45-16-108.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè, óñi âèäè “ïiä
êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-785-22-23.

Áðèãàäà êâàëiôiêîâàíèõ
ìàéñòðiâ âèêîíóº
ðåìîíòíi òà áóäiâåëüíi
ðîáîòè. ßêiñòü òà
øâèäêiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.:0-63-437-32-50,
0-68-327-77-96.
Áóäiâíèöòâî áóäèíêiâ “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-67-836-37-41.

Áóäóºìî ïàðêàíè, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, º âëàñíà
îïàëóáêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Øâèäêî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.096-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ, äîñòàâêà,
çàíåñåííÿ, âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
ìåáëiâ. Êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Òåë.0-68-207-16-12.

Âèêîíàºìî êëàäêó
áëîêiâ, öåãëè, êàìåíþ òà
iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âèêîíóºìî
êëàäêó
ñòií
ç
êåðàìîáëîêiâ. Ðiçàííÿ êåðàìîáëîêiâ
íà ñòàíêó. Òåë.0-67-836-37-41.
Âèêîíóºìî ïiäëîãè ç ìàðìóðîâî¿
êðèõòè. Øëiôóâàííÿ ïiäëîãè øëiôóâàëüíîþ ìàøèíîþ. Òåë.0-67-836-37-41.
Âèêîíóþ
êëàäêó
öåãëè:
îáëèöþâàëüíà, ÷îðíîâà, ãàçîáëîê,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.0-97-735-38-45.
Âèêîíóþ: øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêó,
øïàêëþâàííÿ, êëàäêó, ïðîñòiíêè,
áåòîííi ðîáîòè, äåìîíòàæíi ðîáîòè.
ßêiñíî. Òåë.0-96-041-86-28.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âêëàäàºìî áðóêiâêó,
áîðäþðè, áåòîííi ðîáîòè
òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âêëàäàííÿ àñôàëüòó,
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè,
äîðîæíiõ ïàíåëåé,
áëàãîóñòðié òåðèòîðié
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-98-515-94-70.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè
âiáðîìàøèíîþ øâèäêî òà
ÿêiñíî, ç ãàðàíòiºþ.
Òåë.0-68-807-11-63.
Âêëàäàííÿ
áðóêiâêè
ç
âiáðîìàøèíîþ. Øâèäêî, íàäiéíî, ç
ãàðàíòiºþ.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-953-18-13.

Âêëàäàííÿ ãàçîáëîêó,
30 ãðí./êóá.ì, öåãëÿíi,
áåòîííi ðîáîòè,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
140 ãðí. (+/-),
ïiäñóáiéêè, ðèíâè.
Òåë.0-63-038-77-16.
Âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
êàìåíþ.
Òåë.0-98-175-90-78.
Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè,
øâèäêî òà ÿêiñíî. Òåë.0-96-455-74-28,
Þðié.

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.067-163-39-53.
Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
êëàäêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, ïëèòêà.
Òåë.0-97-585-23-75.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, îãîðîæi,
ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè.
Òåë.0-98-869-67-30.
Iíæåíåðíèé ñóïðîâiä áóäiâíèöòâà.
Êîíñóëüòàöi¿
ç
áóäiâíèöòâà.
Ãåîäåçè÷íà ïðèâ’ÿçêà, íiâåëþâàííÿ òà
iíøå. Òåë.0-67-836-37-41.**
Êâàðòèðè òà áóäèíêè “ïiä êëþ÷”.
Óñi âèäè áóäiâåëüíèõ ïîñëóã. Øâèäêî,
ÿêiñíî.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-63-471-30-85.
Êâàðòèðè òà áóäèíêè “ïiä êëþ÷”.
Óñi âèäè áóäiâåëüíèõ ïîñëóã. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè. Òåë.097-267-27-88.

Êëàäêà ïå÷åé, êàìiíiâ,
ìàíãiëiâ, áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. ßêiñòü
ãàðàíòîâàíà.
Òåë.0-96-135-16-63.
Êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,
áåòîíóâàííÿ. Òåë.0-97-758-19-72.
Êîïàºìî
ñåïòèêè,
òðàíøå¿,
âèêîíóºìî
áåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-094-34-40.
Ìîíòàæ
áðóêiâêè.
Òåë.0-98-44-69-444.

Îãîðîæi ç êàìåíþ, öåãëè,
ìåòàëîïðîôiëþ, áåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè ç
âiáðîìàøèíîþ. Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ öåãëè,
ãàçîáëîêó,
áåòîííi
ðîáîòè,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè, äàõè, äåìîíòàæ,
ìîíòàæ. Òåë.0-98-723-34-24.
Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øïàêëþâàííÿ,
ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó, iíøi ðåìîíòíi
ðîáîòè. ßêiñòü. Ñàéò: remtion.com
Òåë.0-68-516-66-92.
Óñi âèäè áåòîííî-çåìåëüíèõ ðîáiò.
Øâèäêî,
ÿêiñíî.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.:0-97-267-27-88, 0-63-471-30-85.
Ôóíäàìåíòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ñòiíè,
ïîêðiâëÿ
òà
iíøå.
Òåë.0-67-836-37-41.
Øòàêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè,
åëåêòðèêà.
Òåë.0-98-781-06-02.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Âñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.
ßêiñíî
íàäàºìî
ïîñëóãè
ç
ðåìîíòó,
áóäiâíèöòâà
áóäiâåëü,
ïîêðiâåëü,
âîäîãîíiâ,
âíóòðiøíº/çîâíiøíº
îçäîáëåííÿ,
ñàíòåõíi÷íi,
åëåêòðîìîíòàæíi,
çåìëÿíi,
áåòîííi
ðîáîòè.
Òåë.:0-98-814-19-55, 0-67-381-70-25.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ëàìiíàò Premium, 18 êâ.ì, 120
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-96-514-38-57.
Ïëèòêà
îáëèöþâàëüíà,
15õ15,
ñâiòëî-êîðè÷íåâà, 10 êâ.ì, 80 ãðí./êâ.ì.
Òåðìiíîâî. Òåë.097-310-71-51.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

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
áóäü-ÿêi
îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè
êâàðòèð,
áóäèíêiâ, àäìiíáóäiâåëü, áþäæåò,
ÏÄÂ, ëiöåíçiÿ. Òåë.0-97-214-64-38.
Àáñîëþòíî âñi âèäè âíóòðiøíiõ
ðîáiò, ºâðîðåìîíòè, áàëêîíè, çà
äîìîëåíiñòþ, “ïiä êëþ÷”. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-97-046-49-72.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò îôiñiâ òà êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Äîñâiä ðîáîòè. ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-98-645-40-60.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ëàìiíàò, îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. Òåë.0-96-201-29-31.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-686-83-34.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä, ÿêiñòü, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àðìñòðîíã.
Ðåìîíò
êâàðòèð,
îôiñiâ “ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.
Áàãåòè,
øïàëåðè,
ëàìiíàò,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.:0-97-630-92-88, 0-97-961-85-58.

Áðèãàäà ïðîôåñiîíàëiâ
âèêîíàº ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ òà îôiñiâ. ßêiñòü
ãàðàíòóºìî. Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âàãîíêà,
ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà
(ìîíòàæ, äåìîíòàæ). Òåë.096-410-69-00.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Âàãîíêà, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè òà
iíøi âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-67-270-69-06.
Âèêîíàþ øïàêëþâàííÿ,
âiäêîñè, ïîáiëêó,
øïàëåðè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ, êëàäêó,
óòåïëåííÿ ïiíîïëàñòîì.
Òåë.0-97-329-76-96.
Âèêîíóºìî âñi âèäè
âíóòðiøíiõ ðîáiò “ïiä
êëþ÷”: øïàêëþâàííÿ,
ñòÿæêà, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè òà
ôîòîøïàëåðè, âêëàäàííÿ
ïëèòêè òà ëàìiíàòó,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà.
Òåë.: 0-96-880-01-82,
0-96-669-31-53.
Âèêîíóºìî
ðåìîíò
êâàðòèð,
ãiïñîêàðòîí, ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-398-45-50.
Âèêîíóºìî:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øïàëåðè,
ôàðáóâàííÿ.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-96-820-41-67.
Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
øïàëåðè òà iíøå. Òåë.0-67-770-24-95.

Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
âàãîíêà, ëiíîëåóì,
ëàìiíàò, ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84.

Âiäêîñè, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè. Òåë.0-67-380-19-41.
Âiäêîñè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-98-175-90-78.
Âñi âèäè âíóòðiøíiõ ðåìîíòíîîçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
ßêiñíî,
øâèäêî.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-98-868-25-44.
Ãiïñîêàðòîí, âàãîíêà, ïëèòêà, óñi
âíóòðiøíi
ðîáîòè
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-97-585-23-75.

Ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ ñòií,
äèçàéí. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-67-910-63-20.
Ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð, óêëàäàííÿ ïëèòêè. Äîñâiä,
ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.
Äåêîðàòèâíå
îçäîáëåííÿ:
“êèòàéñüêèé øîâê”, “ìàãiÿ”, “ëàâà”,
“ìàðñåëüñüêèé âiñê”, “âåíåöiàíêà”,
“ãðîòòî”. Òåë.0-67-118-91-62.
Êâàðòèðè òà áóäèíêè “ïiä êëþ÷”.
Óñi âèäè áóäiâåëüíèõ ïîñëóã. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè. Òåë.063-471-30-85.
Êâàðòèðè òà áóäèíêè “ïiä êëþ÷”.
Óñi âèäè áóäiâåëüíèõ ïîñëóã. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè. Òåë.097-267-27-88.
Ëàìiíàò. Âàãîíêà. Îáøèâàííÿ
áàëêîíiâ.
Ïëàñòèêîâi
ïëiíòóñè.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-67-929-79-56.
Íàòÿæíi ñòåëi, âiä 170 ãðí./êâ.ì.
Instagram: @plafono.khm Òåë.097-168-23-71.
Íàòÿæíi ñòåëi. Øâèäêî, ÿêiñíî,
äîñòóïíî,
âiä
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ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-63-612-84-31.
Ïiäãîòîâêà êâàðòèð äî ðåìîíòó òà
ðåìîíò
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-96-410-69-00.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè,
àðêè. Òåë.0-97-585-23-75.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ëàìiíàò, ðîçâåäåííÿ âîäè,
áîéëåð,
ñàíòåõíiêà,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè, ãiïñîêàðòîí,
ëàìiíàò.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-97-530-63-11.
Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî
òà
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.

Ðåìîíò, ôàðáóâàííÿ,
äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ, óñi âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-066-82-35,
Àíäðié.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ. Øâèäêî, ÿêiñíî.
Äîñâiä, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò: decor.remtion.com Òåë.0-68-007-02-82.
Óñi âèäè çâàðþâàííÿ, îçäîáëåííÿ,
ðåìîíò, óòåïëåííÿ, ñêëiííÿ áàëêîíiâ.
Ðåìîíò, ðåãóëþâàííÿ ïëàñòèêîâèõ
âiêîí, äâåðåé. Òåë.0-99-163-11-68.
Óòåïëåííÿ
êâàðòèð,
ôàñàäiâ
áóäiâåëü, âèñîòíi ðîáîòè. Ðåìîíòè
âñåðåäèíi ïðèìiùåíü, ñàíòåõíiêà,
îïàëåííÿ,
ìîíòàæíi,
äåìîíòàæíi
ðîáîòè, áåòîííi ðîáîòè òà iíøå, ùî
ñòîñóºòüñÿ áóäiâíèöòâà òà ðåìîíòó.
Òåë.0-96-415-56-57.

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

Øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð,
äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ôàðáóâàííÿ,
âåëèêèé
äîñâiä.
Ñàéò:
decor.remtion.com Òåë.0-68-007-02-82.
Øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
âiäêîñè, øïàëåðè, áàãåòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë.0-67-286-09-49.
Øïàêëþºìî, âèðiâíþºìî ÿêiñíî
ñòåëi,
ñòiíè,
âiäêîñè,
÷àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi òà ÷èñòîâi
ðîáîòè. Äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿, âè¿çä ó
áëèæíi
ðàéîíè,
ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.

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

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî
òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ ðîáiò, âèêîíóþ ÿêiñíî.
Òåë.0-96-716-58-13.
Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêó.
Òåë.0-68-172-65-08.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi, ñàíòåõíiêà,
îïàëåííÿ
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-455-96-39.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî òà ÿêiñíî. Òåë.0-96-398-45-50.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ. Òåë.0-96-146-24-83.

Îáëèöþâàëüíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-97-790-75-97.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ òà iíøi
âèäè ðîáiò. Òåë.0-67-493-80-22.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ +
äåìîíòàæ. Òåë.0-96-410-69-00.
Îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà, ëàìiíàò òà iíøi
áóäiâåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-735-38-45.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.
Ïðîïîíóþ
ÿêiñíå
âèêîíàííÿ
îáëèöþâàëüíèõ (ïëèòî÷íèõ) ðîáiò
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-97-081-64-85.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Äàõè
ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi
óòåïëåííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.

+

Ïîêðiâëÿ áàëêîíiâ,
ãàðàæiâ, áóäèíêiâ.
ßêiñíî. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-029-80-77.

Ôàñàäíi ðîáîòè

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

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

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

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò. Âëàñíå ðèøòóâàííÿ. ª áàãàòî
çðàçêiâ. Òåë.0-96-613-08-86.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò. ª áàãàòî çðàçêiâ. Âëàñíå
ðèøòóâàííÿ. Òåë.0-67-367-05-00.

Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ:
êâàðòèðè, îôiñè, ïiä’¿çäè,
øêîëè, ìàãàçèíè, ñàäî÷êè,
êàôå, ìàðêåòè, áàðè.
Òåë.0-67-199-87-97.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi.
Öiíè âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.
Øèôåð íîâèé, 70 ëèñòiâ, 100
ãðí./ëèñò,
ð-í
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-97-796-73-23.

Êóïëþ
á/â.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêà. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ, ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó
ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò.
Ïiäñóáiéêà, ðèíâè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî.
Òåë.0-96-306-81-76.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Àáñîëþòíî ÿêiñíî. Äàõè,
âîäîñòîêè, ïiäñîáiéêè.
Ïiäáið i äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ,
äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-96-766-88-51.
Áðèãàäà
âèêîíàº
óòåïëåííÿ
áóäèíêó “êîðî¿äîì”, “áàðàí÷èêîì”.
Çàìiðè òà ðèøòóâàííÿ áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-96-349-15-15.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ, içîëÿöiÿ
ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié àáî
çàìîâíèêà.
Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.

Äàõè òà iíøi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò
Òåë.0-97-752-78-90.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè,
140 ãðí. (+/-),
ïiäñóáiéêà, ðèíâè,
âêëàäàííÿ ãàçîáëîêó,
öåãëè, áåòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-63-038-77-16.
Ïîêðiâëÿ äàõiâ, âàãîíêà,
ñàéäèíã, îáøèâêà
çàáîðiâ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ,
ïðîôíàñòèë.
Òåë.0-96-600-28-58.
Ðåìîíò: ôàðáóâàííÿ,
ïåðåêðèòòÿ ïîêðiâåëü
áóäèíêiâ, âîäîñòîêiâ,
ìîíòàæ ïiäëîãîâèõ
ïîêðèòòiâ, ñòîëÿðêà.
Òåë.0-96-479-36-06.
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Âèêîíóºìî óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì òà
ìiíâàòîþ, áàéðàìiêñ,
êîðî¿ä, áàðàí÷èê. Âëàñíå
ðåøòóâàííÿ.
Òåë.0-98-717-00-57.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.067-384-40-33.

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

áóäèíêiâ.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî.
Ìàòåðiàëè çi çíèæêîþ
10-15% (ïîñòiéíî).
Òåë.0-97-540-72-37.
Óòåïëåííÿ êâàðòèð òà
áóäèíêiâ. Âèñîòíi ðîáîòè.
ßêiñíî. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-029-80-66.

Áðèãàäà
âèêîíàº
óòåïëåííÿ
ôàñàäiâ êâàðòèð, áóäèíêiâ òà îôiñiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî. Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-67-380-55-01.

Óòåïëåííÿ êâàðòèð,
ïîêðiâëÿ äàõiâ, ðîçøèðåííÿ áàëêîíiâ, çðiçàííÿ
äåðåâ, âåðõîëàçíi ðîáîòè,
ðåìîíòè.
Òåë.0-68-888-19-93.

Áóäiâíèöòâî ñåïòèêiâ
“ïiä êëþ÷”. Çàëiçîáåòîííi
êiëüöÿ. Åêñêàâàòîð.
Ìàíiïóëÿòîð. Äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-97-777-93-73.

Óòåïëåííÿ êâàðòèð.
Øâèäêî, ÿêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-208-39-38.

Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Âñòàíîâëåííÿ
îïàëåííÿ,
êàíàëiçàöi¿,
ñàíòåõíiêè.
Òåë.0-97-585-23-75.
ÌÊ ÀÒÏ ÆÊÃ íàäàº ïîñëóãè ïî
óñóíåííþ àâàðié â êàíàëiçàöiéíèõ,
âîäîïîñòà÷àëüíèõ
i
åëåêòðè÷íèõ
ìåðåæàõ òà ïîñëóãè ç ïåðåâiðêè
äèìîâèõ i âåíòèëÿöiéíèõ êàíàëiâ.
Òåë.:76-30-86, 067-383 25-95.
Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
ïiäëîã.
Òåë.0-68-492-80-58.
Ïðîêëàäàííÿ
êàíàëiçàöié
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.

Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ çà ºâðîïåéñüêîþ
òåõíîëîãiºþ, âëàñíi ëiñà,
øâèäêî, ÿêiñíî, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-466-39-04.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
ïiíîïëàñòîì, áàðàí÷èê,
êîðî¿ä. Äîïîìîãà ç
ìàòåðàëàìè.
Òåë.0-67-120-32-33.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
ïiíîïëàñòîì, ìiíâàòîþ.
Âñi âèäè øòóêàòóðåííÿ.
ª ðèøòóâàííÿ. Äîïîìîãà
ç ìàòåðiàëàìè.
Òåë.0-96-944-15-29.

Ïðîäàì

Øèôåð
õâèëüîâèé,
Òåë.0-97-193-74-41.

Âèêîíóþ âñi âèäè
âèñîòíiõ ðîáiò. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-96-490-99-66.

ÏÎÁ²ËÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍ²ÊÀ, ÑÏÅÖÏÎÑËÓÃÈ

Áðèãàäà âèêîíàº
óòåïëåííÿ ôàñàäó. ßêiñòü
òà øâèäêiñòü
ãàðàíòîâàíà. Ïîìiðíi
öiíè. Òåëåôîíóéòå:
0-98-066-89-11.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, “êîðî¿ä”,
“øóáà”, ñàéäèíã. Òåë.0-97-585-23-75.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ,
“øóáà”,
“êîðî¿ä”,
ìîçà¿êà,
“áàðàøåê”.
Ñóïðîâiä
ìàòåðiàëàìè. Òåë.0-98-868-25-44.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, ïiíîïëàñò òà
ìiíâàòà. Íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿
øòóêàòóðêè, êîðî¿ä, áàéðàìiêñ òà iíøi
âèäè. Òåë.0-98-357-57-86.

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

ôàñàäó.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì

Òðåêåð ç ïàíåëëþ íà 10 àáî 20
ñîíÿ÷íèõ
áàòàðåé.
Òåë.:0-67-311-38-74, 0-96-820-96-90.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

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

Ñàíòåõíiêà
Êóïëþ

Êðàí ç äóøåì, äëÿ âàííî¿ êiìíàòè.
Òåë.0-96-410-75-75.

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi âèäè ñàíòåõíiêè,
îïàëåííÿ, òåïëà ïiäëîãà, çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Çàìiíà
êîòëiâ.
Òåë.:068-022-06-18, 096-346-30-93.
Àáñîëþòíî âñi ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ìîíòàæ îïàëåííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöi¿
òà
ñåïòèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿.
Òåë.:0-96-181-51-29,
0-96-106-91-14.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
Àêóðàòíà
çàìiíà
ñòîÿêiâ,
êàíàëiçàöi¿
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Ìîíòàæ
ñåïòèêiâ
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-68-032-07-14.

Ðåñòàâðàöiÿ âàíí,
äóøîâèõ ïiääîíiâ ó âàñ
âäîìà.
Òåë.:0-68-253-35-33,
0-67-171-71-15.
Ñàíòåõíiê òîëêîâèé. Îïàëåííÿ,
âîäîïðîâiä, êàíàëiçàöiÿ, ìîíòàæ,
ðåìîíò
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-68-193-40-13.

Ñàíòåõíiêà, âñi âèäè
ñàíòåõíi÷íèõ ðîáiò,
ïàÿííÿ, ïðîºêòóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ ãëèáèííèõ
íàñîñiâ.
Òåë.0-96-600-28-58.
Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè,
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.

òåïëîâi

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

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Áàòàðå¿ ÷àâóííi, 18 ðåáåð, 50
ãðí./ðåáðî. Òåë.0-96-407-42-75.

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

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

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà ìåòðîâi, ðóáàíi, âiäõîäè, 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.

Ìîíòàæ òà
îáñëóãîâóâàííÿ
îïàëþâàëüíèõ
ñèñòåì

Ìîíòàæ
ñèñòåì
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
Òåë.0-68-492-80-58.

îïàëåííÿ,
ïiäëîã.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Àáñîëþòíî âñþ ôiçè÷íó
ðîáîòó âèêîíàþòü
àêòèâíi, âiäïîâiäàëüíi,
ñèëüíi âàíòàæíèêè.
Äåìîíòàæ.
Òåë.0-96-657-48-84.
Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè
ïî îáëàñòi.
Òåë.:0-67-380-89-30,
0-93-852-76-30.

Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî
“ïiä
êëþ÷”.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ êðèíèöü ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì, á’ºìî êàìiíü,
ïðîõîäèìî ïëàâóíè. Êiëüöÿ çàâîäñüêi
(çîâíiøíié d=1,2 ì, âíóòðiøíié d=1 ì).
Êîïàºìî êðèíèöi ç âîäîþ 5-6 ì.
Êîïàþòü óñi, à ìè ðîáèìî âîäó. Íåìàº
âîäè
íåìàº
ðîçðàõóíêó.
Òåë.0-96-435-35-30.

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

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Òåë.0-97-540-72-37.
Âàíòàæíèêè íåäîðîãî òà øâèäêî
âèêîíàþòü çíåñåííÿ ñìiòòÿ, âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ, äåìîíòàæ, ïåðå¿çäè òà ií.
Òåë.0-68-516-66-92.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ, äîñòàâêà,
çàíåñåííÿ, âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
ìåáëiâ. Êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Òåë.0-68-207-16-12.

Âèêîíóºìî êâàðòèðíi
ïåðå¿çäè, êîïàííÿ ñåïòèêiâ, òðàíøåé, ïiäíÿòòÿ
áóäìàòåðiàëiâ, äåìîíòàæ.
Òåë.0-98-257-81-83.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ
íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.
Ñâåðäëîâèíè
àðòåçiàíñüêi ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

Ðåìîíò çâàðþâàëüíèõ
iíâåðòîðiâ òà iíøèõ
ñêëàäíèõ åëåêòðîííèõ
ïðèñòðî¿â. Àäðåñà:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45.
Òåë.0-67-382-16-90.
Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Îðåíäà
Çäàì
áóäiâåëüíå ðèøòóâàííÿ,
ïîëåãøåíå,
iç
íàñòèëîì.
Òåë.0-67-381-13-40.
Çäàì â îðåíäó áåòîíîçìiøóâà÷,
220 Â, 165 ë. Ìîæëèâà äîñòàâêà.
Òåë.:0-67-835-96-32, 0-98-398-54-23.
Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâó îïàëóáêó
â ïîâíié êîìïëåêòàöi¿. Òåë.0-97-193

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Êðàí-ìàíiïóëÿòîð,
äîñòàâêà òà ìîíòàæ
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ òà
iíøi ïîñëóãè.
Òåë.:0-67-369-46-80,
0-68-681-80-45.
Ìiíi-åêñêàâàòîð Âîëüâî
âèêîíàº áóäü-ÿêi çåìåëüíi
ðîáîòè. Ìàêñè- ìàëüíà
ãëèáèíà êîïàííÿ òà
çàâàíòàæåííÿ 4 ì.
Òåë.:0-50-200-75-39,
097-97-93-678.
Ïîñëóãè åâàêóàòîðà äî 2 ò,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà iíøi ìiñòà Óêðà¿íè,
à
òàêîæ
ïî
ªâðîïi.
Òåë.0-98-860-50-70.
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, îá’ºì êîâøà
- 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ ðîáiò:
êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ, òðàíøåé
òà iíøå. Òåë.067-377-19-94.
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Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà êîïàííÿ
3 ì. Òåë.0-67-314-04-22.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

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

Ïðîäàì

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè

Ïîñëóãè
ìiíi-åêñêàâàòîðà,
àâòîâèøêè (âèñîòà ïiäéîìó 22 ì),
ÿìîáóðà (äiàìåòð áóðiííÿ âiä 35 ñì äî
60 ñì). Òåë.0-67-786-10-22.
Ïîñëóãè ìiíi-åêñêàâàòîðà, êîâøi:
30
ñì,
40
ñì,
60
ñì.
Òåë.0-97-886-97-77.

Ìåáëi
äëÿ áiçíåñó òà
îôiñó, ñåéôè

Êðiñëà ñïàðåíi, ïî 3 øò.,
äëÿ îôiñiâ òà ïðèìiùåíü
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.
Òåë.067-750-15-23.

Ïðîìèñëîâå,
õàð÷îâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Åëåêòðîãðèëü,
6 êóð, ìàéæå íîâèé,
8.300 ãðí.
Òåë.0-96-104-04-77.

Ñèðîâèíà
Êóïëþ
Ìàêóëàòóðó ïîñòiéíî
çàêóïîâóºìî.
Ñàìîâèâåçåííÿ.
Òåë.0-67-757-18-84.
Ïðèéìàºìî
ìàêóëàòóðó.
Ñàìîâèâåçåííÿ àáî íà
òåðèòîði¿ ïiäïðèºìñòâà.
Òåë.0-98-819-19-53.

ÏÎÑËÓÃÈ

Áóõãàëòåðiÿ, àóäèò,
ôiíàíñè
Àóäèòîðñüêà êîíñàëòèíãî
âà ôiðìà ïðîïîíóº
âåäåííÿ ïîâíîãî
áóõãàëòåðñüêîãî îáëiêó â
1Ñ, ïîäàííÿ âñiõ çâiòiâ,
âèêîíóº ïðîïëàòè
íåîáõiäíèõ ïëàòåæiâ,
êîíòàêòóº ç
êîíòðîëþþ÷èìè
îðãàíàìè. ßêiñòü
ãàðàíòóºìî. Çàïðîøóºìî
äî ñïiâïðàöi ïiäïðèºìñòâà
ç áóäü-ÿêîþ ôîðìîþ
âëàñíîñòi òà ÔÎÏiâ.
Òåë.0-97-347-39-10.

Àäâîêàòñüêå
áþðî íàäàñòü ïðàâîâó
äîïîìîãó ó ñiìåéíèõ,
ñïàäêîâèõ, òðóäîâèõ,
çåìåëüíèõ òà iíøèõ
ñïîðàõ.
Òåë.0-97-569-60-03.

Åêñïåðòè. Áðîêåðè.
Ñòðàõóâàííÿ

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

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: 1/2
÷àñòèíà 2-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè, 51,8
êâ.ì, æèòëîâà 28,8 êâ.ì, çà àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ñ.Áàíäåðè

(Ðèáàëêà)22/1, êâ.94. Äàòà òîðãiâ:
15.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹427116
(óöiíåíî
ëîò
¹420302);
äîìîâîëîäiííÿ,
176,5
êâ.ì
òà
çåìåëüíà äiëÿíêà, 0,0300 ãà, Ê/¹
6810400000:12:001:0086 çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, âóë.Êíÿçiâ
Êîðiàòîâè÷iâ,16 á. Äàòà òîðãiâ:
15.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹415492;
íåæèòëîâå ïðèìiùåííÿ, 56 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ïîäiëüñüêà,73.
Äàòà
òîðãiâ:
15.07.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹425656.
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
äîìîâîëîäiííÿ â ñêëàäi: æèòëîâèé
áóäèíîê,
ãîñïîäàðñüêi
ïîáóòîâi
áóäiâëi, 195,9 êâ.ì òà çåìåëüíà
äiëÿíêà
0,25
ãà,
Ê/¹6822486800:02:001:0094,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Ãàâðèëiâöi,
âóë.Êîðíººâà
À.Ï.
(Ëåíiíà),47. Äàòà òîðãiâ: 06.07.2020ð.,
î
09.00
ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹425623

(óöiíåíî
ëîò
¹418732);
äâîïîâåðõîâà íåæèòëîâà áóäiâëÿ,
êàôå-áàð “ÀÐÀÐÀÒ”, 221,8 êâ.ì, òà
çåìåëüíà
äiëÿíêà,
0,0100
ãà,
Ê/¹6810600000:03:005:0137,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Ñëàâóòà, âóë.Ïðèìiñüêà,3À. Äàòà
òîðãiâ: 13.07.2020ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹426882 (óöiíåíî ëîò ¹419691);
äîìîâîëîäiííÿ, 75,3 êâ.ì òà çåìåëüíà
äiëÿíêà
0,25
ãà,
Ê/¹
6822182600:01:007:0018 çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà îáë., Içÿñëàâñüêèé ð-í,
ñ.Êëóáiâêà, âóë.Çàëiçíè÷íà,65. Äàòà
òîðãiâ: 15.07.2020ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹427112 (óöiíåíî ëîò ¹420412).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âiéñüêîâèé êâèòîê, âèäàíèé íà
iì`ÿ
Äçþáèíñüêîãî
Âiêòîðà
Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ iíâàëiäà
âiéíè íà iì’ÿ Ïóêëi÷à Ñåðãiÿ Iâàíîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ÌÂ ¹057960 âiä 2017.ð.,
âèäàíå
Æìóðêó
Ðóñëàíó
Îëåêñàíäðîâè÷ó, 1994 ð.í., ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ
íà iì’ÿ Ñìîëÿêà Þðiÿ Ñåðãiéîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Êîâàëü÷óêà Iãîðà Âàñèëüîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Ëîçè Äìèòðà ªâãåíîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé äèïëîì ¹851558,
âèäàíèé 25.06.1990 ð., ð/í 4117 íà
iì`ÿ
Àôàíàñüºâà
Îëåêñàíäðà
Áîðèñîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Äèïëîì çà íàïðÿìêîì ïiäãîòîâêè
“Ïðàâî”, ÌÂ ¹20004360, âèäàíèé
25.06.2010
ð.,
Íàöiîíàëüíîþ
àêàäåìiºþ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè iì.Á.Õìåëüíèöüêîãî,
íà
iì`ÿ
Ëiòâií÷óêà
Ìèõàéëà
Ñåðãiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Çàãóáëåíå ïîñâiä÷åííÿ äèòèíè ç
áàãàòîäiòíî¿ ñiì’¿ Ãàìîëîâî¿ Þëiàíè
Äìèòðiâíè
ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âèäàíå 2014 ð.
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Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè
ïðîäàì

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

149 500 ãðí. Äóáîâå, îáëàñíà
ëiêàðíÿ, 18 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí,
ñàíâóçîë,
êóõíÿ
íà
4-õ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
160 000 ãðí. Ãðå÷àíè, ó ñiìåéíîìó
ãóðòîæèòêó,
18
êâ.ì.
Òåë.0-98-435-62-25.
161 000 ãðí. Âèñòàâêà, “Äóìêà”,
3/5, 17 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé
ñòàí, äóø, ãàðÿ÷à âîäà, ñåêöiÿ - 4
ñiì’¿. Òåë.0-97-696-11-25.

163 800 ãðí. Ïîëiêëiíiêà,
6/9, 19 êâ.ì, êàïðåìîíò,
ñàíâóçîë íà 4 ñiì’¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
175
000
ãðí.
Çàãîòçåðíî,
×îðíîâîëà, 8/9, 16 êâ.ì, òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
175 000 ãðí. Ðàêîâå, êiìíàòà â
3-êiìíàòíié
êâàðòèði.
Òåë.:0-68-583-49-56, 0-68-596-94-25.

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

204 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 24 êâ.ì,
êàïðåìîíò, ñàíâóçîë íà
2 ñiì’¿. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
228 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 18 êâ.ì,
êàïðåìîíò, äóø, ñåêöiÿ - íà 2 ñiì’¿,
ì/ï âiêíà, äâåði, ïiâäåííà ñòîðîíà.
Òåë.0-97-696-11-25.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

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

376 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ,
32/-/6, æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
425 000 ãðí. Øåâ÷åíêà, 2/5, 31
êâ.ì, íåêóòîâà, áàëêîí, ãàðíèé ñòàí,
ìåáëi. Òåðìiíîâî. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
458 000 ãðí. Áiëÿ çóïèíêè, ãàðíèé
ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáëi, ëi÷èëüíèêè,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.

379 000 ãðí. Öåíòð,
ìiñüêà ëiêàðíÿ, 40/-/12,
ãîòîâèé áóäèíîê, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
485 000 ãðí. Ïîäiëüñüêà, 6/9, 35
êâ.ì, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
488 000 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè, 1ê.,
5/11, 47 êâ.ì, çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
520 000 ãðí. Öåíòð, “Ïîäiëëÿ”,
35,1
êâ.ì,
2/5,
öåãëà.
Òåë.0-97-226-99-70.
614 100 ãðí. Öåíòð, âóë.Øåâ÷åíêà,
7/9, 42 êâ.ì, í/á (Àêàäåììiñòå÷êî),
íåêóòîâà, çäà÷à - ñåðïåíü 2020 ðîêó,
0% êîìiñi¿. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
768 500 ãðí. Öåíòð (ïëÿæ), öåãëà,
í/á, ðåìîíò, 7/10, 41 êâ.ì, iíä/î,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

11 500 ãðí./êâ.ì. Öåíòð, 7/10, 43,2
êâ.ì, ÿêiñíà çäà÷à, º ðiçíi êâàäðàòóðè
òà ïëàíóâàííÿ, âiä çàáóäîâíèêà, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
Íèæíÿ Áåðåãîâà,2, 1-êiìíàòíà,
íîâîáóäîâà,
45
êâ.ì.
Òåë.0-67-384-40-33.
Íîâîáóäîâà çäàíà, ëîäæi¿, ì/ï
âiêíà, ÷îðíîâi ðîáîòè, åëiòíèé
áóäèíîê,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð,
1ê.,
10/10, 28 êâ.ì. Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

Ðàêîâå
442 000 ãðí. Ðàêîâå, Ïîëiêëiíiêà,
3/5, 33/-/7, êàïðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

780 000 ãðí. Ðàêîâå,
Äîâæåíêà, 55 êâ.ì,
êàïðåìîíò, iíä/î.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Í/á, 1-, 2-, 3-êiìíàòíi
êâàðòèðè, ðiçíà ïëîùà.
Ðîçòåðìiíóâàííÿ îïëàòè
äî çàâåðøåííÿ
áóäiâíèöòâà.
Òåë.:0-67-382-90-70,
0-50-421-30-99.
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Õìåëüíèöüêèé, Ðàêîâå, 1ê., 4/5,
32,5 êâ.ì. Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð
Áîãäàí.

Äóáîâå
470 000 ãðí. Äóáîâå,
Êóïðiíà, 48/-/14,
ãîòîâèé áóäèíîê, ÷èñòîâi
ñòÿæêè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
481 283 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äóáîâå, 1ê., 4/10, 37 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Ïiâäåííî-Çàõiä
358 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 3/9,
öåãëà, ì/ï âiêíà, øàôà-êóïå, êóõíÿ,
22
êâ.ì,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
386 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, 36
êâ.ì, 5/5, êàïðåìîíò, íåêóòîâà,
÷àñòêîâî ìåáëi. Òåë.097-412-60-37.
ÀÍ “Ïàðòíåð”.
415 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 3/5, 32
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
421.000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, öåãëà,
22 êâ.ì, ãàðíèé æ/ñ, 7-é ïîâåðõ.
Òåë.097-397-59-32. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
479 000 ãðí. 2/9, 32 êâ.ì, áàëêîí,
ì/ï âiêíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
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648 500 ãðí. Äóæå ãàðíèé ñòàí,
çðîáëåíî
ÿêiñíèé
ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ íîâi øàôè-êóïå òà
âìîíòîâàíà êóõíÿ. Òåë.097-740-46-54.

649 000 ãðí. Ïiñëÿ
êàïðåìîíòó, çàëèøàþòüñÿ âñi íîâi âìîíòîâàíi
ìåáëi, òîðã. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-740-46-54.
720 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà,6Á, 6-é
ïîâåðõ,
43,3
êâ.ì,
íåêóòîâà,
ëi÷èëüíèêè,
áåç
ðåìîíòó.
Òåë.0-67-693-15-24.

Ãðå÷àíè áëèæíi
364 000 ãðí. Íàñîëîäà, 24/-/5,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
432
000
ãðí.
Ãðå÷àíè
(Îëiìïiéñüêà), öåãëà, 4/5, 32 êâ.ì,
ºâðîðåìîò, ìåáëi. Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
432 000 ãðí. Ãðå÷àíè, öåãëà, í/á,
47 êâ.ì, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
íåêóòîâà. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
486
000
ãðí.
Ãðå÷àíè,
âóë.Îëiìïiéñüêà, 38 êâ.ì, 3/9,
íåêóòîâà,
ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

552 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà
âóë. (çóïèíêà), 8/10,
50 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
561 497 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ãðå÷àíè áëèæíi, 1ê., 6/10, 45 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.
837 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
“Ïàðêîâèé áóëüâàð”, 49 êâ.ì, ðåìîíò,
ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
365 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 3/5,
30 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
385 000 ãðí. Íèæíÿ Áåðåãîâà, 1ê.,
8/10, 45 êâ.ì, í/á çäàíà, ïiäêëþ÷åíi
âñi êîìóíiêàöi¿. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

400 000 ãðí.
Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

455 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 2/5,
33 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
472 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîñïåêò
Ìèðó, 3/9, 32/17/7,5, ãàðíèé ñòàí,
çàëèøàþòü
ìåáëi
íà
êóõíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
475 936 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, 1ê., 3/9, 32 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.
477 000 ãðí. Âiä âëàñíèêà.
Òåë.0-97-979-88-47.
516 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, çäàíà
íîâîáóäîâà, íåêóòîâà, 40 êâ.ì,
ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, áiëÿ çóïèíêè.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
567 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòåë),
çäàíà í/á, öåãëà, 7/10, 55 êâ.ì,
íåêóòîâà, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
570 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà í/á, 54
êâ.ì, 8/10, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
íàäiéíèé çàáóäîâíèê. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
595 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà òà
çàñåëåíà í/á, 47 êâ.ì, 4/9, íåêóòîâà,
iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, Ðàóø.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

728 000 ãðí. Âèñòàâêà,
3/10, 45/-/13,
êàïðåìîíò. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
745 000 ãðí. 2/10, 68 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ëîäæiÿ, ì/ï âiêíà,
÷èñòîâi ðîáîòè, ñòÿæêà, ïîðÿä
çóïèíêà,
çàáóäîâíèê
Ðàóø.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
837 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìàçóðà,
5/12, 43 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì, òåïëà
ïiäëîãà, ÿêiñíi ìàòåðiàëè, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà
380 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
2/9, 40 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïîðÿä
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
428 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 9/10, 41 êâ.ì, í/á çäàíà,
iäåàëüíå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
532 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå , 1/9, 53/22/14, ïðîñòîðà,
âèñîêi ñòåëi, êiìíàòè îêðåìi, òèõèé
ñïîêiéíèé
äâið.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
532 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî, 40
êâ.ì, íåêóòîâà, ëîäæiÿ, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.
585 000 ãðí. Ñi÷îâèõ Ñòðiëüöiâ
(áiëÿ “Àãîðè”), 4/10, 47 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, iíä/î, ÷èñòîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà,
çàáóäîâíèê
Ðàóø.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

600 000 ãðí. Êàðìåëþêà
(“Áàðâè”), 6/10,
45/-/12, êàïðåìîíò.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
616 400 ãðí. Êàðìåëþêà,
“Ðàóø”, 0% êîìiñi¿,
2/10, 45,5 êâ.ì, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.0-97-681-37-11.

650 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
8/10, 46 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
âìîíòîâàíà êóõíÿ, iäåàëüíå ìiñöå.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
700 000 ãðí. Îçåðíà (Àãîðà),
öåãëà, í/á, 40 êâ.ì, ºâðîðåìîíò,
íåêóòîâà, iíä/î. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

737 000 ãðí. Îçåðíà (Àãîðà),
öåãëà, í/á, 40 êâ.ì, 6-é ïîâåðõ,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
876 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
6/10, 48 êâ.ì, íîâîáóäîâà, iíä/î,
ì/ï âiêíà, “ñâiæèé” ºâðîðåìîíò,
êóõíÿ,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

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

745 000 ãðí. Ëiñîãðèíiâåöüêà,

öåãëà, 6/12, í/á çäàíà, 67,4
êâ.ì, íåêóòîâà, iíä/î, ìîæëèâå
ïåðåïëàíóâàííÿ â 2-êiìíàòíó.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

2-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð
420 000 ãðí. ïàðê
iì.I.Ôðàíêà, 1/2, 40/-/6,
ãàðíèé ñòàí, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
480 000 ãðí. Öåíòð, êîìôîðòíà,
ïðîñòîðà,
ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-884-03-25.
500 000 ãðí. Äèòÿ÷èé ñâiò, 47 êâ.ì,
ëi÷èëüíèêè,
íåêóòîâà,
ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.097-412-60-37.
ÀÍ “Ïàðòíåð”.
520
000
ãðí.
Øåâ÷åíêà
(“Ïîäiëëÿ”), 2ê., 7/9, 44 êâ.ì, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.

530 000 ãðí.
Öåíòð, âóë.Ãàãàðiíà
(“Ìðiÿ”), 3/5, 43/-/6,
êiìíàòè ðîçäiëüíi,
æèòëîâèé ñòàí,
âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
650 000 ãðí. 5/9, 50 êâ.ì, í/ï,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
íåêóòîâà,
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
675 000 ãðí. Öåíòð (Ôiëàðìîíiÿ),
5/9, í/ï, 50 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, ì/ï
âiêíà, ìåáëi. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
780 000 ãðí. 74 êâ.ì, 4/10, íà
áåðåçi ði÷êè. Òåë.0-96-514-38-57.

569 750 ãðí. Ëèáiäü
Ïëàçà, 42 êâ.ì, 3/5,
îêðåìi êiìíàòè, íåêóòîâà,
ìåáëi òà òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
960 000 ãðí. Öåíòð,
ïàðê iì.I.Ôðàíêà,
80/-/15, êàïðåìîíò,
ãàðíèé çàáóäîâíèê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
215
000
ãðí.
Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ, 7/10, 74
êâ.ì, iíä/î, Ðàóø, 0% êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 400 000 ãðí. Öåíòð, 2/9, 64 êâ.ì,
öåãëà,
óòåïëåíà,
íåêóòîâà,
äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò,
äàõîâà
êîòåëüíÿ,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-50-376-37-88.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.

Çàãîòçåðíî
1 080 000 ãðí.
Çàãîòçåðíî, 4/9, 75 êâ.ì,
äâà áàëêîíè, óòåïëåíà, ç
ìåáëÿìè, òåõíiêîþ,
ïàðêîâêà, âîðîòà,
áóäèíêó 12 ðîêiâ.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-203-16-33.

Ðàêîâå
432 000 ãðí. Îêðåìi êiìíàòè,
ñåðåäíié ïîâåðõ, áàëêîí, ãàðíèé
ñòàí, ì/ï âiêíà, óñå ïîðÿä, 46 êâ.ì.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.

Ðàêîâå, 65 êâ.ì, 1-é
ïîâåðõ, iíä/î, ðåìîíò,
918.000 ãðí.
Òåë.097-397-59-32.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

1-, 2-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

21

Äóáîâå
612 000 ãðí. 2/5, 53 êâ.ì,
“÷åøêà”, ëîäæi¿, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
600 000 ãðí. Ñiöiíñüêîãî âóë., 2/2,
64 êâ.ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, ì/ï
âiêíà, ðîçäiëüíi êiìíàòè, º ãàðàæ òà
êëàäîâêà. Òåë.0-97-772-80-42.

Ïiâäåííî-Çàõiä
346 000 ãðí.
Àâòîñòàíöiÿ ¹5, ó
ãóðòîæèòêó, 39 êâ.ì,
ç ÿêiñíèì ðåìîíòîì òà
÷àñòêîâî çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Òåë.0-97-317-41-70.
420 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 3/5,
45/-/6, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
450 000 ãðí. Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ,
æèòëîâà, ñ/â ïëèòêà, íåêóòîâà,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.097-412-60-37. ÀÍ “Ïàðòíåð”.
450 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå, 2ê.,
4/5,
47
êâ.ì,
õ/ð,
ãàðíèé
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi,
ì/ï
âiêíà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

567 000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 4/5,
îêðåìi êiìíàòè, öåãëà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
588 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 4/9, 49
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
607 500 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Iíñòèòóòñüêà, 3/5, 46 êâ.ì, ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
670 000 ãðí. 6/9, 50 êâ.ì,
íåêóòîâà,
áàëêîí,
êàïiòàëüíèé
ðåìîíò, çóïèíêà. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
670 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
í/á, 10/10, 67 êâ.ì, àâòîíîìíå
îïàëåííÿ,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
áóäèíîê çäàíèé. Òåë.0-98-310-95-80.
940 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
í/á, 9/10, 80 êâ.ì, àâòîíîìíå
îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-310-95-80.
957 000 ãðí. Ìîëîäiæíà, 77 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, âåëèêà ëîäæiÿ,
êîòåë, ÷îðíîâi ðîáîòè, ñòÿæêà, ïîðÿä
çóïèíêà,
êîìiñiÿ
0%.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
1 188 150 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè äàëüíi
254 500 ãðí. Ãðå÷àíè, áåç
ðåìîíòó,
öåãëà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, îêðåìèé âõiä, º ìîæëèâiñòü
äîáóäîâè, º ñàðàé. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-265-01-24.
665 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 1/9,
59 êâ.ì, í/ï, öåãëà, íåêóòîâà, ì/ï
âiêíà, ÷àñòêîâî ìåáëi, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
405.000 ãðí. Çàði÷àíñüêà,
45 êâ.ì, êiìíàòè
ïðîõiäíi, ïîòðåáóº
ðåìîíòó, 5/5, öåãëà.
Òåë.097-397-59-32.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
681 818 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, 2ê., 9/10, 65 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.

468 000 ãðí. 2/5, 46
êâ.ì, ðîçäiëüíi êiìíàòè,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
470 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Åëåêòðîíiêà (Çàði÷àíñüêà), 3/9, 50/-/8, æ/ñ,
öåãëà, íåêóòîâà. Òåðìiíîâî. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
507 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 45/-/14, ãàðíå
ïëàíóâàííÿ, çàáóäîâíèê
Äiòà. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
555 000 ãðí. Ñâîáîäè,
47 êâ.ì, “êîñìåòèêà”,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Öiíà ç îôîðìëåííÿì.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
636 000 ãðí. Âèñòàâêà, çäàíà í/á,
56 êâ.ì, 3/10, iíä/î, íåêóòîâà,
øòóêàòóðêà, êîòåë, âäàëå ïëàíóâàííÿ.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
650 000 ãðí. Âiííèöüêå øîñå, 2ê.,
2/9, 63 êâ.ì, í/á çäàíà, ïiäêëþ÷åíi
âñi êîìóíiêàöi¿. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
670 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 1/5, 43 êâ.ì, ðîçäiëüíi
êiìíàòè,
ðåìîíò,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

1 117 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà, öåãëà,
6/10, 62 êâ.ì, çäàíà í/á,
ðåìîíò, íåêóòîâà, äâið
çàêðèòîãî òèïó,
ïàðêîìiñöå.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
1 539 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì, ðåìîíò,
ìåáëi. Áåç êîìiñi¿. Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà
572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
621 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 5/9, 61 êâ.ì, ãîòóºòüñÿ äî
çäà÷i, 0% êîìiñi¿. Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
688 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/10, 68 êâ.ì, í/á çäàíà, ïiäêëþ÷åíi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
754 000 ãðí. Îçåðíà, çäàíà i
çàñåëåíà í/á, 70 êâ.ì, iíä/î, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ, íàäiéíèé çàáóäîâíèê.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
785 000 ãðí. Àãîðà, 2/10, 67 êâ.ì,
íåêóòîâà, ëîäæiÿ, ÷èñòîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà, ïîðÿä çóïèíêà, Ðàóø, 0%
êîìiñiÿ. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.

850 000 ãðí. Îçåðíà,
Êàðìåëþêà, 6/9,
67/34/17, íîâèé áóäèíîê,
ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà
êóõíÿ, â êîðèäîði
øàôà-êóïå, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
984 200 ãðí. Îçåðíà, Çàëiçíÿêà,
5/10, 66,7 êâ.ì, í/á, çàêðèòèé äâið, 2
âåëèêèõ áàëêîíè, ìåáëüîâàíà êóõíÿ,
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
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957 000 ãðí. Âèñòàâêà
(Òåìï), öåãëà, í/ï, 7/9,
67 êâ.ì, êàïðåìîíò,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë

980 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ìàçóðà âóë., 4/10,
88/50/14, êðàùà
êîìïàíiÿ, ÷èñòîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà, áàòàðå¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

880 000 ãðí. Òðè
Âåäìåäi, 3/10, 70/-/14,
êàïðåìîíò (ðåìîíòó
ïiâ ðîêó), ìåáëi, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

3-êiìíàòíi ïðîäàì

707 219 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, 3ê., 2/3, 44 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.

650 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå,
68/-/8, æèòëîâèé ñòàí,
íåêóòîâà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

566 000 ãðí. Öåíòð, ïðîñòîðà,
êîìôîðòíà, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-884-03-25.
675 000 ãðí. Öåíòð, 3ê., 63 êâ.ì,
íîâå
ïëàíóâàííÿ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

841 050 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà, 4/10, 77 êâ.ì, í/á,
çäà÷à - I êâàðòàë 2021 ðîêó.
Ïåðåóñòóïêà,
êîìiñiÿ
0%.
Òåë.097-066-88-25. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
858 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 6/10,
90 êâ.ì, í/á çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

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

931 827 ãðí. Õìåëüíèöüêèé, Ïiâäåííî-Çàõiä, 3ê.,
1/5, 72 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

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

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

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

Ãðå÷àíè áëèæíi

Öåíòð

Ðàêîâå
608 000 ãðí. Ðàêîâå, Äîâæåíêà,
7/9, 64/40/8, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè îêðåìi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
840 000 ãðí. 9/10, 92 êâ.ì, ö,
iíä/î, áóäèíîê çäàíèé i îáæèòèé,
ãàðíå ïëàíóâàííÿ. Îôîðìëåííÿ 2%.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

513 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Êóð÷àòîâà âóë., 3ê., 63 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, òåðìiíîâî.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
690 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 6/9, 65
êâ.ì,
íåêóòîâà,
2
áàëêîíè,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

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

Âèñòàâêà
690 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 6/9, 65
êâ.ì,
íåêóòîâà,
2
áàëêîíè,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
728 000 ãðí. 4/9, 68 êâ.ì, í/ï,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
íåêóòîâà,
çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
745 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 65
êâ.ì, áóäèíîê öåãëÿíèé, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

Äóáîâå-2
918.000 ãðí. Äóáîâå (Ñîëîõà),
2-ïîâåðõîâèé,
öåãëÿíèé,
ïiä
“êîðî¿äîì”, ç ðåìîíòîì, 3 êiìíàòè,
90 êâ.ì, âàííà òà êóõíÿ îáëèöüîâàíi,
6 ñîòîê. Òåë.097-397-59-32. Ðiåëòîð
Ëàðèñà.
960 000 ãðí. Äóáîâå-2, 225 êâ.ì,
äiëÿíêà 9 ñîòîê, ñâiòëî, ãàç, âîäà,
ñåïòèê.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-463-42-49.

1 040 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ùåðáàêîâà, 4/10, 88 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ
(÷èñòîâi ðîáîòè). “Ìiñüêå ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

Îçåðíà
678 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/9, 74 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, íåêóòîâà,
ïîðÿä
iíôðàñòðóêòóðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
775 401 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, 3ê., 7/9, 67,5 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.
825 000 ãðí. 5/9, 75 êâ.ì,
íåêóòîâà, ëîäæi¿, ì/ï âiêíà, ñó÷àñíèé
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
827 000 ãðí. Îçåðíà (Äàíà), öåãëà,
5/9, 82 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, ì/ï âiêíà,
íåêóòîâà, ìåáëi. Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
1 180 500 ãðí. Îçåðíà, öåãëà, 110
êâ.ì, 1/9, òðè âõîäè â êâàðòèðó,
êóõíÿ 23 êâ.ì, ìîæëèâî, ïiä
êîìåðöiþ. Òîðã. Òåë.0-97-780-32-53.

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

Çàãîòçåðíî

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

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

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

Êàòiîíiâñüêèé ìàñèâ

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð
240 000 ãðí. Âiä ïàðêó iì.I.Ôðàíêà
400 ì, º ìîæëèâiñòü äîáóäóâàòè 2-ãî
ïîâåðõó. Òåë.0-97-314-03-14.
400 000 ãðí. ×àñòèíà áóäèíêó, 22
êâ.ì, ñàðàé, ïîãðiá, ñåïòèê, 2 ñîòêè
çåìëi,
òóàëåò
íà
âóëèöi.
Òåë.0-97-145-04-85.
560 000 ãðí. Äî ôiëàðìîíi¿ ïiøêè
8 õâ, ïðèâàòíèé ñåêòîð, ÷àñòèíà
áóäèíêó, ãëèíîáèòíèé, îáêëàäåíèé
ïëèòêîþ, 52 êâ.ì, öåãëÿíà äîáóäîâà,
âîäà, òóàëåò (ñåïòèê), æèòëîâèé ñòàí,
øïàëåðè, âiêíà íîâi, îïàëåííÿ ãàçîâå
(êîòåë), ïiäâàë, ãîðèùå, ãàðàæ,
äiëÿíêà 4 ñîòêè, êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.0-98-422-90-86.

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

1 200 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
170 êâ.ì, 5 ñîòîê çåìëi. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-932-02-10.
1 225 440 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
áóäèíîê 170 êâ.ì, 5 ñîòîê. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-932-02-10.

Çäàì ïîäîáîâî
1-êiìíàòíi

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

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

250 000 ãðí. Öàðñüêå îçåðî, 9
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóíiêàöi¿,
öîêîëü,
ïàðêàí,
ñàä.
Òåë.:0-67-859-87-86, 0-99-330-42-03.

Çäàì äîâãîòðèâàëî

Ïiâäåííî-Çàõiä

!!! Äâîì ïîðÿäíèì õëîïöÿì.
Òåë.0-63-668-72-54.
5 õâ âiä çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó, äëÿ
äiâ÷èíè, º òåõíiêà, Wi-Fi, 1.400 ãðí.
Òåë.0-96-454-21-23.
Àòðióì,
äëÿ
ïîðÿäíèõ,
íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ ïàì’ÿòíèêà “Àíãåë Ñêîðáîòè”,
îêðåìà êiìíàòà. Òåë.096-938-96-61.
Áiëÿ
ïðîäóêòîâîãî
ðèíêó,
ïîâíiñòþ ìåáëüîâàíà i âñÿ òåõíiêà.
Òåë.0-68-191-50-36.
Âèñòàâêà, “Òåìï”, äiâ÷àòàì, íà
ïiäñåëåííÿ, 1.200 ãðí./ç ëþäèíè.
Òåë.0-68-042-84-19.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà êâàðòèðó.
Òåë.0-67-286-70-59.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò,
ÿêi ïðàöþþòü. Òåë.0-68-206-19-78.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ õëîïöiâ.
Òåë.097-787-51-28.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷èíó ÷è
õëîïöÿ. Òåë.0-96-604-67-05.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó äiâ÷èíó.
Òåë.0-97-432-76-30.
Âiçüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâiêà.
Òåë.0-67-604-78-69.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó. Áåç
ãîñïîäàðiâ. Òåë.0-67-877-18-25.
Âiçüìó ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ íà
êâàðòèðó,
äî
25
ðîêiâ.
Òåë.0-97-605-77-63.
Âiçüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó,
êiìíàòà â 3-êiìíàòíié êâàðòèði.
Òåë.0-98-880-89-35.
Ãîòåëü “Ïîäiëëÿ”, îõàéíié äiâ÷èíi,
ìåáëi, iíòåðíåò. Òåë.0-98-585-20-34.
Ãðå÷àíè áëèæíi, äëÿ äiâ÷èíè, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-066-89-10.
Ãðå÷àíè, “Âîñòîê”, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó. Òåë.0-67-947-23-75.
Ãðå÷àíè, ó ãóðòîæèòêó, Iíòåðíåò,
1.000
ãðí.
Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.
Äëÿ äâîõ õëîïöiâ, ÿêi ïðàöþþòü.
Àáî ñiìåéíî¿ ïàðè. Òåë.068-511-41-16.
Çàãîòçåðíî,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-777-28-29.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ äâîõ
õëîïöiâ àáî ÷îëîâiêiâ. Òåë.067-759-66-22.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ õëîïöÿ,
íà ïiäñåëåííÿ, îêðåìà êiìíàòà “ïiä
êëþ÷”, áåç ãîñïîäàðÿ, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, ïðîïëàòà çà ïåðøèé i
îñòàííié ìiñÿöi, 1.600 ãðí.+ñâiòëî,
ãàç. Òåë.0-67-200-42-04.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ñàíâóçîë íà 2
ñiì’¿, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.000 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Çäàì êiìíàòó â ãóðòîæèòêó, 2.000
ãðí.
áåç
êîìóíàëüíèõ.
Òåë.0-96-863-66-26.
Çäàì êiìíàòó ó “âðåì’ÿíöi” äëÿ
ìîëîäî¿
ñiì’¿
áåç
äiòåé.
Òåë.0-96-509-27-10.
Iíñòèòóòñüêà, 2 ëiæêî-ìiñöÿ äëÿ
õëîïöiâ, º âñå, 1.500 ãðí./êîæíå.
Òåë.0-96-619-30-98.
Iíñòèòóòñüêà,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-67-934-29-22.
Êàì’ÿíåöüêà, áiëÿ òàíêà, äëÿ
äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ, â êâàðòèði âñi
çðó÷íîñòi,
1.000
ãðí.
Òåë.0-98-740-23-48.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ äiâ÷èíè, â
îêðåìó êiìíàòó. Òåë.0-67-951-01-43.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ õëîïöiâ.
Òåë.0-68-028-55-42.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äâîì
äiâ÷àòàì,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.:0-97-026-53-70, 0-97-860-76-06.
Ìèðó ïðîñïåêò, ó ãóðòîæèòêó,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê. 1.600 ãðí.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä, äëÿ äâîõ äiâ÷àò.
Òåë.0-67-609-88-36.

1 700 000 ãðí. Áóäèíîê â
çàòèøíîìó ìiñöi, ìiæ
òðîëåéáóñíèì ïàðêîì i
îçåðîì, 2,5 ïîâ., 150
êâ.ì, óñi çðó÷íîñòi, 11
ñîò., ñàä, ãîðîä, ïîãðiá,
êðèíèöÿ, 2 ñàíâóçëè,
ìåòàëåâà îãîðîæà. Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-493-58-49.

Ãðå÷àíè äàëüíi

Êíèæêiâöi
900 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
6 êì äî öåíòðó ìiñòà,
äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó
40 ñîòîê, âñi êîìóíiêàöi¿,
àñôàëüòîâàíà äîðîãà.
Òåë.0-97-308-14-58.

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

3
150 000 ãðí. Ëåçíåâå,
Àìàòîðñüêà, 260 êâ.ì, äîáðîòíèé
áóäèíîê, ÿêiñíèé ðåìîíò, çàëèøàþòü
ìåáëi. Òåë.:70-01-36, 067-738-55-12.
ÀÍ “Çëàòàãðàä”.

583 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
Âîëî÷èñüêà âóë., 60 êâ.ì, á/ð, ã/ê, 7
ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, ìiñüêà âîäà â
áóäèíêó,
3
êiìíàòè.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

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

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

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

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

1 014 000 ãðí.
Ñòåëüìàõà, 180/-/15,
âiäìiííå ìiñöå, ÿêiñíà
ïîáóäîâà, ðiâíà äiëÿíêà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Êiìíàòè

Ìàéáîðñüêîãî, êiìíàòà â
2-êiìíàòíié êâàðòèði, ç
ãîñïîäàðåì, äëÿ äiâ÷èíè,
1.200 ãðí.
Òåë.0-98-818-44-20.
Îàçèñ, â 3-êiìíàòíié êâàðòèði,
ºâðîðåìîíò, Iíòåðíåò, íà 2 ëiæêà,
1.500 ãðí./ëiæêî-ìiñöå + ê/ï, áåç
ãîñïîäàðÿ,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-67-383-23-91,
0-66-451-12-89.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.
Ìîëîäiæíà,7,
äëÿ
äiâ÷èíè,
ç
ãîñïîäàðêîþ. Òåë.0-68-745-55-12.
Ðàêîâå,
äëÿ
õëîïöÿ.
Òåë.0-98-880-89-35.
Ðå÷îâèé ðèíîê, îêðåìà êiìíàòà
äëÿ äiâ÷àò, º ïîáóòîâà òåõíiêà.
Òåë.0-68-207-76-93.
Ñiëiñòðà, âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ
äiâ÷àò,
ÿêi
ïðàöþþòü.
Òåë.0-67-476-85-89.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå,8,
äëÿ æiíêè, ÿêà ïðàöþº, îêðåìà
êiìíàòà. Òåë.0-98-279-34-47.
Öåíòð ìiñòà, äëÿ 2-õ äiâ÷àò àáî
æiíîê, êiìíàòà â êâàðòèði, 1.100
ãðí./ç ëþäèíè. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-410-75-75.
Öåíòð ìiñòà, äëÿ 2-õ äiâ÷àò àáî
æiíîê, êiìíàòà â êâàðòèði, 1.200
ãðí./ç ëþäèíè. Òåë.0-99-790-62-56.
Öåíòð ìiñòà, äëÿ äiâ÷èíè àáî
æiíêè, îêðåìà êiìíàòà â êâàðòèði,
1.500
ãðí.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-111-66-30.
Öåíòð, “Ëèáiäü-Ïëàçà”, îêðåìà
êiìíàòà, äiâ÷èíi. Òåë.0-96-365-70-05.
Öåíòð,
äëÿ
÷îëîâiêà.
Òåë.0-96-492-49-01.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè, êàáåëüíå Ò6, iíòåðíåò, 1.500
ãðí./ìiñ. Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, ïðèáóäîâà äî áóäèíêó, 1
êiìíàòà,
áåç
çðó÷íîñòåé.
Òåë.0-96-896-15-04.
Öóêðîâèé çàâîä, êiìíàòà â
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ õëîïöÿ àáî
÷îëîâiêà. Òåë.0-63-387-53-55.

1-êiìíàòíi
Àòðióì,
äëÿ
ïîðÿäíèõ,
íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ
ïàì’ÿòíèêà
“Àíãåë
Ñêîðáîòè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi i âñÿ òåõíiêà. Òåë.096-938-96-61.
Áiëÿ
ïðîäóêòîâîãî
ðèíêó,
ïîâíiñòþ ìåáëüîâàíà i âñÿ òåõíiêà.
Òåë.0-68-191-50-36.
Áëèçüêî
äî öåíòðó, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 4.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
âóë.Ùåðáàêîâà
(“Ñiëüïî”), íîâèé áóäèíîê, iíä/î,
êàïðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.500 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Âèñòàâêà, ìåáëi, òåõíiêà, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, 3.800 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
2.500
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Âîñòîê, çðó÷íîñòi, âõiä îêðåìèé, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ìîëîäié ñiì’¿,
ÿêà ïðàöþº, áåç äiòåé. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-965-03-67.
ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì. Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
äàëüíi,
“Âîñòîê”,
ìîëîäié ñiì’¿, ÿêà ïðàöþº, áåç äiòåé.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-965-03-67.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, 1ê., ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
Iíòåðíåò.
Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, íîâèé áóäèíîê, iíä/î,
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
5.000 ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

Åëåêòðîíiêà,
êàïðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, ïîâíiñòþ
îáëàøòîâàíà.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-161-68-48.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, 1ê., òåõíiêà,
Iíòåðíåò.
Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
âóë.Ïðèáóçüêà, “êîñìåòèêà”, ìåáëi.
Òåë.0-63-647-37-31.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
Iíòåðíåò.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Iíñòèòóòñüêà, 1ê., Iíòåðíåò, ìåáëi,
ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Iíñòèòóòñüêà,
iíä/î,
ìåáëi,
îêðåìèé âõiä ç ïðèáóäîâè, ïàðêîâêà,
ìàéäàí÷èê, ìàãàçèíè, 4.500 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-98-481-53-73.
Êàïiòàëüíèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3.500
ãðí. Òåë.0-63-946-24-81.
Ëüâiâñüêå øîñå, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëüîâàíà, 3.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ìèðó
ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.

Íîâèé áóäèíîê, êàïðåìîíò, iíä/î,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 3.500
ãðí. Òåë.096-325-03-49.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà (Àãîðà), 40 êâ.ì, òåïëà
ïiäëîãà, íîâi ìåáëi òà òåõíiêà, 1-à
çäà÷à,
ãàðíèé
êðàºâèä.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-412-21-17.
Îçåðíà, 1ê., ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
Iíòåðíåò.
Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, 55 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê,
iíä/î, êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà,
4.800
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà (ôiëàðìîíiÿ),
æèòëîâèé ñòàí, áåç ìåáëiâ, º êóõîííi
ìåáëi,
2.600
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, íà òðèâàëèé
òåðìií, 3.200 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Áiëÿ
ïðîäóêòîâîãî
ðèíêó,
ïîâíiñòþ ìåáëüîâàíà i âñÿ òåõíiêà.
Òåë.0-68-191-50-36.
Âèñòàâêà (êîñòüîë), ðåìîíò, iíä/î,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.063-647-37-31.
Âèñòàâêà, 2ê. Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.
Âèñòàâêà, 50 êâ.ì, öåãëà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, äëÿ ïîðÿäíèõ
ëþäåé, 3.900 ãðí. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà. Òåë.0-97-383-15-32.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, Ìèðó ïðîñïåêò, íîâèé
áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, 4.500 ãðí.
Òåë.0-97-698-35-13.
Âèñòàâêà, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,
4.500 ãðí. + ê/ï, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.
Äóáîâå (ïîøòà), öåãëà, 50 êâ.ì,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Çàâàäñüêîãî
(“Êîñìîñ”),
êîñìåòè÷íèèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
3.500 ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Çàãîòçåðíî, º ìåáëi, ïîáóòîâà
òåõíiêà,
áîéëåð,
êîíäèöiîíåð.
Òåë.0-68-953-86-45.
Çàði÷àíñüêà,
ìåáëi,
ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.500
ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Êàì’ÿíåöüêà, “êîñìåòèêà”, º
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
3.200
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Ëüâiâñüêå øîñå, 2ê., ìåáëi,
òåõíiêà, Iíòåðíåò. Òåë.098-250-77-32.
Ïîñåðåäíèê.
Ìåáëüîâàíà, º õîëîäèëüíèê,
ëi÷èëüíèêè,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îëiìïiéñüêà
âóë.,
2ê..
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â äîáðîìó
ñòàíi, º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.500
ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ðàêîâå, 2ê., ìåáëi, Iíòåðíåò.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Ðàêîâå, Ìàéáîðñüêîãî âóë., 3/5,
50 êâ.ì, êiìíàòè ðîçäiëüíi, º
íåîáõiäíi
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Òåðíîïiëüñüêà, áiëÿ çàâîäó
“Íîâàòîð”, ïîñåðåäíèêiâ ïðîõàííÿ
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-68-387-55-81.
Öåíòð (Åëåêòðîíiêà), öåãëà, 3/9,
50 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà,
4.500
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Öåíòð, 2ê., ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð,
Ñâîáîäè
(ÖÓÌ),
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà,
5.000
ãðí.
+
ê/ï.
Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
×îðíîâîëà, 1/10, 47 êâ.ì,
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà, äëÿ ñiì’¿. Òåë.098-865-33-59.
Ðiåëòîð Âàäèì.

3-êiìíàòíi òà áiëüøå
Áiëÿ iíôåêöiéíî¿ ëiêàðíi,
3-êiìíàòíà, íà òðèâàëèé
òåðìií, äëÿ ïîðÿäíî¿
ñiì`¿. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-63-443-43-84.

Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10, 3ê.,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Çàãîòçåðíî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, äëÿ ñiìåéíèõ, 4.000
ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Áóäèíêè
Áàñåéíà âóë. ç ìåáëÿìè i
òåõíiêîþ. Òåë.0-96-938-96-61.
Ãðå÷àíè áëèæíi, “âðåì’ÿíêà”.
Òåë.0-68-412-93-02.
Ãðå÷àíè äàëüíi, øêîëà ¹20,
“âðåì’ÿíêà” ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè.
Òåë.0-97-942-29-05.
Ãðå÷àíè,
ç-ä.
“Íèâà”,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, ðåìîíò,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä.
Òåë.0-97-526-42-57.
Ãðå÷àíè, ð-í ÄÅÏÎ, ïiâ áóäèíêó,
çi çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîòêè. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-96-531-11-26.
Äóáîâå,
“âðåì’ÿíêà”,
áåç
çðó÷íîñòåé. Òåë.0-68-492-27-32.
Äóáîâå, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñi
ìåáëi, çðó÷íîñòi, îêðåìèé âõiä,
îïàëåííÿ. Òåë.0-98-935-40-63.
Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè. Òåë.0-97-508-06-13.
Çà ìiñòîì, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-97-508-06-13.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
óñi
çðó÷íîñòi,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.
Êóïðiíà âóë., ïiâáóäèíêó äëÿ
ñiì`¿, çi çðó÷íîñòÿìè, âõiä îêðåìî.
Òåë.0-67-396-02-40.
Êóïðiíà, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè. Òåë.0-96-114-71-15.
Ð-í òàíêà, “âðåì`ÿíêà”, äëÿ äâîõ
õëîïöiâ, º õîëîäèëüíèê, óìîâè.
Òåë.096-882-73-25.
Ðàêîâå áëèæíº, ð-í ãîñïiòàëÿ,
“âðåì’ÿíêà”. Òåë.0-97-245-97-26.
Ðàêîâå,
“âðåì’ÿíêà”,
áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ ìîëîäî¿ ñiì’¿ .
Òåë.0-96-528-49-07.
Öåíòð, 2 êiìíàòè â áóäèíêó,
êîìóíiêàöi¿, iíòåðíåò, äëÿ ìîëîäî¿
ñiì’¿, ìîæíà ç äèòèíîþ, àáî äâîì
õëîïöÿì. Òåë.0-98-439-19-25.
Öåíòð, 2 êiìíàòè, ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíèé, ëi÷èëüíèêè, áåç ìiñöÿ,
ïàðêóâàííÿ,
ñïiëüíèé
äâið.
Òåë.0-96-509-18-02.
Öåíòð,
çðó÷íîñòi,
Iíòåðíåò.
Òåë.098-250-77-32. Ïîñåðåäíèê.

Ìîëîäà ñiì’ÿ ïðèäáàº êâàðòèðó çà
ãîòiâêó. Òåë.0-98-053-54-33.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
Öåíòð,
äî
500
000
ãðí.
Òåë.0-97-263-11-00.

Àáî 1-êiìíàòíó. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-471-90-44.

Äëÿ ñåáå,
óñi ðàéîíè òà ïîâåðõè,
áóäü-ÿêèé ñòàí, ãðîøi íà
ðóêàõ. Îôîðìëåííÿ
ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Ìîëîäà ñiì’ÿ ïðèäáàº êâàðòèðó çà
ãîòiâêó. Òåë.0-98-053-54-33.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè:
Öåíòð,
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-96-626-39-41.

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

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

Îáìií

Êâàðòèðà íà
êâàðòèðó
1(Õìåëüíèöüêèé)=2+Ä
(ìîÿ).
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
2=1. Ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.067-860-90-45.
AURA.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ

Êiìíàòè

Ïðîäàì

Àáî
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó.
Òåë.0-98-622-61-46.
Ãðå÷àíè, Öåíòð, àêóðàòíèé i
ïîðÿäíèé ÷îëîâiê, áåç ø/ç, áåç
ïîñåðåäíèêiâ, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-98-654-25-66.

2 700 ãðí. Çîëîòèé êîëîñ (ìàñèâ),
ãàðàæ 24 êâ.ì, âèñîêèé, º îãëÿäîâà
ÿìà, êiìíàòà âiäïî÷èíêó, åëåêòðèêà.
Òåë.0-67-307-86-17.
9 990 ãðí. Ìåòàëåâèé, áåç ìiñöÿ,
ðîçiáðàíèé,
âiäìiííèé
ñòàí.
Äîïîìîæó
ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-67-923-36-93.
28 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-381-11-31.
40 000 ãðí. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç
ìiñöÿ, òîðã. Òåë.0-97-572-06-44.
40 050 ãðí. Âèñòàâêà, ìàñèâ
“Ðèáàëêî”, äiëÿíêà ïiä ãàðàæ, 20
êâ.ì,
àñôàëüòîâàíèé
ïiä’¿çä.
Òåë.0-97-681-39-71.
60 000 ãðí. Ðàêîâå, ìåòàëåâèé, ç
äîêóìåíòàìè. Òåë.0-67-722-87-08.
75 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, ç
ïiäâàëîì, óòåïëåíèé, ïåðåðîáëåíèé
äàõ. Òåë.0-96-349-15-15.
75 000 ãðí. Ùåäðiíà âóë.,
êàïiòàëüíèé, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, º
ïiäâàë,
îõîðîíÿºòüñÿ.
Òåë.096-568-65-56.
100 000 ãðí. Òåìï (ìàñèâ),
íàâïðîòè òåëåâåæi, êàïiòàëüíèé, áëîê
8,
áîêñ
117,
ïiäâàë,
òîðã.
Òåë.0-96-568-54-73.
115 000 ãðí. Êóð÷àòîâà âóë.,
êiíöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà, ìàñèâ
“Òàâðiÿ”,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-67-728-91-55.
135 000 ãðí. Àãðîâèê (ìàñèâ),
ïðîñïåêò
Ìèðó,
41/1.
Òåë.0-97-643-72-82.
147 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,41/1
(êîñòüîë), ê-â “Àãðîâiê”, 24 êâ.ì,
âèñîòà âîðiò 2,5 ì, îãëÿäîâà ÿìà,
ïiäâàë
(âèñîòà
2,2
ì).
Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð Îëåêñié.
147 000 ãðí. Ïðîñïåêò Ìèðó
ïðîñïåêò, ð-í “Ìåäòåõíiêè”, º
îãëÿäîâà ÿìà, ïiäâàë, 18 êâ.ì.
Òåë.0-97-681-39-71.
150 000 ãðí. Ðèáàëêî âóë., ïiä áóñ,
20
êâ.ì.
º
îãëÿäîâà
ÿìà.
Òåë.0-68-172-13-39.
190 000 ãðí. Ìàñèâ “Îçåðíèé-6",
ïiä ìiêðîàâòîáóñ, ïðÿìèé çà¿çä, º
ïiäâàë. Òåë.0-97-567-10-66.
190 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä
(òàíê), öåãëÿíèé, íà äâà àâòîìîáiëi,
ÿìà, ïiäâàë. Òåë.0-97-604-86-65.
378
000
ãðí.
Öåíòð,
âóë.Ïàðêîâà,6/2, ãàðàæíèé áîêñ, 24
êâ.ì, åëåêòðèêà, ðåìîíò, ðîëåòè,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Àáî 2-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî
2-êiìíàòíó,
ñòóäåíò,
ïîðÿäíiòü òà àêóðàòíiñòü ãàðàíòóþ,
ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-93-291-21-15.
Àáî 2, 3-êiìíàòíó. Îðåíäíà ïëàòà
ðåìîíò
êâàðòèðè.
Òåë.0-96-398-45-50.

Áåçêîøòîâíî
äîïîìîæåìî øâèäêî òà
âèãiäíî çäàòè â îðåíäó
Âàøó êâàðòèðó. “Ìiñüêå
ÀÍ”. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

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

íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.
íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.

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

íà òðèâàëèé
ïîñåðåäíèêiâ.

Êóïëþ

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

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó, Âèñòàâêà, 2 àáî 3
ïîâåðõ,
öåãëà,
ó
âëàñíèêà.
Òåë.0-67-680-88-59.
Àáî 2-êiìíàòíó. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-471-90-44.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ, 300.000 ãðí.
Ðîçãëÿíó
âñi
âàðiàíòè.
Òåë.0-68-025-23-44.
Äëÿ ñåáå, öiêàâèòü êâàðòèðà â
áóäèíêó
çà
àäðåñîþ:
âóë.×êàëîâà,20/1.
Öiíà
çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-67-613-10-04.

Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ ïðîòÿãîì
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
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2-êiìíàòíi

Çíiìó

1-êiìíàòíi

ÇÄÀÌ, ÊÓÏËÞ, ÃÀÐÀÆ², ÄÀ×Í² Ä²ËßÍÊÈ

Çäàì
Ãåîëîãiâ. Òåë.0-67-191-34-27.
Ïiîíåðñüêà âóë., ç ÿìîþ, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.

Çíiìó
Îçåðíà,
çíiìó
ãàðàæ.
Òåë.0-98-037-58-72.
Ðàéîí ãàçêîíòîðè, çíiìó ãàðàæ.
Òåë.0-67-311-35-07.

Äà÷i (ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì
190 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, ìàñèâ “Âèøíåâèé ñàä”, 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê,
ãàðàæ, ïîãðiá, ãàç, êàäàñòðîâèé íîìåð,
òîðã. Òåë.096-144-05-50.

234 000 ãðí. Ñâiòàíêîâà
âóë., 60 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí, 7 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
250 000 ãðí. Öàðñüêå îçåðî, 9
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóíiêàöi¿,
öîêîëü,
ïàðêàí,
ñàä.
Òåë.:0-67-859-87-86, 0-99-330-42-03.

325 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”, âóë.
Ïiâíi÷íà,215, äà÷íà
äiëÿíêà ç áóäèíêîì,
6 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà,
ãàç òà ñâiòëî ïðîâåäåíi.
Òåë.0-67-775-64-08.
351.000 ãðí. Öåãëÿíà äà÷à,
2-ïîâåðõîâà, æèòëîâèé ñòàí, ãàç,
êðèíèöÿ, îïàëåííÿ, 6 ñîòîê, ãàðàæ.
Òåë.097-397-59-32. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

648 000 ãðí. Ëåçíåâî,
Ëiñîâà, 90 êâ.ì, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 215 000 ãðí. Êàðïiâöi, Âèøíåâà,
125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi, äà÷íèé áóäèíîê
ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè, ñàóíîþ, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Êóïëþ äà÷ó â ðàéîíi Ëåçíåâå, 6-8
ñîòîê, ç äà÷íèì áóäèíêîì (ïi÷íå îïàëåííÿ). Íåäîðîãî. Òåë.098-862-18-29.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8 ñîò.,
19 ñîò. çàãàëüíà. Òåë.0-67-381-11-31.
60 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 6 ñîòîê,
íà äiëÿíöi º äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷åê,
êðèíèöÿ, ïëîäîâi äåðåâà, ïîðÿä
çóïèíêà. Òåë.0-93-039-84-02.
64 800 ãðí. 1 êì âiä ðàêîâñüêîãî
öâèíòàðÿ (çà “áîëãàðàìè”). Ïîðÿä º
ñâiòëî, ïåðøà ëiíiÿ, äåðæàêò ñòàðèé.
Òåë.0-63-690-14-98.
70 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, áiëÿ êàôå
“Õóòið”, ¿õàòè âiä ç-äó “Êàòiîí” 5 õâ, 8
ñîòîê,
ãàç,
ñâiòëî,
ñàäîê,
ïðèâàòèçîâàíà,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-68-004-97-21.
82 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, ìàñèâ
“Ìåäèê-1", 6 ñîòîê, êàäàñòðîâèé
íîìåð, êîìóíiêàöi¿, çóïèíêà ïîðÿä.
Òîðã. Òåë.0-98-177-50-09.
100 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà,
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-98-726-27-71.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, íà
ïî÷àòêó, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
150
000
ãðí.
Ðàêîâå,
çà
êëàäîâèùåì, 12 ñîòîê, ðiâíà,
÷îðíîçåì, ïëîäîâi äåðåâà, º áóäêà.
Òåë.0-97-314-16-01.

159 000 ãðí. Ëåçíåâå,
7,75 ñîòîê, ðiâíà
äiëÿíêà, áëèçüêî äî
çóïèíêè, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
200 000 ãðí. Áóäiâåëüíèê ìàñèâ, çà
Êíèæêiâöÿìè, 9 ñîò., êóòîâà, ãàç,
ñâiòëî, êðèíèöÿ, âàãîí÷èê, óòåïëåíèé
öåãëîþ. Òåë.0-67-802-47-25.
216 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 11
ñîòîê,
ïîðÿä
ëiñ
òà
îçåðî.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.

270 000 ãðí. Äóáîâå,
äà÷íà äiëÿíêà 10 ñîòîê.
Òåë.0-97-508-72-04.
300 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé, äâi
ñóñiäíi çåìåëüíi äiëÿíêè ïî 6 ñîòîê,
155.000 ãðí., 145.000 ãðí., òîðã,
ìîæëèâèé îáìií. Òåë.0-68-350-22-41.

337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
459
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
âóë.Ãîíòè,79, äiëÿíêà 10 ñîòîê, ðiâíà,
íà âóëèöi º ìîæëèâiñòü ïðîâåäåííÿ
ãàçó òà åëåêòðèêè, ôàñàä äiëÿíêè 50
ì, º ìîæëèâiñòü áóäiâíèöòâà áóäèíêó,
ìiñöå íà ñàä àáî ãîðîä, º ñòðóìîê. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-933-65-69.
1 890 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ñòåëüìàõà,54, 4 äiëÿíêè ïî öiíi 1
(íà êîæíié äiëÿíöi êàäàñòðîâèé
íîìåð), çàãàëüíà ïëîùà 40 ñîòîê +
ãîðîä íà 20 ñîòîê, “âðåì’ÿíêà”,
òåõïàñïîðò, ïiäâåäåíå ñâiòëî, ïðîºêò
íà ãàç, ñàä, êðèíèöÿ, ñêëàä, òåðèòîðiÿ
îãîðîäæåíà ìåòàëîïðîôiëåì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-933-65-69.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

41 000 ãðí. Iâàíêiâöi, íîâèé ìàñèâ,
10
ñîòîê,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.
60 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, 10 ñîò.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-67-251-01-50.
65 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 12 ñîòîê,
ïiä
çàáóäîâó,
ñàäîê.
Òåë.0-67-928-11-54.
70 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10
ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðÿä ñòàâîê,
òîðã. Òåë.0-98-577-31-04.
85 000 ãðí. Âåòåðàí-2 (ìàñèâ), 8,5
ñîò., êîëîäÿçü, ñâiòëî. Òåë.:76-28-94,
067-283-59-20.
100 000 ãðí. Äóáîâå, 4,2 ñîòêè,
êàäàñòð, âñi äîêóìåíòè. Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè
îáìiíó
(àâòî
àáî
íåðóõîìiñòü),
+
ìîÿ
äîïëàòà.
Òåë.096-568-65-56.
110 000 ãðí. Ìðiÿ (ÒÎÂ), 10 ñîòîê,
ðiâíà.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-486-84-94.
124 000 ãðí. Ìàëèíè÷i, 8 êì âiä
ç-äó “Êàòiîí”, çåìåëüíà äiëÿíêà 21
ñîòêà, ïiä çàáóäîâó, º ìîæëèâiñòü
ïiäâåäåííÿ ñâiòëà, ãàçó i òåëåôîííèõ
êîìóíiêàöié, óñi äîêóìåíòè. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-292-43-74.
133 000 ãðí. Êîïèñòèíñüêå øîñå, 2
êì äî ìiñòà,10 ñîòîê, ãàðíå ìiñöå ïiä
áóäiâíèöòâî,
òîðã.
Òåðìiíîâî.
Òåë.:0-97-670-23-29, 0-68-344-88-93.
150 000 ãðí. Áóäiâåëüíèê (ìàñèâ),
âóë.Ïîëüîâà,8, 10 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-96-799-43-14.
159 600 ãðí. Àëìàçíèé (ìàñèâ),
çåìëÿ ïiä iíäèâiäóàëüíó çàáóäîâó, 12
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà, 25
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.

212 000 ãðí. Äåéãåíà
âóë., ç âèãëÿäîì íà
îçåðî, 7,5 ñîòîê,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.

291 500 ãðí. Ãðå÷àíè
äàëüíi, âóë.Ùàñëèâà,
10 ñîòîê, ïiä
áóäiâíèöòâî, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
293 700 ãðí. Êíèæêiâöi, äiëÿíêà
14,6 ñîòèõ, ïðèâàòèçîâàíà, ìiñüêà
ïðîïèñêà. Òåë.0-97-681-39-71.
360 000 ãðí. Öåíòð, îâî÷åâèé
ðèíîê, 60 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.0-68-411-36-38.
532 800 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, äâi
ñóìiæíi äiëÿíêè, ïî 15 ñîòîê,
ìiñöåâiñòü ðiâíà, ïîðÿä âæå âåäóòüñÿ
áóäiâíèöòâà. Òåë.0-97-902-63-18.
600 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì,
âóë.Þâiëåéíà,80,
5
ñîò.
Òåë.0-98-810-47-22.
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615
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
çóï."Åêîíîì", äiëÿíêà 17 ñîòîê,
ñâiòëî, ãàç, àñôàëüòîâàíèé ïiä’¿çä.
Òåë.0-97-681-39-71.
690 000 ãðí. Ðóæè÷íÿíñüêå (ÑÒ),
28 ñîòîê, áiëÿ ñòàâêà, ãàðíå ìiñöå,
åëåêòðèêà, âîäà òà ãàç, ïîðó÷ æèâóòü
ëþäè. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
810 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, ìàñèâ
“Ìîëîäiæíèé” (5 õâ. âiä êiíöåâî¿
Îçåðíî¿), êîìóíiêàöi¿ ïîðó÷, äiëÿíêà
ïðàâèëüíî¿
ôîðìè.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 296 000 ãðí. Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà äëÿ
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 30
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
5 400 ãðí./ñîòêà. Ðóæè÷íà,
Âiííèöüêà òðàñà, çåìëÿ ÎÑÃ, 2,9 ãà.
Ôàñàäíà äiëÿíêà. Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

Êâàðòèðè ïðîäàì
Áóäèíêè ïðîäàì

100 000 ãðí. Iâàíêiâöi, 5 êì âiä
ìiñòà, áóäèíîê. Òåë.0-97-394-75-89.
110 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi,
öåíòð,
ãëèíîáèòíèé,
ðåìîíò,
ïðèáóäîâè, ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî
âîäó,
45
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-97-488-10-90.
218 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ìåäïóíêò,
2ê., 30 êâ.ì, ãëèíîáèòíèé, 25 ñîòîê,
ðiâíà,
àêò,
ãàç,
ñâiòëî.
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

220 000 ãðí. Iâàíêiâöi,
ãëèíîáèòíèé, îáêëàäåíèé
öåãëîþ, ñ/â ó áóäèíêó,
ãàç, òåëåôîí, îïàëþºòüñÿ
äðîâàìè, 0,19 ãà, ñàä.
Òåë.0-67-777-96-84.
250 000 ãðí. Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé, êðèíèöÿ,
ãàç, îïàëåííÿ, 40 ñîòîê.
Òåë.0-98-404-90-73.
370
000
ãðí.
Îëåøèí,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 7 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, õëiâ öåãëÿíèé, 25 ñîòîê.
Òåë.0-97-044-01-36.
375 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Ëiñîâà âóë.,
110/-/12, ãàðíèé ñòàí, çðó÷íîñòi â
áóäèíêó.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé, îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç, âîäà, 20
ñîòîê ãîðîäó. Òåë.0-67-951-03-09.
450
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.
480 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, 86 êâ.ì,
ñàä, ãîðîä, 43 ñîòêè, êðèíèöÿ,
åëåêòðèêà, ãàç, âîäîãií, 3 êóá.ì
ñåïòèê. Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð
Îëåêñié.
480
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ãàðàæ, ëiòíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãðiá, êðèíèöÿ, ñàäîê,
25 ñîòîê. Òåë.0-67-953-21-80.
532 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ïî÷àòîê
ñåëà, ç äiëÿíêîþ 16 ñîòîê.
Òåë.0-67-769-50-26.
550
000
ãðí.
Îëåøèí,
øëàêîáåòîí/öåãëà, 74 êâ.ì, ãàç,
âîäà, ñ/â, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 2 ïîãðåáè,
15 ñîòîê. Òåë.0-95-666-53-23.
600 000 ãðí. Êàðïiâöi, æèòëîâèé,
ðåìîíò, 45 ñîòîê, ñàä, ãàðàæ,
êðèíèöÿ,
ïîãðiá,
âîäîïðîâiä.
Òåë.0-68-207-16-12.
600 000 ãðí. Îëåøèí, öåãëÿíèé,
ïðèáóäîâè, çåìëÿíèé ïîãðiá, 2
êðèíèöi, 25 ñîòîê, ïîðÿä çóïèíêà,
ìàãàçèí òà ði÷êà. Òåë.0-67-727-38-02.
1 026 000 ãðí. Äàâèäêiâöi, 206
êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, çåìëÿ, º
ñóñiäè, öåíòð ñåëà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 050 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
öåíòð, íîâèé, öåãëà, 125 êâ.ì, ãàðàæ,
6 ñîòîê, óñi êîìóíiêàöi¿, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-50-578-69-22.

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

Çäàì, çíiìó, êóïëþ

Êóïëþ áóäèíîê, íåäîðîãî, áiëÿ
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-541-33-57.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

110 500 ãðí. Þçií, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í, 2-êiìíàòíà êâàðòèðà, ãàç, ñâiòëî,
îïàëåííÿ, 47,7 êâ.ì, ñàíâóçîë, ãàðíèé
ñòàí. Òåë.0-96-443-10-63.

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

Áóäèíêè
ïðîäàì

5
000
ãðí.
Äîâãàëiâêà,
Áiëîãiðñüêèé
ð-í.
Òåë.0-97-861-90-88.
35 000 ãðí. Ìàíiâöi, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í, ãàç, âîäà, ãîðîä, ïðèáóäîâè.
Äåòàëüíiøå çà òåë.:0-98-056-72-67.
40 000 ãðí. Áiëü÷èí, Içÿñëàâñüêèé
ð-í, ðàêóøíÿê, æ/ñ, ãàç, ñâiòëî, âîäà,
40
ñîòîê,
÷îðíîçåì,
ñàä.
Òåë.0-68-639-84-58.

40
000
ãðí.
ßðîñëàâêà,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 35 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê. Òåë.0-68-039-08-69.
55 000 ãðí. Áåðåæàíêà, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé
+
äiëÿíêà
ïiä
çàáóäîâó,
ñàðàé,
ïîãðiá,
ñïîëó÷åííÿ àâòîáóñ òà åëåêòðè÷êà,
0,5 ãà. Òåë.0-96-534-95-52.
60
000
ãðí.
Ïàðõîìiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, óòåïëåíèé, ñâiòëî,
25 ñîòîê. Òåë.0-96-649-58-15.
75
000
ãðí.
Íàôòóëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãàçèôiêîâàíèé,
ãîñïïðèáóäîâè,
25
ñîòîê.
Òåë.0-68-639-43-07, ïiñëÿ 19.00.
80
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, ñàðàé, ãàç, âîäà,
ñâiòëî, 25 ñîòîê, 30 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî. Òåë.0-98-582-44-92.
100 000 ãðí. Âiéòiâöi, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, áóäèíîê, ãàç òà âîäà ïîðÿä,
ãîðîä, 20 ñîòîê. Òåë.067-476-54-05.
100 000 ãðí. Òåðåøiâöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, êîëîíêà â äâîði, ãàç, 75
ñîò., òîðã. Òåë.098-783-77-46.
120
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ñàêñàãàíñüêîãî,8, ó áóäèíêó
ìîæíà ïðîæèâàòè, 6 êiìíàò, âåðàíäà i
áàëêîí, öåíòðàëüíå âîäîïîñòà÷àííÿ ó
äâîði, º êàíàëiçàöiÿ âiä áóäèíêó, áåç
ãàçó (ïðîºêò íà ãàç º), 8 ñîòèõ çåìëi, º
ãîñïîäàðñüêå
ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-96-190-92-73.
120
000
ãðí.
Ïåòðàøiâêà,
Âiíüêîâåöüêèé
ð-í,
öåãëÿíèé,
ãîñïîäàðñüêi ñïîðóäè, 50 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-97-445-35-65.
125 000 ãðí. Êîðæiâöi, º ñïîëó÷åííÿ
àâòîáóñîì òà ïîòÿãîì, äiëÿíêà 35
ñîòîê, ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ñàä, ïîðÿä
ëiñ, ði÷êà.Òåë. 050-587-80-00.
125
000
ãðí.
Øàðêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ïîðÿä öåðêâà,
öåãëà, 5 êiìíàò, ëiòíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ,
ãîðîä. Òåë.0-98-328-14-15.
133
500
ãðí.
Ðåäâèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 27 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ïðîâåäåíèé ãàç,
îïàëþºòüñÿ ãàçîâèìè êîíâåêòîðàìè,
äðîâàìè ÷è âóãiëëÿì, 40 ñîòîê çåìëi,
º ñàðàé, ïîãðiá, ãîðîä áiëÿ áóäèíêó,
ñàä, ïîðÿä ði÷êà òà çóïèíêà
òðàíñïîðòó. Ãàðíå i çàòèøíå ìiñöå.
Òåë.:0-67-348-97-11, 0-68-362-23-01.
140 000 ãðí. Ñìîòðè÷, Äóíàºâåöüêèé
ð-í, öåíòð, 64 êâ.ì, 6 ñîòîê ãîðîäó,
ïiäâåäåíèé ãàç òà âîäà, ñàðàé,
êîíâåêòîðè, ñàä. Òåë.0-66-925-78-95.
150
000
ãðí.
Êóðàæèí,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 1,5 êì âiä
ð.Äíiñòåð, º ñàä 100 äåðåâ (7 ðîêiâ).
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.
165 000 ãðí. Âèùi Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ñàðàé,
ïîãðiá, ãàðàæ, 47 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíî, òîðã. Òåë.0-97-544-99-61.
175
000
ãðí.
Áàëàìóòiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 1-ïîâ., öåãëÿíèé,
ïiä äà÷ó, º ñâiòëî, ãàç ïîðÿä, 15 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-67-836-66-07.
176
000
ãðí.
Êàøòàíiâêà,
Êàì’ÿíåöüêèé ð-í, Áàêîòà, 73 êâ.ì,
àâòîíîìíå îïëàííÿ, ãîñïîäàñüêi
áóäiâëi, ë/ê, ñàðàæ, ãàðàæ ïiä áóñ,
ïîðó÷
ð.Äíiñòåð,
ñàä,
ñòàâîê.
Òåë.0-97-608-56-31.
190
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, âóë.Ëåíiíà,
öåãëà, æ/ñ, 3 ê., ë/ê, ñàðàé, 20
ñîòîê. Òåë.0-95-698-09-18.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.

200
000
ãðí.
Ïîäiëüñüêå,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé, ñàðàé êàì’ÿíèé, ïîãðiá,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, 60 ñîòîê ãîðîäó
(ãîðîä äî ñàìî¿ ði÷êè), àñôàëüòîâàíî
äî ñàìîãî áóäèíêó, ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-97-573-58-67.
230
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, âóë.Ïóøêiíà,
öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, îäíîïîâåðõîâèé,
5
êiìíàò,
40
ñîò.
çåìëi.
Òåë.0-67-905-51-07.
250
000
ãðí.
Ãîëîõâàñòè,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãàðíèé ñòàí,
ïðèâàòèçîâàíèé,
25
ñîò.
Òåë.0-98-476-80-65.
250
000
ãðí.
Íåìè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
öåíòðàëüíà
âóëèöÿ, ãëèíîáèòíèé, ïiä ïëèòêîþ,
ëiòíÿ êóõíÿ òà “âðåì’ÿíêà” öåãëÿíi,
êðèíèöÿ, ãàç, 35 ñîò., ïîðÿä ç
äiëÿíêîþ íåâåëèêà ði÷êà. Òîðã.
Òåë.0-97-218-82-66.
270 000 ãðí. Äóíà¿âöi, æèòëîâèé
áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî,
ïîðÿä ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-97-991-57-15.
280
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ëiòíÿ
êóõíÿ, 40 ñîò. ãîðîäó, çàãàëüíà
ïëîùà 60 ñîò., º ãàç, êðèíèöÿ.
Òåë.0-97-271-27-64.
280
000
ãðí.
Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 35
ñîòîê. Òåë.0-98-645-51-48.
330 000 ãðí. Ïèðîãiâöi, áóäèíîê,
85 êâ.ì, öåãëà, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí,
öåíòð ñåëà, ïîðó÷ øêîëà, ñàäîê,
ìàãàçèí. Òåë.0-68-033-97-16.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, óñi
çðó÷íîñòi,
ñâåðäëîâèíà,
ãàðàæ,
ãîñïáóäiâëi,
10
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-67-799-96-98.
350
000
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
70
êâ.ì,
öåãëÿíèé,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, 25 ñîòîê
çåìëi. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
532
000
ãðí.
Âîäè÷êè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 77
êâ.ì, 30 ñîòîê çåìëi, êîìóíiêàöi¿, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

625 000 ãðí. Ìàêiâ,
Äóíàºâåöüêèé ð-í,
1-ïîâåðõîâèé áóäèíîê,
ëiòíÿ êóõíÿ, ïîãðiá,
êðèíèöÿ, ãàç, ñâiòëî, 28
ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-67-490-24-42.
850
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
1-ïîâåðõîâèé,
öåãëÿíèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ãàç, âîäà â
áóäèíêó, òâåðäîïàëèâíèé êîòåë, 32
ñîòêè, âåëèêèé ãàðàæ (5õ10) òà ñàðàé
(6õ20),
ïðèáóäîâè,
òîðã.
Òåë.0-67-336-42-23.

810 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 80 êâ.ì,
65 ñîò. çåìëi, ðîäþ÷èé ñàä, ïîðÿä
ëiñ,
ìîæëèâèé
îáìií.
Òåë.0-68-018-25-08.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

70 000 ãðí. Òèðàíiâêà (ïîâîðîò), 6
ñîò., ïîðÿä ñâiòëî, âàãîí÷èê, ïëîäîâi
äåðåâà, òîðã. Òåë.:0-67-197-74-58,
64-41-94.

81 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
(êðóã), ãàðíå ìiñöå, 7
ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
120 000 ãðí. Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð
ñåëà, 20 ñîò., ãàç, ñâiòëî,
ïðèâàòèçîâàíà, òîðã.
Òåë.0-67-673-32-64.

Îôiñè
Ïðîäàì
Êàì’ÿíåöüêà,70, âñi
äîêóìåíòè, 60,5 êâ.ì,
1.750.000 ãðí. Àáî îáìií
íà 3-êiìíàòíó + Ä.
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-96-819-18-07.
Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêà, 1/1,
40 êâ.ì, 2-ãà ëiíiÿ.
Òåðìiíîâî. 416.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

160 000 ãðí. Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25
ñîò., ïðèâàòèçîâàíà,
êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò.
Òåë.0-98-037-58-72.
190 000 ãðí. Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà
ïîðÿä, 24 ñîò., ðiâíà,
äîêóìåíòè. Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-95-698-09-18.
300 000 ãðí. Íîâà
Óøèöÿ, äà÷à íåäàëåêî
âiä öåíòðó,
îäíîïîâåðõîâèé áóäèíîê,
5 êiìíàò, 80 êâ.ì, 14
ñîòîê, ñàäîê, êðèíèöÿ.
Òåë.067-383-56-28.
324
000
ãðí.
Ñàòàíiâ,
âóë.Iíäóñòðiàëüíà,28,
äiëÿíêà
10
ñîòîê. Òåë.0-50-376-28-25.

731 000 ãðí. Ìåäæèáiæ,
öåíòð, 42 ñîòêè,
äîêóìåíòè, ïiä
áóäiâíèöòâî.
Òåë.0-95-698-09-18.
3 800 000 ãðí. 1 êì âiä
ì.Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
äiëÿíêà 2,85 ãà, º
ïðèìiùåííÿ, æèòëîâèé
áóäèíîê, ïàêåò
äîêóìåíòiâ ÎÑÃ, îäèí
âëàñíèê.
Òåë.0-96-104-04-77.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Âiçüìó â îðåíäó çåìëþ
âiä 5 äî 10 ãà â
Õìåëüíèöüêié îáëàñòi,
äëÿ âèðîùóâàííÿ
ñiëüãîñïêóëüòóð.
Ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿ â
óñié îáëàñòi. Îïëàòà çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-101-29-32.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê
ãîðîäó, ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59,
0-68-589-37-58.
Êóïëþ áóäèíîê àáî
äiëÿíêó â ñìò Ìåäæèáiæ.
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Ìîæíà áåç äîêóìåíòiâ.
Òåë.0-95-698-09-18.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Êâàðòèðè
ïðîäàì

400
000
ãðí.
Çàêàðïàòñüêà
îáë.,
êâàðòèðà,
5-é
Òåë.0-98-334-09-13.

Áåðåãîâî,
1-êiìíàòíà
ïîâåðõ.

Áóäèíêè
ïðîäàì

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

Çäàì
Âèñòàâêà, 160 êâ.ì, îêðåìèé âõiä,
4 êàáiíåòè, ñ/â, ÿêiñíèé ðåìîíò,
13.000
ãðí.
Òåë.097-397-59-32.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Âîëîäèìèðñüêà, îôiñ 132 êâ.ì,
ìîæëèâî, ïiä øêîëó iíîçåìíèõ ìîâ.
Òåë.0-67-676-56-63.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çàâîä “Íèâà”,
1/3, 27 êâ.ì, ðåìîíò, äî çóïèíêè 1
õâ. 120 ãðí./êâ.ì Òåë.098-865-33-59.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çàâîä “Íèâà”,
1/3, 97 êâ.ì, îêðåìèé âõiä,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, ñèãíàëiçàöiÿ,
ïàðêîâêà.
120
ãðí./êâ.ì
Òåë.098-865-33-59. Ðiåëòîð Âàäèì.

Åëåêòðîíiêà, îôiñíèé
öåíòð, îêðåìå
ïðèìiùåííÿ, ôàñàä, 3-é
ïîâåðõ, 60 êâ.ì, îêðåìèé
âõiä, ïiä áiçíåñ òà iíøå.
Ðåìîíò, âñi êîìiíiêàöi¿,
ïàðêiíã, çðó÷íà
iíôðàñòðóêòóðà.
Òåë.:0-68-866-98-90,
78-33-22.
Çàði÷àíñüêà,
25-32 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
60 êâ.ì, îõîðîíà,
Iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.
Öåíòð, ïðèìiùåííÿ 20 êâ.ì ç
ìåáëÿìè ïiä îôiñ, 30 êâ.ì ïiä ñêëàä
òà 55 êâ.ì âiëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Òåë.0-98-173-73-30.

Öåíòð, îêðåìå
2-ïîâåðõîâå ïðèìiùåííÿ,
1250 êâ.ì àáî 650 êâ.ì,
óñi êîìóíiêàöi¿, ïàðêiíã,
öiëîäîáîâèé òðàôiê, ïiä
IT-îôiñè, êîâîðêiíã,
ãîòåëü.
Òåë.0-96-577-38-89.
Öåíòð, òîðãîâèé äiì
“ËÌ”, ìiíi-ìàðêåò,
îôiñè, ñêëàäè.
Òåë.0-98-946-53-08.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Çäàì
Ëüâiâñüêå
øîñå,27À,
Ïiâäåííî-Çàõiä, íàâïðîòè ðå÷îâîãî
ðèíêó, ïðèìiùåííÿ 50 êâ.ì òà 75 êâ.ì.
Òåë.0-67-376-70-37.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
íàâïðîòè
ïîëiêëiíiêè ¹2, ÷àñòèíà ìàãàçèíó.
Òåë.0-67-738-72-19.

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, 6 ðÿä, 14 ìiñöå
(ïåðøèé ðÿä íàïðàâî ïðè âõîäi íà
“Áàðòåð” ç âóë.Ãåîëîãiâ), òðè çàõîäè
íà ðÿä, îõàéíèé, ðiâíèé, çi çâàðåíèì
êàðêàñîì äëÿ ãàðíîãî îãëÿäó òîâàðó.
Ïðîâåäåíî îêðåìî ñâiòëî (ðîçåòêà,
ëi÷èëüíèê) 220 V, ñâiòëî i ççîâíi i
âñåðåäèíi êiîñêó. Òåë.0-98-802-28-52.
“Âàæiëü”, êîíòåéíåð, 18 êâ.ì,
15.000
ãðí.
Òåë.0-97-513-83-11,
Ìèðîñëàâ.

“Åâåðñëi”, öåíòðàëüíèé
ðÿä, êiîñê, ãàðíå ìiñöå.
Òåë.0-97-566-36-06.
Êiîñê, ðå÷îâèé ðèíîê, àëåÿ ìiæ
Ñòàðèì i Íîâèì ðèíêîì, ðÿä 37, ìiñöå
13. Òåë.0-68-674-73-74.

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

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

öåíòðàëüíîìó
ðèíêó.

Çäàì
(ðå÷îâèé ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êiîñê, ðÿä 3,
ìiñöå
14.
Àáî
ïðîäàì.
Òåë.0-67-380-96-76.

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
öåíòðàëüíèé ïðîõiä,
êiîñê êóòîâèé, ð.51, ì.16.
Òåë.0-67-382-00-84.
“Åâåðñëi”, êiîñê, ð."ª", ì.8. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-97-260-05-93.

“Çîëîòà àëåÿ”, ð.1,
êîíòåéíåð 44, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-98-540-50-04.
“Içiäà”, âåñiëüíèé ðÿä,
êîíòåéíåð ¹71. Òåë.:
0-67-685-57-57,
0-67-662-57-45.
“Ñîþç”,
êîíòåéíåð.
Òåë.0-97-180-85-60.
“ÑÓÌÑ”, êîíòåéíåð, öåíòðàëüíèé
ðÿä,
çà
àáîíïëàòó.
Òåë.0-97-180-85-60.

Íîâèé ðèíîê,
“Ïîäiëëÿ-2", êîíòåéíåð,
ð.9, ì.2, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-96-270-25-10.
Ðèíîê “Ïðèâîç”, ãàðíå ïðîõiäíå
ìiñöå, äîñòóïíà öiíà, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-98-037-27-64.

25

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Iíñòèòóòñüêà,14, êiîñêè â îðåíäó:
8 êâ.ì, 12 êâ.ì, 30 êâ.ì, 40 êâ.ì.
Òåë.0-96-362-49-08.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ
Çäàì

Âèñòàâêà, Êîñòåë, 20 êâ.ì, íà
òåðèòîði¿
àâòîìèéêè,
2.500
ãðí./ìiñÿöü. Òåë.0-96-770-36-47.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì

Õìåëüíèöüêèé, Âèñòàâêà, 60 êâ.ì.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Çäàì
Ìèðó ïðîñïåêò, ð-í êîñòüîëó,
ïàâiëüéîí 47 êâ.ì, ïiä ïåðóêàðíþ àáî
iíøå. Òåë.0-67-978-57-74.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

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

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì
40 êâ.ì,
ïðèìiùåííÿ ïiä ðiçíó
äiÿëüíiñòü (ãàðàæ,
ìàéñòåðíÿ, ïåêàðíÿ òà
iíøå), âiäìiííå ìiñöå.
282.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Çàãîòçåðíî,
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, 1000 êâ.ì,
êîìóíiêàöi¿, ïàðêiíã,
ïiä’¿çä, îõîðîíà, 2.900
ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-67-672-04-04.
Çàãîòçåðíî, Çàâîäñüêà,
100 êâ.ì, îãîðîäæåíà
òåðèòîðiÿ, âiäìiííå ìiñöå,
10 ñîòîê. 800.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Õìåëüíèöüêèé ðàéîí, ïðîäàæ
áàçè, 5000 êâ.ì, 8 ïðèìiùåíü â
ðîáî÷îìó ñòàíi, ñâiòëî, ãàç, âîäà,
àñôàëüò,
4
ãà
ó
âëàñíîñòi.
Òåë.097-397-59-32. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Çäàì
“7-é Êîíòèíåò”, 600 êâ.ì ïiä ñêëàä
àáî âèðîáíèöòâî, ïîòóæíiñòü äî 80
êÂò.
Ðiºëòîðàì
ïðîõàííÿ
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-50-578-69-22.
Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêi ïðèìiùåíí
ÿ: 100, 200, 600 òà 900 êâ.ì, ç ðàìïîþ
òà áåç, îõîðîíà, âiä 25 ãðí./êâ.ì.
Òåë.097-397-59-32. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Âèñòàâêà, ñêëàä 82 êâ.ì, îêðåìî
ñòîÿ÷à áóäiâëÿ, º ÿìà, 4.000 ãðí.
Òåë.097-397-59-32. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Ãðå÷àíè, 180 êâ.ì, ïiä
ñêëàä àáî ìàéñòåðíþ.
Òåë.0-67-383-88-29.

Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå
ïðèìiùåííÿ 250 êâ.ì, òà
iíøi ñêëàäñüêi, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-67-381-29-29.
Iíñòèòóòñüêà,
ïðèìiùåííÿ 225 êâ.ì,
ïiä øâåéíèé öåõ àáî
áóäü-ÿêèé iíøèé áiçíåñ.
Òåë.:0-67-790-45-98,
0-67-384-48-58.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷îñêëàäñüêå, ãàðíå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿, îõîðîíà, âiä
20 ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-67-672-04-04.
Ðèíîê “Ïàí Êàáëóê”,
âóë.Ãåîëîãiâ,2, ñêëàäè:
54 êâ.ì, 100 êâ.ì,
200 êâ.ì.
Òåë.:0-97-392-00-02,
66-44-33.
Ñêëàäè: 1000 êâ.ì,
550 êâ.ì, ïiä ãóðòîâó
òîðãiâëþ ïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè àáî ïiä
çáåðåæåííÿ, êðèòà ðàìïà,
îõîðîíà, òà ïðèëåãëà
òåðèòîðiÿ,
âóë.Øåâ÷åíêà,68.
Òåë.0-67-678-03-44.
Öåíòð, äâà ãàðàæi ïiä
ìàéñòåðíþ.
Òåë.0-67-377-15-75.
Øèíîìîíòàæ ç
îáëàäíàííÿì â îðåíäó,
5.000 ãðí.
Òåë.0-96-770-36-47.

Îáëàñòü, Óêðà¿íà,
çà êîðäîíîì
Ïðîäàì
Íîâà Óøèöÿ, öåíòð,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ
400 êâ.ì (öîêîëüíèé
ïîâåðõ + 1-é ïîâåðõ).
Òåë.0-68-149-76-82.
Ïèëèïêiâöi,
Íîâîóøèöüêèé ð-í,
öåíòð ñåëà, ìàãàçèí
“Îáîëîíü”, 2-ïîâåðõîâå
ïðèìiùåííÿ, 400 êâ.ì.
Òåë.0-67-383-56-28.

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

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Âàíòàæiâêè

Ëåãêîâi ïðîäàì

Ïðîäàì

Audi

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

Òðàêòîðè
Ïðîäàì

Ìiíi-òðàêòîð,
ñàìîðîáíèé,
65.000 ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
Ò-25À, 1992 ð.â., ãàðíèé ñòàí, íîâà
ãóìà, ñòàðòåð, àêóìóëÿòîð, 130.000
ãðí. Òåë.0-97-924-27-48.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

Daewoo
Äåó Ëàíîñ, 1,5, ãàç/áåíçèí,
“iäåàë”,
39.500
ãðí.
Òåë.0-96-934-56-82.
Ëàíîñ-ïiêàï, 2007 ð.â, 82.000
ãðí.,
àáî
çäàì
â
îðåíäó.
Òåë.0-98-505-69-61.

Volkswagen
Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, 26.000
ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
Ôîëüêñâàãåí
Êàääi,
ïàñàæèðñüêèé, 2010 ð.â., áiëèé,
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, 200.000 ãðí.
Òåë.0-96-199-95-90.
Ôîëüêñâàãåí Ïîëî, 2010 ð.â.,
1.6ÒÄI,
÷îðíèé,
185.000
ãðí.
Òåë.0-96-756-75-48.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-11113 (“ÎÊÀ”), 2004 ð.â.,
ãàðíèé
ñòàí,
ïiñëÿ
ðåìîíòó,
àêóìóëÿòîð, øèíè íîâi, 54.000
ãðí.Òåë.0-97-964-15-19.
ÂÀÇ-2101, 1971 ð.â., â ãàðíîìó
ñòàíi, 17.000 ãðí. Òåë.0-97-287-69-27,
Âiêòîð Iâàíîâè÷.
ÂÀÇ-2106, 1988 ð.â., íà õîäó,
áåæåâîãî êîëüîðó, ãàç/áåíçèí,
25.000
ãðí.,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-267-30-04.
ÂÀÇ-2109, 1988 ð.â., ÷åðâîíèé,
“âàðèòè”, ôàðáóâàòè íå ïîòðiáíî,
40.000 ãðí. Òåë.0-96-756-75-48.
ÂÀÇ-2109, ãàðíèé ñòàí, 61.400
ãðí., òîðã. Òåë.0-98-306-27-49.

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

ÃÀÇ-5312, àñåíiçàòîð, 62.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
ÇÌ-60,
21.000
ãðí.
Òåë.0-96-104-04-77.
Êîìáàéí
Êëàñìåðêàòîð-60,
300.000
ãðí.,
òîðã,
îáìií.
Òåë.0-98-700-73-66.

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

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

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

Ìîòîöèêë ßâà-635, ó âiäìiííîìó
ñòàíi, “íà õîäó”, íîâèé àêóìóëÿòîð,
9.500 ãðí. Òåë.0-67-382-72-30.

Ïðè÷åïè, òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ëåãêîâi êóïëþ

Àáî àâòî áóäü-ÿêèõ
Òåë.0-67-963-71-39.

ìàðîê.

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

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ
ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó
ñòàíi, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-98-483-32-32,
0-63-016-22-55.
Àâòîâèêóï. Êóïëþ âàøå àâòî
äîðîãî, äî 2016 ð.â., ìîæëèâî
íåðîçìèòíåíi. Òåë.0-68-780-11-23.
Áóäü-ÿêå
àâòî.
Òåë.0-68-138-22-27.
Âèêóï
àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

Àäðià, Íiäåðëàíäè, ó âiäìiííîìó
ñòàíi, õîëîäèëüíèê, ãàçîâà êîëîíêà,
áiîòóàëåò, íàìåò äëÿ êóõíi, 50.000
ãðí. Òåë.067-382-72-30.
IÔÀ, áîðòîâèé, ãàðíèé ñòàí, ç
äîêóìåíòàìè,
25.000
ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
Ïðè÷iï áîðòîâèé, áåç äîêóìåíòiâ,
13.300 ãðí. Òåë.0-68-016-33-03.
Ïðè÷iï äî ìîòîáëîêà, ñàìîñêèä
(ñiðèé), 1,0õ1,25 ì, ãàðíèé ñòàí, 4.500
ãðí., òîðã. Òåë.0-96-369-13-45.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

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

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i

Äëÿ ñåáå, â ãàðíîìó ñòàíi,
ìîæëèâî, íå “íà õîäó”, ðîçìèòíåíèé.
Íåäîðîãî. Òåë.0-98-259-86-08.

ÇIË-130, áàãàæíèê íà äàõ, íîâèé,
1.100 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ïðîäàì
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Ïåæî Ïàðòíåð, 2,0, ÊÏ, 3.000 ãðí.
Òåë.0-96-756-75-48.

Iíøi çàï÷àñòèíè

Äî 3 ò

Äî âàíòàæiâîê

Âiñü äëÿ ïðè÷åïà, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

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

ÃÀÇ-51, çàäíié ìiñò, ç ðåñîðàìè òà
ðàìîþ,
6.000
ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.

ÃÀÇ-53, êiëüöÿ ïîðøíåâi,
øèðîêi, âèðîáíèöòâî
ÑÐÑÐ, 3 êîìïëåêòè,
500 ãðí./êîìïëåêò.
Òåë.0-67-380-14-95.

Ôîðä Ìîíäåî, ñèäiííÿ, 2 øò., 600
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

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

äîìêðàò.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

Ãàç-53, ãóìà, íà 240, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ãóìà, íà 260, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÊàìÀÇ, ãóìà, íà 280, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ìåðñåäåñ Âiòî, äèñêè R-15, 250
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Øèíè 185/65/R14, 2 øò., äèñêè
4õ100,
R14,
1.600
ãðí./ïàðà.
Òåë.0-96-756-75-48.
Øèíè ëiòíi, 4 øò., 175õ70 R13, 450
ãðí./øò. Òåë.0-67-354-23-03.
Øèíè, ëiòíi, ãàðíèé ñòàí, 155/65,
R14, Ñiìïåðiò Ðàäiàë, 2 øò., 150
ãðí./øò. Òåë.0-97-137-20-80.

ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, ñòàí íîâîãî,
178.000 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË,
Ãàç,
Óðàë,
ðàäiàòîðè
îõîëîäæåííÿ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ, êîðçèíà ùåïëåííÿ,
íîâi, 1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ïàëèâíèé áàê, íà 170 ë,
íîâèé,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ
Ïðîäàì
Àêóìóëÿòîð, 100, 1.400 ãðí.,
àêóìóëÿòîð,
190,
2.500
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Áàëîíè, ëåãêi, ìåòàí, 9 øò., 500
ãðí./øò. Òåë.0-67-380-14-95.
Ãåíåðàòîð
äëÿ
àâòîáóñiâ,
âàíòàæíèõ àâòî “ÊÀÒÅÊ Ã2876",
14Â,
90À,
1.800
ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.
Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
äî
íàâàíòàæóâà÷à, 4.500 ãðí., äîìêðàò,
60 ò, 1.000 ãðí. Òåë.067-750-15-23.

Êóïëþ
Àêóìóëÿòîð äëÿ ë/à, 60-90 Ah, ó
ðîáî÷îìó ñòàíi. Òåë.0-96-410-75-75.

Iíøå

Íàñîñè
Ê-6,
Ê-4Ó2.
Òåë.067-750-15-23.
Ïðîäàì ñòóïèöi äî Ìîñêâè÷, 2
øò., 250 ãðí./øò. Òåë.0-67-242-37-74.

ÊàìÀÇ, ïàëèâíèé áàê,
1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÊàìÀÇ, ïàëèâíèé áàê, íà 170 ë,
íîâèé,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ïðîäàì òàëü, ðó÷íà (ëåáiäêà),
ïåðåñóâíà, âàíòàæîïiä’ºìíiñòü 3,2 ò,
íîâà, çi çáåðåæåííÿ, 3.200 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Êóïëþ

Íàñîñ, äîçàòîð äî òðàêòîðà Ò-25.
Òåë.0-96-199-95-90.
Ïiäøèïíèêè: 35-¿, 36-¿, 200-¿,
300-¿, 400-¿ ñåðié, 3182120, 697920.
Òåë.0-68-376-21-21.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî, øèíîìîíòàæ

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

Òþíiíã

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

ÊðÀÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ,
ÃÀÇ, Òðàêòîðè. Áóäü-ÿêi
çàï÷àñòèíè. Øâèäêèé
äîáið. Áåçêîøòîâíà
êîíñóëüòàöiÿ.
Òåëåôîíóéòå:
0-97-954-36-65.

Äî ëåãêîâèõ àâòî

Äî ñïåöòåõíiêè

ÂÀÇ-2106, äâèãóí, 6.000 ãðí.
Òåë.0-98-505-69-61.
Îïåëü Êàäåò, äâèãóí 1,6, äèçåëü, ç
êîðîáêîþ, ó ãàðíîìó ñòàíi, 12.200
ãðí. Òåë.0-68-013-54-20.

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

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ
ÂÀÇ-2107-2111, ïî çàï÷àñòèíàõ,
âiä 100 ãðí. 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.
Îïåëü
Ñiíàòîð,
ïî
ç/÷.
Òåë.0-67-300-56-50.
Ðåíî Ëàãóíà, 1998 ð.â., 2,0,
áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Ôiàò Äóêàòî, Ïåæî J5, Äæàìïåð,
Áîêñåð, ïî ç/÷. Òåë.0-67-381-11-31.
Ôîðä Ìîíäåî, 1998 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Ðåíî Ìàñòåð, 1,5 ò, 10 êóá.ì,
ìiñòî, îáëàñòü, Óêðà¿íà, âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ. Òåë.0-96-006-41-92.

Ôîëüêñâàãåí Ò-4,
âàíòàæîïàñàæèðñüêèé,
÷åêàº ïðîïîçèöié.
Òåë.0-96-790-78-01.

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

Âàíòàæíi òà êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ, 5 ò, 36
êóá.ì, içîòåðì.
Òåë.:0-67-763-16-67,
0-73-763-16-67.
ÇIË, ñàìîñêèä, 7 ò, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Äîñòàâêà ïiñêó, ùåáåíþ,
ðîç÷èíó,
âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-97-430-87-12.
ÊàìÀÇ
(ñàìîñêèä)
÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-67-377-19-94.
Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, áîðòîâèé,
2,20õ4,30,
÷åêàº
ïðîïîçèöié.
Òåë.0-67-729-54-60.

