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Хмельницький
хоче взяти кредит
на утеплення
декількох дитсадків
та однієї школи
Хмельницька міська рада планує отримати понад два
мільйони євро кредиту на проведення термомодернізації
п’яти місцевих дитсадків і однієї школи. Про це свідчить нещодавно опублікований проєкт рішення виконавчого комітету.
Згідно з його текстом, кредит заплановано взяти у Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Цього
разу обласний центр розраховує на 2 мільйони 300 тисяч
євро кредиту та 700 тисяч євро безповоротного гранту.
«Термін запозичення становитиме до семи років, з яких
24 місяці будуть пільговим періодом, під шість відсотків
річних. Погашатимуть цей кредит з міського бюджету щопівроку рівними частинами. Однак за будь-яку прострочену
оплату доведеться платити вісім відсотків річних понад процентну ставку», – йдеться у проєкті рішення виконкому.
Отримані кошти заплановано спрямувати на термомодернізацію п’яти дитсадків і однієї школи. Отож, у майбутньому на утеплення можуть розраховувати такі навчальні заклади:
• ДНЗ №8 «Малятко» на вулиці Володимирській, 70;
• ДНЗ №23 «Вогник» на вулиці Бажана, 2;
• ДНЗ №45 «Ялинка» на вулиці Вайсера, 50;
• ДНЗ №47 «Дзвіночок» на вулиці Степана Бандери, 20/2;
• ДНЗ №48 «Червона квіточка» на вулиці Чкалова, 18/1;
• СЗОШ №1 на вулиці Староміській, 2.
Однак наразі йдеться лише про намір взяти кредит. Якщо
за відповідне рішення проголосують члени виконкому, працівники департаменту освіти та науки й відділу енергоменеджменту повинні будуть подати розрахунки та обґрунтування необхідності проведення термомодернізації, а фінансове управління – провести підготовчу роботу. Далі
Хмельницький ще має отримати погодження Міністерства
фінансів України.

Чому в Хмельницькому хочуть
змінити тариф на воду
12 травня на комунальному підприємстві «Хмельницькводоканал» відбулися громадські обговорення щодо тарифів
на послуги з водопостачання та водовідведення на 2022 рік.
Як повідомляють у пресслужбі підприємства, вартість надання послуги може зрости з наступного року.
Наразі підприємство пропонує встановити наступні
тарифи:
• на централізоване водопостачання – 14 гривень 57 копійок за 1 кубометр (зараз 13 гривень 14 копійок);
• на централізоване водовідведення – 15 гривень за 1 кубометр (зараз 12 гривень 48 копійок).
Тарифи вказані з врахуванням ПДВ.
Директор комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун каже, що вказані цифри передали на
розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де їх
мають розглянути до кінця 2021 року. Керівник запевняє, що
раніше початку 2022 року тариф на водопостачання та водовідведення для хмельничан змінюватись не буде.

Чому відбувається здорожчання?
Черговий перегляд тарифів плановий і напряму залежить
від ситуації на ринку комунальних послуг, рівня мінімального
прожиткового мінімуму, опалення, вартості матеріалів та
іншого. Через зростання цих показників, у підприємства, відповідно, змінюються видатки.
«Щорічно на плановий рік встановлюються тарифи. Вони
можуть як збільшуватись, так і зменшуватись, залежно від
того, чи ростуть комунальні послуги, вартість палива, металу

Як сплачувати податок на квартири та
будинки й кого від нього звільняють?
В Україні діє відмінний від земельного податку податок на
нерухомість, тобто на будинки та квартири. Він має низку
особливостей. Наприклад, власники нерухомого майна нині
повинні сплачувати за площу, яка перевищує пільгову.
Одразу зазначимо, що інформація торкається суто фізичних
осіб, а не юридичних.
Питання сплати податку на нерухомість досить чітко прописано у Податковому кодексі України. Згідно з ним, цей збір
сплачується за минулий календарний рік за місцем розташування нерухомості. Ці кошти надходять до місцевого бюджету. Оподатковується лише житлова площа, здана в експлуатацію. Розраховує для населення належну до сплати
суму орган контролю, тобто представники Державної податкової служби.

Кому нараховують податок
на нерухомість?

Утеплення навчальних закладів –
це економія бюджетних коштів
Заступник міського голови Михайло Кривак розповів, що
Хмельницький вже декілька років співпрацює з НЕФКО.
Завдяки кредитним і грантовим коштам цієї міжнародної організації вдалося провести комплексну термомодернізацію
трьох дитсадків і двох шкіл.
«Утепленні заклади почали економити від 25-и до 40 відсотків тепла. Завдяки цьому щороку місто може менше витрачати бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, – пояснює Михайло Кривак. – Фактично кредит НЕФКО буде погашатися коштами, які були зекономлені внаслідок утеплення навчальних закладів».
Посадовець додав, що утеплення навчальних закладів
означає не лише економію бюджетних коштів, а й покращення умов для дітей.
Довідково. НЕФКО – це міжнародна фінансова організація, яку в 1990 році заснували уряди п’яти північноєвропейських країн: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.
Вона фінансує проєкти, спрямовані на покращення кліматичної ситуації. Зокрема, до таких проєктів належать заходи
з енергоефективності. Хмельницький розпочав співпрацювати з НЕФКО у 2017 році. Крім кредитів на термомодернізацію навчальних закладів, місто також залучало кошти
цієї організації на реконструкцію найбільших каналізаційних
насосних станцій комунального підприємства «Хмельницькводоканал».
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Стеж за актуальними новинами:

та іншого. Загалом є багато складових, аналізуючи які, прораховується тариф на наступний рік. Але і ці цифри упродовж
року будуть ще уточнюватись через коливання цін на ринку.
Наприклад зараз зберігається тенденція, коли вартість
електроенергії незмінна, а от метал зріс у 2,5 раза», – розповідає директор МКП «Хмельницьководоканал» Віталій
Кавун.
Додає, що наразі підприємство не має великих боргів, крім
поточних – по заробітній платі, податках, за матеріали. Водночас споживачі заборгували близько 40 мільйонів гривень
за водопостачання та водовідведення. У більшості це борги
від одного до трьох місяців, або від трьох до шести місяців.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Фактично під цей податок підпадають лише власники нерухомості. Однак вони мають платити за квадратні метри,
які перевищують пільгову площу. Цей податок нараховується також неповнолітнім дітям, які є власниками нерухомості. Але у такому разі за них сплачують їхні батьки або
опікуни.
Якщо ж нерухомість перебуває у спільній частковій власності, то кожен зі співвласників платить за належну йому
частку. Це ж стосується нерухомого майна, яке перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб і поділене між ними в
натурі. Якщо ж воно не поділене між ними, то платником податку є один з власників, визначений за згодою сторін, якщо
інше не встановлено у суді.

Пільгові площі, на які
не нараховується податок
Податок на нерухомість залежить не від кількості квартир
і житлових будинків, а від їхньої загальної площі. Відповідно
власник сплачує за кожний квадратний метр, який перевищує пільгову площу. Згідно з Податковим кодексом, для
квартир – це 60 квадратних метрів, а для житлових будинків –
120 квадратних метрів. Якщо ж у власності людини перебувають різні типи нерухомості, то базова площа для них становить 180 квадратних метрів.
Проте чинне законодавство дозволяє органам місцевого
самоврядування, тобто радам сільських, селищних і міських
громад, збільшувати розмір пільгових площ. Тому у деяких
містах для квартир цей показник можуть залишати на рівні
60 «квадратів», а в інших – не оподатковуватися 80 «квадратів». Також органи місцевого самоврядування можуть запроваджувати додаткові пільги для окремих категорій населення.
Приклад. Якщо ви маєте дві квартири у місті, де діє пільга
на 60 квадратних метрів, але їх загальна площа не перевищує цей показник, вам не нараховують податок. Однак,
якщо їх загальна площа становитиме 64 квадратні метри, то
вам потрібно сплачувати за зайві чотири «квадрати».
Про пільги, визначені у вашому населеному пункті, за-

звичай можна дізнатися на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування або Державної податкової служби
України. Однак іноді буде зручніше звернутися за консультацією на гарячу лінію територіального відділення податкової.

Як розраховується сума податку?
Розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної
заробітної плати, яка була встановлена на початку минулого
року. Оскільки нині людям слід платити за минулий календарний рік, то береться за основу «мінімалка» станом на
1 січня 2020-го. А саме – 4 723 гривні.
Розмір податку не може перевищувати 1,5 відсотка від
розміру мінімальної зарплати за кожен квадратний метр,
тобто не більше 70,85 гривні. За такими розрахунками
власнику нерухомості, пільгова площа якої перевищена на
чотири квадратні метри, доведеться сплатити 283, 40 гривні
податку. Однак така податкова ставка зазвичай є меншою.
На території кожної з громад її розмір встановлюють органи
місцевого самоврядування.

За яку площу нерухомості потрібно
платити «податок на розкіш»?
Для власників чи співвласників нерухомості, площа якої в
п’ять разів більша за встановлені пільги, змушені також заплатити так званий «податок на розкіш». Під його дію підпадають квартири, площа яких перевищує 300 квадратних
метрів, і будинки на понад 500 «квадратів». У такому випадку сума збору збільшується на 25 тисяч гривень за кожен
об’єкт нерухомості.

Про термін сплати податку і пеню за
його прострочення
Громадянам, які підпадають під такий податок, до 1 липня
мають надійти за місцем реєстрації податкові повідомленнярішення з розрахованою до сплати сумою. Від моменту його
отримання вказані кошти потрібно сплатити впродовж
60 календарних днів. У випадку прострочення цієї сплати на
30 календарних днів нараховується пеня у розмірі 10 відсотків податкового боргу, а на понад 30 днів пеня дорівнюватиме 20 відсоткам.
Якщо ж орган контролю вчасно або взагалі не надіслав
податкове повідомлення-рішення, у майбутньому податок
все одно доведеться сплатити. Однак у такому випадку
людину звільняють від сплати пені.
Проте експерти рекомендують, якщо ви знаєте, що підпадаєте під сплату податку на нерухомість, але не отримали
відповідного повідомлення-рішення, краще звернутися у територіальне відділення податкової служби. Таким чином ви
уникнете зайвих проблем і накопичення податкового боргу
за минулі роки.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Укрзалізниця запустить
через Хмельницький
щоденний потяг до моря
Укрзалізниця продовжує відкривати продаж квитків на
потяги, які щоденно курсуватимуть у напрямку моря. Цього
разу йдеться про залізничний транспорт, який їхатиме зі
Львова до Новоолексіївки Херсонської області та Бердянська Запорізької області. Сісти на цей потяг можна буде
й у Хмельницькому.
За інформацією пресслужби АТ «Укрзалізниця», продаж
квитків на щоденний потяг №86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ уже відкрито. Зі Львова він курсуватиме з 11 червня й відправлятиметься о 10:55 ранку. Наступної доби він прибуватиме у Новоолексіївку об 11:35
ранку й у Бердянськ о 13:00. У Хмельницькому цей потяг
зупинятиметься на п’ять хвилин о 15:02.
У зворотному напрямку цей залізничний транспорт почне
курсувати з 12 червня й відправлятиметься з Бердянська о
15:05, а з Новоолексіївки – о 15:40. У Львів він прибуватиме
наступної доби о 15:40. У Хмельницькому цей потяг зупинятиметься на п’ять хвилин об 11:40 ранку.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Обережно на дорозі: які права
та обов’язки мають пішоходи
Від початку року на території області під колеса автомобілів потрапили 34 пішоходи. Як повідомляють у пресслужбі
управління патрульної поліції у Хмельницькій області, під
час автопригод пішоходи отримали травми різного ступеня
важкості.
У патрульній поліції області кажуть, що нерідко автопригоди за участі пішохода можна було б уникнути, якби ці
учасники дорожнього руху самі не наражали себе на небезпеку й переходили дорогу лише у встановлених для
цього місцях. Виконувачка обов’язків старшого інспектора
пресслужби Управління патрульної поліції в Хмельницькій
області Роксолана Вавренюк розповідає, що з початку року
патрульні зупинили і оштрафували понад 700 таких порушників. Згідно зі статтею 127 «Порушення правил дорожнього
руху пішоходами» Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони сплатили штраф у розмірі 255 гривень.
До слова, штраф за це правопорушення у березні зріс у
п'ятеро, а до того становив 51 гривню.
Роксолана Вавренюк каже, що найчастіше пішоходи у
Хмельницькому порушують правила дорожнього руху й перетинають вулицю у невстановленому місці на вулиці Шевченка (зупинка «Міська лікарня»), проспекті Миру (зупинка
громадського транспорту «Темп»), вулиці Кам'янецькій
(«Либідь Плаза»).

видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки.
• У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У таких
місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної
частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності – на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли
це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху.
• Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних
засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують
оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності
транспортних засобів, що наближаються.
• Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, – на
узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.

Нагадаємо правила дорожнього руху,
яких мають дотримуватись пішоходи:
• Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах і
мопедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога
правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися
по ньому – по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
• Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи,
які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо, якщо їх
рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками
або узбіччями створює перешкоди для інших учасників руху,
можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд.
• За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються
узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч
руху транспортних засобів. Особи, які рухаються узбіччям
чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна,
ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів.
• У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості
пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку,
наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими
учасниками дорожнього руху.
• Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у
разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або
узбіч. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох
його напрямків, дозволяється переходити її під прямим
кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре

Стеж за актуальними новинами:

Пішоходам заборонено:

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому
числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід
дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і
більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де
встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це
не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за
винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.
У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної
пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим,
записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган
чи уповноважений підрозділ Національної поліції про
пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до
прибуття поліцейських.

Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також
регульованими переходами за наявності на те відповідного
сигналу регулювальника чи світлофора;
б) вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів створення
умов для забезпечення безпеки дорожнього руху.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК
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Платні парковки
у Хмельницькому
Хмельницький поступово рухається до запровадження
платного паркування. Воно діятиме у деяких частинах міста.
Де ж можуть бути перші платні парковки та як вони працюватимуть, запитали у заступника Хмельницького міського
голови Миколи Ваврищука.
За його словами, платні парковки у Хмельницькому працюватимуть виключно в автоматизованому режимі. Заплановано, що людина зможе сплатити таку послугу через термінал або мобільний додаток. Це дозволить виключити готівковий розрахунок, а відповідно – зловживання з боку відповідальних працівників.
Однак поки невідомо, якою саме буде ця автоматизована
система. Щоб визначитися з цим питанням, міська рада невдовзі має провести відповідний конкурс. Однак ймовірно, що
це будуть не паркомати.
«Один автоматизований паркомат коштує три-чотири
тисячі доларів. Тому окупність такого проєкту розтягується
на роки. Але уряд вже дозволив також використовувати для
парковок звичайні термінали, які приймають оплату комунальних послуг, – розповідає Микола Ваврищук. – Тому ми
проводимо конкурс, щоб визначити найбільш вигідну для
міста автоматизовану систему. Чи зрештою це будуть паркомати, чи термінали, зможемо побачити за результатами
конкурсу».

Які місця розглядають для
запровадження платного паркування?
За його словами, проведення відповідного конкурсу не
означає, що у місті одразу почне діяти платне паркування.
Спершу необхідно облаштувати відповідні місця автоматизованою системою. Крім того, його будуть запроваджувати
поступово. Наразі йде мова лише про дві частини Хмельницького.
«Поки що розглядаємо парковки, які раніше були
платними. Тобто біля авторинку (на вулиці Трудовій – авт.) та
біля речового ринку (на Львівському шосе – авт.)», – зазначив Микола Варищук.
Він додає, що, ґрунтуючись на отриманому досвіді, міська
влада розглядатиме й інші місця для запровадження
платних парковок. Не виключено, що це буде навіть центральна частина міста. Крім того, поки не визначена конкретна автоматизована система, ще зарано говорити про
точну вартість майбутньої послуги з паркування.

Хто контролюватиме платні парковки?
Заступник міського голови розповідає, що платні парковки
також неможливо запровадити поки буде відсутній контроль
за ними та й взагалі за тим, як у Хмельницькому припарковані автомобілі. За це відповідатиме інспекція з паркування. Її представники матимуть повноваження виписувати
штрафи для порушників. Але спершу вони будуть обмежуватися попередженнями.
«Наразі нам потрібно троє інспекторів: двоє працюватимуть на вулицях, а інший – займатиметься роботою з документами. Для початку такої кількості вистачатиме, адже як
мінімум перші два місяці інспектори з паркування взагалі не
виписуватимуть штрафів. Вони будуть займатися лише
роз’яснювальною роботою. Після проведення такої профілактичної роботи серед хмельницьких водіїв поступово
збільшуватимемо кількість інспекторів», – пояснив Микола
Ваврищук.
Також він зазначив, що ймовірно ці інспектори запрацюють у червні. Наразі вже завершився прийом документів
від кандидатів. Після проведення екзаменів, вони пройдуть
навчання у місті, де вже діє така інспекція. Також міська
рада ще має закупити для них форму та обладнання. Зокрема, інспектори матимуть нагрудні відеореєстратори та
планшети. За допомогою останнього інспектор робитиме
фотографію автомобіля та роздруковуватиме QR-код. А
водій, перейшовши за ним, зможе побачити, де саме він порушив правила парування.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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У Хмельницькому
облаштовують
три спеціальних
майданчики для
вигулу тварин
В обласному центрі досі не має повноцінного місця для
вигулу тварин. Минулого року почали облаштовувати першу
таку спеціальну територію у мікрорайоні Озерна. Як повідомила начальник відділу з благоустрою міста Тетяна Циб,
цьогоріч в місті має з'явитись ще дві. Де вони знаходитимуться та чим будуть обладнані, розповідаємо у матеріалі.

Відновлений майданчик у парку
Чекмана
У квітні комунальники та Нацгвардійці відновили майданчик для вигулу тварин, який до того був у не найкращому
стані, в парку Чекмана. Хоч він не огороджений парканом,
але територією уже можуть користуватись містяни разом із
улюбленцями.
Як повідомляють у комунальному підприємстві «Парки та
сквери», на території встановили фігури та снаряди для тренування собак: одно та двох метрові паркани, переривчастий
міст, бум, перелаз та сходинки. У планах територію огородити
високою сіткою та прокласти мережі для її освітлення.

Територія для тварин на Озерній
Торік почали облаштовувати майданчик для вигулу тварин
у мікрорайоні Озерна, поблизу місцевої водойми. Знаходиться він у куту, де перетин вулиць Бандери й Залізняка.
Територію майданчика поділили на три частини – дві вигульних і одна для дресирування. Усю ділянку огородили
парканом висотою до двох метрів, аби локація була безпечною і для пішоходів, і для тварин.
Як розповідає Тетяна Циб, наразі на об'єкті роботи на завершальному етапі й зовсім скоро місцеві мешканці зможуть
користуватись ним за призначенням. Підряднику залишилось встановити потрібне обладнання. Зробити це мають,
попередньо, наступного тижня. Зараз же там лише вирівняна і огороджена територія з трьома входами.
Згідно із даними порталу Рrozorro, займається облаштуванням майданчика на Озерній ФОП Олександр Жугда, який
зобов'язався провести роботи за 312 тисяч гривень. За ці
кошти підприємець мав розчистити територію майданчика
від коріння та чагарників, вирівняти, закупити та встановити
необхідне обладнання – зоокомплекси для екскрементів,
бар'єри, буми.

Новий майданчик для тварин у
мікрорайоні Дубове
Уже цього тижня в обласному центрі почнуть облаштовувати ще один, третій, спецмайданчик для тварин.
З'явиться він на вулиці Франка.
«Найближчим часом почнемо роботи у мікрорайоні
Дубове, на вулиці Франка. Локально територія знаходиться
поблизу НВК №2, напроти школи є стоянка і трохи зеленої
зони. Звісно, ділянка буде огороджена високим парканом», – розповіла Тетяна Циб.
Тендер на облаштування майданчика у Дубовому виграв
ФОП Юрій Шведа. Згідно із тендерною пропозицією, на території буде лавка для відпочинку, три бар'єри, тунель, бум,
колесо та два зоокомплекси.
За словами Тетяни Циб, у Дубовому майданчик для вигулу
тварин мають завершити ще цього року.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Стеж за актуальними новинами:

Хвороби серця не завжди
супроводжуються болем –
лікар-кардіолог
Серцево-судинні захворювання – лідери у структурі захворюваності та смертності в усьому світі. Й кожен з нас
бажає, щоб його серце працювало як годинник до самої старості. Проте часто уже у 35-40 років ми починаємо відчувати
головний біль, задишку, порушення ритму серця чи біль у
ділянці серця. Усе це може свідчити про те, що серцево-судинна система потребує особливого піклування. Про
фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань
розмовляємо із лікарем-кардіологом вищої категорії, заступником директора обласного серцево-судинного центру, доцентом факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Наталією
Щепіною.
– Наталіє Вадимівно, які перші «дзвіночки» того, що
з’явилися проблеми із серцем? Чи завжди людину турбує
біль?
– Симптоматика серцево-судинних захворювань може
бути доволі різноманітною. Це, насамперед, скарги на біль
за грудиною чи у ділянці серця, задишку, прискорене серцебиття, перебої в роботі серця, головний біль, запаморочення, загальну слабкість тощо. Тому при появі подібних
симптомів варто звернутися до лікаря. Проте далеко не
завжди ураження серця протікає із больовим синдромом.
Біль, як правило, притаманний для ішемічної хвороби серця,
зокрема для стенокардії напруги. Однак існують і так звані
безбольові форми ішемічної хвороби серця та навіть інфаркту міокарду, що найчастіше трапляються у людей із цукровим діабетом. Крім того, існує низка захворювань серця,
які не супроводжуються больовим синдромом, але прогресують, в результаті чого розвивається серцева недостатність та високий ризик раптової смерті. Тому при появі
будь-яких симптомів, які у вас викликають підозру, варто
обов’язково звернутися до лікаря, який визначиться з подальшою тактикою обстеження та лікування.
– Які чинники сприяють розвитку серцево-судинних захворювань?
– Результати чисельних досліджень свідчать, що поширеність серцево-судинних захворювань залежать від факторів
ризику. Їх умовно поділяють на модифіковані (ті, що підлягають корекції) та немодифіковані (ті, що не змінюються). До
немодифікованих факторів належать: чоловіча стать, вік,
обтяжена спадковість (ранній розвиток серцево-судинних
захворювань у родичів першої лінії), менопауза у жінок.
Серед модифікованих факторів ризику: артеріальна гіпертензія, куріння, дисліпідемія (хвороба системи кровообігу),
ожиріння, надмірне вживання алкоголю, гіподинамія, нераціональне харчування, хронічний стрес. Саме на модифіковані
фактори ризику ми можемо впливати задля профілактики
серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ, саме
профілактика, спрямована на зміну способу життя, є універсальною вакциною проти артеріальної гіпертензії, що дозволяє наполовину зменшити кількість нових випадків захворювань. Сучасні підходи до лікування та профілактики
серцево-судинних захворювань враховують усі фактори
ризику конкретної особи, на основі яких проводиться визначення індивідуального ризику виникнення серцево-судинної
хвороби. Це є вкрай важливим, оскільки багато людей мають
окремі слабко виражені фактори ризику, які в сукупності
можуть призвести до непередбачувано високих рівнів загального ризику серцево-судинних захворювань.
– Один з негативних впливів на серце – куріння. Зараз
багато хто замінює звичайні цигарки на електронні. Чи є
вони безпечнішими?
– Курити електронні сигарети шкідливо! Доведено, що
вони підвищують ризики хронічних обструктивних захворювань легень, раку легень та серцево-судинних захворювань, оскільки містять хімічні речовини – важкі метали та
канцерогени, гліцерин і пропіленгліколь. Окрім того, регулярне використання ароматизованих рідин, особливо солодких, також може створювати серйозні ризики для
здоров’я, адже багато з них – це подразники, що призводять
до запалення дихальних шляхів. Вони провокують розвиток
пухлин, роблять організм сприятливим до вірусних захворювань. В США Центр з контролю та профілактики захворювань та професійні асоціації радять відмовитися від куріння електронних цигарок. Багато штатів на законодавчому
рівні заборонили цей вид куріння. Натомість в Україні ринок
електронних цигарок не врегульований, і невідомо, якої
якості пристрої та рідини до них продають українському споживачеві. Часто вони навіть не мають сертифікатів відповідності. Рідини для електронних сигарет здебільшого не марковані належним чином, тому важко судити про те, що
входить до їхнього складу. Поширеність куріння електронних
сигарет серед українських підлітків викликає серйозне занепокоєння, адже фактично курить кожен п’ятий підліток.
– Що таке холестерин і чим він небезпечний?
– Холестерин – це жироподібна речовина, життєво необхідна людині. Він входить до складу оболонок (мембран)

усіх клітин організму. Багато холестерину містить нервова
тканина. Він є джерелом для утворення багатьох гормонів.
Основним джерелом холестерину служать тваринні жири.
Якщо вони в раціоні перевищують необхідну кількість, збільшується концентрація холестерину у крові, і він з необхідного для організму друга перетворюється на смертельного ворога.
– Що таке «хороший» і «поганий» холестерин?
– Не весь холестерин небезпечний. Часто говорять про
«хороший» і «поганий» холестерин. Як речовина він весь однаковий, просто перебуває у крові в різних сполуках з
іншими жировими та білковими речовинами, що називаються ліпопротеїдами. Одні з них – ліпопротеїди низької
щільності – можна назвати «поганими». Саме підвищений
рівень холестерину, що міститься в «поганих» ліпопротеїдах
низької щільності (ЛПНЩ), накопичується в атеросклеротичній бляшці, яка перекриває просвіт судини, та є причиною виникнення тромбів. Якщо такий процес відбувається
в серці, розвивається інфаркт міокарду, якщо в мозку – мозковий інсульт. Але у крові містяться й інші – «хороші» ліпідно-білкові комплекси. Їх називають ліпопротеїдами високої щільності (ЛПВЩ). Вони захоплюють і видаляють холестерин з місць його накопичення в стінці кровоносних
судин. «Очищаючи» судини від надлишку холестерину, ці
коплекси запобігають утворенню атеросклеротичних
бляшок. Чим вищим вміст у крові холестерину в «поганих»
комплексах і чим нижчий рівень холестерину в «хороших»
комплексах, тим швидше розвивається атеросклероз.
– Як знизити рівень «поганого» холестерину?
– Для цього намагайтеся змінити свій спосіб життя: більше
рухайтеся, відмовтеся від куріння, дотримуйтесь низькокалорійної дієти. А за призначенням лікаря приймайте лікарські засоби – статини, які дозволяють не лище вплинути
на рівень «шкідливого» холестерину, але й запобігти розвитку небезпечних серцево-судинних ускладнень.
– Як харчуватися, щоб серце і судини були здоровими?
– Основою всіх дієт, що сприяють зниженню холестерину,
є зменшення споживання жирів тваринного походження
(жирне м'ясо, субпродукти, вершкове масло, жирні молочні
продукти, жирні сорти сиру, здобна випічка тощо). Замініть
тваринні жири рослинними оліями: соняшниковою, оливковою, кукурудзяною, гарбузовою. У помірній кількості
можна вживати молочні продукти зі зниженим вмістом жиру,
нежирні сири (не більше 30% жирності), пісне м'ясо. Яйця
краще вживати у вареному вигляді і не більше двох на
тиждень. Частіше вводьте до раціону продукти зі зниженим
вмістом холестерину: хліб з борошна грубого помелу, каші,
макаронні вироби з твердів сортів пшениці, різні овочеві
страви та фрукти. З м'ясних продуктів слід віддати перевагу
курятині, індичатині, телятині. Причому з птиці до її приготування треба видаляти жир і шкіру. Рекомендується збільшити
споживання риби, особливо морської. Під час приготування
страв відварюйте, тушкуйте, запікайте, а от смажте лише
зрідка. За умови ретельного дотримання такої дієти можна
досягти зниження рівня холестерину у крові на 5-10 відсотків.
– Які фізичні вправи корисні для серця?
– Регулярна фізична активність сприяє зменшенню артеріального тиску, розвитку ускладнень після перенесеного
інфаркту міокарду. Йдеться про регулярне помірне аеробне
динамічне навантаження, до прикладу, ходьба, скандинавська ходьба, плавання, їзда на велосипеді. А ось статичні навантаження – боротьба, бокс, штанга – людям з серцево-судинними захворюваннями протипоказані.
https://ye.ua/
Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА
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Як стати цінним
співробітником і продати
себе дорого
Переповнений ринок праці змушує здобувачів постійно
вдосконалювати свої навички і нарощувати досвід. Але чи
тільки від них залежить цінність співробітника? Як роботодавці визначають цей показник?

Цінність співробітника:
з чого і як формується
Цінність будь-якого співробітника складається з двох чинників:
1. Професійні компетенції. За них відповідає рівень IQ і
навички, які людина отримала в даній професії і діяльності.
2. Так званий EQ, емоційний інтелект. Це вміння справлятися з труднощами на роботі, рівень стресостійкості, комунікативні навички та вміння створити якийсь комфортний
простір поруч із собою, щоб не заважати робочим процесам
всередині колективу.
Відповідно, роботодавці дивляться на кожного співробітника з огляду на ці дві складові. І не завжди професійні
компетенції є домінуючими.
У сучасному світі все більше робиться акцент на емоційний
інтелект, тому що він дає можливість людям бути включеними
і робити досягнення мети всередині команди більш успішним.

взагалі, як то кажуть, від ліхтаря, і якщо людина розуміє, що
у неї багатий досвід і класні компетенції в сукупності з хорошими особистісними якостями, то цього достатньо, щоб
почати заявляти про себе. Як мінімум, свого роботодавця,
щоб підвищити свою зарплату, а якщо цього не трапляється,
то поміняти місце роботи. Це теж нормально.
Показники ринку та особисті переваги кардинально не повинні відрізнятися. Є об'єктивні ринкові показники, а є
суб'єктивні. Об'єктивні, дійсно, залежать від середнього
рівня зарплати на певних позиціях. Суб'єктивні залежать від
особистих якостей людини, її здатності продавати себе як
експерта. Тут також є і адекватні цифри, і неадекватні.
Можна часто спостерігати, як молоді фахівці після вишу
приходять в компанії і претендують одразу на високу
зарплату, на маючи досвіду, практики, рекомендацій, хоча б
якогось невеликого стажу роботи. Це, звичайно, неправильно, і таким молодим співробітникам доводиться стикатися з реальністю. Один з варіантів – вони не знаходять
бажаної роботи з бажаною зарплатою і довгий час продовжують сидіти вдома за рахунок батьків. Хоча іноді деякі роботодавці готові «вирощувати» молодих фахівців і домовляються про стартову оплату з розкладом етапів її підвищення.

Ринкова вартість співробітника

Як визначити свою вартість
як співробітника?
Для будь-якого співробітника оптимально періодично,
хоча б раз в 2-3 роки, звірятися з ринковою вартістю, яку він
може мати, і дивитися, наскільки він в ринку або поза ним.
Перш за все, аналітики рекомендують регулярно оновлювати власне резюме. Обов'язково вказувати додаткову
освіту, навчання, які ви пройшли, компетенції, які ви опанували, і знання, які отримали в процесі роботи в компанії.
Порівняти своє резюме з сайтами вакансій, на яких претенденти та роботодавці розміщують свої резюме.
Якийсь внутрішній суб'єктивний стан, при якому людина
оцінює себе як професіонала. Цей показник може бути

Цінний, ініціативний і дійсно залучений співробітник
завжди може пробитися кар'єрними сходами і завжди може
швидко реалізуватися в компанії. Особливо в різних стартапах, вони взагалі тільки «за» персонал, який буде у них
працювати на перспективу зростання за ідею.
Так звана ринкова вартість співробітника – величина нестабільна. Взагалі ринок – досить змінна субстанція, так
само, як і в цілому розвиток бізнесу. Ринок безпосередньо
залежить від криз. А від стану ринку залежить дохід людини.
Тобто, якщо виникає криза в компанії і компанія відчуває матеріальні труднощі, то зрозуміло, що оплата знижується.
При цьому, якщо говорити про гнучкість компаній, то вони
здатні, припустимо, долати кризи й виходити на новий виток
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Не завжди професійні компетенції є домінуючими.
свого розвитку. Так само і з людиною. Бувають ситуації, коли
одні компанії не справляються і перестають платити або не
можуть дати можливості зростання всередині цієї організації, і людина не нарікає, не сидить, чекаючи, коли ж ці
складності пройдуть, а бере на себе ініціативу.
Наприклад, вона проявляє активну життєву позицію – допомагає компанії долати цю кризу, активно включаючись в усі її
процеси. Або ж шукає інші можливості реалізації своїх професійних компетенцій і, відповідно, отримання іншого доходу.

Як підвищити свою ринкову вартість?
Перша обов'язкова умова для фахівця, який бажає підвищення, – вкладатися в навчання. Причому не чекати цього
від свого роботодавця, а самому бути в проактивній позиції,
тобто шукати компанії, які будуть вдосконалювати його профільні навички, ходити на різні психологічні семінари та тренінги. Розвивати в собі не тільки IQ, але і EQ.
Наступний момент – чесна розмова зі своїм керівництвом. Це
те, що багато людей не беруть до уваги. Цей аспект з категорії
«а що, так можна було?» Тобто співробітники не підходять до
свого керівництва і не обговорюють способи підвищення своєї
зарплати, а частіше просто чекають, що їм запропонують.
Відкрите чесне ставлення з позиції «ти – ок, я – ок» дуже
круто працює, коли ми запитуємо зворотний зв'язок у свого
керівництва: що влаштовує, що не влаштовує, що варто покращити. І такий зворотний зв’язок допомагає поліпшити
себе в професійному й особистому плані.
https://hrliga.com/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Планування діяльності: як працювати ефективніше
Можна зробити й по-іншому. Можна розділити нотатник
чи календар на дві частини і зліва вписувати термінові завдання, а справа – додаткові, які можна виконати згодом,
коли термінові справи будуть зроблені. Подібний підхід
дисциплінує, і з часом ви зауважите, що планування діяльності перетворюється на автоматизований процес, який дозволяє раз в тиждень (чи в місяць) підбити певні підсумки,
окинути уважним поглядом те, що було зроблено, і спланувати приблизні дедлайни для майбутніх завдань.

Складні справи – на етапи

Можна розділити нотатник чи календар
на дві частини і зліва вписувати термінові завдання,
а справа – додаткові, які можна виконати згодом.
Багатозадачність надзвичайно затребувана в наш час.
Темп життя збільшився, тому значно виграє той, хто може
впоратися з декількома справами одночасно. Але часто
буває так, що та кількість справ, яку необачно взяли на
себе, перетворюється на велику гору невиконаних обіцянок
і кинутих на пів дорозі занять. То як працювати ефективніше
і встигати при цьому робити ще більше справ? Давайте
з’ясуємо це.

Відсутність стратегії

Візьміть собі за залізне правило: складні справи розбивати
на певні етапи. Так ви не тільки знімете ментальні бар’єри
перед важкими завданнями, бо декілька нескладних завдань
легше зробити за умовну одиницю часу, ніж за той самий час
робити складну за обсягом роботу. Складні завдання втомлюють і забирають чимало сил, тому навчіться дрібнити їх на
декілька етапів, за потреби розписуючи етапи на ще дрібніші
завдання. Метод маленьких кроків завжди виручає, коли доводиться планувати виконання складних робіт.
А як же онлайн-додатки для планування діяльності? Звичайно, можна скористатися численними мобільними та
комп’ютерними програмами для того, щоб планувати завдання і відстежувати їхнє виконання. Але робота з чистим
аркушем паперу, по якому скрипить ручка чи олівець, не йде
в жодне порівняння з онлайн-додатками. Втім – як кому.

Красиве оформлення записів –
чи потрібно?

Відсутність чіткої стратегії в плануванні означає, що працівник не може детально розпланувати свою діяльність на
тривалий час вперед. Тримати в умі робочі задачі – це таке
собі заняття, бо можна легко щось наплутати, упустити
важливу деталь чи просто забути. А якщо ви довіряєте свої
плани записнику, ви ніколи нічого не забудете. Насправді
записувати свої майбутні плани в нотатник і розробляти
шляхи їх досягнення – це й означає розробити ту саму стратегію, слідуючи якій щодня, ви зможете працювати значно
ефективніше.

Хтось любить багато уваги приділяти зовнішньому вигляду щоденних нотаток. Наприклад, активне використання
фломастерів та маркерів. Такі записи виглядають чудовим
взірцем того, що їхній власник – творча особистість, але чи
допомагає це в роботі? Звісно, якщо ви налаштовуєтеся
таким чином на роботу, то нічого страшного, що на художнє
оформлення нотаток згається декілька хвилин. Але якщо
ця тактика не працює, і ви лише відтягуєте час, щоб не
братися за роботу – тоді пристрасть до естетичного оформлення ділових записів варто обов’язково переглянути.

Як організувати нотатник?

Яких помилок уникнути при
плануванні щоденних завдань?

Як оптимально організувати записи в нотатнику – вирішувати вам. Наприклад, кожну сторінку можна приділяти
одному дню чи тижню, розписуючи важливі щоденні завдання більш детально (на що звернути увагу, з чого
почати), а другорядним завданням приділяти менше уваги.

Стеж за актуальними новинами:

Деякі типові помилки можуть відштовхнути вас від ведення детальних записів в органайзері. Давайте розглянемо кожну окремо.

Визначайте межу похибки
Кожен день розпланувати до хвилини не вдасться. Та й
не потрібно цього робити, бо ідеально дотриматися
кожної хвилини буде важко, а це в свою чергу змусить вас
нервувати й сумніватися у власних силах. А нащо піддавати себе зайвому стресу, правильно? Тому завжди
при детальному плануванні часу враховуйте наступне:
хоч не хоч, а іноді виникне авральна ситуація, або знадобиться додатковий відпочинок. Будьте готові виділити пів
години чи годину для таких ситуацій.
Не забігайте наперед
Навряд чи детальне планування справ на пів року наперед потрібно будь-кому, окрім чиновникам високого
рангу та гендиректорам корпорацій. Та й у них, безумовно, постійно відбуваються корекції в планах, бо так не
може бути, щоб довготривалі планування здійснювалися
з точністю до годин та днів. Але в таких людей є помічники
і секретарі, які зроблять всю необхідну корекцію з перепланування завдань, переносу зустрічей і нарад, а в нас
із вами немає всіх цих добрих людей. Тому найкраще рішення – це зосереджуватися на найближчому майбутньому, а довгострокові плани краще окреслювати дуже і
дуже приблизно.

Нереальність поставлених завдань
Детальне планування щоденних справ теж не повинно
перетворюватися в маніакальну погоню за нереальними
результатами. Це з часом призведе до вигорання, і сама
думка про планування діяльності викликатиме позиви
нудоти. Так, ми все ще люди, а не кіборги, а технології з
апґрейду розумової діяльності в найближче десятиліття
ще не будуть доступні.
Тому знаходьте той баланс і ритм, щоб виконувати
робочі завдання ефективно, але й не перепрацьовуватись. А якщо залишиться вільний час, завжди можна
виконати додаткові завдання.
Планування – це той елемент дисципліни, якого часто
не вистачає для того, щоб виробити певну стратегію дій і
дотримуватися її за будь-яких умов. Тільки так можна побороти хаос, щоб працювати все ефективніше та ефективніше.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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Якщо ви ловили себе на тому, що робота – це фактично
все, що поглинає ваш час і думки, то у вас можна діагностувати повну й тотальну залежність від роботи. І виявити це
значно легше, ніж побороти.

Залежність від роботи:
як виявити та побороти

Чому залежність від роботи – це
проблема?
Залежність від роботи, можливо, не найгірша залежність у
житті, бо можемо назвати значно гірші залежності, але трудоголізм теж несе в собі значну небезпеку. Проблема полягає в тому, що суттєво порушується баланс між особистим
і професійним життям, бо якщо навіть на вихідних ви думаєте про робочі питання, навіть коли перебуваєте в колі
сім’ї і все одно продовжуєте розмірковувати над робочими
проблемами, – погодьтеся, приємних новин тут небагато. В
Японії, наприклад, культ трудоголізму набрав настільки категоричних форм, що відомі випадки, як люди помирали від
виснаження роботою. Фанатично віддані своїй роботі працівники просто заганяли себе постійними дедлайнами, накручуючи рівень стресу і не даючи при цьому відпочити організму. Тому й не дивно, що при маніакальній любові до
праці Японія відома такими сумними випадками. Серце – це
всього лиш м’яз, і має свій поріг вразливості. І про це варто
пам’ятати, як тільки починаєте відчувати, що рівновага у
житті порушилась і баланс суттєво змістився в сторону
роботи.

Захоплення і одержимість:
в чому різниця?

Одержимість роботою означає, що всі інші аспекти життя знаходяться далеко позаду.

В чомусь захоплення і одержимість роботою схожі між
собою, бо і в одному, і в другому випадку хочеться чимало
часу приділяти роботі, постійно розвиватися і вдосконалюватися. Але є й суттєва відмінність – здорова пристрасть викликає зацікавлення до виконання робочих завдань, до бажання дізнаватися щось нове, але поряд з цим захоплення
не стає на заваді вашому відпочинку, не стає на заваді між
вами і вашою сім’єю. А одержимість завжди переростає в
щось більше, і одержимість роботою означає, що всі інші аспекти життя знаходяться далеко позаду. Для трудоголіків не
так рідний дім стає фортецею, як робота (а для когось і
посада) стає тим захисним муром, який надійно укриває від
кризових ситуацій. В такій броні, можливо, добре жити, але
за це доводиться розплачуватися втратою чутливості до
інших важливих речей у житті: сім’ї, відпочинку, цікавим хобі
і мандрівкам.

Спільні риси усіх трудоголіків
Всіх трудоголіків об’єднують декілька спільних рис. Які ж
вони?
• Люди, залежні від роботи, вдаються до роботи через
внутрішній тиск, а не зовнішні обставини;
• думки про роботу не полишають навіть в позаробочий
час (трудоголікам складно відпочити навіть під час заслуженої відпустки);
• такі співробітники працюють значно довше, ніж того вимагає відведений для роботи час, навіть попри небажані наслідки зі здоров’ям, погіршенням стосунків з іншими людьми.
Не лише важливо, як довго ви працюєте, а й важливо, як
ви ставитеся до виконання робочих обов’язків. Якщо внутрішня напруга не полишає вас навіть в святкові дні, і вам
так і хочеться зірватися від святкового столу й переміститися
в робочий кабінет, це вкрай тривожна ознака.

Як зрозуміти, що ви маєте
залежність від роботи?
Навіть хвороба не може змусити вас перепочити і набратися сил. Звернутися до лікаря і взяти лікарняний
означає для вас поразку і капітуляцію, а для трудоголіка це
неприпустима розкіш. Думки про роботу з’їдають навіть ваш
вільний час. Вам важко делегувати свої обов’язки іншим
членам команди. І не тому, що поруч немає відповідальних
працівників, яким можна доручити важливу частину роботи,
але ви й самі знаєте відповідь («ніхто не зробить краще за
мене»).

Особисте життя теж потерпає, бо звідки воно може
взятися і як може розвиватися в таких нестерпних для себе
умовах? Ви можете відчувати навіть фізіологічні прояви негативних наслідків, які несе трудоголізм, – біль у грудях і нестача повітря. Відчуття провини, коли ви постійно дорікаєте
собі, що зроблено небагато, що можна зробити значно
більше. По вечорах вам складно перемкнутися на режим
відпочинку.

Як подолати свою пристрасть до
трудоголізму?
Насправді це складна проблема, яка вимагає комплексних
рішень. По-перше, забудьте про те, що зміна роботи чи
навіть професії вирішить цю проблему. Ні, не вирішить. Подруге, налаштуйтеся на довгу тривалу роботу з собою, бо в
деяких моментах, можливо, доведеться «переламувати»
себе, щоб відстояти власну незалежність. І нехай слово «переламувати» не здається тут недоречним. Тому іноді доведеться просто перетерпіти бажання взяти ноутбук у руки,
щоб вкотре заховатися за роботою, мов за ширмою, від
реалій світу.

Визнати залежність – перший крок
до подолання залежності
Зізнайтесь собі нарешті. Ви ж знаєте правду, ви чудово
все розумієте. Просто волієте не помічати її, так? Маленьку
незручну правду, яку можна поставити в дальньому кутку
кімнати й згадувати за неї тільки тоді, коли випадково наткнулися на неї очима… Ми так любимо, коли інші говорять
нам правду, але так не любимо говорити її самі. Навіть
самим собі, наодинці перед дзеркалом, хоча, здавалося б,
що може бути простіше?
Ви повинні бути максимально чесними з собою і скласти
список речей, які втрачаєте, коли багато уваги приділяєте
своїй роботі. Попросіть друзів і рідних людей бути чесними з
вами, щоб вони розказали вам, як на них відображається
ваша звичка багато працювати. Але й ви будьте чесними з
ними; якщо пообіцяєте, що перестанете понаднормово працювати, значить, перестанете це робити, а не відкладатимете це рішення на «потім».

Дозуємо категоричність
А от що добре було б помістити в дальній куток кімнати і
забути про це до пори до часу, так це гасло «все або нічого».
Бо категоричність – це як закис азоту для двигуна спорткара.

Під час усього заїзду ним не скористаєшся, бо зіпсується
двигун, а от у важливих моментах перегонів ним варто скористатися. Так само і з категоричністю – «все або нічого»
потрібно тоді, коли ви ризикуєте і йдете ва-банк, або коли
потрібно зібрати сили в кулак і вкластися в дедлайн. Але
після виконаних проєктів – не встановлення нового дедлайну, а відпочинок. Спершу – відпочинок, і тільки потім, з
новими силами, ви беретеся за новий проєкт і, відповідно,
встановлюєте нову межу для нового проєкту.

Пам’ятайте про кращу версію себе
Існує набагато краща версія дорослої людини, ніж вічно
втомлена від комп’ютера і хронічного недосипання. Багато
людей нехтують вправами з психології, а даремно. Уявляйте
кращу версію себе – розслаблену та зосереджену на завданнях людину. Візуалізуйте той варіант, де робота приносить задоволення.

Без окреслення кордонів не обійтися
Ви повинні чітко означити межі між професійним і особистим життям. Це критично важливо, якщо працюєте віддалено. Що обов’язки, що розклад – чітко їх регламентуйте.
Знову ж таки, доведеться навчитися говорити «ні» тим
речам, які не вписуються в окреслені кордони.
Трудоголіку навіть в колі сім’ї розслабитися важко, бо він
думає про те, що ще годинку можна було приділити роботі, а
тоді вже відпочивати. Але годинка за годинкою, і ось уже ніч
на порозі, а з нею – сонна напівтома, коли така людина намагається не змикати очі і знову щось робити, робити,
робити… Порада тут наступна: схаменіться! От саме в такі
моменти варто згадати приказку: «Робота в ліс не втече».
Це ідеальний випадок, щоб проказати собі подумки цю
мантру і відкласти виконання робочих завдань до наступного дня.

Допомагають ритуали?
Скористайтеся ними!
Деяким людям – не всім, звичайно, це ще й від характеру
залежить – допомагають почати і завершити роботу певні
ритуали. Наприклад, чашка чаю сигналізуватиме, що ваш
робочий день розпочався. Та ж сама чашка чаю згодом сповістить вас, що робочі години спливли і можна переключитися на іншу діяльність: вийти на свіже повітря, підкріпитися чи пройтися до магазину. Це якщо ви працюєте віддалено. Якщо ж ви працюєте в офісі, придумайте на вечір
щось приємне, заради чого вам би хотілось залишити
роботу в офісі до завтра.

Час для себе
У вас щодня в списку щоденних завдань повинна бути
графа «Час для себе», а наприкінці дня навпроти цієї графи
повинна стояти галочка «виконано». В цей час ви повинні
приділяти увагу лише собі: своєму настрою, самопочуттю і
здоров’ю. Як ви використаєте відведені для себе хвилини,
це вже інше питання. Це можуть бути заняття спортом чи
оздоровчі прогулянки на природі. Але вирішувати вам, як
розпорядитися власним часом.
І нехай це завдання – стати менш залежним від роботи –
іноді потребує значних зусиль, але пам’ятайте, що результат
того вартує.
https://jobs.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Більше дивись
та читай на ye.ua
Стеж за актуальними новинами:

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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ÐÎÁÎÒÀ
Àâòîìèéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-116-03-30.
Áàðìåí, ïîìi÷íèê êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ
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íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-270-69-14.
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áàçà. Òåë.0-67-424-74-98.
Ìîíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-97-550-08-50.

Ïàêóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî, ð-í "Êàòiîíà".
Òåë.096-408-65-49.
Ïiöàéîëî çàïðîøóºòüñÿ ó êàôå íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó,
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-98-257-55-25.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ì'ÿñíèé âiääië, 3/3, ç/ï - 8.000 ãðí.,
Ãðå÷àíè áëèæíi. Òåë.0-97-909-52-55.

Ñèäiëêà çàïðîøóºòüñÿ
äëÿ æiíêè ïiñëÿ iíñóëüòó.
Ãðàôiê ïîäîáîâî (äîáà
÷åðåç òðè), ç/ï âèñîêà.
Ïîäðîáèöi çà
òåë.:0-97-953-77-64.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íà
ðîçïîøèâàëêó
äëÿ
ïîøèòòÿ
òðèêîòàæó. Ðîáîòà ïîîïåðàöiéíà, ð-í
"Êàòiîíà". Òåë.067-339-73-20.

Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà
çàïðîøóºòüñÿ íà â/î
ðîáîòó, ïîøèòòÿ æiíî÷îãî
òà ñïîðòèâíîãî îäÿãó,
ð-í ðàäiîçàâîäó.
Òåë.068-552-61-73.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, âèñîêà ç/ï,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,
ð-í çàâîäó "Íîâàòîð".
Òåë.0-98-475-32-66.

Êåðiâíèêè

Ôiíàíñè i îáëiê

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Àäìiíiñòðàòîð
ìàãàçèíó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïðîäóêòîâà
ãðóïà
òîâàðiâ.
Òåë.0-97-495-25-92.
Äèðåêòîð
ìàãàçèíó
ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.

Áóõãàëòåð ãîëîâíèé íà
ïiäïðèºìñòâî ç äîñâiäîì
ðîáîòè, çàãàëüíà ñèñòåìà,
ç ÏÄÂ.
Òåë.0-67-775-55-77.

Êåðiâíèê âèðîáíèöòâà
ìåòàëîîáðîáêè.
Òåë.:71-85-41,
0-67-275-52-05.

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

Ïîìi÷íèê äèðåêòîðà òà ãîëîâíîãî
áóõãàëòåðà
(òîðãiâëÿ
ìåáëåâîþ
ôóðíiòóðîþ òà êîìïëåêòóþ÷èìè),
çíàííÿ 1Ñ. Òåë.068-821-44-11.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóõãàëòåðà
Òåë.0-97-032-95-46.

ãîëîâíîãî.
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Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ, êîíäèòåðñüêi âèðîáè, êàâà, ïàðêîâà çîíà,
ïàðê iì.×åêìàíà, ç/ï 10.000-12.000
ãðí. Òåë.0-97-444-51-02.

ÑÒ²Ë ÇÍÀÕ²ÄÎÊ

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Çàãóáèâ

Çäàºòüñÿ êiìíàòà â ãóðòîæèòêó äëÿ
ìîëîäî¿ ñiì'¿ àáî äâîõ äiâ÷àò, 1.500
ãðí. + êîìóíàëüíi. Òåë.096-207-08-87.
Çäàì
ãàðàæ,
Îçåðíà,
âóë.Êàðìåëþêà, ìåòàëåâèé, îáøèòèé.
Òåë.0-67-975-29-47.

Âòðà÷åíèé
ïàêåò ç äîêóìåíòàìè
íà iì’ÿ Áîíäàðÿ Ë.
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà
âèíàãîðîäó.
Òåë.0-96-109-38-02.

Çäàì êiìíàòó, Çàãîòçåðíî,
17 êâ.ì, 2.000 ãðí.
Òåë.0-67-350-37-76.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

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

Íàòÿæíi ñòåëi, ãëÿíåöü,
ìàò, ñàòèí, ôîòîäðóê,
äîñòóïíi öiíè, çàìið i
êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíî. Òåë.
0-96-199-87-55, Ìèêîëà.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.

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

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ,
íà áóäü-ÿêié ñèñòåìi
îïîäàòêóâàííÿ (âiääàëåíà
ðîáîòà). Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.
Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, ÒÎÂ, ÏÏ çà
ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.
Áóõãàëòåðà. Âåäåííÿ þðèäè÷íèõ
îñiá òà ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü).
Äîñâiä,
ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.

Ïðàâî,
êîíñàëòèíã,
ñòðàõóâàííÿ

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

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

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

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

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

Ìèòòÿ
âiêîí,
ïðèáèðàííÿ
ïðèìiùåíü,
âèíåñåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-63-605-92-46.
Äîãëÿäàëüíèöÿ/íÿíÿ ç âåëèêèì
äîñâiäîì ðîáîòè. Ìåíå çâàòè Ñîôiÿ,
ÿ - ïîðÿäíà òà ÷åñíà, ïóíêòóàëüíà.
Òåëåôîíóéòå
çà
òåëåôîíîì:
0-97-480-06-30.

ÁIÇÍÅÑ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié òà ëèñò òàëîíiâ íà ïðàâî
îäåðæàííÿ
ïðî¿çíèõ
êâèòêiâ
çi
çíèæêîþ 50%, âèäàíi íà iì'ÿ Ìàäåðè
Îëåêñàíäðà Âiòàëiéîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.

Ñàíiòàðêà (ìîëîäøà
ñåñòðà) çàïðîøóºòüñÿ â
áàãàòîïðîôiëüíèé
ìåäè÷íèé çàêëàä.
Îôiöiéíî, ãàðíi óìîâè,
ãiäíà îïëàòà. Îáîâ’ÿçêè:
ïðèáèðàííÿ â ìåäè÷íîìó
öåíòði, ïðèáèðàííÿ â
ñòîìàòêàáiíåòi,
ñòåðèëiçàöiÿ iíñòðóìåíòiâ,
âèíåñåííÿ ñìiòòÿ.
Ä/ð áàæàíèé, àëå
íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ãðàôiê ïîçìiííèé.
Òåë.0-97-953-77-64.
Ôàðìàöåâò,
ïðîâiçîð
çàïðîøóþòüñÿ â öiëîäîáîâó àïòåêó
“Åêñïðåñ Àïòåêà”, ç/ï âiä 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-909-00-15.

Ïñèõîëîãè.
Ñîöiàëüíà,
âîëîíòåðñüêà
ñôåðè

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

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

IÍØÅ

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

Ìàñàæèñò çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó. Âèìîãè: äîñâiä ðîáîòè,
êîìóíiêàáåëüíiñòü. Òåë.098-795-69-04.

ÅÊÑÒÐÅÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Çàïðîøóþòüñÿ

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

Àðõiòåêòóðà,
áëàãîóñòðié
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âèêîíðîá (âèêîíàâåöü
ðîáiò) çàïðîøóºòüñÿ íà
áóäiâíèöòâî. Îïëàòà
ïðàöi äîãîâiðíà.
Çâåðòàòèñÿ çà
òåë.0-67-382-60-13.

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìåíåäæåð ç ïîñòà÷àííÿ
âòîðñèðîâèíè, ãðàôiê
ðîáîòè ïí-ñá, îôiöiéíå
ïðàöåâëàíòóâàííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-97-174-00-41.
Ïðèâàòíå ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ” çàïðîøóº íà ðîáîòó
îïåðàòîðà 1Ñ.
Òåë.0-67-383-87-78.

Øóêàºìî ìåíåäæåðà ç
ïðîäàæó ðåêëàìè àêòèâíó ëþäèíó, ÿêà
ïðàãíå âäîñêîíàëþâàòèñü
òà äîñÿãàòè ñâîº¿ ìåòè
ðàçîì ç êîìàíäîþ “ª”.
Îñíîâíi îáîâ’ÿçêè:
ïðîäàæ ðåêëàìè íà
iíòåðíåò-âèäàííÿõ
(áàíåðíà, òèçåðíà,
íàòèâíà ðåêëàìà,
ñïåöïðîºêòè òà iíøå) òà â
äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ
(òèæíåâi, ìiñÿ÷íi).
Ôîðìóâàííÿ ðåêëàìíèõ
ïîñëóã, öií, ïàêåòíèõ
ïðîïîçèöié. Óìîâè
ðîáîòè: îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
êîíêóðåíòíà çàðîáiòíà
ïëàòà (çà ðåçóëüòàòàìè
ñïiâáåñiäè); êîìôîðòíi
óìîâè ïðàöi. Äëÿ ðåçþìå:
hr@ye.ua Çàïèñ íà
ñïiâáåñiäó çà
òåë.0-67-776-39-26.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò
Çàïðîøóþòüñÿ
Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ
ïåðóêàðÿ-óí³âåðñàëà, %.
Ðàéîí Îçåðíà. Äåòàë³ çà
òåë. 098-940-89-40.
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Êóõàði ç ä/ð çàïðîøóþòüñÿ â ìàéñòåðíþ
íàïiâôàáðèêàòiâ, ãðàôiê
4/2, ç 8.00 äî 20.30,
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-98-773-39-18.

Îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
ó ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
ðåñòîðàí (öåíòð). Òåë.0-68-704-96-71,
Îëåíà.

Îôiöiàíòè, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-96-661-74-37.

Ïiöàéîëî òà ñóøèñò
çàïðîøóþòüñÿ â êîìàíäó
“Bulka market”, ãðàôiê
3/3. Íàâè÷êè ðîáîòè,
îõàéíiñòü.
Òåë.0-67-382-78-13.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ òà
ïðàöiâíèêè ó êàôå,
íàäàºòüñÿ æèòëî, ç/ï
ñòàáiëüíà.
Òåë.0-67-384-62-62.

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

ðîáîòó.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-785-94-93,
0-97-900-77-00.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Óïðàâëiíöi
çàïðîøóþòüñÿ
Êóõàð ïåðøèõ ñòðàâ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê ðîáîòè: 3/3,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-348-20-94.

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
áàð, Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà,42/1.
Òåë.0-67-382-22-20.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â áàð,
öåíòð ìiñòà. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì:
0-67-342-24-20.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Äåòàëi çà
òåë.0-97-163-37-84.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.
Êóõàð òà îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â áiëüÿðäíèé êëóá,
âóë.Êè¿âñüêà,4.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-925-54-27.
Êóõàð òà îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-563-28-36.
Êóõàð-êåáàáùèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó “ß ëþáëþ êåáàá”,
âèñîêà ç/ï, ìîëîäèé êîëåêòèâ.
Òåë.0-68-823-65-95.

Êóõàð, êóõàð-êîíäèòåð,
ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ñåçîííó
ðîáîòó íà ìîðå ó ïàíñiîíàò ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-382-38-00.*
Ïiöàéîëî-áàðèñòà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ïiöåðiþ-êàâ’ÿðíþ.
Òåë.:0-66-031-94-42,
0-68-075-87-26.

Òåõíîëîã, êîíäèòåð,
ïåêàð, ïðîäàâåöü,
ïiöàéîëà çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â
êàôå-ïåêàðíþ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãiäíà
ç/ï, õàð÷óâàííÿ çà
ðàõóíîê çàêëàäó,
ñîöiàëüíèé ïàêåò.
Òåë.0-97-353-74-69.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êàâ’ÿðíþ,
ïðèãîòóâàííÿ êàâè,
õîò-äîãiâ, ãàìáóðãåðiâ,
ïîâíà çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-67-381-83-19.
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó
ôiðìîâèõ ìàãàçèíiâ
Òåë.0-68-158-40-88.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ
Ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè,
ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.
Ïîñóäîìèéíèöÿïðèáèðàëüíèöÿ â êàôå,
Ïiâäåííî-Çàõiä, ïîâíà
çàéíÿòiñòü, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-98-257-55-25.
Ïîñóäîìèéíèöÿïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ â êàôå.
Òåë.0-68-049-82-70.
Ïîñóäîìèéíèöÿ,
ïðèáèðàëüíèöÿ, ïðà÷êà
çàïðîøóþòüñÿ íà ñåçîííó
ðîáîòó íà ìîðå ó
ïàíñiîíàò ñìò Çàëiçíèé
Ïîðò.
Òåë.0-67-382-38-00.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
êàôå “Îëèâêîâå” ïî ïðîñïåêòi
Ìèðó,102. Òåë.0-67-421-93-93.
Ïðèáèðàëüíèöÿ-ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ â ðåñòîðàí, òåðìiíîâî,
ãðàôiê ïîçìiííèé, ç 9.00 äî 22.00,
ñòàáiëüíà ç/ï, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó, ðîçâåçåííÿ ïiñëÿ ðîáîòè
äîäîìó. Òåë.0-68-310-33-33.

Áàðèñòà òà ñóøèñò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-945-31-44.

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

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

Ïðèáèðàëüíèöÿ,
ç
äîñâiäîì
ïðèáèðàííÿ
òà
âiäïîâiäàëüíèì
ñòàâëåííÿì äî ðîáîòè, â êàôå,
ïîçìiííî, 2/2, ð-í Ëåçíåâå, çóïèíêè
ïîðÿä. Òåë.0-67-384-61-86.

Îôiöiàíò òà êàñèð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
êàôå, ñ.Ïðàâäiâêà.
Òåë.0-96-948-33-70.
Îôiöiàíòè òà êóõàði
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-774-79-54.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïåêàði-òiñòîðîáè, ôîðìóâàííÿ òà
âèïiêàííÿ õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ.
Òåë.0-97-729-51-17.

Êîíäèòåð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ïåêàðíþ, ç
ä/ð, ç/ï âiä 11.000 ãðí.,
ãðàôiê: 4/2.
Òåë.0-67-676-80-63.

Ïðîäàâåöü ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
Îçåðíà.
Òåë.0-67-774-79-95.

Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
(ëàâàø), ìîæëèâî, áåç äîñâiäó,
íàâ÷àºìî, ç/ï - 6.000-18.000 ãðí.,
Öåíòð. Òåë.0-98-104-20-82.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-68-026-81-74.

Ïåêàði-òiñòîðîáè çàïðîøóþòüñÿ â ïåêàðíþ.
Òåë.0-98-074-74-94.

Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ
Àäìiíiñòðàòîð çàëó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò, ïîâíà
çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-97-064-56-28.
Àäìiíiñòðàòîð çàëó
çàïðîøóºòüñÿ, îôiöéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âiä 7.000 ãðí. ÒÖ
“Ìàíäàðèí Ïëàçà”.
Òåë.0-98-252-47-54.
Ìåíåäæåð
ç
îáîâ’ÿçêàìè
ïðîäàâöÿ, íà ïîñòiéíó ðîáîòó,áåç ø/ç
íà
êèëèìîâèé
ñêëàä.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.
Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ñ/ã òåõíiêè,
îôiöiéíî. Òåë.0-97-555-63-63.
Ìåíåäæåð ç ðîçäðiáíî-ãóðòîâî¿
òîðãiâëi ìàãàçèíó-ñêëàäó ÄÑÏ òà
ìåáëåâî¿
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-821-44-11.

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

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ”
çàïðîøóº ïðîäàâöÿ â ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí, ð-í Ðàêîâå. Òåë.067-383-87-78.

Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ ó ìàãàçèí
ñîëîäîùiâ, ç ä/ð, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ïîçìiííî,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-897-33-97.
Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â ïðîäìàãàçèí,
Ëåçíåâå-2, êiíöåâà
çóïèíêà ìàðøðóòó ¹54.
Òåë.:0-96-348-75-96,
0-96-211-04-18.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò.
Òåë.0-67-382-33-04.
Ïðîäàâåöü ó
êîâáàñíèé âiääië, ãðàôiê:
9:00-20:00,
òèæäåíü/òèæäåíü, ç/ï 3.000 ãðí./òèæäåíü,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-300-19-65.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
çàïðîøóºòüñÿ ó çâ’ÿçêó
ç âiäêðèòÿì íîâîãî
ìàãàçèíó ºâðîïåéñüêî¿
ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-67-381-57-56.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò,
êàñèð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-67-771-06-57.
Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ó
ãàñòðîíîìi÷íèé âiääië.
Òåë.0-67-263-95-70.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ìåðåæó
ñóïåðìàðêåòiâ “Áóëêà”,
ãðàôiê 4/4.
Òåë.0-67-382-78-13.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Ãðàôiê
ðîáîòè: 7/7, ç 7.00 äî 22.00, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï âiä 3.800
ãðí./òèæäåíü. Ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé:
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, â ðàéîíi çàâîäó
“Íîâàòîð” ( êîëèøíié “Ðàäiîçàâîä”).
Òåë.:0-96-600-00-21, 0-67-320-13-33.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Òåë.0-67-381-79-20.
Ïðîäàâöi ÷åñíi, ïîðÿäíi,
âiäïîâiäàëüíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ð-íè Òåìï, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-384-34-34.

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

Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäié
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî íà àâòîáóñíi ìàðøðóòè
(àâòîáóñ,
ìiêðîàâòîáóñ).
Òåë.0-67-350-77-20.
Âîäié ìàðøðóòíîãî òàêñi, âîäié íà
ôóðó (òåíò) çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
äîñâiä
îáîâ’ÿçêîâèé.
Òåë.0-97-952-44-54.

Âîäié íà ÃÀÇåëü, ó
ìåáëåâèé ñàëîí íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï âiä
6.000 ãðí.
Òåë.0-96-650-58-53.
Âîäié íà ìàðøðóòíå òàêñi ¹38 ïî
ìiñòó. Òåë.0-97-584-27-43.
Âîäié
íà
ìàðøðóòíå
òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.

Âîäié íà ìiñüêèé ìàðøðóò ¹29. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-978-72-11.

Ïðîäàâåöü â êiîñê ôàñò-ôóäó,
êàâè
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-98-941-20-27.
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê,
ïðîäàæ âèïi÷êè (õîäèòè ïî ðÿäàõ),
ãðàôiê: 7.00-13.00. Òåë.0-95-358-43-45.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, ç/ï
âiä 8.000 ãðí. Òåë.0-68-823-65-95.

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

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

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

Ïðîäàâåöü ó ìåáëåâèé
ñàëîí.
Êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âìiííÿ ïðàöþâàòè ç
êëiºíòîì, ç/ï âèñîêà, çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:068-044-54-59,
097-179-36-36.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ó ìàãàçèí
ìåáëåâî¿ ôóðíiòóðè òà ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ,
áàæàíî
ä/ð.
Òåë.0-68-821-44-11.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ïîâíà
çàéíÿòiñòü, áàæàííÿ
íàâ÷àòèñÿ, äèñöèïëiíà,
Ðóæè÷íà.
Òåë.0-67-380-77-70.
Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà
ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ìàãàçèí ç ïðîäàæó íàñiííÿ i çàñîáiâ
çàõèñòó ðîñëèí (ìîæëèâî, ïåíñiéíîãî
âiêó). Òåë.0-98-529-21-27.

Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê (âóë.Ãåîëîãiâ, ç ä/ð
íà ðèíêó
(ðîçäðiáíî-ãóðòîâà
òîðãiâëÿ âçóòòÿì).
Òåë.0-67-352-64-86.
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê (ãóðò,
ðîçäðiá), áàæàíî, äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-68-648-69-81.

Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê íà ïðîäàæ ðåìåíiâ.
Òåë.0-67-383-31-31.

Òðàíñïîðò
Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié ç âëàñíèì ëåãêîâèì
àâòî, äîñòàâêà ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-771-15-41.
Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-97-733-77-37.

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè
çàïðîøóþòüñÿ
â
àâòîáóñíèé ïàðê, çàðïëàòà âèñîêà.
Òåë.:0-67-380-96-76, 0-50-376-49-90.

Âîäié-åêñïåäèòîð äëÿ
ðîçâåçåííÿ õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ.
Òåë.0-97-876-70-15.

Âîäié, êàò."D", çàïðîøóºòüñÿ íà
ìàðøðóò
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-205-51-45.
Âîäié, êàò."D", íà ìiæîáëàñíèé
ìàðøðóò. Òåë.0-96-451-69-18.

Âîäié, êàò."Â", ó
ïðèâàòíó ïåêàðíþ,
ðîçâåçåííÿ õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ.
Òåë.097-177-80-70.
Âîäiÿ êàòåãîði¿ “D”
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ìiñüêèé ìàðøðóò.
Òåë.0-67-270-69-14.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè äëÿ
ìiæíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü
(òåíò), ªâðîïà, Àçiÿ.
Òåë.0-67-383-08-38.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè íà
ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ
íà ªâðîïó òà Àçiþ.
Òåë.0-67-384-19-40.
Âîäié êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Âîäié êàò."Å", çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-710-38-65.

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

Âîäié íà âàíòàæíå àâòî, ïî ìiñòó.
Òåë.0-68-121-70-37.
Âîäié êàò."ÑÅ" çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Íàïðÿìîê
ïåðåâåçåíü:
Óçáåêèñòàí, Ìîëäîâà, ç/ï - 12% âiä
ôðàõòó, + äîáîâi. Îáîâ’ÿçêîâî
çàêîðäîííèé
ïàñïîðò
òà
×IÏ.
Òåë.0-97-504-25-07.

Ïîìi÷íèê ôàðáóâàëüíèêà
àâòîìîáiëiâ ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-491-76-26.

Âîäié êàò."ÑÅ" çàïðîøóºòüñÿ, ÄÀÔ íàïiâïðè÷iï,
êîíòåéíåðîâîç, îôiöiéíî,
ç/ï âèñîêà, + äîáîâi.
Òåë.098-092-48-55.

Ïðàöiâíèê
íà
ïåðåíîñíèé
íàïëàâî÷íî-ðîçòî÷íèé êîìïëåêñ äëÿ
âiäíîâëåííÿ îòâîðiâ ïiä ïàëüöi òà
âòóëêè
íà
ñiëüãîñïòåõíiöi
òà
ñïåöòåõíiöi çàïðîøóº ÏÏ “Àãðî Ãðîó
Óêðà¿íà”. ×àñòi âiäðÿäæåííÿ, áàæàíî
äîñâiä çâàðþâàëüíèõ ðîáiò. Íàâ÷àííÿ
ðîáîòè íà âåðñòàòi ïåðøi äâà ìiñÿöi.
Òåë.0-67-107-00-77.

Âîäié íà çåðíîâîç ÄÀÔ,
ïî Óêðà¿íi, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ç/ï 15.000-25.000
ãðí. Òåë.0-97-720-57-94.

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

Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi òà
çà êîðäîíîì, êàò.:"Ñ" òà “Å”, ç ä/ð
ïîíàä 3 ðîêè. Òåë.0-67-564-85-46.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà âàíòàæíèé
àâòîñåðâiñ.
Òåë.0-67-383-11-14.

Âîäié, êàò."Å", íà ôóðó
ªâðî-5, ïî Óêðà¿íi, ç/ï
âiä 25.000 ãðí.
Òåë.0-67-794-13-78.

Øèíîìîíòàæíèê ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï ñòàâêà +%.
Òåë.0-68-428-59-01.

Âîäié, êàòåãîð¿¿ Â, Ñ, íà
ðîçâåçåííÿ òîâàðó.
Òåë.0-68-158-40-88.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Åêñêàâàòîð ÞÌÇ-6, 100.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-68-121-70-37.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié-ñëþñàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
íà
íàâàíòàæóâà÷.
Òåë.0-93-266-43-80.

Åêñêàâàòîðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-058-07-11.

Àâòîìèéíèêè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
äîñòîéíà ñâîº÷àñíà
îïëàòà,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,79/3.
Òåë.0-67-304-12-47.
Ïðàöiâíèêè ìèéêè çàïðîøóþòüñÿ
íà àâòîìèéêó. Òåë.0-67-337-24-86.

Êîìáàéíåð, ç ä/ð â
ñiëüãîñïòåõíiöi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-775-55-77.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Êðàíiâíèê íà àâòîêðàí. Âèìîãè:
äîñâiä ðîáîòè, íàÿâíiñòü ïîñâiä÷åííÿ.
Äåòàëi çà òåë.0-97-344-46-72.
Êðàíiâíèê
òà
ñòðîïàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ÒÎÂ “ÀÂ ìåòàë
ãðóï”. Òåë.0-67-440-75-86.

Ìàøèíiñòè êðàíà (êîçëîâîãî) ç ïîñâiä÷åííÿì
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

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

Àâòîñåðâiñ

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

Àâòîñëþñàð ç
îáñëóãîâóâàííÿ
âàíòàæíèõ àâòî ÄÀÔ
(õîäîâà ÷àñòèíà),
çðó÷íèé ãðàôiê, ç/ï 15.000-18.000 ãðí.
Òåë.0-67-958-45-01.

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

Áóäiâíèöòâî

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

Çâàðþâàëüíèê-ìàéñòåð ç
ôàðáóâàííÿ àâòîìîáiëiâ
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.0-97-177-80-70.
íà

Åëåêòðîìîíòåð çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî,
íàÿâíiñòü ïîñâiä÷åííÿ
(äèïëîì). Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Ïîìi÷íèê
åëåêòðîìîíòàæíèêà,
îïëàòà
400
ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-696-93-92.

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

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïiäñîáíèê, ïîìi÷íèê
ìàéñòðà, ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-96-692-55-73.

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

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðîìåõàíiê
ç
ëiôòiâ,
îáîâ’ÿçêè: òåõíi÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
ëiôòiâ, õîðîøèé êîëåêòèâ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ç/ï 10.000-15.000 ãðí., email budfal@gmail.com Òåë.0-96-199-46-06.

Ðîáiòíèê ïiäñîáíèé íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ñëþñàð (âåðñòàòíèê) íà
âèðîáíèöòâî, íàÿâíiñòü
ïîñâiä÷åííÿ (äèïëîì).
Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Ñëþñàð-ðåìîíòíèê ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Òîêàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó íà
ïiäïðèºìñòâî. Äîâiäêè çà òåëåôîíîì:
0-67-980-85-45.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

áðóêiâêó
ðîáîòó.

Ïðàöiâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
íà çàâîä ç âèãîòîâëåííÿ
áðóêiâêè.
Òåë.0-98-867-85-54, ç
8.00 äî 18.00.

Ïiäñîáíèêè íà âêëàäàííÿ
áðóêiâêè, ç/ï âiä 13.000
ãðí. Òåë.0-67-380-76-71.

Áðóêiâíèêè òà áåòîíÿði
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-682-07-98.

Ïiäñîáíèê
íà
çàïðîøóºòüñÿ
íà
Òåë.0-96-046-68-96.

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

Ïiäñîáíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ç/ï âiä
9.000 ãðí. Òåë.0-63-480-20-40.

Ðiçíîðîáî÷i
íà
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. Òåë.0-68-514-64-89.

Âèêîíðîá, ìàéñòåð
ñàíòåõíi÷íèõ ðîáiò.
Òåë.0-67-311-20-01.
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Ñòðîïàëüíèêè ç
ïîñâiä÷åííÿì
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Áðèãàäà çàïðîøóºòüñÿ
äëÿ âèêîíàííÿ
áóäiâåëüíî-îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-68-019-50-50.

Ïðàöiâíèêè íà âêëàäàííÿ áðóêiâêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, îïëàòà 500
ãðí./äåíü. Òåë.0-98-614-43-88.

Àâòîñëþñàð, ç/ï - 8.000-15.000
ãðí. Òåë.0-67-310-81-84.
Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ â àâòîìàéñòåðíþ, íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Äåòàëi çà òåëåôîíîì:
0-97-564-35-18.

Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
øèíîìîíòàæ. Òåë.0-97-494-64-02.

Àâòîìèéíèê ç äîñâiäîì
ðîáîòè, âèñîêà ç/ï,
ãíó÷êèé ãðàôiê.
Òåë.0-98-376-77-00.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÌÅÁË. ÂÈÐÎÁÍ.

Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
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.
Áðèãàäà áåòîíÿðiâ øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-281-53-51.
Áóäiâåëüíèêà,
áåòîíÿðà,
øòóêàòóðà,
çåìëåêîïà
àáî
ðiçíîðîáî÷îãî. Òåë.0-67-125-54-04.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âèïàëþâà÷i äåðåâíîãî
âóãiëëÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-96-748-92-49,
0-67-961-89-54.
Åëåêòðîìîíòåð (íàëàøòóâàëüíèê ÊÂïÀ)
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-158-40-88.

Çàâiäóâà÷ ñêëàäó ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.

Êîìïëåêòóâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä
ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿
(êîâáàñíi âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
Êîìïëåêòóâàëüíèê íà
ñêëàä, òåðìiíîâî,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 10.000 ãðí., êîìïàíiÿ
“Dnipro-M”.
Òåë.0-67-510-76-40.

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

Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó.
Òåë.0-68-976-84-23.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñíèõ
ìåáëiâ
çà
ñóìiñíèöòâîì
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìåáëåâîãî
òîðãîâîãî öåíòðó. Òåë.0-68-821-44-11.

Çáèðàëüíèê ìåáëiâ
(ñïåöiàëiñò ç
âèãîòîâëåííÿ
iíäèâiäóàëüíèõ êîðïóñíèõ
ìåáëiâ), âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.
Çáèðàëüíèê ìåáëiâ, ç
äîñâiäîì ðîáîòè, ç
âëàñíèì iíñòðóìåíòîì,
äðóæíèé êîëåêòèâ,
Ðóæè÷íà.
Òåë.0-67-380-77-70.
Ñòîëÿð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Äåòàëüíiøå çà
òåë.0-97-163-37-84.
Ñòîëÿð, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî, ç/ï âiä
12.000 ãðí. Òåë.0-68-112-75-36.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
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ØÂÅÉÍÅ ÂÈÐÎÁÍ., ÎÕÎÐÎÍÀ, ²ÍØÅ

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî
Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Òåõíîëîã çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó, äîñâiä
ðîáîòè, ÒÖ “Ðiêî”. Òåë.0-96-877-53-44.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í
“Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.
!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, íîâèé öåõ
(òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè â øâåéíèé
öåõ, òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîøèòòÿ ñïîðòèâíîãî
îäÿãó, Ðàêîâå.
Òåë.0-96-876-51-07.
!!! Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
ãàðíi óìîâè, îôiöiéíî, ç/ï
âèñîêà, Ãðå÷àíè (êiíöåâà
çóïèíêà òðîëåéáóñà).
Òåë.0-68-402-40-40.
!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, çàðïëàòà
âèñîêà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.068-045-63-46.
!!! Øâà÷êè ó íîâèé öåõ
(ñïîðòèâíi êîñòþìè
òðèêîòàæ, ñóêíi), íîâå
îáëàäíàííÿ, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, “Êàòiîí”.
Òåë.097-907-61-66.
Íàäîìíèöi
çàïðîøóþòüñÿ
äî
ñïiâïðàöi. Òðèêîòàæ äâîíèòêà (øîðòè,
øòàíè, êîôòè). Òåë.0-98-692-52-77.
Øâà÷êà ç äîñâiäîì ðîáîòè, àòåëüº
(ðåìîíò
îäÿãó),
öåíòð
ìiñòà.
Òåë.0-68-786-74-53.

Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê çàïðîøóþòüñÿ,
òåðìiíîâî, âèñîêà
çàðîáiòíà ïëàòà, ñá-íä âèõiäíi.
Òåë.0-67-874-43-71.
Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, ñòàáiëüíà
ðîáîòà, ð-í Åëåêòðîíiêè.
Òåë.:0-97-462-07-97,
0-97-481-78-49.
Øâà÷êè äîñâiä÷åíi çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
(Ðóæè÷íà),
ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-669-81-27.

Øâà÷êè ç äîñâiäîì
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ùîòèæíåâà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-98-311-08-08.
Øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ
äèòÿ÷îãî îäÿãó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøóâàííÿ.
Òåë.0-97-865-79-49.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, æiíî÷i ñóêíi. Òåë.0-67-261-70-11.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-671-19-48.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
øâåéíèé
öåõ,
ð-í
“Êàòiîíà”.
Òåë.0-67-608-26-97.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
øâåéíèé öåõ, ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-96-146-50-94.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, òðèêîòàæíi
âèðîáè, Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-96-166-38-69.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Íîâå îáëàäíàííÿ, ìàøèíêè-àâòîìàòè,
ìàñïîøèòòÿ, ð-í çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-98-686-70-33.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òðèêîòàæ (÷îëîâi÷èé àñîðòèìåíò), ð-í
ïðîñïåêò Ìèðó ìiæ “Òåìï” Àâòîâîêçàë
¹1. Òåë.0-98-692-52-77.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó øâåéíèé
öåõ íà ïîñòiéíó ðîáîòó, âèñîêà
çàðïëàòà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.067-710-55-38.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó. Òåë.0-98-097-19-76.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi ç
äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóþòüñÿ, ð-í
àâòîñòàíöi¿ ¹5.
Òåë.0-96-197-39-10.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ (ð-í Ñòàðèé
àåðîäðîì), ãàðíi óìîâè
ïðàöi, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-96-099-97-77.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî îäÿãó, äîñâiä ðîáîòè, ÒÖ
“Ðiêî”. Òåë.0-96-877-53-44.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ
ïîøèòòÿ ïiäëiòêîâîãî
îäÿãó, ùîòèæíåâà îïëàòà,
îôiöiéíà çàéíÿòiñòü, ð-í
ôiëàðìîíi¿ (ðå÷îâèé
ðèíîê). Òåë.
097-408-73-75.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ð-í “Àäâiñ”.
Òåë.0-98-812-54-89.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ ñóêîíü,
òðèêîòàæíèõ êîñòþìiâ,
îáëàäíàííÿ
ìàøèíêè-àâòîìàò,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.096-050-05-99.
Øâà÷êè íà ïiäïðèºìñòâî
ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
áàæàíî ç ä/ð, ÿêi ìîæóòü
øâèäêî, ÿêiñíî âèêîíóâàòè ðîáîòó, ìîæëèâå
íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: óâàæíiñòü, äèñöèïëiíîâàíiñòü,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè,
çàðîáëÿòè. Óìîâè:
5-äåííèé ðîáî÷èé
òèæäåíü, 8-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü,
ïîîïåðàöiéíà îïëàòà.
Òåë.:0-67-800-31-00,
0-96-800-31-00.
Øâà÷êè
òà
îâåðëîæíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ïðîñïåêò
Ìèðó. Òåë.0-67-998-98-52.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó,
Öåíòð. Òåë.0-97-664-37-03.

Øâà÷êè, áåç ä/ð, ïðàöiâíèêè, ð-í îáëàñíî¿ ëiêàðíi.
Òåë.0-67-383-46-00.
Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, àâòîâîêçàë
¹1. Òåë.0-97-808-90-02.

Ëèâàðíèêè-îïåðàòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç
ä/ð, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-67-262-62-56,
0-67-700-29-31.

Øâà÷êè, âèñîêà ç/ï,
ïîñòiéíà çàéíÿòiñòü,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-97-772-60-10.

Ðîçêðiéíèêè øêiðè òà
õóòðà íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.:0-96-571-79-26,
097-495-31-37, 78-40-01.

Øâà÷êà (çàãîòiâåëüíèê
âåðõó âçóòòÿ), ç äîñâiäîì
ðîáîòè çi øêiðîþ,
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ íà
âèðîáíèöòâî øêiðÿíîãî
âçóòòÿ. Ðîáîòà ïîñòiéíà,
îïëàòà â÷àñíà.
Òåë.0-68-709-96-91.

Øâà÷êó êâàëiôiêîâàíó çàïðîøóº
êîìïàíiÿ-âèðîáíèê
æiíî÷îãî
òà
äèòÿ÷îãî îäÿãó “STIMMA”. Ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà òà
ñòàáiëüíà ç/ï. Òåë.0-96-498-29-48.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà

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

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi
çàïðîøóþòüñÿ
Ïðàñóâàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ â ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-98-948-18-18.
Ïðàñóâàëüíèöÿ-ïàêóâàëüíèöÿ, ôóðíiòóðíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âóë.Çàâîäñüêà.
Òåë.:0-97-442-31-58,
0-67-947-10-33.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Ïîìi÷íèê àáî ïîìi÷íèöÿ
íà øâåéíå âèðîáíèöòâî,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-97-772-60-10.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê ïî øêiði, ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ.
Ðîáîòà ïîñòiéíà, îïëàòà
â÷àñíà.
Òåë.0-68-709-96-91.
Êîíòðîëåð ÿêîñòi íà âñiõ
åòàïàõ âèðîáíèöòâà
øêiðÿíîãî âçóòòÿ, ç â/î
(áàæàíî, ïðîôiëüíîþ),
ç/ï âèñîêà .
Òåë.0-67-352-64-86.

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

Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ñåçîííó ðîáîòó, íi÷íi
çìiíè, áåç ø/ç,
êîìóíiêàáåëüíi, ïîðÿäíi.
Òåë.0-97-726-20-30.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 550
ãðí./äîáà. Òåë.0-98-262-59-99, òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî 18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Cèäiëêà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-572-55-12, ïiñëÿ 18.00.
Äîìîðîáiòíèöÿ, 550 ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-909-52-55.
Æiíêà çàïðîøóºòüñÿ äëÿ äîïîìîãè
ïî ãîñïîäàðñòâó ëiòíié ëþäèíi,
ìîæëèâî, ç ïðîæèâàííÿì àáî ÿê
ïiäðîáiòîê. Òåë.0-68-173-53-17.
Ïîìi÷íèê
ïî
ãîñïîäàðñòâó.
Òåë.0-67-382-22-92.
Ñèäiëêà ïîðÿäíà, ÿêà ïðîæèâàº â
ð-íi Âèñòàâêà. Òåë.0-98-824-70-77.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó, öiëîäîáîâî, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-67-891-17-60.
Íÿíi
äëÿ
äèòèíè.
Äîñâiä.
Òåë.0-63-948-96-98.
Íÿíi øóêàþ ðîáîòó ïî Óêðà¿íi,
äîñâiä 16 ðîêiâ, ïåäàãîãi÷íà, ìóçè÷íà
òà õóäîæíÿ îñâiòè. Òåë.0-97-584-42-29.
Íÿíi, º ïåäàãîãi÷íà îñâiòà, äîãëÿä
çà
äèòèíîþ,
øóêàþ
ðîáîòó.
Òåë.0-95-678-12-38.
Ñèäiëêà, ç ä/ð, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-97-251-58-37.
Ñèäiëêè äëÿ õâîðî¿ ëþäèíè.
Òåë.0-63-948-96-98.

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

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

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi

Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàâãîñï, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ëiòíié
ñåçîí â ïàíñiîíàò,
Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-384-37-23.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â ìàãàçèí “Ìié Äiì”,
÷àñòêîâà
çàéíÿòiñòü.
Òåë.:0-93-466-04-03, 65-78-58.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ÖÓÌ, ìiíiìàëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-67-380-00-84.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿíà ðîáîòó â
àâòîöåíòð (Ëüâiâñüêå
øîñå). Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó,
â
îôiñ,
áåç
ø/ç.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.

Ïðèáèðàëüíèöÿ,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê 2/2, ç 8.00 äî
20.00, Ñiëiñòðà,
Âèñòàâêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.
Ïðèáèðàëüíèöÿ, îôiöiéíî, ãðàôiê:
ç 8.00 äî 29.00, Ñá-Íä - âèõiäíi, ç/ï 6.500
ãðí.,
Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-97-909-52-55.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê
åíåðãiéíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä öåíòðàëüíîãî
ïðîäðèíêó, ç/ï âiä 250 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-383-45-48.
Âàíòàæíèê íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
áåç ø/ç, íà êèëèìîâèé ñêëàä.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.

Âàíòàæíèê, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ïîâíà
çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-67-380-77-70.
Âàíòàæíèêè áåç ø/ç
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ
çàâàíòàæåííÿ äåðåâèíè,
íàäàºìî æèòëî,
õàð÷óâàííÿ, ç/ï 8.000-12.000 ãðí.,
ñò.Áîãäàíiâöi.
Òåë.0-67-275-67-58,
Ìèõàéëî.
Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-68-158-40-88.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà ñêëàä, äåííà òà íi÷íà çìiíè.
Òåë.:0-97-030-07-91, 0-98-779-10-11.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ãàðíi óìîâè ïðàöi, ãiäíà
ç/ï. Òåë.0-67-795-48-65.
Âàíòàæíèêè íà ãóðòiâíþ.
Ñïiâáåñiäà. Îïëàòà
ïîòèæíåâà.
Òåë.0-68-145-62-41.

ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ, ÒÅÕÍ²ÊÀ, ÌÅÁË²
Âàíòàæíèêè òà
ðiçíîðîáî÷i ó ïðèâàòíó
ïåêàðíþ.
Òåë.097-177-80-70.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîìi÷íèê
ïî
(ñàäiâíèê,
Òåë.0-67-382-22-92.

ãîñïîäàðñòâó
áäæîëÿð).

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

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèê ñêëàäó çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â ìàãàçèí “Ìié
Äiì”. Òåë.:0-93-466-04-03, 65-78-58.

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

Iíøi
ñïåöiàëiñòè

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

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

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

Ðîçêëåþâàëüíèê îãîëîøåíü çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ç/ï 2.000 ãðí. +
% ç îðåíäè ïðîäàæó.
Òåë.0-67-392-35-35, ÀÍ
Ëiãà-ÕÕI.

Ïðàöiâíèêè íà
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêi
ðîáîòè, ç/ï âiä
300 ãðí./äåíü. Æèòëîì
òà õàð÷óâàííÿì
çàáåçïå÷óºìî. Ðîáîòà
ïîñòiéíà. Êè¿âñüêà îáë.,
Áîðèñïiëüñüêèé ð-í,
ñ.Äóäàðêiâ.
Òåë.0-96-280-20-90,
Îëåêñàíäð.
Ðîáiòíèêè íà ìëèí,
âàæêà ðîáîòà, ç/ï
ùîòèæíåâà, æèòëî
íàäàºìî, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í. Òåë.0-96-494-40-61.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
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.
Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Iíòèì
íå
ïðîïîíóâàòè.
Òåë.0-98-979-45-17.
Øóêàþ ðîáîòó, ãðàôiê: Ïí-Ïò,
äiâ÷èíà, 20 ðîêiâ. Òåë.0-98-818-54-35.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

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

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Àêòèâíà ãðóïà õëîïöiâ âèêîíóº
áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó
ðîáîòó.
Òåë.:0-98-482-22-06, 0-96-350-12-73.
Àêòèâíi ëþäè øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó, øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-68-027-00-90.

Äåêiëüêà
âàêàíñié

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

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîëüùà, ñïåöiàëiñòè òà
ïðàöiâíèêè íà
âèðîáíèöòâî,
áóäiâíèöòâî. Îôîðìëÿºìî
ïîëüñüêó ðîáî÷ó âiçó,
ñòðàõóâàííÿ, áðîíþâàííÿ
êâèòêiâ. Âàêàíñi¿
áåçêîøòîâíi.
Êîíñóëüòàöiÿ çà
òåëåôîíîì: ç 10.00 äî
18.00 Ïí-Ïò, íà âàéáåð ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Íàêàç
Ìiíåêîíîìiêè ¹944-21
âiä 13.05.2021 ð.
Òåë.0-67-389-83-50.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì
Ìàøèíêè øâåéíi: “Typiñal”, “TYPE
GC6710",
âèêîðèñòîâóâàëèñÿ
íà
ìàëîìó øâåéíîìó âèðîáíèöòâi, â
ãàðíîìó
ñòàíi,
ðåãóëÿðíî
îáñëóãîâóâàëèñü, º â íàÿâíîñòi 10
øòóê, 3.500 ãðí., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-385-18-02.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Êóïëþ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

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

Êóðñè, øêîëè,
iíøå

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

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè

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

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Êóïëþ

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

Àíòèêâàðiàò
Ïðîäàì
òà

Äðàéâ
Ïðîäàì
Âåëîñèïåä, ðó÷íi ãàëüìà, ãàðíèé
ñòàí, 1.000 ãðí. Òåë.0-96-588-84-86.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

ÑÐÑÐ.

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

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Ðóøíèöÿ IÆ-18Å, 12 êàëiáð, â
ãàðíîìó ñòàíi, 5.500 ãðí. Äîçâië ¹110
âiä 01.06.2000 ð., âèäàíèé Õìåëüíèöüêèì ÓÌÂÑ. Òåë.0-68-059-07-75.
×îâåí, ÏÂÕ-310, 2020 ð.â., 8.500
ãðí., äâèãóí äî ÷îâíà “Ìåðêóði 5ÌÍ”,
2020
ð.â.,
28.500
ãðí.
Òåë.0-97-112-78-09.

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.

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

Õîëîäèëüíèê
“Äîíáàñ-10",
1,40õ0,5õ0,6, 1.250 ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

Ïðîäàì
Àíòåíà 4G “LTE MIMO”, ïàíåëüíà
R-Net “Êâàäðàò”, ïîñèëåííÿì 2x15 dBi
(1700-2700 ÌÃö), 15 dBi Ìîäåì
“HUAWEI”, àâòîíîìíèé 4G USB-ìîäåì
ç Wi-Fi, ìîäóëåì 2.4 ÃÃö, âáóäîâàíèé
Wi-Fi ìîäóëü (ðàäióñ äi¿ äî 10 ì,
îäíî÷àñíå ïiäiìêíåííÿ äî 10 ïðèñòðî¿â),
1.500 ãðí. Òåë.096-377-37-92.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I

Êîëîíêè, áîéëåðè

Âií

Ïðèâàáëèâèé
ïîçíàéîìèòüñÿ
Òåë.0-63-813-28-22.

ç

õìåëüíè÷àíèí
æiíêîþ.

Âîíà

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

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

63/177/76. Ñàìîòíiñòü - íå
ïîäàðóíîê äîëi, à âàæêà îáñòàâèíà.
Ëþäè ñòâîðåíi òàêèìè, ùîá æèòè â
ïàði. ßêùî çíàéäóòüñÿ ñïiëüíi iíòåðåñè
- æèòòÿ âëàøòóºìî íà êðàùå.
Òåë.0-96-477-44-95.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ âiä 50 ð.,
äëÿ
ñòâîðåííÿ
ñiì’¿.
Òåë.0-97-430-80-93.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç æiíêîþ äî 40
ðîêiâ, äëÿ ñïiëüíîãî ïðîæèâàííÿ ó
2-êiìíàòíié
êâàðòèði.
Òåë.0-98-356-16-75.
×îëîâiê, 59/165, ïîçíàéîìëþñÿ ç
æiíêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-97-320-98-74.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà,
àíiìàòîðè, âåäó÷i

Àíiìàòîðè. Ïðîâåäåííÿ âèïóñêíèõ.
Øêîëè. Ñàäî÷êè. Ðîçâàãè. Ðîñòîâi
ëÿëüêè, ìèëüíi áóáüáàøêè, àêâàãðèì.
Òåë.0-98-601-77-11.
Ìóçèêà, æèâèé âîêàë ïîïóëÿðíèõ
ìåëîäié, ñâîÿ àïàðàòóðà, òðàíñïîðò,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.:0-98-974-10-30,
0-96-153-64-83.

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

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

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

Ïèëîñîñè
Ïðîäàì

“Zelmer AQUAWELT
Plus”, á/â, âiäìiííèé
ñòàí, 1.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-516-12-95.

Êîëîíêà “Òåðìåò”, íàïiâàâòîìàò,
2.500 ãðí. Òåë.0-97-397-59-36.
Êîòåë “Äàíêî-25", ïiäëîãîâèé,
âiäìiííèé ñòàí, 2.500 ãðí. Àáî îáìií.
Òåë.0-97-397-59-36.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ
Òîâàðè äëÿ
âàííî¿, ñàíâóçëà
Ïðîäàì
Êàáiíà äóøîâà “Dåvit”, Iòàëiÿ,
90õ90, ñêëî ïðîçîðå, õðîì, íîâà,
12.000 ãðí. Òåë.0-98-515-53-64.

ÌÅÁËI
Êóõíi

Ïðîäàì

Øëþáíi âiä æiíîê

Æiíêà
49
ð.,
ñèìïàòè÷íà,
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâiêîì áåç ø/ç,
äëÿ ñòâîðåííÿ ñiìåéíîãî çàòèøêó.
Òåë.0-98-637-18-17.

ó

Ïðîäàì

“Äåíêi”, 53 ñì, â êîìïëåêòi ç
òþíåðîì, á/â, âiäìiííèé ñòàí, 550 ãðí.
Òåë.0-98-096-64-15.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, ïëîñêèé, 400 ãðí.,
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, íà êóõíþ, 350
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
Òåëåâiçîð, 2 øò., ðîáî÷i, ãàðíèé
ñòàí, ç ïëîñêèì åêðàíîì - 400 ãðí.,
äðóãèé - 300 ãðí. Òåë.:65-14-24,
0-98-592-91-13.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè
Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ïåðèôåðiÿ,
ìåðåæåâå
îáëàäíàííÿ

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

Êóïëþ
Êîìï’þòåð á/â. Òåë.097-125-26-35.
Íîóòáóê, á/â. Òåë.0-97-125-26-35.

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

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

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ

Ìîíiòîð “LG L1900R-BF 19", áåç
äåôåêòiâ, ìàòðèöÿ 4 ìñ, îáèäâà êàáåëi
â êîìïëåêòi. Òåë.0-97-125-26-35.
Íîóòáóê
“LENOVO
X200
12.1"/Core
2
Duo
P8600/4Gb
DDR2/160Gb
HDD,
1.700.ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Òóðèçì,
âiäïî÷èíîê,
åêñêóðñi¿

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

Ïðîäàì

Ìîíåòè
Óêðà¿íè
Òåë.0-98-179-03-65.

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

Ïðîìèñëîâi, ïîáóòîâi
øâåéíi ìàøèíè, îâåðëîêè, ïàðîãåíåðàòîðè,
íîæi, ìiøêîçàøèâêè,
çàï÷àñòèíè,
êîìïëåêòóþ÷i. Ìîæëèâèé
ïðîäàæ â êðåäèò.
Òåë.0-67-800-68-55.
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“Soundking FI 040/4",
ñèñòåìà àêóñòè÷íà,
ïàñèâíà, 2õ15"+1,35",
400 Âò, ïiäñèëþâà÷
”Skaa 600J", 8.000 ãðí.
Òåë.0-68-911-57-21.

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

Ñòiíêè

Ïðîäàì
Ïîëüñüêà, á/â, ãàðíèé ñòàí, 6.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-96-104-53-56.

Ãiðêè, ïðèõîæi
Ïðîäàì

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

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Êðiñëî-ëiæêî, á/â,
Òåë.0-96-284-77-15.

550

ãðí.

Êóïëþ
Êðiñëî äåðåâ’ÿíå,
Òåë.0-63-992-27-12.

÷àñiâ

ÑÐÑÐ.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí íîâèé, “êíèæêà”, 2.100 ãðí.
Òåë.0-96-799-12-65.

Ñïàëüíi, ëiæêà

ÏÊ, ïëàíøåòè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ëiæêî ç ìàòðàöîì, 1,5õ2 ì, á/â,
âiäìiííèé
ñòàí,
2.500
ãðí.
Òåë.:0-66-178-12-65, 0-95-605-12-20.
Ëiæêî, 2-ñïàëüíå, ç ìàòðàöàìè,
1,95õ1,5 ì, ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí.
Òåë.0-97-788-93-09.

Áëîê ñèñòåìíèé, 4-ÿäåðíèé/4 Gb
ääð3/1 Tb HDD/DVD-RW/HD 4650
512
Mb/500
Âò,
3.300
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
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Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,
ôóðíiòóðà

Ñàäæàíöi âèíîãðàäó, âåãåòóþ÷i,
áiëüøå 40 ñîðòiâ, âiä 50 ãðí.
Òåë.0-96-623-04-50.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò
äëÿ ´ðóíòîñóìiøi,
ðîñëèííèöòâî òà ñàäiâíèöòâî, â
ìiøêàõ,
3,8
ãðí./ë.
Òåë.0-67-613-10-04.
Âåðìèêóëiò, ïàêóâàííÿ - ìiøîê, 80
ë, 1-, 2-, 4-, 8-î¿ ôðàêöi¿, 10 óïàêîâîê,
400
ãðí./óïàêîâêà.
Òåë.0-98-442-33-98.
Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.0-97-960-52-00.

×îðíîçåì-äåôiêàò.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.

Íàñiííÿ, õiìiÿ
Ïðîäàì

Àãðîïåðëiò ó âèãiäíîìó ôàñóâàííi
(ïîëiåòèëåíîâèé ìiøîê, 100 ë),
ôðàêöiÿ 1,5-3 ìì, 10 óï., 200 ãðí./óï.
Òåë.0-98-442-33-98.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

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

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ

Êîçà
ïåðâiñòêà,
áåçðîãà,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í,
ñ.Øðóáêiâ.
Òåë.0-96-314-28-97.
Êîçà, 4 ðîêè, 1.500 ãðí., º òðè
êîçåíÿòè. Òåë.0-96-007-37-96.
Êîçåíÿòà ëàìàí÷à, 1,5 ìiñÿöÿ, 3
ãîëîâè,
1.000
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-67-798-44-01.
Êîçè ïîðîäè Ëàìàí÷à, äâi ãîëîâè,
3 ìiñÿöi, 4 ìiñÿöi, áåçðîãi, áiëi,
ñ.Êîïèñòèí. Òåë.0-98-860-85-79.
Êîðîâà, ìîëîäà, òiëüíà äðóãèì
òåëÿì. Òåë.0-97-721-86-16.

Ïîðîñÿòà, 10-15 êã.
Ìîæëèâî, ç äîñòàâêîþ.
Òåë.0-96-600-28-58.
Ñâèíþ àáî òóøêó ñâèíi, âèðîùåíó
íàòóðàëüíèìè
êîðìàìè,
êðîëÿ÷å
ì’ÿñî. Òåë.0-96-945-28-09.

Êóïëþ
Êîçåíÿò,
150
Òåë.0-96-649-58-15.

ãðí.

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè

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

Êóïëþ

Áäæîëè, âóëèêè

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

Ìàòðàöè òà iíøå
Ïðîäàì

Ìàòðàö “Dormeo”, á/â, 250õ165
ñì, âèñîòà 5 ñì, âiäìiííèé ñòàí, 1.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-96-516-12-95.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Áiæóòåðiÿ,
àêñåñóàðè
Ïðîäàì

Ãîäèííèê “Çàðÿ”, ðîáî÷èé, 8.000
ãðí. Òåë.0-68-050-61-98.
Ãîäèííèê “×àéêà”, ðàäÿíñüêèé,
8.000 ãðí. Òåë.0-68-050-61-98.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

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

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Âiçî÷êè
Ïðîäàì

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

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ñîáàêè

Áäæîëîïàêåòè òà
áäæîëîìàòêè êàðïàòñüêî¿
ïîðîäè
(òðàâåíü-ñåðïåíü).
Äîñòàâêà Íîâîþ ïîøòîþ
àáî ñàìîâèâiç. Öiíà
äîãîâiðíà, çà âñiìà
ïèòàííÿìè çâåðòàéòåñü çà
òåëåôîíîì:0-97-246-05-3
7.
Ïàâiëüéîí äëÿ áäæië, 2 øò.,
240.000 ãðí., ìîæëèâèé îáìií.
Òåë.0-67-382-22-92.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì â äîáði ðóêè öóöåíÿò
íiìåöüêî¿
âiâ÷àðêè.
Òåë.0-67-399-42-62.
Êiøêà áiëà, âiääàì â äîáði ðóêè.
Òåë.0-95-678-12-38.

Êîðìè

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 100 êã, 3 ãðí./êã.
Òåë.0-67-281-80-04.
Êóêóðóäçà,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
Ïøåíèöÿ,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü, 500 êã. Òåë.0-67-455-40-04.

Çàñîáè
óòðèìàííÿ,
àêñåñóàðè

Ïðîäàì
Âiâ÷àðêà
íiìåöüêà,
äîãëÿíóòi,
1.500
Òåë.0-98-083-77-50.

Ïðîäàì
Áäæîëè, 15 ñiìåé, îäíà ðàìêà
áäæië - 225 ãðí. Òåë.0-67-721-81-04.
Áäæîëîïàêåòè ñîòîâi i áåçñîòîâi,
1.000 ãðí., òîðã âiä êiëüêîñòi,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-513-21-81.

öóöåíÿòà,
ãðí.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì

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

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êîçà ìîëîäà, äiéíà, áåçðîãà, 2.500
ãðí. Òåë.0-67-798-44-01.

Ïðîäàì
Iíêóáàòîð “Òåïëóøà”, ãîäiâíèöi òà
ïî¿ëêè
äëÿ
ïòèöü,
á/â,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.:0-97-487-91-36,
0-68-215-28-30.

Ñîÿ, 15 ãðí./êã.
Òåë.0-96-113-86-01.

Iíøi ïîñëóãè

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

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

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

Çåðíîâi
Ïðîäàì

êã.

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

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Ïðîäàì

“Ñåðàãåì êîìïàêò”, ïðèëàä äëÿ
ëiêóâàííÿ õðåáòà (ðîáèòü âèòÿæêó,
ãðiº, ìàñàæóº), + çiãðiâàëüíèé ìàòðàö.
Òåë.0-97-194-66-08.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Õîëîäèëüíèê ìåäè÷íèé “Áîø”,
á/â, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-270-37-11.

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

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

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî

“ØÈËÎ ÍÀ
ÌÈËÎ”

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè, ëàçíi,
ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ëiæêà âiä 1.400 ãðí., ñòîëè âiä 450
ãðí., ëàâêè, àëüòàíêè, ñòîëÿðíi
êîíñòðóêöi¿. Òåë.0-67-698-94-13.

Äåðåâèíà

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-533-59-06.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi (ÿñåí,
äóá), iç ñóøàðêè. Òåë.0-67-420-47-34.
Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ñóøiííÿ
äåðåâèíè (äîøêè) ó ñóøèëüíié êàìåði.
Òåë.0-67-420-47-34.

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

Ñòîëÿðíi
ðîáîòè

Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
äâåðåé, àðîê, äâåðåé íà
ðîëèêàõ, “êîâáîéñüêèõ”,
“ãàðìîøîê”, âiêîí.
ßêiñíà äåðåâèíà.
Ëàêóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ.
Ðåñòàâðàöiÿ ñòàðèõ.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-67-992-84-80.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí, äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè, iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.097-40-60-940.

Êàðòîïëÿ Áåëà Ðîñà, âåëèêà
âiäáiðíà, âiä 20 êã äî 100 êã, 8,50
ãðí./êã. Òåë.0-67-281-80-04.
Êàðòîïëÿ âåëèêà, 150 êã, 5
ãðí./êã.Òåë.0-50-278-21-90.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 200 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-67-721-81-04.
Êàðòîïëÿ,
8
ãðí./êã.
Òåë.0-67-664-11-42.

500

Ïðîäàì

Ïðîäàì

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.
Çðiçàþ
äåðåâà, êîð÷óþ ïíi.
Òåë.0-96-784-51-77.
Ïiäðiçóºìî ãiëëÿ, çðiçàºìî äåðåâà
ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ, âèêîøóâàííÿ áóð’ÿíiâ. Òåë.0-98-952-14-20.

Êóêóðóäçà,
Òåë.0-67-455-40-04.

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

×îðíîçåì. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì,
12-22 ò. Òåë.0-67-377-19-94.

Ëiæêî, íîâå, 2-ïîâåðõîâå i 2
ìàòðàöè,
5.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-66-696-03-17.

Êóïëþ
Âîðîòà
ãàðàæíi
ïiäéîìíîïîâîðîòíi. Òåë.0-98-382-21-99.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêöié, îáëàøòóâàííÿ
àëüòàíîê, òåðàñ, ñõîäiâ, íàâiñiâ òà
ïîäiáíîãî, äåðåâîì àáî åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.

Âèãîòîâëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ:
ñõîäèíêîâi ìàðøi,
áåñiäêè, ñàóíè, äåðåâ’ÿíi
êðèíèöi, ãîéäàëêè, iíøå.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-154-31-34.
Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ,
iíøîãî,
ìîæëèâî
“ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ, çàñêëåííÿ äâåðåé,
âiêîí, çàìêiâ, íàáèâàííÿ ïëiíòóñiâ,
ñàéäèíã,
âàãîíêà,
ëèøòâà.
Òåë.0-67-117-76-71.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò” òà “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Íàñòèëàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè, øëiôóâàííÿ òà
ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-67-698-94-13.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Ðåãóëþâàííÿ ì/ï âiêîí,
äâåðåé, ðîëåòiâ, çàìiíà
ôóðíiòóðè, ìîñêiòíi ñiòêè.
Òåë.0-68-113-44-92.
Ðåìîíò,
ðåãóëþâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ,
ïðîäàæ
ì/ï
êîíñòðóêöié,
ìîñêiòíi
ñiòêè.
Òåë.:0-67-800-87-92, 0-98-179-03-65.

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì

ªìíiñòü ìåòàëåâà, 3 êóá.ì, 5.000
ãðí. Òåë.0-63-643-40-70.

Áëîêè
ñîêèðÿíñüêi,
1.000
øò.,
27
Òåë.0-67-565-09-15.

Áàê ìåòàëåâèé, òîâùèíà 5 ìì,
2õ2õ1 ì, á/â, ãàðíèé ñòàí, 5.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
ìåòàëîêîíñòðóêöié. Òåë.096-613-83-70.
Êiîñê ìåòàëåâèé áåç ìiñöÿ, 1,5õ1,5
ì, 10.000 ãðí. Òåë.0-67-270-37-11.
Êóíã âiéñüêîâèé, àëþìiíiºâèé, ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
22.000
ãðí.
Òåë.0-96-509-42-26.
Ñiòêà ðàáèöÿ, îöèíêîâàíà, á/â,
100 ì, ãàðíèé ñòàí, 10 ãðí./ïîã.ì,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.

Ìåòàë

Ïðîäàì
Òðóáè ìåòàëåâi, d-50 ìì, 50 ì, 70
ãðí./ïîã.ì. Òåë.0-97-397-59-36.

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

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-117-54-77.
Áàëêîíè
âñiõ
âèäiâ
ç
ðîçøèðåííÿì,
ñõîäè:
ãâèíòîâi,
ìàðøåâi, êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè,
ìàãàçèíè òà iíøå. Òåë.0-97-046-49-72.
Åëåêòðîçâàðþâàëüíi
ðîáîòè:
êîçèðêè, ðåøiòêè, âîðîòà, ñõîäèíêîâi
ìàðøi, ìåòàëåâi êîíñòðóêöi¿. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.067-712-96-91.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.
Îãîðîæi, ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
âîðîòà, ñõîäèíêîâi ìàðøi. Çàìiíà
êîòëiâ.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-67-785-37-92.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé
´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.
Êàìiíü, ùåáiíü, ïiñîê, âiäñiâ, ãëèíà,
÷îðíîçåì. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì 12-22
ò. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê
(çàñèïíèé
óòåïëþâà÷),
10
ìiøêiâ,
130
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, â ìiøêàõ òà
òîíàæåì,
äîñòàâêà.
Òåë.0-67-383-61-40.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, â ìiøêàõ òà
òîíàæåì,
äîñòàâêà.
Òåë.0-97-180-96-36.
Ïiñîê,
ùåáiíü,
âiäñiâ,
iíøå.
Äîñòàâêà 25-40 ò. Òåë.0-96-865-72-27.

Öåìåíò çàâîäñüêèé, â ìiøêàõ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-67-383-61-40.
Öåìåíò çàâîäñüêèé, â ìiøêàõ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-97-180-96-36.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

Áëîêè âiáðîïðåñîâàíi,
20õ20õ40, öiíà âiä
âèðîáíèêà 15.00 ãðí./øò.
Ìîæëèâî, äîñòàâêà.
Òåë.:0-97-443-13-00.
Áëîêè ãàçîáåòîííi
“Àåðîê” çi ñêëàäó ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.
Áëîêè ñîêèðÿíñüêè (ðàêóøíÿê), 1000
øò., 27 ãðí./øò.. Òåë.098-321-79-21.
Ãàçîáëîêè,
ðiçíi
ðîçìiðè.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Öåãëà Ì-100, Ì-125. Äîñòàâêà, çà
áàæàííÿì
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Öåãëà
Ì-125.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-67-383-61-40.
Öåãëà
Ì-125.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-180-96-36.
Öåãëà íîâà, 800 øò., 2,80 ãðí.
Òåë.0-63-643-40-70.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

Ïàíåëi, 6õ1,20, 11 øò.,
ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

1.800

Ïëèòà ïåðåêðèòòÿ,
6,3õ1,2, ôóíäàìåíòàëüíi
áëîêè, òðóáè òà êóòíèê
äëÿ îãîðîæi.
Òåë.0-97-226-85-13.

20õ20õ40,
ãðí./øò.

Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

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

Áóäiâåëüíi ðîáîòè:
áðóêiâêà, ìîíîëiò à
òàêîæ âèíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ òà çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-98-765-61-67.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè

Áóäóºìî ïàðêàíè ç öåãëè,
ìåòàëîïðîôiëþ,
çâàðþâàëüíi ðîáîòè,
âèêîíàííÿ îêðåìèõ âèäiâ
ðîáiò.
Òåë.0-97-819-33-37.

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

Áóäiâåëüíi
ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
ôóíäàìåíò,
àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
êâàðòèðíi,
îôiñíiâ
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Àâòîòðàíñïîðò.
Òåë.0-96-199-87-09.

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

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

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

Áðèãàäà áóäiâåëüíèêiâ ç
äîñâiäîì âèêîíàº áåòîííi
òà çåìåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-942-14-93.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè òà
ôóíäàìåíòè, êëàäêà,
äàõè, îãîðîæi, ñåïòèêè,
óòåïëåííÿ åêîâàòîþ,
âíóòðiøíi ðîáîòè.
Òåë.097-246-68-11.

Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè. Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Áóäü-ÿêi âèäè
äåìîíòàæíèõ ðîáiò.
Øâèäêî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-765-61-67.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âèãîòîâëÿþ êàìiíîïå÷i
Êóçíºöîâà â ðiçíèõ
âàðiàíòàõ. Âèñîêà
òåïëîâiääà÷à, åêîíîìiÿ
äðîâ.
Òåë.0-97-525-06-27.
Âèêîíóºìî âñi áåòîííi ðîáîòè, ç
âëàñíîþ îïàëóáêîþ. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, º ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî òà
øâèäêî. Òåë.0-97-868-53-37.
Âèêîíóºìî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-624-66-29.
Âèêîíóºìî çåìåëüíi òà áåòîííi
ðîáîòè,
ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ.
Çàíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ, âèíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ. Òåë.0-67-295-19-04.
Âèêîíóºìî
êëàäêó
öåãëè,
ãàçîáëîêiâ,
øòóêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì òà iíøå.
Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóºìî
óñi
âèäè
çàëiçîáåòîííèõ ðîáiò: ãîðèçîíòàëüíi
ïåðåêðèòòÿ, âåðòèêàëüíi êîíñòðóêöi¿,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, âiäìîñòêè, áåòîííi
ïiäëîãè, ïàðêàíè, çàëiçîáåòîííi ñòiíè,
ôóíäàìåíòè,
ïîÿñè
òà
iíøå.
Òåë.0-67-281-53-51.
Âèêîíóºìî:
çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè, êëàäêà áëîêiâ, àðìîïîÿñè,
ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-97-807-89-17.
Âèêîíóþ êëàäêó áëîêiâ, öåãëè,
àðìîïîÿñ, äàõè, áåòîííi ðîáîòè,
äåìîíòàæ
ðiçíèõ
êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-877-83-15.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ êâàðòèð,
áóäèíêiâ, ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií.
Òåë.0-97-819-33-37.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè. Øâèäêî,
íàäiéíî, ç ãàðàíòiºþ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-953-18-13.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ç âiáðîïëèòîþ.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
ëàìiíàò, ñòÿæêà, “ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-67-122-74-68.
Âñi âèäè áåòîííèõ, êëàäî÷íèõ òà
îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-96-613-83-70.
Âñòàíîâëåííÿ íàòÿæíèõ ñòåëü
ðiçíîãî òèïó. Iíäèâiäóàëüíèé äîáið
ìàòåðiàëiâ
òà
ïðîðàõóíîê
óñiõ
íåîáõiäíèõ äåòàëåé. Åëåêòðîìîíòàæ.
Âñòàíîâëåííÿ
îñâiòëåííÿ.
Çàìiíà
ïîëîòíà. Çëèâ âîäè ïiñëÿ çàòîïëåííÿ.
Âè¿çäè íà çàìið ïî ìiñòó áåçêîøòîâíî.
Òåëåôîíóéòå: 0-93-006-89-27.
Âñòàíîâëåííÿ
ïîðåáðèêiâ,
áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-68-032-23-32, Þðié.

Ãàáiîíè (áåç öåìåíòó òà
ïiñêó) ç êàìåíþ, îãîðîæi,
êâiòíèêè, ïiäïiðíi ñòiíè,
áåñiäêè, ñåïòèêè.
Òåë.0-68-161-23-39.

ÌÅÒÀË, ÁÓÄ²Â., ÎÇÄÎÁËÞÂ. ÐÎÁÎÒÈ

Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié,
øòóêàòóðêè, ïëèòêè, öåãëÿíî¿ êëàäêè
òà iíøå. Òåë.0-68-683-21-34.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, îãîðîæi, ïëèòêà,
“øóáà”, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
îãîðîæi ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, áîðäþðè,
ìîùåííÿ äîðiæîê,
êâiòíèêè, âîäîñïàäè.
Òåë.0-96-884-19-17.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, ñõîäè, êëàäêà
áëîêiâ, öåãëè, ïàðêàíè,
äàõè, çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-819-33-37.
Êëàäêà öåãëè, áëîêiâ, äàõè,
ïàðêàíè, áåòîííi ðîáîòè, àðìîïîÿñ,
ïiäìîñòêè, ôðîíòîíè, äèìàði òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.

Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.
Ìóðóþ îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
êâiòíèêè, ìàíãàëè,
áåñiäêè, ôóíäàìåíòè,
âîäîñïàäè, ðîêàðié.
Òåë.0-96-884-19-17.
Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, ãàáiîíè áåç öåìåíòó òà ïiñêó,
âiäìîñòêè, ìîùåííÿ
êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ,
ç ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Îãîðîæi. Ìîíòóâàííÿ.
Ïðîôëèñò. Ñiòêà ðàáèöÿ.
Ç ôóíäàìåíòîì i áåç.
Òåë.:0-67-351-71-75,
0-98-237-55-07.
Ïàðêàíè ç öåãëè
îáëèöþâàëüíî¿,
ìåòàëîïðîôiëþ, ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi, äåìîíòàæ
ñòàðèõ ïàðêàíiâ. ßêiñíî.
Òåë.0-67-877-83-15.
Ïðîìèñëîâå,
êîìåðöiéíå
áóäiâíèöòâî. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ.
Ëiö.¹2013055736 âiä 08.11.2018 ð.,
âèäàíà
ÄÀÁI
Óêðà¿íè.
Òåë.096-613-83-70.
Ïðîìèñëîâi
ïiäëîãè.
Òåë.0-96-613-83-70.

Ðîáèìî øâèäêî òà ÿêiñíî
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií,
ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ïåðåñòiíêè òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.
Ðîáîòè ç êàìåíþ: ïàðêàíè, ñòiíè,
öîêîëi, âîäîéìè, âîäîñïàäè òà iíøå.
Òåë.0-97-864-61-37.

Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ
êâàðòèð, áóäèíêiâ,
ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií
òà iíøå. ßêiñíî, øâèäêî.
Òåë.0-67-877-83-15.
Øòóêàòóðåííÿ öåìåíòíå,
ãiïñîâå, ñòÿæêà. ßêiñíèé
ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíêiâ.
Óñi âèäè ðîáiò. Íàäiéíî.
Òåë.0-97-819-33-37.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Âñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-68-161-23-39.

Ëiíîëåóì 35 êâ.ì, á/â, ó ãàðíîìó
ñòàí, 700 ãðí. Òåë.0-66-178-12-65.

Äàõè, ìîíòàæ-äåìîíòàæ, âiä 140
ãðí. Óòåïëåííÿ, âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè.
Äîïîìîãà ç âèáîðîì òà çàêóïêîþ
ìàòåðiàëiâ. Ôóíäàìåíò òà êëàäêà
ãàçîáëîêiâ çà äîñòóïíèìè äëÿ Âàñ
öiíàìè. Òåë.0-63-038-77-16.

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè
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Àáñîëþòíà ÿêiñòü óêëàäêè ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi
ðåìîíòíi
ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ
òà
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ëàìiíàò, îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. Òåë.0-96-201-29-31.
Àáñîëþòíî ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
øêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Àêóðàòíà òà ÿêiñíà ïîêëåéêà
øïàëåð, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ
ñòií, îáëèöþâàííÿ, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-96-579-13-13.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
ãiïñîêàðòîí,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Àðìñòðîíã. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ
“ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.
Áðèãàäà ç 2-õ ÷îëîâiê, áåç ø/ç,
çðîáèòü ðåìîíò êâàðòèðè, áóäèíêó,
àðêè, äóøîâi êàáiíè, ñàíòåõíiêà,
ðîçâåäåííÿ âîäè, ïàÿííÿ òðóá,
åëåêòðèêà,
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ïiäëîãè òà iíøå.
Òåë.0-68-720-83-47, Îëåêñàíäð.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.

Âèêîíóºìî âñi âèäè
ðåìîíòíèõ ðîáiò êâàðòèð,
áóäèíêiâ.
Òåë.0-97-808-64-95,
Âiêòîð, 0-98-862-26-22,
Iâàí.
Âèêîíóºìî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.:0-93-032-69-87,
Îëåêñàíäð,
0-98-912-02-46.
Âèêîíóºìî: àðìñòðîíã, ðåìîíò
êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ìàëÿðíi ðîáîòè. Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóºìî: ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ
çà ìàÿêàìè, êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêiâ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-96-827-30-17.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
âàãîíêó, êëàäêó, ëàìiíàò,
ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84..
Âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
êàìåíþ,
ãiïñîêàðòîííi
ðîáîòè.
Òåë.0-98-175-90-78.
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
âèðiâíþâàííÿ ñòåëü, ñòií,
ëàìiíàò, ïëiíòóñè.
Äèçàéí. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-910-63-20.
Íàñòèëàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè, øëiôóâàííÿ òà
ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-67-698-94-13.
Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.
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Ðåìîíò êâàðòèð,
ïðèâàòíèõ áóäèíêiâ.
Âèêîíóºìî ðåìîíò
÷àñòêîâî, i ïîâíiñòþ “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä
ðîáîòè. ßêiñíå
âèêîíàííÿ, äîñòóïíi öiíè.
Òåë.:0-67-422-35-27,
0-99-393-02-91 (âàéáåð).

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

Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-483-72-76.

Ïîáiëåííÿ, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ: êâàðòèðè,
îôiñè, ïiä’¿çäè, øêîëè,
ìàãàçèíè, êàôå, ìàðêåòè,
áàðè.
Òåë.0-97-329-76-96.

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

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

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.
Àáñîëþòíî ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, øïàëåðè, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ,
øïàëåðè, ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-96-579-13-13.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àêóðàòíî âèêîíóºìî
îáëèöþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Àêóðàòíî
ïîêëàäó
ïëèòêó.
Òåë.0-96-784-51-77.
Âèêîíóºìî
âêëàäàííÿ
êàõëþ,
ïëèòêè, ìîçà¿êè, ïðèðîäíîãî êàìåíþ.
Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóþ:
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-98-776-92-51.

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

ßêiñíî òà øâèäêî
îáëèöþþ ñòiíè òà
ïiäëîãó.
Òåë.0-67-492-76-05.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü.
Ïîêëåéêà
øïàëåð.
Âiíiëîâi.
Ôëiçåëiíîâi. Ïàïåðîâi. Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-769-50-26.

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

Ïîáiëêà, øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ: êâàðòèðè,
îôiñè, ìàãàçèíè, ïiä’¿çäè,
øêîëè, äèòñàäêè, êàôå.
Òåë.0-97-329-76-96.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
Øèôåð ïëàñêèé, 1 ëèñò, 3õ1,5 ì,
òîâùèíà 10 ìì, 200 ãðí., 2 ëèñòè,
2,30õ1,5, òîâùèíà 10 ìì, 150
ãðí./ëèñò. Òåë.0-63-643-40-70.
Øèôåð, á/â, 8-õâèëüîâèé, 50 øò.,
65 ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!! Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè,
äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.096-169-82-82.
!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ
âèäiâ,
ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò: äàõè,
ìîíòàæ-äåìîíòàæ,
óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë. Çà
äîñòóïíèìè
öiíàìè.
Òåë.063-038-77-16.
Âèêîíóþ
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò,
äåìîíòàæ ñòàðèõ äàõiâ, óòåïëåííÿ,
ïiäìóðiâêà.
Øâèäêî,
íàäiéíî.
Òåë.0-67-877-83-15.

Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Ìàòåðiàëè çà ïîìiðíèìè öiíàìè. ßêiñíî.
Òåë.0-68-465-53-14.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. ÏÂÕ
ìåìáðàíè. Òåë.0-96-613-83-70.
Êâàëiôiêîâàíà áðèãàäà âèêîíóº
óñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. Ðåìîíò
ïîêðiâëi,
óòåïëåííÿ
ìàíñàðäè,
âîäîñòi÷íèõ
ñèñòåì.
Ñóïðîâiä
ìàòåðiàëiâ. Òåë.0-97-084-94-24.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè âñiõ âèäiâ
äàõiâ.
Âîäîñòîêè.
Ïiäñóáiéêà.
Òåë.0-97-266-43-32.

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

Ôàñàäíi ðîáîòè
Áàðàí÷èê, “áàéðàìiêñ”,
êîðî¿ä, ç óòåïëåííÿì òà
áåç. Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ.
ª âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Çðàçêè.
Òåë.067-351-71-75.
Áðèãàäà óòåïëþº
áóäèíêè. Øâèäêî.
ßêiñíî. ª ðèøòóâàííÿ,
çðàçêè. Íà áóäìàòåðiàëè
çíèæêà. Çàìiðè
áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.

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

Âèñîòíi ðîáîòè,
óòåïëåííÿ êâàðòèð
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ áàëêîíiâ, äàõiâ.
Òåë.0-96-621-68-16.
Êîìïëåêñíå óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, 170-240
ãðí./êâ.ì. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Ä/ð çà êîðäîíîì
òà â Óêðà¿íi.
Òåë.0-97-746-72-62,
Ðóñëàí.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.067-384-40-33.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ, ãîðèù, ïóñòîò
òà ïåðåêðèòòiâ ðiäêèì ïiíîïëàñòîì
(ïiíîiçîë). Øâèäêî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-125-26-35.

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

Óòåïëåííÿ êâàðòèð
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ áàëêîíiâ, äàõiâ.
Âèñîòíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-621-68-16.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì i
áåç. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè (º
ðèøòóâàííÿ). Ìîæëèâèé
âè¿çä íà ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.
Ôàñàäíi ðîáîòè, ÿêiñíi
ìàòåðiàëè. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-465-53-14.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì
Ïðîâiä
ðàäiî-òåëåôîííèé,
ïîæåæíà ñèãíàëiçàöiÿ, ÏÒÏÆ 2õ0,6,
200 ãðí./êì.(20 êîï. çà 1 ìåòð).
Òåë.0-67-812-90-24.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âèêîíàþ åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-97-332-26-03.
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.
Åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè. Øâèäêî
òà ÿêiñíî. Òåë.0-96-438-03-80.

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

Ñàíòåõíiêà

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò:
ïiäñóáiéîê, âîäîñòîêè òà
iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâëi,
óòåïëåííÿ äàõiâ, ðèíâè, ïiäñóáiéîê.
Âèêîíóþ ÿêiñíî. Òåë.0-67-308-35-55.
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.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Àáñîëþòíî âñi
ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.

Ïðîäàì

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿.
Òåë.:0-96-106-91-14,
0-96-181-51-29.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.

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

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

òåïëîâi

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

Îïàëåííÿ
(êîòëè, êàìiíè,
áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Áàòàðå¿ ÷àâóííi, 4 øò. ïî 14 ñåêöié,
2 øò. ïî 6 ñåêöié, 50 ãðí./ñåêöiÿ.
Òåë.0-67-801-90-85.
Êîíâåêòîðè ãàçîâi, “ÀÃÎÂ-2", 2
øò.,
1.000
ãðí./øò.
Òåë.0-96-623-04-50.

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

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

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.

Á²ÇÍÅÑ, ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß, Â²ÄÃÓÊÈ

×èñòèìî êðèíèöi
âðó÷íó, âïðîäîâæ ðîêó.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-688-27-53.
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Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Îðåíäà

Äðîâà ïîðóáàíi, ñêëàäåíi íà
êóçîâi, 6.500 ãðí./ìàøèíà. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.

Iíøi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-620-77-07.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòÿ,
ìîòëîõó, êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Àâòîòðàíñïîðò. Òåë.0-96-199-87-09.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

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

Áóðiííÿ àðòåçiàíñüêèõ
ñâåðäëîâèí. Âiäïîâiäàëüíi
ïðàöiâíèêè. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-68-516-98-62.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí “ïiä
êëþ÷”. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.:0-98-973-78-80,
0-67-929-43-67.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-004-47-70.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.
Áóðiííÿ
ñâåðäëîâèí. Âåëèêèé
äîñâiä. Ïîìiðíi öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.
Âàíòàæíèêè, äåìîíòàæ, íåäîðîãî
òà
øâèäêî,
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.
Âàíòàæíèêè. Âèíåñåííÿ ñìiòòÿ,
áóäñìiòòÿ, çàíåñåííÿ ìàòåðiàëiâ íà
ïîâåðõ,
ïåðå¿çäè.
ª
âëàñíèé
ìiêðîàâòîáóñ. Òåë.067-915-83-33.

Çàéìàºìîñÿ ÷èùåííÿì òà
ïîãëèáëåííÿì çâè÷àéíèõ
òà êàìiííèõ êðèíèöü, à
òàêîæ êîïàºìî “ç íóëÿ”.
Êîïàííÿ ñåïòèêà.
Ïðàöþºìî â áóäü-ÿêó
ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-713-63-10.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ
íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ñâåðäëîâèíè àðòåçiàíñüêi
ïî ìiñòó òà îáëàñòi.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.
Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.

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

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Áåòîíîçìiøóâà÷, íà 12 âiäåð
çàìiñó, 220Â, 380Â, 4.000 ãðí.
Òåë.0-97-584-27-43.
Åëåêòðîïèëêà äëÿ êîñiííÿ òðàâè,
íîâà, 3.500 ãðí. Òåë.0-97-226-85-13.
Êîâàäëî (âåëèêå), 78 ñì, 1.900 ãðí.
Òåë.0-68-010-31-10.
Ìàøèíà øëiôóâàëüíà äëÿ ïàðêåòó,
íà 380 Âò, 8.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-280-55-91.
Òåëüôåð,
ïiäéîì
äî
2
ò.
Òåë.0-96-636-47-95.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè
ïîìiðíi. Ãëèáèíà êîïàííÿ
äî 3 ì.
Òåë.:0-67-314-04-22,
0-50-588-96-45.
Ïîñëóãè
àâòîâèøêè.
Òåë.:0-67-461-16-31, 0-67-360-58-50,
0-67-380-12-90.
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, îá’ºì êîâøà
- 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ ðîáiò:
êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ, òðàíøåé.
Òåë.067-377-19-94.

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

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

Ìåáëi äëÿ áiçíåñó
òà îôiñó, ñåéôè
Ïðîäàì
Ñåéô, á/â, ãàðíèé ñòàí, 1.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-104-53-56.

Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

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

2

ì.

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

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

Ïðîìèñëîâå,
õàð÷îâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

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

Âåðñòàòè
Êóïëþ

Ñâåðäëèëüíèé,
âèðîáíèöòâà
Òåë.0-67-242-37-74.

íàñòiëüíèé,
ÑÐÑÐ.

Ãåíåðàòîðè,
äâèãóíè, ïîìïè,
iíøå
Ïðîäàì

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

Ñèðîâèíà
Êóïëþ

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

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

Øóêàþ
êîìïàíüéîíà,
iíâåñòîðà-çàáóäîâíèêà, º çåìåëüíà
äiëÿíêà,
íàÿâíi
âñi
äîçâiëüíi
äîêóìåíòè. Òåë.0-67-382-22-92.

Ïðîäàì áiçíåñ

Ïðîäàì ôiðìó ç ðåìîíòó ïàëèâíèõ
íàñîñiâ. Òåë.0-67-664-11-42.

Ôðàíøèçà,
îðåíäà, iíøå

Âiçüìó
ñòàâ
Òåë.0-96-865-72-27.

â

îðåíäó.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè

Àäâîêàò.
Þðèäè÷íi
Òåë.0-68-884-92-89.

ïîñëóãè.

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

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

Êóð’ºðñüêi
ïîñëóãè,
äîñòàâêà.
Ëîãiñòèêà

Êâàðòèðíi ïåðå¿çäè, 150 ãðí. çà
ãîäèíó ðîáîòè îäíîãî âàíòàæíèêà,
òðàíñïîðò - 250 ãðí./ãîä. Âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ
(ìiêðîàâòîáóñîì
àáî
ñàìîñêèäîì), ïiäéîì áóäìàòåðiàëiâ, 12
ãðí. çà ïîçèöiþ ëiôòîì, 4 ãðí. çà
ïîâåðõ, 10 ãðí. çà ãiïñîêàðòîí.
Ðîçâàíòàæåííÿ ôóð òà iíøi ïiäñîáíi
ðîáîòè. Òåë.0-97-843-07-63.

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.
Áåòîíóâàííÿ, îáëèöþâàííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ ïàì`ÿòíèêiâ. Âèñîêà
ÿêiñòü. Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-63-858-05-69.
Âñòàíîâëþºìî ïàì’ÿòíèêè, çàëèâàííÿ,
ïëèòêà òà iíøå. Òåë.097-864-61-37.

Ïàì`ÿòíèêè âiä
âèðîáíèêà. Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº
îôîðìëåííÿ 5 âèäiâ.
Âèñîêà ÿêiñòü. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.067-391-14-93.
Ïàì’ÿòíèêè
ãðàíiòíi.
Âèãîòîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ. ßêiñíî.
Â÷àñíî. Ëþäÿì ç iíâàëiäíiñòþ,
ïåíñiîíåðàì, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêè
8%.
Çâåðòàéòåñü.
Ïîìîæåìî.
Òåë.0-97-473-73-70.
Ïàì’ÿòíèêè
iç
ãðàíiòó.
Âèãîòîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº
îôîðìëåííÿ
(ïîðòðåòè,
íàïèñè).
ßêiñíî. Â÷àñíî. Ëþäÿì ç iíâàëiäíiñòþ,
ïåíñiîíåðàì, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêà
8%. Òåë.0-97-473-73-70.

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ
“ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
2-ïîâåðõîâà
íåæèòëîâà
áóäiâëÿ,
975,12 êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé,
âóë.Iíäóñòðiàëüíà,3ê. Äàòà òîðãiâ:
10.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹478914
(óöiíåíî
ëîò
¹473307);
1/3
3-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè, 58,5 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Øåïåòiâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå,34
êâ.12.
Äàòà
òîðãiâ:
10.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹478919
(óöiíåíî ëîò ¹472049); áóäiâëÿ
ïåðåðîáíîãî öåõó, 332 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Òàðàñiâêà, âóë.Öåíòðàëüíà,3À. Äàòà
òîðãiâ: 16.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹479872
(óöiíåíî
ëîò
¹474389);
äîìîâîëîäiííÿ, 53,6 êâ.ì, çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà îáë., ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
ñ.Ñîëîáêiâöi,
âóë.Âî¿íà-iíòåðíàöiîíàëiñòà
Íåòåòà
Âiêòîðà
Ñòàíiñëàâîâè÷à,58.
Äàòà
òîðãiâ: 16.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹479877
(óöiíåíî ëîò ¹473865).

Âàæëèâå îãîëîøåííÿ äëÿ ëþäåé,
ÿêi ìàþòü ïîòðåáó â îäÿçi òà âçóòòi - ó
âàñ º ìîæëèâiñòü îòðèìàòè íåîáõiäíi
ðå÷i ãàðäåðîáó êîæíî¿ ñóáîòè ç 15.00
äî 17.00. Çâåðòàéòåñÿ çà àäðåñîþ: âóë.
Ïàíàñà Ìèðíîãî,4/1À (çà “Àçàëiºþ”).
Òåë.0-98-626-85-60.
Êîìó ïîòðiáíà äîïîìîãà ïðîäóêòàìè
õàð÷óâàííÿ,
º
òàêà
ìîæëèâiñòü
áåçêîøòîâíî
îòðèìàòè
ïàêåò
ç
ïðîäóêòàìè âiä öåðêâè “Áëàãîäàòü
Õðèñòà”, Îçåðíà (ì.Õìåëüíèöüêèé), çà
àäðåñîþ: âóë.Ïàíàñà Ìèðíîãî,4/1À.
Òåë.098-626-85-60, Iãîð.

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ
òðàêòîðèñòà-ìàøèíiñòà
ñåði¿
ÀÀ
¹010360, âèäàíå íà iì’ÿ Õîëîäà
Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî çàêií÷åííÿ
Õìåëüíèöüêîãî
îáëàñíîãî
ëiöåþ-iíòåðíàòó
ïîãëèáëåíî¿
ïiäãîòîâêè â ãàëóçi íàóêè íà iì’ÿ
Ïîëiùóê
Äiàíè
Îëåêñàíäðiâíè
¹ÕÌ49685484 ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ
Êàëèíîâñüêîãî
Àíäðiÿ
Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé
âiéñüêîâèé
êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ Íîâîêðåùîíîâà
Àíàòîëiÿ Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
äîçâië
íà
ïðîæèâàííÿ
(Iòàëiÿ),
âiéñüêîâèé êâèòîê, òåõïàñïîðò òà
ñòðàõîâêà íà àâòîìîáiëü, âèäàíi íà
iì’ÿ
Ìàëèñòèêà
Îëåêñiÿ
Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíi
ïàñïîðò ãðîìàäÿíêè
Óêðà¿íè ÍÀ ¹600662, âèäàíèé 28
ëèïíÿ 1998 ð., òà IÏÍ, âèäàíi íà iì’ÿ
Âîëîøèíî¿ Àëëè Àíàòîëi¿âíè, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíó äîâiäêó ïðî âçÿòòÿ íà
âiéñüêîâèé
îáëiê,
âèäàíó
Õìåëüíèöüêèì ìiñüêèì âiéñüêîâèì
êîìiñàðiàòîì íà iì’ÿ Òîìàøiâñüêîãî
Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíîþ.
Äîçâië óíiâåðñàëüíèé E5 DE
¹7528872 (íiìåöüêèé), âèäàíèé íà
àâòî ÀÀ 1894 ÕÍ, ââàæàòè íåäiéñíèì.
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Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
513 000 ãðí. Öåíòð,
Êàì’ÿíåöüêà, 2/5,
31/18/6, æèòëîâèé ñòàí,
íåêóòîâà.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
548 000 ãðí. Öåíòð, 30/17/5,6,
ãàðíèé ñòàí. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

201 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, âóë.Òðåìáîâåöüêî¿, 24/14/-, êiìíàòà â
áëî÷íié ñåêöi¿ íà
2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí,
ãàðÿ÷à âîäà - äóø.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
210 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, ðåìîíò,
ì/ï âiêíà, óòåïëåíà, âàííà, ñ/â íà 4
ñåêöi¿,
îêðåìà
ñóøàðêà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

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

216 000 ãðí. Çàãîòçåðíî,
(øïèòàëü), 25/17/6,
ãàðíèé ñòàí, ñàíâóçîë i
êóõíÿ íà 2 ñiì’¿ .
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
224
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (Äóìêà), 2/5, 17/17/-,
êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿ íà 5-òü
êiìíàò. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
224 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, 6/9,
24/12/-, áëî÷íà ñåêöiÿ íà 2-õ,
êiìíàòà ÷èñòà òà îõàéíà. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
230 000 ãðí. Ðàêîâå, æèòëîâèé
ñòàí, 18 êâ.ì, iíä/î, ì/ï âiêíà.
Òåë.0-96-626-39-41.
240 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
öåãëà, ó ãóðòîæèòêó, 2/5, 16 êâ.ì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-557-36-10.
291 500 ãðí. Äóáîâå, áiëÿ
ìàãàçèíó “Òðîÿíäà”, 2/2, 23 êâ.ì, 2
êiìíàòè â ãóðòîæèòêó, ñåêöiÿ (äâi
ñiì’¿),
âàííà,
ðåìîíò.
Òåë.0-97-857-65-24.
350 000 ãðí. Âèñòàâêà (Òåìï), 2
êiìíàòè, êiìíàòè ïðîõiäíi, 34 êâ.ì,
ñòàí
áåç
ðåìîíòó.
Òåë.0-96-626-39-41.
434 000 ãðí. Ðàéîííà ëiêàðíÿ, ó
ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi, áàëêîí 6
êâ.ì, ì/ï âiêíà, âàííà, êóõíÿ,
êiìíàòà ãîñïïðèçíà÷åííÿ íà ñåêöiþ ç
4
êâàðòèð,
º
ìîæëèâiñòü
ïåðåïëàíóâàííÿ
ïiä
ïîâíîöiííó
êâàðòèðó. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

430 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ, 3/5,
æèòëîâèé ñòàí, 27 êâ.ì. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-98-154-46-54.
488 000 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè, 1ê.,
5/11, 47 êâ.ì, çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
560 000 ãðí. Öåíòð (Äèòÿ÷èé ñâiò),
öåãëà, “õ/ð”, 2/5, 30 êâ.ì, íåêóòîâà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

756 000 ãðí. Öåíòð,
ïåäàêàäåìiÿ, 5/10,
45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 2 ëîäæi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
780 000 ãðí.
Âîäîïðîâiäíà, 4/10,
43/-/12, âiäìiííå ìiñöå,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
828 000 ãðí. Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà
âóë.,
5/10,
47/20/12,
çäàíà
íîâîáóäîâà, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
ïiäiãðiâ
ïiäëîãè
â
ñàíâóçëi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
848
000
ãðí.
Öåíòð
(Âîäîïðîâiäíà), çäàíà í/á, 46 êâ.ì,
6/10,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
ëi÷èëüíèêè,
óòåïëåíà.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 120 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 35
êâ.ì, ïiä áiçíåñ. Òåë.0-68-516-66-09.
1 552 500 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè,
10/16, 45,2 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò, ìåáëi i òåõíiêà (íà ãàðàíòi¿),
0% êîìiñiÿ. Òåë.098-690-59-27. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

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

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

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

695 000 ãðí. Ãðå÷àíè,
í/ï, öåãëà, 6/9, 35 êâ.ì,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

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

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

Âèñòàâêà

630
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà, 1/10, 34,8 êâ.ì, í/ï,
öåãëà, êóõíÿ 7,4 êâ.ì, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Ïiâäåííî-Çàõiä
430 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 4/5, 25
êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï âiêíà, íîâà êóõíÿ.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-55-64.
430 000 ãðí. Êàòiîí, 3/9, 27 êâ.ì,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà, íåêóòîâà.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-46-54.
462 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë., ç
ðåìîíòîì, 23 êâ.ì, 4-é ïîâåðõ.
Òåë.:0-68-978-24-57, 0-97-575-75-43.

552 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 37/-/8,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
792 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä
(òàíê), í/á, 2/10, 43 êâ.ì, iíä/î,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
ðîçâîäêà
åëåêòðèêè. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
438 840 ãðí. Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ.
Òåë.0-97-101-10-03.
694 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
(Âîñòîê),
8/10,
36/18/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

420 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà, 25/-/5,
ãàðíèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
430 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 2/5, 29
êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï âiêíà, ç ìåáëÿìè.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-154-55-64.
528 000 ãðí. Âèñòàâêà, êîñòüîë,
öåãëà, íåêóòîâà, 35/18/7,5, ðåìîíò
(8 ðîêiâ), ç ìåáëÿìè, ì/ï âiêíà,
êîìîðà. Òåë.0-98-730-75-00.
529 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 6/9,
30 êâ.ì, áàëêîí, ì/ï âiêíà,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

540 000 ãðí.
Âèñòàâêà, Ðàóø,
54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
552 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîñïåêò
Ìèðó, 30/17/6. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

1-, 2-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

668 000 ãðí. 5/10, 48 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, iíä/î, áàëêîí ç
êóõíi, ì/ï âiêíà, ÷îðíîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.
714 000 ãðí. Ìèðó ïðîñï.,
ïîëiêëiíiêà
¹2,
60
êâ.ì,
íåçàêií÷åíèé ðåìîíò, äëÿ çàêií÷åííÿ
ðåìîíòó
º
âñi
ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-345-32-33.
723 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 41
êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, iíä/î, áåç
ðåìîíòó, ñåðåäíié ïîâåðõ, öiíà çi
âñiìà âèòðàòàìè. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
725 500 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
4/9, 40 êâ.ì, í/ï, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
ìåáëi.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
733 600 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
í/á íà åòàïi çäà÷i, 9/10, 52 êâ.ì,
Ðàóø.
Äiº
ïåðåóñòóïêà.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-457-55-15.
742 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á
çäàíà, 46 êâ.ì, iíä/î, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, òåïëà ïiäëîãà, Ðàóø.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
883
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 2/10,
55/27/18.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
896 000 ãðí. 5/10, 53 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
Ðàóø. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.
897
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà
(“Äóìêà”),
4/10,
55/24/16.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
950 000 ãðí. Íîâîáóäîâà, ç
ðåìîíòîì, áóäèíîê çäàíèé, 4-é
ïîâåðõ, 42 êâ.ì. Òåë.0-97-967-71-07.

Îçåðíà
667 200 ãðí. Îçåðíà, öåãëà, 8/10,
36 êâ.ì, íåêóòîâà, ðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
722 000 ãðí. Çàëiçíÿêà (îçåðî),
4/9, 40/19/10. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
729 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà,
5/10, 48 êâ.ì, íåêóòîâà, êîòåë,
ëi÷èëüíèêè, ñõiäíà ñòîðîíà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
745 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèpíîãî, 6/9, 43/20/15, âäàëå
ïëàíóâàííÿ, óòåïëåíà ç çîâíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
748 000 ãðí. Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèðíîãî âóë., 6/10, 45/22/14, ç
ðåìîíòîì
òà
ìåáëÿìè.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
751 000 ãðí. 6/10, 47 êâ.ì,
çäàíèé áóäèíîê, ÷èñòîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà, Ðàóø. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
830 000 ãðí. Îçåðíà, í/á, 65,2
êâ.ì, êóõíÿ 10,5 êâ.ì, ñòàí ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
1
ïîâåðõ
íàä
ãàðàæàìè, ïåðåîôîðìëåííÿ 8,5%.
Ðîçóìíèé òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-857-96-50, Îëüãà.
1 017 500 ãðí. Îçåðíà, 1ê., 3/10,
ºâðîðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
ãàðäåðîá, íåêóòîâà, íîâèé áóäèíîê.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
1 020 000 ãðí. Ëiñîãðèíiâåöüêà,
3/10, 49/24/14, íîâèé áóäèíîê, â
êâàðòèði çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò,
ìåáëi òà òåõíiêà - âñå íîâå òà
çàëèøàºòüñÿ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

594 000 ãðí. Öåíòð, 2ê., 5/9, 52
êâ.ì, ÿêiñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíi
ìåáëi. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
680 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
âóë., 43/26/7. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

692 500 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
945 000 ãðí. Öåíòð, 2ê., 4/11,
íîâîáóäîâà,
ÿêiñíèé
ðåìîíò,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
969 500 ãðí. Öåíòð, âóë.Ãàãàðiíà,
öåãëà, 2/5, 44 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï
âiêíà,
áðîíüîâàíi
äâåði.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 030 400 ãðí. Õðóùîâêà, 47 êâ.ì,
âiäìiííå ìiñöå, çàõiäíà ñòîðîíà,
âiêíà â äâið, 2-é ïîâåðõ, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, íîâi âõiäíi
äâåði, íîâèé çáiëüøåíèé óòåïëåíèé
áàëêîí
ç
òåïëîþ
ïiäëîãîþ,
ïëàñòèêîâi âiêíà, ëi÷èëüíèêè íà ãàç,
ñâiòëî i âîäó. Òåë.0-97-125-26-35.
1 301 900 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè,
9/16, 70 êâ.ì, ÆÊ “Íàä Áóãîì”, âiä
áóäiâåëüíèêiâ, âñi ÷èñòîâi ðîáîòè,
0% êîìiñiÿ. Òåë.098-690-59-27. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
Äîïîìîæåìî øâèäêî ïðîäàòè
Âàøó êâàðòèðó. Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
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1 668 000 ãðí. Öåíòð,
Ïîäiëüñüêà, 76/-/18,
åëiòíèé áóäèíîê âiä
êðàùî¿ êîìïàíi¿,
êàïðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, çàêðèòèé äâið.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.
Öåíòð, 2ê., íîâîáóäîâà çäàíà,
ïiäêëþ÷åíi
âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë
783 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
âóë.Ì.Òðåìáîâåöüêî¿, 5/10, 47 êâ.ì,
öåãëà, æèòëîâèé ñòàí, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Çàãîòçåðíî
840 000 ãðí. 5/9, 50 êâ.ì, áàëêîí,
ì/ï âiêíà, êàïðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

Ðàêîâå
751 000 ãðí. 2/9, 52 êâ.ì, áàëêîí,
ì/ï
âiêíà,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

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

Äóáîâå
680 000 ãðí. Ãàðíà “êîñìåòèêà”,
3-é
ïîâåðõ,
öåãëà.
Òåë.0-93-545-78-92.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
581 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 47 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
889 600 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 9/10, í/á,
ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
òåõïàñïîðò, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
980 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
çäàíà í/á, 9/10, 80 êâ.ì, iíä/î. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-310-95-80.

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

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

Âèñòàâêà
616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
704 000 ãðí. Âèñòàâêà, 48/27/10,
çäàíèé
áóäèíîê,
äîêóìåíòè,
íåêóòîâà, Ðàóø. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
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Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.

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

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

Äóáîâå-2
718 000 ãðí. Âèñòàâêà, 45/26/6,
êàïðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
721 500 ãðí. Âèñòàâêà, “Òåìï”,
öåãëà, 2/5, íåêóòîâà, “õ/ð”, ãàðíà
“êîñìåòèêà”, ìåáëi, ì/ï âiêíà,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi.
Òåë.0-98-730-75-00.

750 000 ãðí. Ñó÷àñíà
êâàðòèðà “çàõîäü i
æèâè”. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-67-191-88-96.
775 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 5/5,
47/25/6,
â
ãàðíîìó
ñòàíi,
êàïðåìîíò, óñå ïîìiíÿíî, êiìíàòè
îêðåìi,
íåêóòîâà,
áàëêîí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
891 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà
âóë., 6/9, 50 êâ.ì, êàïðåìîíò,
íåêóòîâà, çàëèøàþòüñÿ âáóäîâàíi
ìåáëi,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
930
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(“Åëåêòðîíiêà”),
6/10, 70/35/11, íåêóòîâà, äî
çóïèíêè 3 õâ. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
980 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
1 046 000 ãðí. Ïåðåìîãè, 2ê., 2/5,
51/28/7, ÷åñüêèé ïðîåêò, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
Îêðåìi
êiìíàòè,
êàïðåìîíò,
äâîñòîðîííÿ, â ñåðåäèíi ÷èñòåíüêà,
ñâiòëà, ïîðÿä øêîëè, ñàäî÷êè.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.

Îçåðíà
702 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèðíîãî âóë.,
8/10, 50 êâ.ì, ðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

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

3-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð

616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
675 000 ãðí. Öåíòð, 3ê., 63 êâ.ì,
íîâå
ïëàíóâàííÿ,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

840 000 ãðí. Øêîëà
¹10, 68/-/8, æèòëîâèé
ñòàí, âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

877 500 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà,
3/5, 55,6 êâ.ì, íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí, ì/ï âiêíà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
917 000 ãðí. Öåíòð, 6/9, 65 êâ.ì,
2 ëîäæi¿, ì/ï âiêíà, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
998 000 ãðí. Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà
âóë., 3ê., 6/10, 95 êâ.ì, íîâîáóäîâà
çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿,
áóäèíîê
îáæèòèé.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
1 025 000 ãðí. Öåíòð (îâî÷åâèé
ðèíîê), 3/9, 65 êâ.ì, í/ï, ðåìîíò,
íåêóòîâà. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
1 120 000 ãðí. Öåíòð, ìîæëèâî,
ïiä
áiçíåñ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-68-516-66-09.
1 160 000 ãðí. Öåíòð, 2/2,
75/45/12,
çäàíèé
áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
1 242 000 ãðí. Ïðèáóçüêà âóë.,
10/10,
êóòîâà,
òåïëà,
âèñîòà
òåõïîâåðõó 1,85 ì, íå ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-95-347-93-60,
0-67-944-56-37.

Ðàêîâå
690 000 ãðí. Ðàêîâå, 4/4,
75/40/8, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà,
êiìíàòè îêðåìi. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
700 000 ãðí. Ïîïîâà, 3ê., 4/4,
80/-/14, âäàëå ïëàíóâàííÿ, äóæå
òåïëà, ñâiòëà, æèòëîâèé ñòàí,
äîáðîòíèé
áóäèíîê.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
756 000 ãðí. Ïîïîâà,7, 74 êâ.ì,
öåãëà, ïàðêåò, ðîçäiëüíi êiìíàòè,
òîðã. Òåë.0-97-334-29-39.

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

Ãðå÷àíè áëèæíi
513 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Êóð÷àòîâà âóë., 3ê., 63 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, òåðìiíîâî.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
995 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 5/9, 68
êâ.ì, 2 áàëêîíè, ì/ï âiêíà,
êàïðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

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

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

Îçåðíà
1 149 749 ãðí. 1/9, 110 êâ.ì,
êóõíÿ - 23 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, 3
âõîäè, ìîæíà çðîáèòè 2 êâàðòèðè
àáî
áiçíåñ.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-780-32-53.

5-êiìíàòíi òà
áiëüøå ïðîäàì
Öåíòð

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

462 000 ãðí. Äîáðîòíèé áóäèíîê,
1,5 öåãëè, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ,
ñâiòëî â áóäèíêó, ïîøòóêàòóðåíî,
ðiâíà äiëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ïiä’¿çä,
ãàçîâèé ñòîÿê ïiä áóäèíêîì, ïîðÿä
îçåðî,
çóïèíêà
ìàðøðóòêè.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
1 436 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Êóð÷àòîâà (“Âîñòîê”), 86/58/18,
áóäèíîê
óòåïëåíèé
ç
çîâíi,
ãiäðîiçîëÿöiÿ, çðîáëåíèé äîáðîòíèé
ðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ òà
ïiäiãðiâ ïiäëîãè, ðiâíà çåìåëüíà
äiëÿíêà, 5 ñîòîê, óñi äîêóìåíòè íà
áóäèíîê òà íà çåìëþ â ïîðÿäêó.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
2 622 000 ãðí. Òèõå ìiñöå,
äiëÿíêà, áðóêiâêà, ïàðêîâêà, ïàðêàí,
îêðåìà òåðèòîðiÿ ïiä ëàíäøàôòíèé
äèçàéí, êîìóíiêàöi¿ â áóäèíêó, çîâíi
óòåïëåíèé
(“êîðî¿ä”),
ñó÷àñíèé
âàðiàíò çà 5 õâ. âiä öåíòðà ìiñòà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

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

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

Ðóæè÷íà

Ëåçíåâå

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

980
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
íåäîáóäîâàíèé, ãàçîáëîêîâèé, 150
êâ.ì,
2-ïîâåðõîâèé,
6
ñîò.,
êîìóíiêàöi¿,
êðèíèöÿ,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.097-166-55-05.
1 400 000 ãðí. Êiíöåâà çóï.
ìàðøðóòó ¹54, 360 êâ.ì, íà 2-ìó
ïîâåðñi ÷àñòêîâèé ðåìîíò, çàâåäåíî
380 Âò íà 22 êÂ,11 ñîò.
Òåë.0-67-127-26-02.

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

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

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”
(çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àâòîâîêçàë ¹1, ç óìîâàìè â
áóäèíêó. Òåë.0-67-384-03-43.
Àòðióì,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-314-03-14.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
æiíêó, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-98-241-30-25.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
1.200
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ, îêðåìà êiìíàòà, áåç
ãîñïîäàðÿ, áåç ïîñåðåäíèêiâ, ð-í
Îçåðíà. Òåë.0-98-244-24-06.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ æiíêó àáî
äiâ÷èíó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãåðî¿â Êðóò âóë., áiëÿ òàíêà,
îêðåìà êiìíàòà, 18 êâ.ì, ó
“âðåì’ÿíöi”, ïàðîâå îïàëåííÿ, âîäà,
ãàçîâà
ïëèòà,
ç
ìåáëÿìè.
Òåë.0-67-512-95-84, ç 14.00 äî 20.00.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
âiçüìó
â
1-êiìíàòíó êâàðòèðó æiíêó àáî
äiâ÷èíó, ïiäñåëåííÿ, ç ãîñïîäàðêîþ,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-185-83-66.
Ãðå÷àíè áëèæíi, äëÿ äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-96-830-15-45.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çóï."Íèâà", äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-98-439-67-97.
Ãðå÷àíè áëèæíi, êiìíàòà äiâ÷èíi
íà
äîâãèé
òåðìií.
Òåë.0-98-0-66-89-10.
Ãðå÷àíè äàëüíi, êiìíàòà 20 êâ.ì,
ó ãóðòîæèòêó, äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè òà
òåõíiêîþ, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-67-947-23-75.
Äóáîâå-2, êiìíàòà â áóäèíêó, äëÿ
õëîïöiâ,
1.650
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.
Äóáîâå,
áiëÿ
ìàãàçèíó
“Õëiáîñîë”, êiìíàòà äëÿ õëîïöiâ, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, çi âñiìà
çðó÷íîñòÿìè, 1.200 ãðí./ç ëþäèíè +
ê/ï. Òåë.0-63-615-40-07.
Äóáîâå, îêðåìà êiìíàòà ó
“âðåì’ÿíöi”,
îêðåìèé
âõiä.
Òåë.0-98-643-50-53.
Åëåêòðîíiêà, âiçüìó äiâ÷èíó íà
êâàðòèðó. Òåë.0-98-313-08-29.
Çàði÷àíñüêà âóë., äëÿ äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-231-20-89.
Çàði÷àíñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöÿ
àáî
÷îëîâiêà.
Òåë.0-97-351-87-21.
Çäàì
æèòëî äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-68-824-21-70.
Êiìíàòà
äëÿ
äiâ÷àò.
Òåë.0-67-084-72-42.
Êiìíàòà ó “âðåì’ÿíöi” äëÿ
ìîëîäî¿ ñiì’¿. Òåë.0-96-509-27-10.
Êóïðiíà âóë. (çóï. Ïîæåæíå
äåïî), çäàì êiìíàòó äëÿ îäíîãî àáî
äâîõ
õëîïöiâ,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-98-350-80-07.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äëÿ ÷îëîâiêà. Òåë.0-98-631-16-78.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìó êiìíàòó,
ïîðÿäíîìó
õëîïöþ,
ìåáëi,
ç
ãîñïîäàðêîþ. Òåë.0-67-930-43-64.
Ìèðó ïðîñïåêò, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-96-448-18-70.
Ìèðó ïðîñïåêò, ó 3-êiìíàòíié
êâàðòèði, äî æiíêè íà ïiäñåëåííÿ â
êiìíàòó äiâ÷èíó àáî æiíêó, 1.500
ãðí./ìiñ./ç ëþäèíè (êîìóíàëüíi íå
ïëàòèòè). Òåë.0-66-696-03-17.
Îêðåìà êiìíàòà áåç ãîñïîäàðÿ,
ìåáëi, òåõíiêà. Äåòàëi çà òåëåôîíîì:
0-68-886-89-16.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âiçüìó
íà
êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò, ÿêi ïðàöþþòü.
Òåë.0-68-206-19-78.
Ïðèáóçüêà
âóë.,
áiëÿ
ìiñüêâîäîêàíàëó,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-532-61-45.
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ âóë.,
äëÿ ÷îëîâiêà àáî õëîïöÿ, ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-67-751-84-53.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, âiçüìó äiâ÷àò íà
êâàðòèðó,
áåç
ãîñïîäàðÿ.
Òåë.0-97-967-17-86.
Ð-í ôiëàðìîíi¿, äëÿ õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Òåðíîïiëüñüêà
âóë.,
âiçüìó
äiâ÷èíó íà êâàðòèðó. Öiíà ïîìiðíà.
Òåë.0-67-922-09-62.
Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,54,
îêðåìó êiìíàòó, äëÿ äâîõ àáî îäíiº¿
äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-68-072-74-28.
Öåíòð, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,
1.500 ãðí. Òåë.0-68-789-28-34.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè âiä 25 ðîêiâ, ÿêà ïðàöþº,
iíòåðíåò,
1.500
ãðí.
Òåë.0-68-463-12-15.

Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-97-740-78-61.
Öåíòð,
Øåâ÷åíêà
(ìiñüêà
ëiêàðíÿ), 2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.

1-êiìíàòíi
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âàíòàæíèêè.
Àâòîòðàíñïîðò. ßêiñíå çàâàíòàæåííÿ
òà äîñòàâêà. Òåë.0-96-199-87-09.*
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ “Ëèáiäü Ïëàçè”, â ãàðíîìó
ñòàíi, òåõíiêà. Òåë.0-93-883-33-89.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 4.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà, âóë.Ïåðåìîãè, ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí. Ðiºëòîðàì
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-68-561-13-85.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
2.800 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
ìåáëüîâàíà, â ãàðíîìó æèòëîâîìó
ñòàíi, õîëîäèëüíèê, 3.500 ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Ãàðíèé ðåìîíò, ìîæëèâî, ìåáëi,
òåõíiêà.
Ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.0-68-949-65-77.
Ãðå÷àíè
áëèæíi
(íàâïðîòè
ïàðêó), 2/9, ìåáëüîâàíà, òåëåâiçîð,
õîëîäèëüíèê, ìiêðîõâèëüîâà ïi÷,
íåìàº ïðàëüíî¿ ìàøèíè, 3.300 ãðí.,
+
ê/ï.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-517-36-34.
Äåïîâñüêà âóë., äëÿ ìîëîäî¿
ñiì’¿, ç ìåáëÿìè. Òåë.0-67-127-58-90.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-68-204-83-03.

Çàãîòçåðíî, âñi óìîâè,
1-é ïîâåðõ, îêðåìèé
âõiä, ïiñëÿ êàïðåìîíòó,
4.200 ãðí. (ç ê/ï), òîðã.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-941-72-89.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.500
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Çàði÷àíñüêà,
Íàáåðåæíèé
êâàðòàë, iíä/î, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, 6.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Çàòèøíà,
º
âñÿ
òåõíiêà.
Òåë.0-97-314-03-14.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
3.200 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Êóïðiíà (ïîæåæíå äåïî), çäàì
ïiâ
áóäèíêó
(êiìíàòà,
êóõíÿ,
ñàíâóçîë),
îêðåìèé
âõiä,
âñi
çðó÷íîñòi. Òåë.0-98-350-80-07.*
Ìèðó ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Íîâèé
áóäèíîê,
ãàðíèé
ºâðîðåìîíò,
ñó÷àñíi
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
4.500
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Îçåðíà, í/á, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 5.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ðå÷îâèé ðèíîê,
í/á, ïiñëÿ ðåìîíòó, ìåáëi, òåõíiêà,
49
êâ.ì,
4.800
ãðí.
+ê/ï.
Òåë.0-96-223-31-30.
Ðàêîâå, æèòëîâèé ñòàí, 2.500 ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Ñòàðèé àåðîäðîì, ñòóäiÿ, â
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, 2.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-63-643-36-70.
Öåíòð (Þíiñòü), 2/2, 24 êâ.ì,
ìåáëi,
ïðàëüíà
ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Öåíòð,
âóë.Ïîäiëüñüêà,
íà
òðèâàëèé òåðìií, 3.500 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-67-380-10-84.
Öåíòð, ìàéäàí, 2/5, ìåáëi,
òåõíiêà. Äëÿ ñiì’¿, æiíêàì, áåç ø/ç.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-117-39-46.

Öåíòð, Ïðîñêóðiâñüêà
(Ëèáiäü Ïëàçà), 3/3,
37 êâ.ì, ç ðåìîíòîì òà
ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíà,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Ïîðÿäíèì êâàðòèðàíòàì.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

2-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ãàðíèé
ðåìîíò, ìîæëèâî, ç ìåáëÿìè,
òåõíiêîþ. Òåë.0-68-949-65-77.
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Ãðå÷àíè, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
2.800
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Äóáîâå,
2-êiìíàòíà.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-396-02-40.
Äóáîâå, 2/5, 50 êâ.ì, âñÿ òåõíiêà,
âñi ìåáëi, îõàéíà, iíòåðíåò, 3.500
ãðí. Òåë.0-97-066-62-64, Ñòàíiñëàâ.

Öåíòð (Âi÷íèé âîãîíü), 2 êiìíàòè,
ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí. Ðiºëòîðàì
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-68-561-13-85.

Çíiìó

Êiìíàòè
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.068-575-30-31.
Çíiìó êiìíàòó àáî ïiâ áóäèíêó,
äëÿ
ñåáå,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-819-33-37.

1-êiìíàòíi
Çàãîòçåðíî, 7/10, äëÿ ñiì’¿, íà
òðèâàëèé òåðìií, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëi ÷àñòêîâî â êóõíi, 2.800 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-97-558-22-71.
Êàì’ÿíåöüêà,
2ê.,
ðåìîíò,
òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

Ð-í ïðèêîðäîííî¿
àêàäåìi¿, òåõíiêà, ìåáëi,
íà òðèâàëèé òåðìií, äëÿ
ñiì’¿, 4.500 ãðí.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-988-20-20.
Ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-258-64-56.

Ñâîáîäè, ð-í “ÑÂ”,
ãàðíi óìîâè, âñi
çðó÷íîñòi, äëÿ ñiì’¿,
4.000 ãðí.
+ Êîìóíàëüíi.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-529-20-62.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Äóáîâå, öåãëà, 58 êâ.ì, 1/5,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.500 ãðí. +
ê/ï. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Öåíòð
(“Ëèáiäü
Ïëàçà”),
3-êiìíàòíà
êâàðòèðà.
Òåë.0-93-883-33-89.
Öåíòð (Ìèñëèâñòâî Ðèáàëüñòâî),
ïåðøà çäà÷à ïiñëÿ ãàðíîãî ðåìîíòó,
ìåáëi, òåõíiêà, ëîäæiÿ 18 êâ.ì, 5/10.
Òåë.0-96-439-46-24.
Öåíòð,
3-ê,
ïðèêîðäîííà
àêàäåìiÿ, ìåáëi, òåõíiêà, äiâ÷àòàì,
õëîïöÿì, ñiì’¿, 4.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð, 3ê., òåõíiêà, iíòåðíåò,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.

Áóäèíêè
“Ïîäiëëÿ”, 2 êiìíàòè, óñÿ òåõíiêà,
ìåáëi, iíä/î. Òåë.:0-68-978-24-57,
0-97-575-75-43.
Àâòîâîêçàë ¹1, çäàì ëiòíié
áóäèíî÷îê. Òåë.0-63-516-82-17.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ,
çðó÷íîñòi
íàäâîði.
Òåë.0-96-258-07-67.
Äî ïëîùi 100 ì, 150/110, + 5,7
ñîòêè, ãàðàæ íà 2 àâòî, ïiäâàë,
19.600 ãðí. Òåë.0-98-382-21-99.
Äóáîâå,
âóë.Ãëiíêè,23,
“âðåì’ÿíêà”. Òåë.0-98-258-24-22.
Äóáîâå,
âóë.Çàÿðíà,
áiëÿ
ìàãàçèíó “Ñîëîõà”, 100 êâ.ì, 6
ñîòîê, ãàðàæ ïiä âåñü áóäèíîê, 1-é
ïîâåðõ - âåðàíäà, êîðèäîð, ñïàëüíÿ,
çàë, êóõíÿ, òóàëåò, äóø, 2-é ïîâåðõ êiìíàòà ÷åðåç âåñü áóäèíîê, ëîäæiÿ,
áàëêîí, ñâiòëî, ãàç, âîäà, íà ïîäâið’¿
áåñiäêà, 6 õâ äî çóïèíêè ìàðøðóòêè
¹30. Òåë.067-264-98-58.
Äóáîâå,
âóë.Ïiâäåííà,
“âðåì’ÿíêà”,
ìåáëi,
÷àñòêîâî
çðó÷íîñòi. Òåë.0-97-102-47-66.
Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè. Òåë.0-97-508-06-13.
Çà ìiñòîì, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-97-508-06-13.
Êóïðiíà âóë., ïîæåæíå äåïî,
çäàì “âðåì’ÿíêó”, âñi çðó÷íîñòi.
Òåë.0-96-836-92-01.
Êóïðiíà ð-í, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
õëîïöiâ,
àáî
îäíîãî.
Òåë.0-96-910-71-71.
Ëåçíåâå,
âóë.Àìîñîâà,10,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè i êóõíÿ, âàííà
â áóäèíêó, êðèíèöÿ íà ïîäâið’¿.
Òåë.0-68-453-78-99.
Ëåçíåâå, äëÿ ÷îòèðüîõ-ï’ÿòüîõ
÷îëîâiêiâ, âñi çðó÷íîñòi, ç ìåáëÿìè,
äî çóïèíêè 5 õâ. Òåë.0-96-467-20-18.
Ëüâiâñüêå øîñå, “âðåì’ÿíêà”.
Òåë.0-67-191-29-56.
Ïiëîòñüêà
âóë.,
º
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, äëÿ äâîõ õëîïöiâ.
Òåë.:0-68-202-33-07, 0-68-173-63-83.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, 1/2 áóäèíêó,
áåç ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-97-967-17-86.
Ðóæè÷íà,
çóï."Ïàí
Äèâàí",
“âðåì`ÿíêà”, º ãàç, âîäà, ìåáëi,
ìîëîäié
ñiì’¿
áåç
äiòåé.
Òåë.0-96-136-01-08.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà” äëÿ ñiì`¿ áåç äiòåé, º
ìåáëi, ãàç, âîäà. Òåë.0-97-198-10-97.
Òàíê, 2ê., ÷àñòèíà áóäèíêó, ìåáëi.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
ïîðÿäíà
ñiì’ÿ
îðåíäóº
íà
äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî
2-êiìíàòíó.
Òåë.0-68-258-64-56.
Äëÿ
ïàðè
áåç
äiòåé,
íå
ïåðåñåëåíöi, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.068-575-30-31.

2-êiìíàòíi
Àáî 3-êiìíàòíó, àáî áóäèíîê â
ðàéîíi ðå÷îâîãî ðèíêó. Âåëèêà
ðîäèíà
ç
ìàëèìè
äiòüìè.
Òåë.0-95-358-43-45.
Àáî
3-êiìíàòíó.
Òåë.0-68-258-64-56.
Äëÿ ñiì’¿, íå ïåðåñåëåíöi, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.068-575-30-31.
Äëÿ
ñiì’¿,
ïðàöþºìî,
íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.

Áóäèíêè
Ïiâ áóäèíêó àáî áóäèíîê, äëÿ
ñåáå,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-877-83-15.

Êóïëþ

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

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó, æèòëîâèé
ñòàí, ìîæëèâî, áåç ðåìîíòó, äî
365.000 ãðí. Òåë.0-68-042-98-00.
Òåðìiíîâèé
âèêóï
2-,
1-êiìíàòíèõ, ïðîáëåìíèõ, êðåäèòíèõ,
øâèäêèé
ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

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

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

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

14 490 ãðí. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç
ìiñöÿ, ðîçiáðàíèé, âiäìiííèé ñòàí.
Äîïîìîæó
ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-67-923-36-93.
27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-67-381-11-31.
30 000 ãðí. “Íîâàòîð”, ìiñöå ïiä
ãàðàæ, 20 êâ.ì. Òåë.0-98-908-46-21.
30 000 ãðí. Âèñòàâêà, ìåòàëåâèé
ðîçáiðíèé âîëãîâñüêèé îöèíêîâàíèé,
áåç ìiñöÿ. Òåë.0-68-113-65-43.
60 000 ãðí. Òåìï, º êàäàñòðîâèé
íîìåð. Òåë.0-97-820-18-16.
65 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, ìàñèâ
“Ïiîíåðñüêèé”, 21 êâ.ì, öåãëÿíèé,
îãëÿäîâà ÿìà, ñâiòëî, äîêóìåíòè
ãîòîâi. Òåë.0-68-059-07-75.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Ðèáàëêî-2",
22
êâ.ì,
öåãëÿíèé, ÿìà, ïiä ëåãêîâå àâòî.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
193 500 ãðí. Âèñòàâêà, ð-í
êîñòüîëó, öåãëÿíèé, 22 êâ.ì, ç ÿìîþ,
ïiäâàëîì
(3
êiìíàòè),
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-67-895-51-61.

277 700 ãðí. Êàðìåëþêà,12Ã, 23
êâ.ì, ïiäâàë, ïðèâàòèçîâàíà çåìëÿ,
“ºâðîãàðàæ”, ìàñèâ àñôàëüòîâàíèé,
îñâiòëåíèé. Òåë.0-97-503-07-39.

Çäàì
Çàði÷àíñüêà,14/5,
ãàðàæ
(âåëèêèé) + ïðèìiùåííÿ, ñâiòëî,
îõîðîíÿºòüñÿ. Òåë.0-67-337-24-86.
Çäàì öåãëÿíèé, ñóõèé ãàðàæ.
Òåë.0-97-422-15-55.
Ïiîíåðñüêèé (ìàñèâ), ãàðàæ,
óòåïëåíèé, ç ÿìîþ, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.
Ñòàðèé àåðîäðîì, âîðîòà ïiä áóñ,
âåëèêà ÿìà, ñó÷àñíå îñâiòëåííÿ, 650
ãðí. Òåë.0-96-626-39-41.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

140 000 ãðí. Ëåçíåâå-1, áóäèíîê
24 êâ.ì, 6 ñîòîê, º ñâiòëî.
Òåë.0-97-103-39-91.
150 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 6
ñîòîê, íåäîáóäîâàíèé 2-ïîâåðõîâèé,
íåâåëèêèé
áóäèíîê,
ãàç,
âñi
äîêóìåíòè,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-67-380-33-88.
190 000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”, 1 êì âiä êiíöåâî¿ çóïèíêè
ìàðøðóòîê, 8 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé
áóäèíîê, ç ïiäâàëîì, ñàä, äiëÿíêà
îãîðîäæåíà
º
åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-138-58-13.
336 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
âóë.Ïiâíi÷íà,215, öåãëÿíèé áóäèíîê,
6 ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, óñi äîêóìåíòè,
ãàðíà äîðîãà, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.0-67-775-64-08.
405 000 ãðí. Äóáîâå-2, êiíöåâà
ìàðøðóòó ¹30, áóäèíî÷îê 4õ9 ì,
ãàç,
ñàðàé÷èê,
6
ñîò.
Òåë.0-96-354-13-02.
1
208 300 ãðí. Êàðïiâöi,
âóë.Âèøíåâà, 125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi,
äà÷íèé áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 500 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
ìàñèâ
“Öàðñüêèé”,
1,89
ãà,
ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.:0-67-801-28-63, 0-67-271-69-15.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

Ðóæè÷íà, ÒÎÂ “Êåðàìiê”, äiëÿíêà
7,9
ñîò.,
+
áóäèíîê
(âóë.Þâiëåéíà,22). Ïðîäàæ çà îäíiºþ
öiíîþ. Òåë.0-67-711-05-46.
20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8 ñîò.,
19 ñîò. çàãàëüíà. Òåë.067-381-11-31.
30
000
ãðí.
Ðàêîâå,
ÑÒ
“×îðíîáèëåöü”, 6 ñîò., íàñàäæåíî
ôðóêòîâèé ñàä. Òåë.0-68-303-17-41.
45 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè
(íàëåæèòü äî ìiñòà), ìàñèâ “Iñêðà”, 6
ñîòîê,
º
ìàëåíüêèé
âàãîí÷èê
(ñàìîðîáíèé),
ïîðÿä
êðèíèöÿ,
ñâiòëî, ñàäîê, ðiçíi íàñàäæåííÿ,
ïiä’¿çä (ùåáiíü), ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-67-381-20-34.
60 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ëiäiÿ”,
8
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-95-045-15-72.
70 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 50 ñîòîê,
º ÿáëóíi, ñëèâè. Òåë.068-050-61-98.
75 000 ãðí. Ëåçíåâå, “Íàäiÿ-3", 6
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-67-602-22-17.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîòîê çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
140 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò.,
ïiä ÎÑÃ, ðiâíèíà, äîðîãà ç äâîõ
ñòîðií äiëÿíêè, âiä öåíòðàëüíî¿
äîðîãè
100
ì,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.

168
000
ãðí.
Êíèæêiâöi,
êîîïåðàòèâ “Ñâiòëàíà”, ðiâíà, 12
ñîòîê. Òîðã. Òåë.0-97-267-00-83.

182 000 ãðí. Äóáîâå, 10
ñîòîê, êóòîâà, ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-96-533-12-19.
200 000 ãðí. Çà ñ.Êíèæêiâöi, 9
ñîò., êóòîâà, ãàç ñâiòëî, âàãîí÷èê
óòåïëåíèé
öåãëîþ,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-802-47-25.
240 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ìàñèâ
“Äðóæáà”, âóë.1-à Çàõiäíà, 6 ñîò.,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
êðèíèöÿ,
ïàðêàí, âàãîí÷èê 3õ12, + íà âiäñòàíi
200 ì äiëÿíêà 2,5 ñîòêè. Ïî âóëèöi
ïðîâåäåíî
ñâiòëî
òà
ãàç.
Òåë.097-273-79-39.
252 000 ãðí. Äóáîâå (Ìåäèê),
âóë.Çàÿðíà, 6 ñîòîê, íà äiëÿíöi º
âîäîïðîâiä,
çàëiçíà
îãîðîæà,
ôðóêòîâi
äåðåâà,
òóàëåò
òà
ìåòàëåâèé ãàðàæ. Äî äiëÿíêè éòè 5
õâ âiä çóïèíêè. Òåë.0-67-307-48-90.
252 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà
ÎÑÃ,
êàäàñòðîâèé
íîìåð
6825085200:02:012:0197, 2,12 ãà
6825085200:02:016:0487,1,03
ãà.
Òåë.0-96-626-39-41.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
290 000 ãðí. Ìàñèâ “Åëåêòðîíiêà”,
2,5 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, 6 ñîò.
Òåë.0-50-257-34-67.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

22 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò.,
ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, âîäà, ãàðíå
çàòèøíå ìiñöå, ïðèâàòèçîâàíî. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-880-85-08.
27 600 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äàâèäêiâöi, 50 êâ.ì, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê + 12 ñîòîê çåìëi, âñi
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
45 000 ãðí. Âiäðàäíå, êóòîâà
äiëÿíêà, ïî âóëèöi º âñi êîìóíiêàöi¿,
ïîêðèòòÿ
äîðîãè
áðóêiâêà.
Òåë.0-66-016-28-22.
60 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10
ñîò.,
ïîðÿä
ñòàâîê,
òîðã.
Òåë.0-98-577-31-04.
70 000 ãðí. Êàðïiâöi, 11 ñîòîê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïîðÿä 2 ñòàâêè,
ëiñ. Òåë.0-93-553-90-05.
85 500 ãðí. Äiëÿíêà ç âèäîì íà
îçåðî, ìàñèâ äëÿ ïåðñïåêòèâè, ïî
ñóñiäñòâó
æèòëîâi
áóäèíêè,
êîìóíiêàöi¿ - ñâiòëî, ãàç. Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
138 500 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 18
ñîò., º âñi äîêóìåíòè, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä, ôóíäàìåíò 6õ8. Àáî îáìií íà
àâòî. Òåë.0-96-621-10-07.
145 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, çóï."Äà÷i",
6
ñîò.,
âàãîí÷èê
çèìîâèé,
äåðåâ’ÿíèé, 6õ3, ñâiòëî, ãàç, ãàðíèé
ñàäîê, òîðã. Òåë.0-97-297-24-57.
147 700 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 +
10 ñîò., æèòëîâèé ìàñèâ, ïîðÿä ëiñ,
îçåðî, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, òîðã.
Òåë.0-97-503-07-39.
156 750 ãðí. Äiëÿíêà iäåàëüíî
ðiâíà, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, íîâèé
çàñåëåíèé ìàñèâ, 5 õâ. äî Îçåðíî¿.
Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
165 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ðóæè÷íà, áëèçüêî äî çóïèíêè, 6
ñîòîê,
âñi
êîìóíiêàöi¿
ïîðó÷.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
170 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
ìàñèâ “Âèäðîâi Äîëè”, 2 äiëÿíêè, ïî
6 ñîòîê, íà äâîõ º ëi÷èëüíèêè ñâiòëà,
5 õâ äî àâòîáóñíî¿ çóïèíêè.
Òåë.0-67-865-57-43.
250 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïiä çàáóäîâó, ãàçèôiêîâàíî, º
õëiâ,
êðèíèöÿ,
ëüîõ,
ñâiòëî.
Òåë.0-67-762-79-14.
263 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 28
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä,
àñôàëüò. Òåë.0-98-685-96-91.
266 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
âóë.Êàðìåëþêà, öåíòð, 16 ñîò.,
iäåàëüíî ðiâíà, àñôàëüòîâàíèé çà¿çä,
óñi êîìóíiêàöi¿. Çðó÷íå ìiñöå i öiíà
ðåàëüíà. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

ÇÍ²ÌÓ, ÊÓÏËÞ, ÄÀ×², ÎÊÎËÈÖß, ÎÁËÀÑÒÜ 19
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
280 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”,
“ïëèòè”,
âëàñíèê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 10 ñîò., ðiâíà,
êóòîâà, ïîðÿä âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-280-82-39.
300 000 ãðí. ªâðîïåéñüêèé
(ìàñèâ), 25 ñîò., äîðîãà äî äiëÿíêè,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
330 500 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê,
ðiâíà,
òîðã.
Òåë.0-67-457-55-15.
370 000 ãðí. Êîïèñòèí, áiëÿ
öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 23 ñîòêè, íà
äiëÿíöi º ëiòíÿ êóõíÿ òà ñàäîê, ãàç,
ñâiòëî,
êðèíèöÿ,
òîðã.
Òåë.096-911-39-38.
425 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í ïîëiãîíó
ÀÏÂ, 12 ñîò., ãàç çàâåäåíèé, ñâiòëî
ïî âóëèöi, ïîðÿä æèòëîâi áóäèíêè,
îçåðà. Òåë.0-97-526-41-28, Ìèêîëà
Ìèêîëàéîâè÷.

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

Îáìií

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

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Äóáîâå, çåìåëüíà äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâî êîòåäæiâ. ª âñi äîçâiëüíi
äîêóìåíòè.
Îáìií.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè. Òåë.0-98-883-72-99.

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

ÎÊÎËÈÖß

ÎÁËÀÑÒÜ

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

Êâàðòèðè ïðîäàì

230 000 ãðí. Ñêiáíåâî, 3-êiìíàòíà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12 êì äî
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãàç, âîäà, ïîãðiá,
ñàðàé. Òåë.0-96-756-28-99.
672 000 ãðí. Áîãäàíiâöi ñòàíöiÿ,
3-êiìíàòíà, 4/5, 61 êâ.ì, ñàíâóçîë
ðîçäiëüíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Òåë.0-67-307-66-93.

Áóäèíêè ïðîäàì

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

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

458 700 ãðí. Äàâèäêiâöi,
ìàñèâ “Åíåðãiÿ”, 8
ñîòîê, 82 êâ.ì, º ãàðàæ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
500
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.

Êâàðòèðè ïðîäàì

170 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
öåíòð, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó êîðèäîðíîãî òèïó, 18,5 êâ.ì, êàïiòàëüíèé
ðåìîíò, 2/3. Òåë.0-68-515-24-18.
196
000
ãðí.
Íàðêåâè÷i,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 1/2, öåãëà, “õ/ð”,
2-êiìíàòíà, 43,7 êâ.ì, êóõíÿ 7,4 êâ.ì,
êiìíàòè îêðåìi, ñàíâóçîë îêðåìèé,
áåç
ðåìîíòó,
ïðèäàòíà
äëÿ
ïðîæèâàííÿ.
Òîðã.
Òåë.0-97-140-99-41, Ãàëèíà.
220 000 ãðí. Ñêiáíåâî, 3-êiìíàòíà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12 êì äî
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãàç, âîäà, 14 ñîò.,
ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-96-756-28-99.
252 000 ãðí. Ëåòè÷iâ, 1/2,
“÷åøêà”, 43,2 êâ.ì, ïðîñòîðà, ëîäæiÿ
12 êâ.ì, ì/ï âiêíà, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
282 000 ãðí. Äåðàæíÿ, 2-êiìíàòíà,
47 êâ.ì, 5/5, íîâîáóäîâà, çàñåëåíèé
áóäèíîê.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.
372 000 ãðí. Äåðàæíÿ, 62 êâ.ì,
4/5, íîâîáóäîâà, æèâóòü ëþäè. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-121-43-46.
455 000 ãðí. Ãîðîäîê, 1- òà
2-êiìíàòíi êâàðòèðè, íîâîáóäîâà,
ì/ï âiêíà, iíä/î. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.
645 000 ãðí. Ãîðîäîê, 2-êiìíàòíà
êâàðòèðè, 64,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà,
çäà÷à âåðåñåíü 2021 ð. Ìîæëèâî íà
âèïëàò. Òåë.0-68-121-43-46.
1 080 000 ãðí. Øåïåòiâêà,
Îñòðîâñüêîãî âóë., 1/4, 80 êâ.ì,
iíä/î, ðåìîíò, ìåáëi + òåõíiêà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Áóäèíêè ïðîäàì

35 000 ãðí. Çiíüêiâ, Âiíüêîâåöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ç
ìåáëÿìè,
ãîñïïðèáóäîâè, 25 ñîòîê çåìëi.
Òåë.0-97-582-32-03.
49
000
ãðí.
Ëèñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 28
ñîòîê,
ïîðÿä
ëiñ,
çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà.
Òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
49 000 ãðí. Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà, ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ë/ê, ãàðàæ, ñàäîê, 40 ñîòîê, òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
60
000
ãðí.
Âîäè÷êè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
êðèíèöÿ, 41 ñîò., ðiâíèíà, ïiâäåííà
(ïiä ïàñiêó), ñàäîê, 60 äåðåâ.
Òåë.0-63-758-92-08.
60
000
ãðí.
Êóí÷à,
Òåîôiïîëüñüêèé
ð-í,
öåãëà,
ãàçèôiêîâàíèé, 66 êâ.ì, ñàðàé, 2 êì
äî
ðàéîííîãî
öåíòðó.
Òåë.0-97-228-60-22.
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75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì,
ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá.
Òåë.0-96-136-01-08.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá.
Òåë.0-96-136-01-08.
75 000 ãðí. Ñêiá÷å, Ãîðîäîöüêèé
ð-í, ãàðíå ìiñöå, âñi ïðèáóäîâè,
áàãàòî çåìëi. Òåë.0-98-450-66-82.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, ãàðíèé
ñòàí, 20 êì íà çàõiä âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ãàç, âîäîïðîâiä,
çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàäîê, òîðã
ïðèñóòíié. Òåë.0-98-381-36-51.

85 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, ãàçîâå òà ïi÷íå îïàëåííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïïðèáóäîâè,
ïîãðiá, êðèíèöÿ, 70 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ði÷êà, ãàðíå çàòèøíå ìiñöå,
òîðã. Òåë.0-97-709-57-89.
95 000 ãðí. Òàðàñiâêà (5 êì âiä
Ñîëîáêîâåöü), ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
êàì’ÿíèé, ãàç, êîëîíêà íà âîäó â
äâîði, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 40 ñîò.
Òåë.0-97-489-41-48.
98
000
ãðí.
Áåðåçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, áóäèíîê 72
êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ñàðàé,
ëiòíÿ
êóõíÿ,
êóðíèê,
ïîãðiá,
êîëîäÿçü, çàñêëåíà òåïëèöÿ 11õ5 ì,
ñàä 0,03 ãà, âèíîãðàä 40 êóùiâ,
çåìåëüíà äiëÿíêà 0,25 ãà, + äiëÿíêà
íà ïîëi 0,113 ãà. Òåë.:097-693-45-45,
098-717-38-03.
100
000
ãðí.
Âiéòiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, áóäèíîê, ãàç òà
âîäà ïîðÿä, ãîðîä, äiëÿíêà 20 ñîòîê.
Òåë.067-476-54-05.
100
000
ãðí.
Ìîñêàëiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåíòð, 40 ñîòîê,
ãîïïðèáóäîâè, ãàç, ïîðÿä âîäà.
Òåë.0-98-895-76-61.
100
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 30 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí, ãàç,
âîäà,
0,25
ãà
ãîðîäó.
Òåë.0-98-582-44-92.

105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.
ãîðîäó, òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
105
000
ãðí.
Ñòàâ÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé ñòàí,
ãàç, âîäà â áóäèíêó, ãîñïïðèáóäîâè,
38
ñîò.,
êðèíèöÿ,
ñàäîê.
Òåë.0-98-495-18-42.
110 000 ãðí. Ãîðáàñiâ, Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä Õìåëüíèöüêîãî,
íà áåðåçi ð.Ïiâäåííèé Áóã, 45 ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
115
000
ãðí.
Âåðõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïiä ïëèòêîþ, êðèíèöÿ, ãàç, ìîëîäèé
ñàä, 70 ñîò. Òåë.0-68-004-70-53.
120
000
ãðí.
×îðíèâîäè,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, äî Ãîðîäêà 3 êì,
87 êâ.ì, º ãàç, âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ,
õëiâ, ë/ê, 0,25 ãà, êàäàñòðîâèé
íîìåð, ïðèâàòèçîâàíèé, õîðîøå
òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-97-047-62-88.
130 000 ãðí. Çàõàðiâöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé, ñàðàé,
êðèíèöÿ, 50 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-68-013-93-84.
131
600
ãðí.
ßñåíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, äiëÿíêà 15
ñîòîê ïiä áóäiâíèöòâî, 30 - ïiä ãîðîä,
äîãëÿíóòèé. ª 2 âàðiàíòè áóäèíêiâ, â
öåíòði.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
140
000
ãðí.
Áîãäàíiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ðàéîí, æèòëîâèé
ñòàí, ìåáëi, ãàç, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, âåðàíäà, ïëàñòèêîâi âiêíà,
êðèíèöÿ, ïîãðiá, ëiòíÿ êóõíÿ, âåëèêà
êîìîðà, ôðóêòîâi äåðåâà, ãîðîä, 33
ñîòêè, 15 õâèëèí ïiøêè äî çàëiçíè÷íî¿ ñòàíöi¿. Òåë.0-98-101-36-99.
140
000
ãðí.
Ðåäâèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 27 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê îïàëþºòüñÿ
ãàçîâèìè êîíâåêòîðàìè, äðîâàìè ÷è
âóãiëëÿì, 40 ñîòîê çåìëi, º ñàðàé,
ïîãðiá, âåëèêèé 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.
150 000 ãðí. Ìàíèêiâöi, Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, áóäèíîê, çåìåëüíà äiëÿíêà
0,25 ãà. Òåë.0-97-229-29-53, Âiêòîð.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
170 000 ãðí. Âèùi Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåãëÿíèé,
ãàç,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 45 ñîò. çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð, òîðã. Òåë.0-97-544-99-61.
170
000
ãðí.
Ôàùè¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 64
êâ.ì, 5 êiìíàò, ãàç, öåãëÿíi ëiòíÿ
êóõíÿ òà ñàðàé, ãàðàæ, 64 ñîò.,+
äiëÿíêà 35 ñîò., ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê,
òîðã. Òåë.0-96-610-26-90.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25
ñîòîê, äî ði÷êè. Òåë.0-98-687-86-07.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
200
000
ãðí.
Ïåðåãiíêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, áóäèíîê
áåç ñâiòëà òà ãàçó, 25 ñîò. çåìëi,
ñàðàé, òîðã. Òåë.0-63-462-01-15.
220
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
æ/ñ,
ãëèíîáèòíèé, 40 ñîòîê, ñàðàé, ïîãðiá,
êðèíèöÿ. Òåë.0-96-956-91-72.
250
000
ãðí.
Áðàãiëiâêà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, íîâèé,
öåãëÿíèé, 10õ12, êðèíèöÿ, ñàðàé,
ë/ê, 75 ñîòîê. Òåë.0-96-466-96-25.
250
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ïèðîãîâà, áóäèíîê, ìîæëèâî, íà
âèïëàò. Òåë.0-96-661-34-24.
250
000
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 23 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ñâiòëî,
ãàç, êðèíèöÿ, êîëîíêà, 88 ñîòîê
ãîðîäó, òîðã. Òåë.0-97-503-08-62.
250 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 50 êâ.ì,
ïîòðåáóº ðåìîíòó, 0,16 ãà çåìëi,
áëèçüêî
äî
öåíòðó.
Òåë.0-68-018-25-08.
252 000 ãðí. Çàñàäüêè, Õìåëüíèöüêèé ð-í, çà ñ.Ãðóçåâöÿ, 10 êì âiä ìiñòà
Õìåëüíèöüêèé, ãàç, 30 ñîò., ãàðíå
ñïîëó÷åííÿ. Òåë.0-68-113-17-63.
274
510
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óñi êîìóíiêàöi¿,
âàííà, ñ/â, ì/ï âiêíà, 45 ñîò., óñå
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
279
999
ãðí.
Çàïàäèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà,
50
ñîòîê.
Òåë.0-67-751-84-19.
280
000
ãðí.
Øïè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
ñàðàé, ãàðàæ òà ïîãðiá öåãëÿíi,
êðèíèöÿ, 1 ãà çåìëi, ïðèâàòèçîâàíî, º
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïîðÿä ëiñ,
îçåðî, òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
300
000
ãðí.
Áðàæåíöi,
Øåïåòiâñüêèé ð-í, 400 ì âiä òðàñè
Ïîëîííå-Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé,
100 êâ.ì, 5 êiìíàò, âàííà, ïiäâåäåíà
âîäà, áîéëåð, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïàðîâå îïàëåííÿ, êîòåë íà äðîâàõ òà
âóãiëëi, 25 ñîòîê, ïîáëèçó ëiñ, ði÷êà,
â 100 ì âiä áóäèíêó º ïàñîâèùå, ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-97-264-78-09.
300
000
ãðí.
Ìàðêiâöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð ñåëà,
öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, ëiòíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, 0 71 ãà. Òåë.0-67-812-90-24.
300 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
÷àñòèíà áóäèíêó, 46,9 êâ.ì, äâi êiìíàòè,
ñàðàé, áåç çðó÷íîñòåé, ãîðîä, ñàä,
êðèíèöÿ. Òåë.068-211-40-19.

308 000 ãðí. Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
öåíòð, öåãëÿíèé, ïîðÿä
ãàç, ñàðàé öåãëÿíèé,
êðèíèöÿ, 10 ñîò., çåìëi,
îãîðîäæåíî, ïîðÿä
øêîëà, àïòåêà, ìàãàçèíè,
ñòàâîê, òîðã.
Òåë.0-98-946-95-40.
320 000 ãðí. Îñòàøêè, öåãëÿíèé
8õ12 ì, öåãëÿíi ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ,
25 ñîò., ñàä, ìåòàëåâà îãîðîæà.
Òåë.0-98-535-22-30.
330
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ãàç â áóäèíêó òà
ëiòíié êóõíi, âîäà íà ïîäâið’¿ êîëîíêà, º âñi íåîáõiäíi äîêóìåíòè,
òîðã. Òåë.096-948-56-16.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, 42 êâ.ì,
óñi çðó÷íîñòi, ãàç, ãàðàæ, ïîãðiá.
Òåë.0-67-799-96-98.

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

405 000 ãðí. Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âóë.Öåíòðàëüíà, 90/-/8,
æèòëîâèé ñòàí, 25 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
410
350
ãðí.
Ðàäiñíå,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, 60 ñîò.,
äåðæàêò, ïiäâåäåííi êîìóíiêàöi¿:
ñâiòëî,
ãàç,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ, îêðåìà ëiíiÿ ñòðóìó,
çàëèòî ôóíäàìåíò 12õ15, äiëÿíêà
âèõîäèòü â ëiñ, º ìîæëèâiñòü âëàñíî¿
êîïàíêè,
óñå
ïiäâåäåíî
äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
420
000 ãðí. Ãîëîçóáèíöi,
Äóíàºâåöüêèé ðàéîí, öåíòð, º
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, ãàðàæ,
ëiòíÿ êóõíÿ, ïðèâàòèçîâàíèé, 36
ñîòîê, ãàç, âîäà. Òåë.:0-98-303-81-27,
0-98-398-53-65.
420
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
30
ñîò.,
ñâåðäëîâèíà, ñàäîê, ìàëüîâíè÷à
ìiñöåâiñòü.
Òåë.:0-68-411-44-12,
096-492-49-01.
490
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
ºâðîðåìîíò,
ÿêiñíà
äåðåâ’ÿíà
âàãîíêà, âàííà, òóàëåò - âñå äiþ÷å,
àëüòàíêà,
àâòîíàâiñ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
505
505
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, 86 êâ.ì, 5
êiìíàò, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó, 35
ñîòîê.
Òåë.:097-273-03-30,
067-124-84-88.
560
000
ãðí.
Òèðàíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, âîäà,
ãàç, äiëÿíêà 65 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-96-758-59-22.
700
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê, ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ïîãðiá,
ñàðàé,
ðîäþ÷à
çåìëÿ.
Òåë.0-98-723-93-14.
800
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
çðó÷íîñòi,
ïðèáóäîâè,
ãàðàæ,
iíòåðíåò, 25 ñîò., ñâåðäëîâèíà.
Òåë.0-67-193-20-16.
840 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 75 êâ.ì,
çðó÷íîñòi, âîäà, ñâåðäëîâèíà, êîòåë íà
äðîâàõ, 0,65 ãà çåìëi, ñàä ç ãîðiõàìè,
ïîðÿä ëiñ. Òåë.068-018-25-08.

1
092 000 ãðí. Äóíà¿âöi,
âóë.Äà÷íà, äî öåíòðó 15 õâ, äâà
âõîäè, 200 êâ.ì, 7 êiìíàò. Â îäíié
÷àñòèíi 5 êiìíàò, ðåìîíò 90%, iíøà
÷àñòèíà áåç ðåìîíòó: çàë, êiìíàòà,
âåðàíäà,
öîêîëü,
30
ñîòîê
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, 7-8 ñîò. ãîðîä,
õëiâ íà 3 âiääiëåííÿ, êóðíèê, ïiäñîáíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-97-031-70-30.

1 877 256 ãðí.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
2-ïîâåðõîâèé,
óòåïëåíèé, äàõ
ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàçîâå
îïàëåííÿ, ìåáëi, òåõíiêà,
12 ñîò.
Òåë.0-97-489-57-99.
Ðåäâèíöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âóë.Íàáåðåæíà. Òåë.097-876-76-69.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

20
000
ãðí.
Êîðæiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, 50 ñîò. ç
êîìóíàëüíèìè
ïðèáóäîâàìè,
º
êðèíèöÿ,
ñàäîê,
ïîðÿä
ãàç.
Òåë.0-67-998-63-26.
30
000
ãðí.
Ìàçíèêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, äiëÿíêà 19 ñîò.,
êîðîáêà 61 êâ.ì, º êîëîäÿçü, óñå
ïðèâàòèçîâàíî.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-499-53-00.
38
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 5 ñîòîê, äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà,
öåíòð
ñåëà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-67-381-22-56.

55 000 ãðí. Òèðàíiâêà,
8 ñîòîê, äëÿ ñàäiâíèöòâà
òà ãîðîäíèöòâà.
Òåë.0-68-519-01-35.
90
000
ãðí.
Êóðàæèí,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 5 ñîò., áiëÿ ð.Äíiñòåð,
îõîðîííà çîíà. Òåë.0-67-661-46-46.
98
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîòîê, äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà,
öåíòð
ñåëà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-67-381-22-56.
127
000
ãðí.
Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 70
ñîòîê, ñàäîê, ïiä ÎÑÃ, ïiä çàáóäîâó,
çðó÷íèé
ïiä’¿çä,
òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.
139
500
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 16 ñîòîê çåìëi,
ïîðÿä êîìóíiêàöi¿, º êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
140
000
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðè â’¿çäi,10 ñîò.,
êîìóíiêàöi¿ âåäóòüñÿ, ðiâíà, íîâèé
ìàñèâ,
áóäiâëi
íàÿâíi.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

150
000
ãðí.
Äóíà¿âöi,
âóë.Ïîäiëüñüêà,32 òà 34, äâi äiëÿíêè
ïîðÿä 12 òà 13 ñîòîê, ïiä çàáóäîâó, º
êàäàñòðîâi
íîìåðè.
Òåë.0-98-499-87-55.
160
000
ãðí.
Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 22 ñîò., ïiä
çàáóäîâó, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, òîðã.
Òåë.0-67-303-21-74.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25
ñîòîê, äî ði÷êè. Òåë.0-98-687-86-07.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Öåíòðàëüíà âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
265
000
ãðí.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé ð-í, äà÷i â
ñ.Âåëèêà Ñëîáiäêà, ñ.Áðàãà, ñ.
Øóòíiâöi, ñ.Iñàêiâöi, ñ.Óñòÿ. Òîðã.
Òåë.0-67-188-44-55.
265
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ìàñèâ
ÑÒ
“Ðóññêèé ëåñ”, äiëÿíêà 6 ñîò.,
äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷îê, êðèíèöÿ,
òîðã. Òåë.0-66-807-02-79.
7 560 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì áóäèíîê ñ.Òåðåøiâöi, äëÿ
æèòëà
òà
äîãëÿäó
çà
íèì.
Òåë.0-97-854-97-99.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.
Êðàñèëiâ, öåíòð, áiëÿ ðèíêó, çäàì
ïðèìiùåííÿ 297 êâ.ì, 180 ãðí./êâ.ì.
Ìîæëèâà
÷àñòêîâà
îðåíäà.
Òåë.0-67-384-06-50.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Êâàðòèðè ïðîäàì

675 000 ãðí. Îäåñà, 1-êiìíàòíà,
öåãëà,
1/9,
ïîðÿä
øêîëà,
ïîëiêëiíiêà, ñêâåð, ðèíîê, òðàíñïîðò,
ìîæëèâèé îáìií íà ðiâíîöiííó â
ì.Õìåëüíèöüêîìó
+
Ä.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-494-34-45,
ïiñëÿ 19.00.
2
100
000
ãðí.
Êè¿â,
âóë.Áîðùàãiâñüêà,139/141,
3ê,
71,6/48/7,6,
òèõà,
îõàéíà.
Òåë.0-98-382-21-99.

Îáìií

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

112 êâ.ì) =
âàðiàíòè(Êè¿â).

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Îôiñè
Ïðîäàì
Ïðèìiùåííÿ
19
êâ.ì,
çàëiçíè÷íèé âîêçàë, ïîðÿä çóïèíêà,
âiä âëàñíèêà, ïiä áóäü-ÿêèé âèä
äiÿëüíîñòi. Òåë.0-68-202-74-66.

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

Ïðîñêóðiâñüêà âóë.,
îôiñíå ïðèìiùåííÿ,
Öåíòð, 3 ïîâåðõ, áåç
êîìiñiéíèõ, 949.200 ãðí.
Òåë.0-68-121-43-46.

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

Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè

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

Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

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

Öåíòð, 2-ïîâåðõîâå
ïðèìiùåííÿ, îêðåìå
ðîçòàøóâàííÿ, 1.250
êâ.ì, óñi êîìóíiêàöi¿,
ïàðêiíã, ãàðíèé òðàôiê,
ïiä óíiâåðñàëüíå
âèêîðèñòàííÿ (êîâîðêiíã,
áiçíåñ-öåíòð, òîðãîâi,
ñïîðòèâíi, îçäîðîâ÷i,
êóëüòóðíî-ìàñîâi
çàêëàäè, òîùî). 70
ãðí./êâ.ì. Äîçâîëÿºòüñÿ
çäà÷à â ñóáîðåíäó.
Òåë.0-96-577-38-89.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.
067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

21

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, ðÿä
3,
ìiñöå
14.
Âëàñíèê.
Òåë.0-67-380-96-76.
“Æèòîìèðñüêèé”,
êiîñê,
“çåëåíèé”
ðÿä,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-532-61-45.

“Ïîäiëëÿ-2", êîíòåéíåð,
21 ðÿä, 34 ìiñöå, 28.000
ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-173-85-92.
“Ïîäiëëÿ”, ïîâîðîò
íàëiâî ïåðåä âõîäîì â
Ñòàðèé ðèíîê, ð.39/À,
ì.5 (äóæå ãàðíå ìiñöå).
Òîðãiâëÿ - ãóðò òà
ðîçäðiá.
Òåë.0-96-099-97-77.

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

Öåíòð, ïàâiëüéîí äëÿ
òîðãiâëi, 2 øò.
Òåë.0-67-382-22-92.

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâñ”,
2-ïîâåðõîâèé êiîñê 111,
ñåêòîð 2, 4õ2 ì, çà
àáîíïëàòó.
Òåë.0-68-202-81-33.
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êiîñê, ð.32,
ì.7.
Àáî
ïðîäàì.
Òåë.0-96-120-88-45.
“Iìïóëüñ-Ñâiò”, êîíòåéíåð. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-98-946-33-32.

“Ñàðäîíiêñ”, “Çîëîòà”
àëåÿ, êîíòåéíåð.
Òåë.0-67-383-93-59.
Ìiæ ñòàðèì òà íîâèì
ðèíêàìè, ñòîÿíêà
“Içiäà”, êîíòåéíåð,
ïðîõiäíå ìiñöå, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-951-80-81.

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

Öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâèé ðèíîê, ÒÖ
“Ìàíäàðèí”, 2-ïîâåðõ,
òîðãîâå ìiñöå 10 êâ.ì,
òåðìiíîâî, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-405-16-26.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì
Iíñòèòóòñüêà âóë., áiëÿ
ïîøòè, ìàãàçèí, 1
ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì, 71
êâ.ì.
Òåë.0-68-121-43-46.
Iíñòèòóòñüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ-êâàðòèðà,
108 êâ.ì òà 24 êâ.ì, 1-é
ïîâåðõ. Àáî îðåíäà.
Òåë.0-67-852-72-32.
Ìîëîäiæíà âóë.,
ïðèìiùåííÿ 76 êâ.ì,
ïiä ñêëàä, îôiñ, ôiòíåñ,
ïðèâàòíó ëiêàðíþ,
1.300.000 ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-68-121-43-46.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
ïðèìiùåííÿ,
335,6 êâ.ì, 4,57 ñîò. çåìëi, ðåìîíò,
ïiä ÑÒÎ òà ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì
Ïðîñêóðiâñüêà âóë.
(Ñiòi-Öåíòð), êàáiíåò â
ñàëîíi êðàñè, 8 êâ.ì,
2-é ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé
äîñòóï, 2.000 ãðí.
Òåë.067-850-09-05.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó â ñòîìàòîëîãi÷íå êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.
ÒÖ “Ñiòi-Öåíòð”, êàáiíåò â ñàëîíi
êðàñè, 10 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, äóøîâèé áîêñ,
3.500 ãðí. Òåë.067-850-09-05.

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

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ

Ëåãêîâi ïðîäàì

Ïðîäàì

Audi

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, âñi êîìóíiêàöi¿, 1000 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.
Ìîëîäiæíà âóë., òåõïîâåðõ, 70
êâ.ì, 92 êâ.ì, 114 êâ.ì, 255 êâ.ì, 315
êâ.ì, âèñîòà ñòåëi 1,90 ì, âiä 1.500
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-68-121-43-46.
Òåõïîâåðõ, 57 êâ.ì, áàòàðå¿,
åëåêòðèêà, º ìîæëèâiñòü çðîáèòè
çàêðèòèé
îôiñ,
458.400
ãðí.
Òåë.0-68-121-43-46.

Çäàì
Àâòîâîêçàë ¹1,
çäàºòüñÿ ïðèìiùåííÿ, äî
2.000 êâ.ì.
Òåë.0-66-992-12-23.
Â ð-íi ðèíêó “Äóáîâî”,
ñêëàäñüêi ïðèìiùåííÿ,
100-1500 êâ.ì.
Òåë.0-67-384-27-88.
Ãðå÷àíè, ñêëàäè 42 êâ.ì, 32 êâ.ì,
ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ 260 êâ.ì,
îôiñíi
ïðèìiùåííÿ
45
êâ.ì.
Òåë.0-67-381-29-29.

Ïðèìiùåííÿ
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå,
ãàðíå ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿, îõîðîíà,
âiä 20 ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-67-672-04-04.
Ïðèìiùåííÿ ç ðàìïîþ, 100 êâ.ì,
ïiä
ìàãàçèí
àáî
ñêëàä.
Òåë.0-67-582-23-62.

Ð-í ðå÷îâîãî ðèíêó,
ñêëàäñüêi ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-68-204-32-82.
Ñòàðèé àåðîäðîì, ïðèìiùåííÿ
50-300 êâ.ì. Òåë.0-96-636-47-95.

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷-21251 Êîìái, 1988 ð.â.,
÷åðâîíèé, âiäðåìîíòîâàíèé äâèãóí,
ïîôàðáîâàíèé, ãàç, 28.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-347-46-68.

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

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

Daewoo
Äåó Ëàíîñ, õåò÷áåê, 2006 ð.â., 150
ò.êì “ðiäíîãî” ïðîáiãó, iäåàëüíèé
ñòàí, ïåðøèé âëàñíèê, 107.000 ãðí.
Òåë.0-67-243-70-92.

Kia
Kia Êàðíiâàë, 2007 ð.â., 7 ìiñöü,
âåëèêèé, êîìôîðòíèé, 170 ò.êì,
3-çîíîâèé êëiìàò, îäèí âëàñíèê,
ãàðàæ. Òåë.0-98-382-21-99.

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

Opel

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

Ëåãêîâi êóïëþ

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

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ
ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó
ñòàíi, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-98-483-32-32,
0-63-016-22-55.
Âèêóï àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

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

Îïåëü Âåêòðà Á, 2,5 V6, 170 ê.ñ.,
óíiâåðñàë, ÃÁÎ-4, áåæåâèé, ïiñëÿ
êàïðåìîíòó äâèãóíà, 85.000 ãðí.
Òåë.0-63-959-19-91.
Îïåëü Êîìáî, âàíòàæíèé, 1997
ð.â., 40.600 ãðí. Òåë.:0-68-912-80-08,
0-68-770-00-17.

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

Subaru

Ïðîäàì

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
ãàç/áåíçèí, 64.000 ãðí., ìîæëèâèé
îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.
Ïåæî Åêñïåðò, 2002 ð.â., 117.500
ãðí. Òåë.0-96-455-75-11.
Ôîëüêñâàãåí Ò2, ìiêðîàâòîáóñ,
1987 ð.â.,1,6Ä, ãàðíèé ñòàí, 40.000
ãðí. Òåë.0-68-721-42-18.

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

Âàíòàæiâêè

Îáëàñòü, Óêðà¿íà,
çà êîðäîíîì

Ïðîäàì

Ïðîäàì
ßðìîëèíöi,
öåíòð,
ïðîäàì
ïðèìiùåííÿ 54 êâ.ì, ïiä áiçíåñ.
Òåë.0-98-173-35-35.

ÂÀÇ-2104, 1998 ð.â., 1,3, 5ÊÏ,
ãàðíèé ñòàí, âñå ïðàöþº, 26.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-529-88-58.
ÂÀÇ-2104, 2006 ð.â., ãàç/áåíçèí,
57.000 ãðí. Òåë.0-97-705-40-04.
ÂÀÇ-2110, 2010 ð.â., ïðîáiã 109
ò.êì, çàìiíåíèé âåñü ðîçõiäíèê,
101.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.:0-98-778-88-18, 0-93-224-62-38.
ÂÀÇ-2170 Ïðiîðà, 2011 ð.â., 1,6
áåíçèí,
130.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-311-52-56.

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

Volkswagen

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

ÂÀÇ
ÂÀÇ-2103, çàäîâiëüíèé ñòàí,
20.000 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83.

ÊàìÀÇ-55102, 1988 ð.â.,
ñàìîñêèä, äèçåëü,
220.000 ãðí., òîðã.
Òåë.:0-97-155-37-52,
0-98-043-96-71.
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Ôiàò Äóêàòî, Ïåæî J5, Äæàìïåð,
Áîêñåð, ïî ç/÷. Òåë.0-67-381-11-31.

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

ãðí.
ãðí.

Êóïëþ

Ïiäøèïíèêè: 205-222, 305-320,
3182120, 697920. Òåë.068-376-21-21.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

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

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Äî ë/à, ç äîêóìåíòàìè, 8.300
ãðí. Òåë.0-67-491-62-52.

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

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Òðàêòîðè

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

Ìîòîòðàíñïîðò

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ìiíiòðàêòîð,
ñàìîðîáíèé,
ç
êîñàðêîþ, ïðè÷åïîì, 25.000 ãðí.
Òåë.0-96-466-96-25.

Ìîòîöèêë Ìiíñüê, â îðèãiíàëi, ç
äîêóìåíòàìè,
10.500
ãðí.
Òåë.0-67-491-62-52.

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

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ìiêðîàâòîáóñiâ
Ïåæî Åêñïåðò, 2002 ð.â., ôàðêîï,
2.800 ãðí. Òåë.0-96-455-75-11.

Äî âàíòàæiâîê
ÃÀÇ-52, ãîëîâêà öèëiíäðiâ, íîâà,
1.800 ãðí. Òåë.0-96-466-96-25.

ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÀÇ,
ÃÀÇ, ÇIË, òðàêòîð,
àâòîáóñ. Çàï÷àñòèíè,
ñèäiííÿ, êàðäàííi âàëè.
Ðåìîíò.
Òåë.0-97-954-36-65.
Òåõíiêà
íà
ðîçáèðàííÿ,
Ìîñêâè÷-2140,
Ìîñêâè÷-2141,
òðàêòîð Ò-150, ãóñåíè÷íèé, ÃÀÇ-53,
äâèãóí ÑÌÄ, äâèãóí ÃÀÇ-53, 1.000
ãðí. Òåë.0-96-466-96-25.

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

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

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

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò

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

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

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

а

1540Т

Доставк

ПОДАЙ
ОГОЛОШЕННЯ*:
• звичайне оголошення
– від 40 грн
• оголошення в рамці
– від 80 грн
• фотооголошення – 90 грн

Тираж – 30 000 примірників

0-67-99-139-00
0-67-38-38-001
(автопередзвон)

* останній термін подачі – п’ятниця до 13:00

