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Пенсія для вдови
учасника бойових дій
«Мій чоловік – учасник бойових дій. Минулого року він
помер. Чи маю я право на доплату до пенсії як вдова
учасника бойових дій?»
Усе залежить від того, за яким законом нараховувалася
пенсія чоловікові. Тут може бути два варіанти. Перший – за
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з доплатою як учаснику бойових дій. У
цьому випадку вдова може обирати: чи надалі отримувати
свою пенсію за віком, чи перейти на пенсію із втрати годувальника, яка призначається у розмірі 50 відсотків від пенсії
чоловіка. У такому разі слід добре порахувати, чи вигідно це
вам. Другий варіант – якщо чоловіку призначили пенсію за
нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, і деяких інших осіб». Пенсія
з втрати годувальника, нарахована за нормами цього закону,
не може бути меншою, ніж два прожиткові мінімуми. З
1 грудня минулого року це – 1 769 гривень. Тобто мінімальна
пенсія з втрати годувальника у цьому випадку буде не
меншою 3 538 гривень. Інші надбавки не передбачені.
Можна лише перейти на другий вид пенсії, якщо це вигідно.
Все можна розрахувати, звернувшись до фахівців підрозділу
Пенсійного фонду.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Уряд знизив ціну на газ для
населення: скільки доведеться
платити з 1 лютого
18 січня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні розглянув питання зниження ціни на газ для населення. Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис
Шмигаль, уряд прийняв рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6 гривень 99 копійок
за кубометр газу блакитного палива.
«Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину, – зазначив
прем’єр. – Вище цієї ціни постачальники газу не зможуть піднімати ціну».
Він також зазначив, що субсидійна підтримка продовжиться в повному обсязі. За словами Дениса Шмигаля, в
Україні субсидію отримують 3 мільйони домогосподарств.
Прем’єр також додав, що питання тарифу на розподіл газу,
тобто його транспортування, також беде врегульовано і
тариф не буде вищим, ніж 1,79 гривні за метр кубічний. Це
рішення очікують від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг вже найближчим часом.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Допомога особі, яка доглядає
за інвалідом

В Україні за два
роки планують
вакцинувати
50 відсотків
населення
Наприкінці минулого року Міністерство охорони здоров'я
затвердило дорожню карту з впровадження вакцини від
Covid-19 та проведення масової вакцинації. Як повідомив
керівник Хмельницького обласного оперативного штабу з
ліквідації надзвичайної ситуації Юрій Корева, у цій карті
вказано, що протягом 2021 та 2022 років мають охопити вакцинацією не менше 50% населення країни.

В Україні громадян вакцинуватимуть безкоштовно у декілька етапів:
Перший етап – вакцинація медиків та персоналу закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на
Covid-19; підопічні в інтернатних закладах, будинках людей
похилого віку та працівники цих закладів; військові, які
беруть участь в Операції об'єднаних сил на Сході.
Другий етап – вакцинація медичних працівників та
людей від 80 років.
Третій етап – вакцинація громадян віком від 65 до 79
років; працівників ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ; вчителів і працівників сфери освіти.
Четвертий етап – вакцинація українців віком від 60 до
65 років та дорослих від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, які можуть дати ускладнення при Covid-19.
П'ятий етап – вакцинація решти категорій населення,
які не входять до вищеперерахованих.
«Дорожня карта визначає початок вакцинації за наявності
в Україні зареєстрованих препаратів. Зважаючи на обмежену кількість вакцини для нашої держави, на першому
етапі вакцинація триватиме до трьох місяців», – додав керівник обласного штабу Юрій Корева.
За його словами, вводити препарат будуть на пунктах
щеплення, які працюють в закладах охорони здоров'я. Також
функціонуватимуть мобільні бригади, які за потреби
вакцинуватимуть вдома.
«Додаткових медичних закупівель для проведення
першого етапу вакцинації в області не потрібно. Разом з тим,
при проведені решти етапів і збільшенні кількості людей,
яких потрібно буде вакцинувати, додатково придбаємо холодильне обладнання для препарату», – зазначає керівник
штабу.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Стеж за актуальними новинами:

«На яку соціальну виплату має право людина, яка доглядає за інвалідом з дитинства І групи загального захворювання?»
«Механізм призначення і виплати компенсації за догляд
встановлений пунктом 1 Порядку подання та оформлення
документів, призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, – каже заступник начальника міського
управління праці та соціального захисту населення Євгенія
Мельничук. – Згідно з ним виплата призначається фізичній
особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі,
без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам з числа членів своєї сім’ї,
які спільно з нею мешкають, пов’язані спільним побутом,
мають взаємні права та обов’язки. Тобто доглядає за:
• особами з інвалідністю І групи;
• дітьми з інвалідністю;
• громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
• невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
• дітьми, яким не встановлена інвалідність, але які хворі
на важкі перинатальні ураження нервової системи, мають
важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні недуги, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет І
типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання
нирок IV ступеня, які отримали важку травму, потребують
трансплантації органів або паліативної допомоги відповідно
до переліку важких захворювань, розладів, травм, станів,
що дають право на одержання державної допомоги на
дитину, якій не встановлена інвалідність.
Розмір компенсації, відповідно до статті 13 Закону України
«Про соціальні послуги», обчислюється як різниця між
прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на
місяць, установленим законом на 1 січня календарного року,
в якому надаються соціальні послуги, та середньомісячним
сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні
послуги за попередні шість місяців (що передують місяцю

подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі). Середньомісячний
сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги,
обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного
доходу її сім’ї на кількість членів, які включаються до її
складу».
До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, входять: дружина, чоловік, діти віком
до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою
здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої
освіти (зокрема у період між завершенням навчання в
одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого або
в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за
умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до
досягнення 23-х років і не мають власних сімей. А також
жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але живуть
однією сім’єю. При цьому діти, які навчаються за денною
формою здобуття освіти до досягнення 23-х років, зараховуються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування. До складу сім’ї не зараховуються
особи, які перебувають на повному державному утриманні,
та непрацездатні особи (до осіб, які втратили працездатність, належать особи, які досягли встановленого законом
пенсійного віку, та непрацюючі особи з інвалідністю).
«З урахуванням зазначеного, для визначення середньомісячного сукупного доходу фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду, до складу її сім’ї непрацездатні
особи (чоловік або дружина, які отримують пенсію за віком
або пільгову пенсію, та діти з інвалідністю з дитинства) не
включаються, – наголошує Євгенія Мельничук. – Фізична
особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну
компенсацію, незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає».
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Новий санітарний регламент: хто з
учнів потребує підвезення до школи
З 1 січня набрав чинності новий санітарний регламент для
закладів загальної середньої освіти. Одним з пунктів передбачено, що учні, які проживають на відстані понад 2 кілометри від закладу освіти, мають забезпечуватися транспортом для підвезення до школи. Як розповіла 15 січня на
брифінгу в Хмельницькій облдержадміністрації Тетяна
Дупляк, заступник директора Департаменту освіти і науки
ОДА, це дещо ускладнить розробку маршрутів, які вже були
затверджені в закладах освіти.

«Дійсно, ця норма санітарного регламенту дещо змінена,
пояснює Тетяна Дупляк. – Якщо раніше відстань, на якій потрібно було забезпечувати підвезення учнів, становила 3 кілометри, то сьогодні вона зменшена до 2-х кілометрів».
Також вона зазначила, що наразі в області є 443 шкільних
автобуси, 402 задіяні систематично в підвезенні, декілька
резервних, а решта – таких, яким підвезення учнів вже не
здійснюють через стан технічної непридатності. За кошти
державної субвенції за останній час було придбано 48 автобусів, які розподілені між громадами, котрі їх потребували.
«Цього року планується придбати ще 13 автобусів, що дозволить розширити маршрути, за якими підвозять дітей до
навчальних закладів, – каже Тетяна Дупляк. – Наразі таких
маршрутів в області 664, які охоплюють понад тисячу населених пунктів та здійснюють підвезення до 284-х закладів
освіти. Загалом, підвезення наразі організоване для понад
16-ти тисяч учнів та двох з половиною тисяч працівників закладів освіти.
«Там, де неможливо організувати перевезення чи не вистачає транспорту – укладаються угоди з перевізниками та
таким чином забезпечують підвезення дітей до навчальних
закладів. За виключенням періодів, пов’язаних з погодніми
умовами, проблем з підвезенням дітей не виникало», – каже
Тетяна Дупляк.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Обслуговування державною мовою:
що зміниться для людей та бізнесу
З 16 січня набули чинності законодавчі новації, які передбачають вимогу обслуговувати споживачів державною
мовою. Тобто усі заклади торгівлі та громадського харчування країни зобов’язані надавати клієнтам послуги українською, крім певних винятків. Порушникам загрожуватимуть
штрафи.

Що було й що стало
Хоча державний статус української мови закріплений у
Конституції, її використання у різних сферах життя має регулюватися законами. Однак аж до 2012 року в країні діяв радянський закон «Про мови в УРСР». Тоді його замінили так
званим «мовним законом Ківалова-Колесніченка», який
фактично надав деякі переваги для російської мови. Навесні 2019-го Верховна Рада прийняла Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Він покликаний утвердити використання української як державної мови. Попри спроби його противників внести до
нього зміни, чинне мовне законодавство поступово входить
у дію. Цей Закон не втручається у сфери побутового спілкування та релігії. Спершу він торкнувся роботи органів влади,
культурної, освітньої та медичної сфер. Тепер же з 16 січня
2021 року вимога про надання послуг українською поширилася на різних суб’єктів господарювання.

Кого стосуються зміни, які набули
чинності 16 січня?

У статті 30 цього Закону вказано, що підприємства,
установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, які надають послуги споживачам або інформацію про товари чи послуги,
повинні використовувати державну мову. Це означає, що у
магазинах, супермаркетах, закладах громадського харчування, автозаправках, банках, салонах краси, інтернет-магазинах з клієнтами мають спілкуватися лише українською.
Винятком може бути прохання клієнта про персональне обслуговування будь-якою іншою мовою, зрозумілою для обох
сторін.
Хоча інформація про товари чи послуги має надаватися
українською, її дозволено дублювати іншими мовами. Також
допускається використання слів, скорочень, абревіатур та
позначень англійською або з використанням літер латинського чи грецького алфавітів.

Які штрафи чекають на порушників
мовного законодавства?

За неодноразове порушення мовного законодавства
суб’єктам господарювання загрожують штрафні санкції.
Вони становлять від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 гривень. Повноваження накладати такі штрафи надані Уповноваженому із
захисту державної мови та його представникам.
У низці інтерв’ю для телеканалів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, якщо продавець супермаркету відмовився обслуговувати покупця
державною мовою, штраф стягуватимуть не з нього, а з
юридичної особи. Тому керівництво закладів має бути зацікавленим в інформуванні своїх працівників про законодавчі
вимоги. За його словами, штрафуватимуть не одразу. Тарас

Стеж за актуальними новинами:

Кремінь наприкінці минулого року зазначив, що у 2021-му
готуються для проведення різних форм перевірок щодо дотримання мовного законодавства. Проте з цим є певні проблеми. Наприклад, поки що штат правників Уповноваженого
не повністю укомплектований. Також немає його представників у всіх областях. Це є наслідком пандемії, адже неможливо провести необхідні співбесіди з кандидатами на ці
посади. Втім, Уповноважений та його представники
обов’язково реагуватимуть на скарги громадян, яких відмовилися обслуговувати українською. Згідно з чинним законодавством, спершу Уповноважений або його представники
проводять перевірку суб’єкта господарювання. За її результатами складають акт державного контролю. Якщо порушення підтвердилося, юридичній особі дають 30 днів на
його виправлення. Лише у разі виявлення впродовж року повторного порушення мовного законодавства складається
протокол, на основі якого Уповноважений виносить постанову про накладання штрафу. Таким чином стягнення накладає він, а не суд. Проте суб’єкт господарювання може
оскаржити таку постанову в органі правосуддя.

НОВИНИ
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В Україні
вводиться в обіг
нова пам’ятна
монета

В Україні увійшла в обіг нова пам’ятна монета, присвячена
українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю,
письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української академії наук – Агатангелу Кримському. Як повідомляє
пресслужба Національного банку України, монета входить
до серії «Видатні особистості України» і є першою пам’ятною
монетою 2021 року. Її номінал – 2 гривні, виготовлена з нейзильберу. Тираж монети – 35 тисяч штук. На аверсі зображено малий герб України, геометричний декор з розкритих
книг, які складаються в зірку, а також цитата Агатангела
Кримського.
Підготувала Світлана ЯСЬКОВА.

Харчування у
школах: що
заборонили та чим
будуть годувати
З січня в Україні діє новий санітарний регламент для закладів середньої освіти. Документ містить багато норм щодо
облаштування шкіл та приміщень, утримування басейнів,
освітлення, звукового та температурного режиму. Як інформують у пресслужбі Хмельницької ОДА, також за новим регламентом змінено вимоги до шкільного раціону учнів.

Що робити громадянам у разі
порушення їхнього права

За інформацією пресслужби Уповноваженого, якщо у
закладі до клієнта звернулися недержавною мовою, спершу
він має попросити про обслуговування українською. У разі
відмови громадянину потрібно звернутися до керівництва
закладу або на його гарячу лінію. Якщо клієнту знов
відмовили в обслуговуванні державною мовою, тоді йому
необхідно зафіксувати факт відмови за допомогою відео,
аудіозапису, письмових показів свідків. Опісля підготувати
скаргу та направити її Уповноваженому.
У ній потрібно вказати таку інформацію:
• особисті дані заявника: прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання;
• суть скарги: який саме суб’єкт господарювання чи його
працівник допустив порушення, коли, за якою адресою та
яким чином порушив право скаржника;
• докази для підтвердження факту: аудіо-, відеофайли,
письмові свідчення очевидців тощо.
Якщо така інформація буде відсутня, скаргу заявника
можуть залишити без розгляду. Її можна подати впродовж
шести місяців з дня порушення. Це можна зробити декількома способами. Наприклад, надіслати листом на поштову адресу Уповноваженого: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12. Можна надіслати лист на електронну скриньку
skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну
форму на сайті Уповноваженого (mova-ombudsman.gov.ua).
З поданою інформацією Уповноважений повинен ознайомитися впродовж десяти робочих днів з дати її отримання.
Далі він ухвалює один з трьох варіантів рішень про: здійснення мовної експертизи, здійснення контролю за застосуванням державної мови, залишення скарги без розгляду.
Після цього термін розгляду скарги й направлення відповіді
заявнику про вжиті заходи становить 30 робочих днів. Але
цей час Уповноважений має право продовжити, повідомивши про це скаржника.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Відтепер у школах забороняється продаж:
• зернових продуктів, що містять понад 10 грам цукру на
100 грам готового продукту;
• продуктів, що містять понад 0,12 грам солі, або еквівалентну кількість солі на 100 грам готового продукту;
• продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту),
підсолоджувачі;
• підсилювачі смаку та аромату, консерванти;
• продуктів із рослинними жирами;
• непастеризованих соків;
• кави та кавових напоїв;
• енергетичних напоїв.
«Окрім цього, раз на тиждень для учнів обов’язково має
готуватися риба. Фрукти та ягоди подаються без додавання
цукрів та підсолоджувачів. Для дітей, які мають особливі дієтичні потреби, наприклад, алергії, має організовуватися
окреме харчування. Для цього батьки дитини подають до
закладу освіти медичну довідку від сімейного лікаря чи
педіатра», – йдеться у повідомленні.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

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 мають
ліквідувати департамент
архітектури: що це означає

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 20 січня 2021 р.

Пенсії військовим
2021: якими
будуть виплати
цього року
У грудні минулого року проєкт закону №2141, який передбачає підвищення пенсій військовим, пройшов перше читання у парламенті. Згідно із цим документом, максимальна
пенсія військовослужбовців у відставці має бути підвищена з
70 до 90% від грошового забезпечення на відповідних посадах. У разі ухвалення законопроєкту в другому читанні
раніше визначені військові пенсії мають бути перераховані.
За оцінкою авторів проєкту закону, на це потрібно додатково
14,8 мільярда гривень. Згідно з розрахунками Міністерства
соціальної політики, додаткові витрати складуть близько
2-х мільярдів гривень на місяць.
Нагадаємо, на сьогодні передбачені такі види пенсійного
забезпечення військовослужбовців:
• за вислугу років (призначається особам офіцерського
складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом за наявності вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, в Державній
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в
органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції,
Державної кримінально-виконавчої служби України);
• пенсія за інвалідністю (призначається військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності в період проходження військової служби або в інших, встановлених законодавством, випадках);
• пенсія у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сімей військовослужбовців у разі смерті
особи, яка мала право на пенсію).
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

На Хмельниччині
планують
вирощувати
енергетичну вербу
Енергетична верба – це вид верби (Salix), який швидко
росте, а тому придатна для використання як біомаса. Висаджувати її планують на орієнтовній площі 100 гектарів.
Кошти на розробку необхідної документації, підготовку земельної ділянки та закупівлю саджанців планують брати із
Державного фонду регіонльного розвитку (ДФРР). Принаймні проєкт «Формування регіонального ринку сільськогосподарських енергетичних культур», в рамках якого і планується висадження енергетичної верби, днями погодила
регіональна комісія з конкурсного відбору проєктів на фінансування із ДФРР.
Розробили ідею фахівці Агенції регіонального розвитку
Хмельницької області. Вони кажуть, проєкт став реальним
завдяки тому, що цього року Мінрегіон звернув особливу
увагу на теми економічного розивитку, а не лише на інфраструктурні.
«Це нові для Хмельниччини насадження, але наша область за дослідженнями експертів-екологів дуже підходить
для вирощення і енергетичної верби, і павловнії. На одному
полі енергетичну вербу можна вирощувати до 25 років.
Перші результати після насадження вже будуть через три
роки, адже ці дерева ростуть дуже швидко. З одного гектару
енергетичної верби, за один цикл, збирають 40 тонн сухої
речовини, а за три місяці вона виростає до трьох метрів», –
розповідає деталі заступниця директорки Агенції регіонального розвитку області Олена Рутковська.
За її словами, плантації верби засаджують зазвичай, на
так званих маргінальних землях, які не придатні для вирощування сільськогосподарських культур.
Енергетичну вербу використовують для виробництва теплової та електричної енергії, твердого біопалива (гранул,
брикетів). Ще одна користь від цієї верби, за словами Олени
Рутковської, що вона попереджає ерозію ґрунтів та покращує екологію. При згорянні біомаси в атмосферу викидається стільки СО2, скільки поглинула рослина в період свого
зростання, а при її вирощуванні не використовуються гербіциди та інша агрохімія.
За словами директорки Агенції регіонального розвитку Катерини Савчук, проєкт із вирощування енергетичної верби
пройшов погодження регіональної комісії та Мінрегіону.
Передбачається, що з ДФРР на реалізацію цієї ідеї буде
виділено понад 4,5 мільйона гривень. Ще майже пів мільйона
має виділити Ленковецька громада.
https://ye.ua/
Ангеліна Мовчан

Стеж за актуальними новинами:

У Хмельницькій міській громаді триває реформа місцевих
управлінь і департаментів. Наприкінці минулого року депутати погодили ліквідацію управління житлово-комунального господарства. На його основі створили департамент інфраструктури міста, який об’єднав декілька
управлінь і великих комунальних підприємств. Тепер же настала черга ліквідації нинішнього департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів.
Минулого тижня члени виконавчого комітету погодили винести на розгляд однієї з найближчих сесій Хмельницької
міської ради проєкт рішення про ліквідацію нинішнього департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.
За його текстом, ліквідований департамент мають замінити три самостійні управління, які поки що входять до
його складу. Зокрема, земельних ресурсів, архітектури та
містобудування, а також – капітального будівництва.

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин розповів кореспондентам, що це будуть самостійні підрозділи,
які будуть напряму підпорядковуватися міському голові та
його профільному заступнику. Таким чином не буде керівника-посередника в особі директора департаменту.
«Я вважаю посаду директора департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів недоцільною. Правильніше налагодити роботу у цій сфері шляхом безпосереднього контролю за окремими управліннями, – каже Олександр Симчишин. – Такі зміни не вплинуть не функціонал.
Однак переконаний, що це навпаки покращить якість і прозорість управління галуззю».
Ліквідація цього департаменту розпочнеться після прийняття відповідного рішення депутатами Хмельницької
міської ради на одній з найближчих сесій.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Глиняний кар’єр із відходами: історія та
сучасність хмельницького сміттєзвалища
Полігону більше 60 років

У межах міста Хмельницького, на проспекті Миру, 7, знаходиться міський полігон твердих побутових відходив. Гора,
висотою у декілька десятків метрів і неприємним запахом не
лише влітку, з кожним роком все більше жахає масштабністю. Хмельницький розбудовується, мешканців стає все
більше, а отже і сміття.
Що робити з існуючим сміттєзвалищем знають в офісі
«Розумне довкілля. Хмельницький». Робота організації безпосередньо спрямована на розв'язання проблеми сміття у
Хмельницькому і вже має деякі свої результати. Про те що є
наразі, і те що має бути із полігоном розповідає Іван Підопригора, менеджер проєкту офісу «Розумне довкілля.
Хмельницький».

Трохи історії
Полігон був створений у 1956 році на глиняному кар’єрі.
Наразі його висота близько 30 метрів від землі, тієї що ми
бачимо.
«Коли взялися розв'язувати проблему сміття у місті, ми
точно не знали, чи то справді глиняний кар’єр. Минулого
року пробурили декілька свердловин і справді, знайшли
глину, її шар мінімуму 10 метрів. Відібрали її зразки і відправили на дослідження, в результаті яких з'ясували, що
пропускна здатність цієї глини досить низька. Тобто, весь
фільтрат, який виділяється з полігону, не потрапляє в ґрунт,
а збирається у фільтратних ставках поблизу полігону», –
каже Іван Підопригора.
Додає, не відомо чи звалище було санкціоноване чи стихійне, і чому власне саме це місце вибрали дня нього. Не
знають і те, як змінювались відходи із роками, зокрема їх
вид та кількість.
«Морфологію сміття ми провели у 2017 році. Тоді й
з'ясували, що не менше 45% відходів – це органіка. Люди
найбільше викидають кухонні відходи. Згідно із обрахунками, упродовж останніх років бачимо динаміку – кількість відходів зростає. Для порівняння, у 2020 році на сміттєзвалище потрапило 106 тисяч тонн сміття, а 2019 року 98
тисячах тонн», – зазначає Іван.

Що є наразі
Іван Підопригора каже, що зараз зверху полігон доволі
стабільний. На ньому є ділянки, які вже не використовуються. Ті відходи, що вивозять сьогодні, складають на інші
території і пересипаються ґрунтом. Полігон огороджений і
пересуватись територією стороннім заборонено.
«Маємо двох підприємців, які в місті збирають ПЕТ та
скло. Відсортоване ними не потрапляє на полігон, а продається для переробки на вторсировину. Декілька років безпосередньо біля сміттєзвалища працює газова установка, яка
спалює звалищний газ і виробляє електроенергію. Цим займається також приватна компанія, яка свого часу виграла
тендер і 13% від обороту вона приносить місту. Ці кошти використовує КП «Спецкомнутранс» для облаштування полігону. Додам, завдяки установці пожеж стало менше,
оскільки метан викачується і немає чому горіти», – розповідає менеджер проєкту.
Також на території функціонують ваги для автомобілів, які
привозять сміття. Встановили їх у 2017 році. До цього ніхто
не знав скільки відходів продукує місто, а вираховували за
формулою, результат якої був не надто точним.
«Нещодавно створили Центр управління відходами. Туди
жителі громади можуть здати до 13 фракцій відходів. Всі
вони не потрапляють на полігон. Приймають великогабаритне сміття, техніку, одяг та інше – безкоштовно», – каже
експерт.

Що буде
Розв'язання проблеми із твердими побутовими відходами
можливе і частково деякі механізми уже запустили. Зокрема
вдалося залучити чималу кількість коштів на спорудження
майбутнього сміттєпереробного заводу. У жовтні минулого
року Хмельницький підписав угоду на отримання кредиту
для будівництва комплексу. Загальна вартість проєкту
складає 36,5 мільйонів євро. Більшість із них, а це 28,5 мільйонів євро – ЄБРР надає місто у кредит на 13 років, під
5,75% річних, з пільгою у 3 роки. Ще п’ять мільйонів євро
Хмельницький отримає грантових коштів, тобто тих, які не
доведеться повертати, від Інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу. Саме за ці гроші збираються
покривати відсотки по кредиту. Співфінансування міста
складає 3 мільйони євро.
«Загалом наш проєкт має три складових. Перший – рекультивація діючого полігону. Зараз його схили доволі круті,
тому його потрібно терасувати, зменшити нахил цих стін і
накрити спеціальною мембраною. Звалище засиплють щебенем, ґрунтом і засіють травою. Колись ця купа сміття перетвориться на зелений пагорб, де не буде тварин, які розносять відходи і неприємного запаху», – ділиться планами
Іван Підопригора.
Друга складова – це розширення наявного сміттєзвалища
і продовження його в північному напрямку. Тобто, фактично
буде створено нове звалище поряд, але вже згідно зі стандартами та нормами Європейського союзу. На ділянці, яка
уже придбана містом, будуть розташовані спеціальні
мембрани, тому відходи, які будуть складуватись, не проникатимуть в ґрунт, а перероблятимуться на спеціальній
станції очищення фільтрату. Надалі цю рідину скидатимуть у
міські водоочисні споруди.
Завершальний третій етап – будівництво сміттєпереробного комплексу. Територіально він буде розташований
за 2 кілометри від полігону. З'явитись завод має за три роки.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК
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Де знайти сили,
щоб влитися в
роботу після
тривалих
вихідних
Довгі вихідні або відпустка, крім такого довгоочікуваного
відпочинку та розслаблення, приносять нам стійке небажання повертатися до робочих обов’язків. А оскільки зараз
багато хто продовжує працювати з дому, налаштуватися на
продуктивність стає ще складніше.

Добре виспіться і смачно поснідайте

Якщо ви хочете підвищити показники результативності, то частину мотивації співробітників
слід прив’язати до продуктивного процесу, а іншу частину – до результату праці.
Буває так, що корпорації обіцяють заохочення своїм співробітникам, а потім забувають про це. Так виникає криза
довіри до керівництва, яка, зокрема, має досить печальний
результат – цінні кадри покидають компанію.

Як краще мотивувати – на процес чи на
результат?

Насправді така постановка питання не є коректною. Щоб
ефективно здійснювати управління, необхідні обидва варіанти мотивації. Але в деяких випадках потрібна більше
мотивація на результат, а в деяких – на сам процес.
Мотивація тільки на процес швидко перетворюється в необхідність оплачувати виробничу втому людей, а робота на
один лише результат загрожує ризиками вигорання найактивніших працівників – це з одного боку, а з іншого – на демотивацію тих працівників, яким з тієї чи іншої причини не
світять високі результати. Наприклад, якщо ви хочете підвищити показники результативності роботи своїх підлеглих,
то частину їхньої мотивації слід прив’язати до продуктивного
процесу, а іншу частину – до результату.

Виконання обіцянок – важливий
фактор довіри до компанії

Якщо працівники довіряють своїй компанії, то гарантії
того, що ви не втратите цінні кадри, значно зростуть. Якщо ж
керівництво розкидається пустими обіцянками, хто захоче
працювати в такій компанії? Так виникає криза довіри і
поваги, коли компетентні працівники полишають компанію і
залишаються ті, які не надто затребувані на ринку праці.
Невиконання обіцянок по відношенню до підлеглих сприяє
зростанню рівня тривоги. А працівник, який відчуває тривогу,
не здатен отримувати задоволення від результатів своєї
праці. Це не лише знижує його мотивацію, а й серйозно відбивається на ментальному здоров’ї. До речі, неврози і депресії суттєво впливають на зниження темпів економічного
росту в розвинутих країнах. А лікування депресії та невротичних розладів коштує світу мільярди доларів щорічно.

Рекомендації, як заохочувати
працівників

Поєднання різних видів заохочення
Якщо комбінувати різні види заохочення, це матиме
значно більший ефект, ніж якщо застосовувати лише один
вид винагороди. Наприклад, коли видаєте премію працівникам, скажіть їм також слова вдячності. Це матиме подвійний ефект: премія покращить його матеріальне становище, а виголошена подяка підвищить його статус в очах
колег. Поєднання матеріального і морального заохочення –
це чудовий варіант правильної мотивації.

Винагорода за результатами роботи
Якщо працівник знає, що за відмінний результат роботи
його чекатиме заохочення, він старанніше працюватиме,
навіть перероблятиме, щоб отримати від керівництва додаткові бонуси. Винагорода за результатами роботи завжди
дає стимул працювати ефективніше, а продуктивність такої
праці тільки зростатиме. А от великий розрив між результатом і нагородою немає сенсу робити. Навіщо перепрацьовувати зараз, якщо грошове заохочення пообіцяють виплатити в далекому майбутньому?

Публічне заохочення
Вручення нагороди підлеглим в урочистій атмосфері може
дати значно більший ефект, ніж вручення тієї ж самої нагороди віч-на-віч. Багато людей цінують, коли їхні заслуги
визнають публічно, тому, щоб не втратити цінні кадри, послуговуйтеся цим способом заохочення своїх працівників.

Креативний підхід
Цей варіант заохочення особливо актуальний, якщо в
компанії працює багато молоді. Продумайте якісь незвичні
подарунки, створіть нестандартну атмосферу, коли їх вручатимете. Можна також провести голосування, в яких незвичних номінаціях будуть вручатися винагороди. Молодь
обов’язково оцінить креативний підхід свого керівництва.

Справедливі винагороди

Звичайно, кожен роботодавець сам вирішує, як йому заохочувати своїх підлеглих, адже законом такі дії не регулюються. Але що повинен враховувати роботодавець, так це
специфіку самого процесу нагородження, щоб уникнути конфліктів у колективі, зниження мотивації окремих працівників
або навіть їхнього звільнення. До загальних рекомендацій
заохочення підлеглих можна віднести:
• несподівані заохочення;
• поєднання різних видів заохочення;
• винагорода по результатах роботи;
• публічне заохочення;
• креативний підхід;
• справедливі винагороди.

Несподівані заохочення
Ефект несподіванки завжди викликає сплеск позитивних
емоцій. Якщо працівник не знає, коли саме чекати винагороди за свою працю, він працюватиме наполегливіше.
Якщо співробітник знає, що йому у будь-якому випадку на-

Стеж за актуальними новинами:

дадуть премію, існує велика ймовірність, що він працюватиме не в повну силу.

Заохочувати співробітників потрібно справедливо. Якщо
хтось із працівників побачить, що в компанії існує певна нерівність в питаннях преміювання, це може стати причиною,
через яку він покине вашу компанію. Коли керівнику відділу
вручають велику премію, а його підлеглих «обдаровують»
одними лише грамотами, це може відбити бажання ефективно працювати навіть в найенергійніших людей. Бо навіщо
старатися і викладатися на повну, якщо всі лаври все одно
відійдуть одній людині?
Звичайно, у всьому потрібно обирати золоту середину. І
навіть в заохоченні працівників. Все потрібно робити в міру,
але працівники повинні почуватися захищеними і, що
важливо, «почутими». Чергуючи різні види заохочення, дотримуючись даних вами обіцянок і справедливого розподілу
нагород, так ви значно зменшите шанси на те, що цінні
кадри захочуть залишити вашу компанію.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

До нового робочого тижня після довгого відпочинку потрібно готуватися заздалегідь – в останній вихідний перед
виходом на роботу:
1. Неспішно завершіть всі домашні справи. Бажано, звичайно, не відкладати всю роботу по дому на останній вільний
день, а тільки закінчити те, що не встигли за вихідні.
2. Приготуйте або купіть що-небудь смачненьке на сніданок. Наступного дня вам буде набагато легше піднятися з
ліжка, якщо ви будете знати, що вас чекає свіжий фруктовий
салат, новий сорт кави або каша з горіхами та сухофруктами.
3. Увечері розслабтеся – прийміть ванну, подивіться
фільм, почитайте книгу, поспілкуйтеся з сім’єю.
4. Лягайте спати раніше. Само собою, що за довгі вихідні
графік сну міг збитися, тому постарайтеся відправитися до
ліжка на 1-2 години раніше, ніж зазвичай. А щоб краще засиналося, можна випити трав’яний чай або склянку теплого
молока з медом.
Вранці першого робочого дня обов’язково смачно й ситно
поснідайте. Вдягніть те, що подобається і в чому вам зручно.
Постарайтеся звести фактори, що відвертають від роботи, й
приводи для поганого настрою до мінімуму.

Згадайте, за що ви любите свою
роботу

Гостре небажання ставати до виконання своїх обов’язків і
навіть ідея звільнитися після довгих вихідних або відпустки
виникає у 85% людей, стверджують психологи. Вони навіть
запропонували визначення цього стану –«поствідпустковий
синдром». Уникнути депресивного настрою в перший робочий день допоможе позитивне мислення. Вам потрібно
зосередитися на тому, чим вам подобається ваша робота, і
згадати, за чим ви сумували вихідними.
Пропонуємо вранці перед роботою, за сніданком, наприклад, зіграти в гру «5 речей, які я люблю у своїй роботі»:
просто перераховуйте все, що спаде на думку, або візьміть
аркуш і запишіть.

Почніть робочий день з планування
Очікувано, що в перший робочий день на вас звалиться
багато нових завдань, а «хвостики», які залишилися з минулого тижня, за довгі вихідні доростуть до «хвостищ». І щоб
ця купа завдань не демотивувати вас, застосуйте до них
найдієвішу зброю початку нового тижня – планування. Саме
цим і потрібно зайнятися першочергово.
Радимо не переоцінювати свої сили й не розписувати завершення всіх завдань на перший же робочий день. Найімовірніше, після відпочинку вам потрібен буде час, щоб розгойдати свою продуктивність. Краще планувати на два-три
дні вперед.

Відкладіть важливі зустрічі та рішення
Якщо це можливо, під час складання плану роботи не
ставте найважливіші справи на перший робочий день. Ваша
продуктивність і зосередженість зараз нижча, ніж зазвичай.
Тому почекайте з ухваленням значущих рішень, зустрічами з
ключовими партнерами або обговоренням великого проєкту,
поки не прийдете в норму або хоча б не наблизитеся до неї.

Робіть перерви
Хочете ви того чи ні, але в перший робочий день після
декількох вихідних ви будете перериватися на те, щоб перевести подих, частіше, ніж зазвичай. Мозок просто ще не
ввімкнувся на повну потужність і вимагає більш частих перезавантажень. Боротися з цим складно і, в принципі, марно,
тому спробуйте контролювати паузи. Самі вирішуйте, коли
вам пора перерватися на 10 хвилин і відпочити.
Використовуйте маленькі перерви з користю: поговоріть з
колегами про те, як пройшли вихідні (можна по відеозв’язку),
влаштуйте короткий перекус, розімніться – прогуляйтеся
офісом або квартирою, якщо працюєте з дому, погортайте
соцмережі (тільки не захоплюйтеся).
https://www.work.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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Питання, як правильно мити автомобіль взимку, актуальне і для тих, хто робить це сам, і для постійних клієнтів
автомийок. Один-єдиний нюанс процесу стосується всіх:
через необережність можна назавжди зіпсувати лакофарбове покриття (ЛФП). Причому стане це зрозуміло не
одразу.
Як неправильно або як правильно мити автомобіль взимку –
це, перш за все, означає, чи вдасться вам чи ні вберегти
кузов від різкого температурного перепаду. Мається на
увазі, наскільки великою буде різниця між температурами
кузова і води, якою обдадуть кузов в першу хвилину мийки.
Небезпека особливо велика в морозні зимові дні, коли автомобіль заїжджає на мийку серйозно промороженим.

Як правильно мити авто
взимку

Це вам не лазня
Контрастний душ може викликати появу мікротріщин на
лакофарбовому покритті. Спочатку вони не будуть помітні,
але з часом мікротріщини перестають бути «мікро» і розвиваються в реальні ушкодження. У них проникає вода, взимку
утворюється лід, що розриває лак і шар базової фарби. Це
провокує подальше руйнування ЛФП, а там до корозії
металу недалеко.
На автомийках знайомі з такою небезпекою, тому, поперше, не застосовують гарячу воду, а по-друге, в особливо
холодні дні дають автомобілю пару хвилин прогрітися після
його заїзду в бокс. Так що потрапити під різкий перепад температур на автомийці сучасний автомобіль може хіба що випадково.
А ось в домашніх умовах ризик пошкодити автомобіль при
митті вже більший: самі власники в пориві любові до своєї
«ластівки» (і піклуючись про комфорт для своїх рук) нерідко
обдають кузов «теплою водичкою», яка насправді виявляється на 30-35 градусів гарячіше від автомобіля. На щастя,
більшість власників знають, як правильно мити автомобіль
взимку, та й мити його на цьому морозі нікому не приходить
в голову.

Інші небезпеки
Однак небезпека температурних контрастів – не єдиний
прояв підступності зимової мийки.
Почнемо з найменш шкідливого фактора – забруднення.
Взимку бруд на кузові особливо «злий»: в ньому багато великих абразивних частинок, є сіль і лід. Тому бажано якомога
ретельніше змивати з кузова все забруднення до того, як

приступати до мийки з мочалкою, інакше на лаку після
кожної зимової мийки залишатиметься нова серія неприємних потертостей.
І саме через «солоність» забруднень краще частіше мити
автомобіль, якщо температура тримається близько від нуля –
як відомо, корозійні процеси на кузові припиняються при
морозі 7-8 ˚С і нижче.
Справжня небезпека зимової мийки – це вода, яка залишається на кузові навіть після ретельного витирання. Щоб
видалити вологу з дверних ручок, замків, щілин між дверима
та деталями кузова, потрібно застосовувати стиснене повітря.
Простежте, щоб на мийці зробили це, а також протерли
ганчіркою дверні отвори та їх ущільнювачі, інакше морозним
днем можна гарантувати, що ручки дверей «намертво» примерзнуть до своїх місць, а самі двері без ризику обірвати
ущільнювачі можна буде відкрити тільки після відтаювання.
В ідеалі було б добре змащувати силіконовою змазкою (а
за її відсутністю й звичайним милом) всі ущільнювачі після
кожного миття. Якщо автомобіль має замки дверей або багажника у вигляді рухливих кнопок, після видування з них

Що таке зимовий або сервісний
режим склоочисників в авто

Так буває: про наявність зручної опції у власному автомобілі водій дізнається лише через декілька років користування нею. Що ж таке насправді зимовий та сервісний режим
склоочисників?
Зимовий режим паркування двірників, на думку різних
автомобілістів та автовиробників, це такі положення щіток,
коли вони:
• у стані спокою залишаються в тій зоні лобового скла, яка
обдувається теплим повітрям від пічки або підігрівається
електрообігрівом – для швидшого відтаювання після
стоянки;
• у стані спокою залишаються в положенні, з якого їх
можна відвести від лобового скла, щоб вони не примерзли
до нього за ніч – в деяких моделях це не можна зробити зі
штатного, нижнього місця паркування щіток;
• під час роботи не опускаються до самого низу – щоби
внизу під ними залишилося більше місця для зметеного
ними снігу, зокрема мокрого і щільного.
Сервісний режим двірників, за формулюванням автовиробників, це:
• положення двірників у стані спокою, коли до них зручно
дістати людині для очищення від снігу та льоду;
• положення двірників у стані спокою, коли щітки зручно
зняти та замінити новими.
Аби залишити склоочисники вертикально у верхньому положенні (або у сервісному чи зимовому), зазвичай потрібно
натиснути на важіль керування склоочисником у певному
напрямку одразу після вимкнення двигуна. Наприклад, у багатьох автомобілів VW та Skoda треба притиснути важіль
донизу, у Nissan – на 3 секунди утримати його в положенні
«на себе», у деяких версіях Renault і Lada треба опустити
важіль донизу при непрацюючому двигуні, а в Audi навпаки –
при працюючому двигуні двічі коротко потягнути важіль
догори.
Цікаво, що з сервісного режиму двірники виходять порізному – або рухом перемикача у певному напрямку, або
вмиканням двірників у будь-який режим, а у деяких, на-

Стеж за актуальними новинами:

приклад, Volkswagen, також і автоматично – після набору
швидкості 10-15 км/год.
Головне, однак, що вертикально запарковані двірники не
приходять у рух автоматично після увімкнення запалення,
інакше на водія чекали б проблеми із перегрівом моторчика
електроприводу через примерзання щіток, зіпсовані на намерзлій кризі гумки щіток та подряпини на капоті від повідків.
Cуто зимовий режим – із зупинкою та відпочинком двірників у нижньому положенні дещо вище звичайного – зустрічається набагато рідше. Зазвичай функція реалізована на
механічному рівні: ліву щітку разом з повідком треба примусово потягнути вгору до клацання. В такий спосіб вирішено «зимове» питання у деяких Toyota, Lexus та Honda. А
у Range Rover в меню є спеціальний рядок «Зимове паркування склоочисників». Після його активації склоочисники під
час роботи опускаються вниз не до самого капоту, а гальмують на декілька сантиметрів вище. А ось для разової зупинки двірників у сервісному положенні – вертикально –
треба провести послідовні маніпуляції із перемикачем під
кермом і кнопкою Start Engine.
У деяких преміальних авто зимовий режим роботи склоочисників вмикається через меню, у автомобілів простіше
він активується механічно.
Нарешті, на деяких автомобілях можна застосувати дідівський спосіб – вимкнути запалення при працюючих склоочисниках, коли вони знаходитимуться вгорі. Привід буде
знеструмлений, і щітки замруть там, де їх ця подія застане.
Але тут є одна небезпека: якщо за час стоянки двірники примерзнуть до скла, вмикати запалення буде небезпечно.
Привід склоочисників оживе незалежно від положення їхнього вимикача під кермом, а при застопорених щітках це
загрожує або порваними гумками, або спаленим моторчиком приводу. У деяких моделей на такий випадок є електричний захист двигуна, однак не завжди.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

води бажано змащувати їх універсальним мастилом, щоб
виключити примерзання.

Превентивні заходи
Наостанок ще одна порада бажаючим дізнатися, як правильно мити автомобіль взимку. Якщо день морозний, не
мийте авто перед постановкою його на стоянку, оскільки так
ви збільшите ймовірність, що щось примерзне – хай не
ручки, але кнопка багажника, дзеркала або антена. А якщо
одразу після миття вирушити в поїздку, потік повітря здує і
висушить вологу раніше, ніж вона встигне «приморозити»
що-небудь.
А щоб рідше мити автомобіль взимку, його кузов можна
навоскувати – це, крім іншого, захистить лак і фарбу від передчасного старіння. Тільки не плутайте захисне воскове
покриття («твердий віск») з тим «гарячим воском», яким на
автомийках зрошують щойно помитий автомобіль – це
всього лише засіб, щоб полегшити працю мийників від витирання кузова.
https://mashyna.com.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Названо п’ятірку
найпопулярніших
електрокарів
в Україні
за 2020 рік
У минулому році українці купили й поставили на облік
7455 автомобілів на електротязі. У порівнянні з 2019-м цей
показник скоротився лише на 1%, повідомляє «Укравтопром». З цієї кількості легкових авто виявилося 7095 шт. (з
них нових тільки 9%), комерційних – 359 шт. (нових – 3%) і
один електробус (2019 року випуску).
При цьому середній вік зареєстрованого в 2020 році
уживаного легкового електромобіля був 5 років, а комерційного – 7 років.
П’ятірка найпопулярніших б/у електрокарів виглядала так:
• Nissan Leaf – за рік українці придбали 2180 автомобілів;
• Tesla Model 3 – 865 одиниць;
• Tesla Model S – 753 од.;
• Chevrolet Bolt – 474 од.;
• Tesla Model X – 366 од.
Найкращий результат з продажу нових електрокарів належить автомобілю Audi E-Tron, який вибрали 122 покупця.
На ринку комерційних автомобілів на електротязі домінував фургон Renault Kangoo Z.E. У 2020-му українські
номери отримали 304 автомобіля цієї моделі, з яких лише
7 були новими.
Що ж стосується окремо грудня, то в цьому місяці український автопарк поповнили 632 електромобіля, що на
8% більше, ніж роком раніше. Основну масу реєстрацій
склали легковики – 598 од. (+ 7% до грудня 2019-го). Число
комерційних електрокарів, зареєстрованих в грудні, становило 34 од. (+ 36%).
В сегменті електрокарів і гібридів, з точки зору надійності,
найбільшу довіру серед власників «зелених» авто завоювала Toyota Yaris Hybrid. Також високі оцінки отримали
Tesla Model 3 і Lexus NX Hybrid.
https://ubr.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».

Навколо вікна:
як обирати і з чим
поєднувати підвіконня
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Контрастне підвіконня

Навіть якщо вікна у вас пластикові, підвіконня не
обов’язково повинне бути з ПВХ. Виберіть матеріал, який вам
подобається, але впишіть його в загальну картину інтер’єру.

Біле підвіконня
Білі підвіконня – не моветон, якщо мова йде про білі вікна.
Навпаки, це класика! Білі підвіконня найлегше вписуються в
простір і поєднуються з найпоширенішими білими пластиковими вікнами. Щоб вони не виглядали дешево, зробіть їх з
МДФ. Властивості МДФ дозволяють створювати різні профілі
дошки та застосовувати округлі форми кутів. Отримавши
гарне завершення, підвіконня буде виглядати витонченіше.

Як частина «вмонтування»
Добре, коли опрацьовані всі деталі, і підвіконня з рамою і
екраном радіатора виглядають єдиним цілим. У разі, якщо
вони настільки підігнані одна до одної, що здається, ніби їх
так і встановили – єдиним блоком. І це чудово!

Підвіконня – в компанії з відкосами
Добре виглядає вікно, оформлене в декоративну «раму»
відкосу. Тоді підвіконня як би розташоване у відкосах вікна.

Підвіконня – продовження меблів
Дуже часто підвіконня виконують не тільки свою пряму
функцію, а й несуть додаткове смислове навантаження. Тоді
поєднання їх з меблями стає ще більш актуальним.

Підвіконня разом з віконним простором повинно підходити інтер’єру, вписуватися в нього.
Оформлення віконного отвору – важлива частина декораторської роботи. В ідеалі все повинно бути підібрано відповідно до стилю і характеру інтер’єру: і рами, і ручки на вікнах,
і радіатор, і, звичайно ж, підвіконня. Стандартне біле пластикове підвіконня одразу видасть новачка: стандартно, бюджетно, і – прямо скажемо – далеко не так практично, як
здається. Пластикові підвіконня дряпаються, вигорають, в
них з часом в’їдаються пил і бруд, а вивести які неможливо
ніякими абразивними мийними засобами.

Вибір матеріалу

Він, без перебільшення, широкий. Ті ж пластикові підвіконня можуть бути з однотонним лаковим покриттям або
імітувати камінь, дерево та інші матеріали. Доступністю і
міцністю відрізняються підвіконня з ДСП і МДФ, облицьовані плиткою або керамогранітом. Повністю дерев’яні
підвіконня – найзатишніші та теплі, а підвіконня зі штучного
і натурального каменю – найдовговічніші. Є ще експериментальні й модні зараз бетонні підвіконня.
Який би варіант ви для себе не вибрали, пам'ятайте: підвіконня разом з віконним простором повинно підходити
інтер’єру, вписуватися в нього і в відкритому, і в заштореному
вигляді. Тобто обирати потрібно не тільки матеріал виготовлення, але і стратегію поєднання. Саме так діють дизайнери.

Продовження стільниці

Завжди варто бути «напоготові» і зважати на стиль
інтер’єру. Іноді він диктує досить жорсткі рамки дизайну всіх
елементів, в тому числі підвіконня і вікна в цілому.

На підвіконні можна влаштувати робочий стіл або туалетний столик (якщо вікно розташоване не дуже високо).
Тоді він, стаючи більш об’ємним, автоматично перетворюється в стільницю, і підбирати його теж потрібно за законами
меблевих поєднань.
Наприклад, в таких випадках: коли навколо вікна шикуються шафи або стелажі, підвіконня краще пов’язувати з
ними – щоб воно не вибивалося з композиції і працювало на
цілісний образ.
На кухні (коли підвіконня стає столом) його нерідко роблять з того ж матеріалу, що і стільницю. Причому неважливо, буде він на одній висоті з рівнем гарнітура чи ж ні.

В тон рами

Підвіконня-лавка

Найтрадиційніший шлях – поєднувати підвіконня з рамою
вікна: і за кольором, і за матеріалом. Особливо актуально це
для вікон-картин, які переважну більшість часу не зашторені
і служать для оформлення вигляду за вікном.

У такому разі підбирають максимально міцний матеріал,
наприклад, масив в облицюванні.
https://www.houzz.ru/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Орієнтуйтеся на стиль

Як заощадити місце в передпокої: 5 прийомів
Кожен знає, як хочеться розслабитися, повернувшись
після важкого дня додому. Але не кожен може собі це дозволити. Тому що за порогом нас зустрічає заставлений або
безлистий передпокій. І не те що розслабитися, часом навіть
присісти стає вкрай складно. Багато людей стикаються з
такою проблемою. Ось п’ять прийомів, які допоможуть заощадити місце в передпокої.
1. Шафа без стін
Вірніше, тільки без задньої стінки. Це не тільки дозволить
збільшити внутрішній простір шафи, але і здешевить його
виготовлення. Шафа висотою до стелі вийде дуже місткою.
2. Повітряні меблі
Ще одне практичне рішення – підвісні полиці й тумби.
Просто та елегантно. На звільненому просторі можна зберігати взуття.
3. Трансформери
З назви зрозуміло, що мова піде про трансформовані
меблі. Це сучасний варіант, який допоможе розмістити на
невеликому просторі велику кількість речей. А трансформуватися може все що завгодно – від стільців і пуфів до столів
і полиць.

Стеж за актуальними новинами:

4. Швейцарський ніж
Всі знають цей чудовий винахід, але мало хто замислюється, що і інші предмети можуть бути багатофункціональними. Наприклад, чудовим варіантом для маленького
передпокою стане лава з осередками для зберігання взуття
та з полицями для всіляких корисних речей.
5. Мінімалізм
Цей прийом стосується правильної організації простору. У
передпокої є багато речей, які лежать на виду, але в більшості випадків ми використовуємо їх рідко або не використовуємо взагалі. Тому важливо залишити лише необхідне, а
решті знайти затишне місце десь в скриньках. І, звичайно ж,
не варто складати на столик при вході непотрібну кореспонденцію.
https://roomble.com/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

ÐÎÁÎÒÀ

Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ
áàãàòîäiòíî¿ ìàìè íà iì’ÿ Áåçï’ÿò÷óê
Îëåíè Ñåðãi¿âíè. Çàáóëà â ñóìöi
13.01.2021 â ìàðøðóòöi 2 àáî 46
(¿õàëà öèìè ìàðøðóòàìè), ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè
çà
âèíàãîðîäó.
Òåë.0-67-383-49-90.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ íà
ïðiçâèùå
Êðóïêà
Ðîìàíà
Âàñèëüîâè÷à ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà
âèíàãîðîäó. Òåë.0-97-052-43-93.

ÁIÇÍÅÑ

Âîäi¿ êàò."Å" çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó,
ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.:0-67-384-06-54, 0-97-769-47-45.

Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì'ÿ Ðîãîæi Îëåãà Ìèêîëàéîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Ìàéñòåð ïåðóêàð
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, îðåíäà
ðîáî÷îãî ìiñöÿ, íîâèé
ñòèëüíèé ñàëîí
â öåíòði ìiñòà.
Òåë.0-97-498-80-82.

Âòðà÷åíó êàðòêó âîäiÿ
äëÿ öèôðîâîãî
òàõîãðîôà UAD
0000089980000 íà iì'ÿ
Ñóãàêà Âîëîäèìèðà
Ñåðãiéîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíîþ.

Çàãóáëåíå
ïîñâiä÷åííÿ ÓÁÄ íà
iì’ÿ Öèíþêà Âàäèìà
Àíàòîëiéîâè÷à ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè.
Òåë.0-67-993-94-35.
Çàãóáëåíå ïîñâiä÷åííÿ
ÓÁÄ, âèäàíå íà iì’ÿ
Öèíþêà Âàäèìà
Àíàòîëiéîâè÷à,
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè
çà âèíàãîðîäó.
Òåë.0-67-993-94-35
(Viber).

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Âèêóï ç ëîìáàðäiâ çîëîòà,
òåõíiêè, àâòî, íåðóõîìîñòi. Ìåíøèé
âiäñîòîê. Òåë.0-67-261-78-00.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

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

ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Âèêîíóþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Ñàíòåõíiêà.
Åëåêòðèêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Ãîñïîäàð â áóäèíêó: ðåìîíò
ñàíòåõíiêè,
åëåêòðèêè,
ìåáëiâ,
çàìiíà çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi
ðîáîòè. Òåë.0-68-042-72-68.
«×îëîâ³ê íà ãîäèíó». Ðåìîíò
ñàíòåõí³êè,
çàòî÷óâàííÿ
íîæ³â,
ñîêèð, ì’ÿñîðóáîê, ðåìîíò ïîáóòîâî¿
òåõí³êè. Òåë.097-558-70-00.

IÍØÅ
Àáñîëþòíî
âñi êîíôiãóðàöi¿
ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó.
Öiíà âèðîáíèêà.
Ìè âèãîòîâëÿºìî,
à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè íÿíi, ìàþ
ñïåöiàëüíó ìóçè÷íó îñâiòó (ñêðèïêà,
ôîðòåïiàíî), âèùà ïåäàãîãi÷íà îñâiòà
(åòèêà, åñòåòèêà), iíîçåìíi ìîâè ïî÷àòêîâèé
ðiâåíü,
íàâè÷êè
ðîçâèâàëüíî¿ àåðîáiêè äëÿ äiòåé.
Òåë.0-98-074-77-08.

Áåòîíóâàííÿ ï’ºäåñòàëiâ,
âèãîòîâëåííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ.
Òåë.0-98-669-97-72.

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè
ñèäiëêè, äîñâiä ðîáîòè
16 ðîêiâ, º ðåêîìåíäàöi¿.
Ìåíi 57 ðîêiâ.
Òåë.:0-68-220-84-89,
0-93-47-65-745.
Ïàì’ÿòíèêè ç ãðàíiòó. Âèãîòîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ. Ðó÷íå ãðàâiðóâàííÿ ïîðòðåòiâ. Ïåíñiîíåðàì,
iíâàëiäàì, ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêà äî
10%. ßêiñíî. Òåë.0-97-473-73-70.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Äèðåêòîð ìàãàçèíó ïðîäóêòîâèõ
òîâàðiâ òà ìåíåäæåð ïî ðîáîòi ç
òîâàðàìè ïðîäóêòîâî¿ ãðóïè, ç
äîñâiäîì ðîáîòè íå ìåíøå 5 ðîêiâ ó
ñôåði òîðãiâëi íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:70-65-51, 0-67-382-97-40.
Íà÷àëüíèê âèðîáíèöòâà-ïðîãðàìiñò
ìåáëåâèõ
íàïiâôàáðèêàòiâ
òîðãîâîãî ñêëàäó ÄÑÏ òà ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ. Òåë.068-821-44-11.
Ïîìi÷íèê
äèðåêòîðà
òà
ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çíàííÿ 1Ñ,
êîìóíiêàáåëüíiñòü, ñàìîîðãàíiçàöiÿ
Òåë.068-821-44-11.

Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
äèðåêòîðà ñëóæáè ç ä/ð
â ñëóæáàõ òàêñi òà ç ä/ð
íà êåðiâíié ïîñàäi.
Ðåçþìå âiäïðàâëÿòè íà
åëåêòðîííó àäðåñó: personal.meta.ua@meta.ua
Òåë.0-67-548-80-50.

Äèðåêòîð ìàãàçèíó ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.

Ôiíàíñè
i îáëiê

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Áóõãàëòåð iç çàðîáiòíî¿ ïëàòè çi
çíàííÿì “1Ñ. Áóõãàëòåði¿” òà ä/ð íå
ìåíøå 5 ðîêiâ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-50-376-75-37.
Áóõãàëòåð, ºäèíèé, íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Êîíñóëüòàíò êðåäèòíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
äëÿ ñòóäåíòiâ.
Òåë.0-67-231-28-13.
Îïåðàòîð 1Ñ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ì-í Ðàêîâå.
Òåë.0-67-383-87-78.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá,
çäà÷à çâiòíîñòi, äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-97-275-33-49.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ ôiðì,
çäà÷à çâiòíîñòi. Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà çà ñóìiñíèöòâîì.
Òåë.0-68-969-76-60.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà þðèäè÷íèõ îñiá, îáëiê. Òåë.097-833-19-30.
Áóõãàëòåðà, çäà÷à çâiòíîñòi ÔÎÏ
òà ôiðìè, îáëiê, êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-383-97-24.
Áóõãàëòåðà. Òåë.0-98-645-51-48.

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Ïðàâî,
êîíñàëòèíã

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Þðèñêîíñóëüòà (öèâiëüíî-ïðàâîâi âiäíîñèíè), ñïiâïðàöÿ çà
òðóäîâèì òà öèâiëüíèì äîãîâîðàìè.
Òåë.0-67-698-94-13.

Ëiêàð-ñòîìàòîëîã ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ó ïðèâàòíó ñòîìàòîëîãiþ,
ñìò ßðìîëèíöi. Òåë.0-67-662-11-16.

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.

Ìàñàæèñòêè, óñi âèäè
ìàñàæó.
Òåë.0-67-265-91-32.
Ñåñòðè ìåäè÷íî¿, º ñòàæ
ðîáîòè. Ðîçãëÿíó âñi
âàðiàíòè.
Òåë.0-97-808-07-99.
Ñåñòðè ìåäè÷íî¿, º ñòàæ ðîáîòè.
Ðîçãëÿíó âñi âàðiàíòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-808-07-99.
Òåðìiíîâî
øóêàþ
ðîáîòó:
ìåäè÷íà îñâiòà, º ñòàæ ðîáîòè.
Ðîçãëÿíó
âñi
âàðiàíòè.
Òåë.0-97-808-07-99.

Ïñèõîëîãè.
Ñîöiàëüíà,
âîëîíòåðñüêà
ñôåðè
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ïñèõîëîã
âiääiëó
ñîöiàëüíî-âèõîâíî¿
òà ïñèõîëîãi÷íî¿
ðîáîòè. Âèìîãè:
ïñèõîëîãi÷íà
(ïåäàãîãi÷íà)
îñâiòà.
Òåë.0-67-311-24-27.
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Êóõàð-êàñèð çàïðîøóºòüñÿ â
ïðèâàòíå êàôå. Ãðàôiê: ç 8.00 äî
17.00, ñóáîòà, íåäiëÿ - âèõiäíi,
Ïiâäåííî-Çàõiä. Òåë.0-98-385-01-59.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Iíæåíåð òåõíi÷íèõ
ïðîºêòiâ çàïðîøóºòüñÿ
â òîâàðèñòâî, ïîâíà
çàéíÿòiñòü, îôiöiéíî,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-311-20-01.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó,
ïåäèêþðó, ç ä/ð,
ç/ï - %, ñàëîí â öåíòði.
ª íàïðàöüîâàíà áàçà
êëiºíòiâ.
Òåë.0-67-782-04-37.

Îôiñïåðñîíàë

Ìàéñòåð-ïåðóêàð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
îðåíäà ðîáî÷îãî ìiñöÿ,
íîâèé ñòèëüíèé ñàëîí â
öåíòði ìiñòà.
Òåë.0-97-498-80-82.

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Äèñïåò÷åð
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî. Âèìîãè: çíàííÿ 1Ñ.
Òåë.0-68-291-94-95.
Ìåíåäæåð â iíòåðíåò-ìàãàçèí,
ä/ð, æiíî÷èé îäÿã, îáîâ’ÿçêè:
ðîáîòà
ç
ñàéòîì,
iíòåðíåò-ñòîðiíêàìè, îïðàöþâàííÿ
êëiºíòñüêî¿ áàçè, ïðèéîì çàìîâëåíü,
ç/ï âiä 7.000 ãðí. +%, ãðàôiê:
9.00-18.00,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-383-07-79.

Ìàéñòðè ç ìàíiêþðó,
íàðîùóâàííÿ âié,
áðîâiñò-âiçàæèñò (ðîáî÷èé ñòîëèê), êîñìåòîëîã.
Îðåíäà ðîáî÷îãî ìiñöÿ.
Çàði÷àíñüêà,44/1,
áiëÿ “Ïàðóñó”, ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-68-646-75-34.

Ïåðóêàð-óíiâåðñàë çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ïðîñï.Ìèðó. Òåë.067-907-31-33.
Ìàéñòðiâ ìàíiêþðó òà ïåðóêàðÿ
çàïðîøóþòü ó ñàëîí êðàñè “Êîðàë”
(îðåíäà), ïðîñïåêò Ìèðó, “Ïàíîðàìà íà Âèñòàâöi”. Òåë.067-856-04-65.

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

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ ó
ãîòåëüíèé êîìïëåêñ, ó Êàðïàòàõ,
Áóêîâåëü, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ
çà ðàõóíîê çàêëàäó, ç/ï âiä 11.000
ãðí. Òåë.0-67-384-01-73.

Çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Êóõàð òà ïðàöiâíèê íà êóõíþ
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-195-18-71.

Áàðèñòà-êàñèð, ç
äîäàòêîâèìè
îáîâ`ÿçêàìè ïî êóõíi, ó
ïðèâàòíå êàôå,
8.00-17.00, Ñá, Íä âèõiäíi, Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-98-385-01-59.
Êóõàð, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ç áàæàííÿì
ïðàöþâàòè çàïðîøóºòüñÿ
â ãîòåëü.
Òåë.0-97-790-81-62.
Êóõàð, ñóøèñò
çàïðîøóþòüñÿ â
ðåñòîðàí.
Òåë.0-68-413-15-20.
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â íîâèé
çàêëàä. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì:
0-96-521-33-39.
Ïåêàð, êóõàð, ñóøèñò,
ïiöàéîëî çàïðîøóþòüñÿ
â íîâèé ìàãàçèí
“Áóëêà”.
Òåë.0-67-382-78-13.

Áàðìåí, ïi÷íèê,
ïîìi÷íèê áiëÿ áàðíî¿
ñòiéêè, îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ïiöåðiÿ “×åëåíòàíî”.
Òåë.0-67-370-74-70.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
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Â ìiíiïåêàðíþ ïîòðiáíi
ïðàöiâíèêè ç ä/ð â õëiáîáóëî÷íîìó òà êîíäèòåðñüêîìó âèðîáíèöòâi.
Òåë.:0-67-998-05-29,
0-67-263-95-70.
Ïåêàð-êîíäèòåð, ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.,
ãðàôiê: 5 ðîáî÷èõ,
2 âèõiäíèõ.
Òåë.0-67-676-80-63.
Ïåêàði òà òiñòîðîáè çäîáíèõ òà õëiáíèõ âèðîáiâ
òåðìiíîâî çàïðîøóþòüñÿ
â ïåêàðíþ.
Òåë.0-97-729-51-17.

Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â “Äîìàøíþ
êîíäèòåðñüêó”.
Òåë.0-97-050-95-34.

Ïåêàði, ç äîñâiäîì,
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïðèâàòíó ïåêàðíþ.
Òåë.0-67-998-05-29.

Ïðèáèðàëüíèöi- ïîñóäîìèéíèöi çàïðîøóþòüñÿ â
ðåñòîðàí.
Òåë.0-96-120-13-04.

Ïåêàði, ç äîñâiäîì, çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó â ïðèâàòíó ïåêàðíþ.
Òåë.0-67-998-05-29.

Iíøi ñïåöiàëiñòè

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà êîíäèòåðñüêå
ïiäïðèºìñòâî, áåç ä/ð,
íàâ÷àºìî, ãiäíà ç/ï.
Òåë.0-96-278-85-88.

Êóõàði-ïîñóäîìèéíèöi òà ïðèáèðàëüíèöi-ïîìi÷íèêè
îôiöiàíòà/êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â ÒÊ
“Áóêîâåëü”, çàðîáiòíà ïëàòà âiä
12.000 ãðí. Äåòàëi çà íîìåðîì:
0-67-344-10-99, Âîëîäèìèð.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ïîìi÷íèêà êóõàðÿ àáî ïîìi÷íèêà
ïî ãîñïîäàðñòâó, äîãëÿäàëüíèöi.
Òåë.0-93-110-89-12.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Òåõíîëîã õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ ç äîñâiäîì
ðîáîòè.
Òåë.0-67-909-47-98.
Òåõíîëîã õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ.
Òåë.0-68-291-94-95.

Òîðãiâëÿ

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.
Òåë.0-67-909-47-98.

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ç/÷ òà
iìïîðòíî¿ ñ/ã òåõíiêè, ä/ð â
ïðîäàæàõ,
1Ñ,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-67-311-11-59.
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Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ, ç
âîäiéñüêèì ïîñâiä÷åííÿì (ôðóêòè,
îâî÷i), ç/ï âiä 10.000 ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Êàñèðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êàñèð â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, ãðàôiê: 3/3,
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-97-909-52-55.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå.
Òåë.0-98-449-73-88.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí.
Òåë.0-67-312-62-18.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ìàãàçèí ñîëîäîùiâ, ç
ä/ð, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ïîçìiííî, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-897-33-97.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí “Ïðîäóêòè”,
Îçåðíà. Òåë.0-97-275-91-50.

Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-381-79-36.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-381-78-48.
Ïðîäàâåöü ó
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ì-í Ðàêîâå.
Òåë.0-67-383-87-78.
Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí.
Òåë.0-67-263-95-70.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó ó
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ãðàôiê 7/7, ç/ï â÷àñíà
òà âèñîêà.
Òåë.0-67-857-79-65.
Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè
ó
ìàãàçèí
iòàëiéñüêèõ
ïðîäóêòiâ,
áàæàíî
ä/ð,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-68-525-82-05.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êiîñê, ç/ï
âiä 400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.
Ïðîäàâåöü â êiîñê
(äîìàøíi ìëèíöi),
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-98-252-85-56.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
ç/ï
âiä
8.000
ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé
ðèíîê íà ïðîäàæ
ðåìåíiâ.
Òåë.0-67-383-31-31.

Òðàíñïîðò
Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿, êàò. “Â”,"Ñ" çàïðîøóþòüñÿ
ó ïåêàðíþ, ç/ï âiä 6.500 ãðí., +
âiäñîòêè. Òåë.0-97-673-03-69.

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

Âîäié íà
ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï 12.000 ãðí.
Òåë.:0-67-250-33-61,
0-67-250-33-62,
67-03-43.

Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè â àâòîáóñíèé ïàðê,
çàðïëàòà
âèñîêà.
Òåë.:0-67-380-96-76, 0-50-376-49-90.
Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäié êàò."D" çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà àâòîáóñíèé ïðèìiñüêèé
ìàðøðóò Õìåëüíèöüêîãî ðàéîíó.
Òåë.0-67-790-15-34.
Âîäié
êàòåãîði¿
“D”
íà
ìiæîáëàñíèé
ìàðøðóò.
Òåë.0-96-451-69-18.
Âîäié íà ìàðøðóòíå òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.

Âîäié-âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi
òà çà êîðäîíîì, êàò.:"Ñ" òà “Å”, ç
ä/ð ïîíàä 3 ðîêè, ïàñïîðò, ÷iï.
Òåë.0-67-381-73-81.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
êàò."Ñ", îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç
ä/ð
ïîíàä
3
ðîêè.
Òåë.0-67-381-73-81.

Âîäié-åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-231-59-64,
0-96-924-36-94.

Âîäié-åêñïåäèòîð
êàòåãîði¿ “Â”, “Ñ1"
çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
äîñòàâêè ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ, ïî ìiñòó,
îáëàñòi.
Òåë.0-67-948-95-55.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
àâòî,
çàïðîøóþòüñÿ
íà
äàëåêîáiéíèêè
ðîáîòó
çàïðîøóþòüñÿ íà
Âîäié-ìåõàíiê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
íàâàíòàæóâà÷
ZL50F.
Âîäi¿ âàíòàæíèõ àâòî
(TIR) çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-96-217-67-20.

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

Òåë.0-67-311-20-44.
Êðàíiâíèê íà êîçëîâèé êðàí
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-360-59-76.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.

Àâòîìèéíèêè, ç
äîñâiäîì, çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó. Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-97-781-88-88.
Òåë.0-97-781-88-88.

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóäiâåëüíèê-óíiâåðñàë
çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-909-52-55.
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.

Ìóëÿði (êàìåíÿði) çàïðîøóþòüñÿ äëÿ áóäiâíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâèõ
áóäèíêiâ â ì.Êè¿â,
âàðòiñòü çà 1 êóá.ì
êëàäêè - 750-800 ãðí.,
âàðòiñòü çà 1 êâ.ì 150 ãðí., îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-96-545-38-88.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Àâòîñåðâiñ

Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-67-360-59-76.

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ
íà ñàìîñêèä,
ç/ï âiä 25.000 ãðí.
Òåë.0-67-851-03-88.

Àâòîåëåêòðèê, ìåõàíiêè, ñëþñàð,
çàïðîøóþòüñÿ â àâòîáóñíèé ïàðê íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-380-96-76, 050-376-49-90.
Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèêè
ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âóë.Êè¿âñüêà,4
(àâòîêîëîíà).
Òåë.0-67-979-56-15.

Âîäié êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.

Ìîíòàæíèê çi
âñòàíîâëåííÿ àâòîñêëà,
ìîæëèâî áåç äîñâiäó
ðîáîòè, íàâ÷èìî.
Òåë.0-67-678-06-64.

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.
Êðàíiâíèêà àáî ñòðîïàëüíèêà.
Òåë.:0-96-877-71-42, 0-63-125-17-60.
Ïëèòî÷íèêà
øóêàþ
ðîáîòó.
Òåë.0-98-393-63-18.

Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà “Íîâó
ïîøòó”, ìîæëèâî, ç âëàñíèì àâòî, äî 1,5
ò, ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.067-682-92-00.

Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-094-44-43.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàò."Ñ", ðîáîòà ïî
Óêðà¿íi, ç/ï äîãîâiðíà,
ç îáîâ’ÿçêîâèì ä/ð
äàëåêîáiéíèêà.
Òåë.:0-98-151-77-88,
0-98-151-77-98,
ç 09.00 äî 17.00.
Âîäié êàò."ÑÅ", àâòîìîáiëü ÄÀÔ íàïiâïðè÷iï,
êîíòåéíåðîâîç, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âèñîêà, + äîáîâi.
Òåë.098-092-48-55.

Íà÷àëüíèê ÑÒÎ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç äîñâiäîì ðîáîòè.
Ñó÷àñíà ÑÒÎ, ñòàáiëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà. Ðåçþìå
âiäïðàâëÿòè íà
åëåêòðîííó àäðåñó:
personal.meta.ua@
meta.ua
Òåë.0-67-548-80-50.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà
àâòîìèéêó, âèãiäíi
óìîâè.
Òåë.0-67-352-87-37.

Âèðîáíè÷à
ñôåðà

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ãàçîðiçàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ìàéäàí÷èê
ìåòàëîáðóõòó.
Òåë.0-97-256-90-56.
Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-97-569-02-51.
Çàâiäóâà÷ ñêëàäîì ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.

Iíæåíåð ç õîëîäèëüíîãî
îáëàäíàííÿ, ç
ïîñâiä÷åííÿì âîäiÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.
Iíæåíåð-ìåõàíiê ç
õîëîäèëüíîãî
îáëàäíàííÿ, ç
ïîñâiä÷åííÿì âîäiÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.
Îïåðàòîð ðóëîííî¿
ôëåêñîäðóêóâàëüíî¿
ìàøèíè.
Òåë.0-67-290-48-49,
Âîëîäèìèð.
Ðåìîíòíèê
ïîëiãðàôi÷íîãî
îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî. Òåë.0-67-382-15-27.
Ñëþñàðiâ
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò çàïðîøóºìî íà ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.

Ñòðîïàëüíèê àáî
êðàíiâíèê êîçëîâîãî
êðàíó çàïðîøóºòüñÿ íà
ìåòàëîáàçó, îôiöiéíî,
ñîöïàêåò,
ç/ï - 10.000 ãðí.
Òåë.097-354-44-42.

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 (íà÷àëüíèê
áðèãàäè
ç
âèãîòîâëåííÿ
iíäèâiäóàëüíèõ êîðïóñíèõ ìåáëiâ),
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.068-821-44-11.
Ñêëàäàëüíèêè êîðïóñíèõ ìåáëiâ
ç óìiííÿì ÷èòàòè êðåñëåííÿ òà ç
äîñâiäîì ðîáîòè, ç/ï âiä 500
ãðí./äåíü. Òåë.0-67-380-09-12.
Ñòîëÿð íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
çàðïëàòà âèñîêà (âiä âèðîáiòêó).
Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-98-942-20-14.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê â øâåéíèé
öåõ, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà
îïëàòà, ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.
Êîíñòðóêòîð-ìîäåëüºð ç
íàâè÷êàìè êîìï’þòåðíî¿
ðîçðîáêè ëåêàë, ð-í
àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-97-942-90-71.
Òåõíîëîã
êâàëiôiêîâàíèé íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
ñïîðòèâíi êîñòþìè,
ð-í ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî,
ãàðíi óìîâè ïðàöi, ä/ð
îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï
âèñîêà, âèïëàòà 2 ðàçè
íà ìiñÿöü, Öåíòð.
Òåë.:0-67-384-62-07,
0-97-084-80-97.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ãîëîâíèõ
óáîðiâ (êåïêè,
áåéñáîëêè), áàæàíî ç
äîñâiäîì.
Òåë.068-203-12-24.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
íîâèé öåõ (òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
Øâà÷êà
êâàëiôiêîâàíà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, Ðàêîâå.
Òåë.0-67-307-99-81.
Øâà÷êà íà æiíî÷èé ïiäëiòêîâèé
ëåãêèé îäÿã, ð-í Çàãîòçåðíî, ç-ä
“Àäâiñ”.
Òåë.:0-63-615-53-60,
0-98-869-21-07.

Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà,
â öåõ ïîøèòòÿ æiíî÷îãî
îäÿãó, ð-í iíôåêöiéíî¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-289-48-23.
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ,
ìîæëèâî, ïåíñiéíîãî
âiêó çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, íàÿâíiñòü
ïðÿìîñòðî÷êè. Äîñâiä
ðîáîòè. Ãàðíi ðîçöiíêè.
Ðîáîòà âåñü ðiê.
Òåë.0-67-384-22-38.
Øâà÷êè (ìîæëèâå íàâ÷àííÿ),
äâîãîëêà, çàêðiïêè, ïðÿìîñòðî÷êà,
ðó÷íi
ðîáîòè,
ð-í
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-062-04-41.
Øâà÷êè äëÿ ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî
îäÿãó, Äóáîâå. Òåë.0-68-517-88-08.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó
âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó
äëÿ âèãîòîâëåííÿ
âåðõíüîãî îäÿãó.
Òåë.0-98-730-86-31.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïîøèòòÿ âåðõíüîãî
îäÿãó, ãiäíà ç/ï òà óìîâè
ïðàöi.
Òåë.0-68-589-39-00.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ïîñòiéíà çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
àâòîâîêçàë
¹1.
Òåë.0-97-514-90-99.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ð-í ç-äó “Àäâiñ”.
Òåë.0-67-294-52-20.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ ó øâåéíèé
öåõ, äëÿ ïîøèòòÿ
âåðõíüîãî îäÿãó,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-740-74-92.
Øâà÷êè
òà
îâåðëîæíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ïðîñïåêò
Ìèðó. Òåë.0-67-998-98-52.
Øâà÷êè òåðìiíîâî çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó,
“Þíiñòü”.
Òåë.0-97-491-59-51.

Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, àâòîâîêçàë
¹1.
Òåë.0-97-808-90-02.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
ñïåöîäÿãó, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà
îïëàòà, ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç
ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ, âèñîêà
ç/ï.
Òåë.:0-96-571-79-26,
0-97-495-31-37,
78-40-01.
Øâåéíà ôàáðèêà
çàïðîøóº íà ïîñòiéíó
âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó
øâà÷îê äëÿ
âèãîòîâëåííÿ âåðõíüîãî
îäÿãó.
Òåë.0-98-730-86-31.

Îâåðëîæíèöi,
ïåòåëüíèöi,
ôóðíiòóðíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ôóðíiòóðíèöÿ, ïðàöiâíèöÿ íà
ðó÷íi ðîáîòè, ïðàñóâàëüíèöÿ, øâà÷êè
íà
ïðÿìîñòðî÷êó,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-062-04-41.

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi
òà iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöÿ,
âiäïîâiäàëüíà,
Òåë.0-97-664-37-03.

ç

äîñâiäîì,
Öåíòð.

Ïðàñóâàëüíèöÿ òiëüêè
ç ä/ð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó â/î ðîáîòó,
æiíî÷èé îäÿã: áðþêè,
ñîðî÷êè, æàêåòè,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà-Òåðíîïiëüñüêà, ð-í ÀÑ¹5.
Òåë.:0-96-133-56-93,
0-99-784-65-24.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïàêóâàëüíèöi â øâåéíèé
öåõ, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà
îïëàòà, ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äâi æiíêè øóêàþòü ðîáîòó
ïàêóâàëüíèöi àáî êîìïëåêòóâàëüíèöi.
Òåë.0-67-77-406-54.

Âçóòòºâå òà

øêiðãàëàíòåðåéíå

âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ìîäåëüºð, ÷îáîòàði,
ðîçêðiéíèêè,
çàãîòiâåëüíèöi íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-93-098-28-80.
Ðîçêðèéíèêè øêiðè òà
õóòðà íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.
Òåõíîëîã,
çàââèðîáíèöâîì
çàïðîøóþòüñÿ ó
âçóòòºâèé öåõ, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-93-098-28-80.
×îáîòàði çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.

Çâ’ÿçîê.
Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Äîìàøíié ñåðâiñ
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî
âiêó.
Äîñâiä.
Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäüìè
ïîõèëîãî âiêó òà õâîðèìè ëþäüìè,
äîñâiä
ðîáîòè
13
ð.
Òåë.0-68-703-55-23.
Äîãëÿäàëüíèöi,
íÿíi
øóêàþ
ðîáîòó,
ç
äîñâiäîì.
Òåë.0-97-289-58-66.
Äîãëÿäàëüíèöi.
Äîñâiä.
Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi.
Òåë.0-67-438-44-26.
Äîìîãîñïîäàðêè, ïîìi÷íèöi ïî
ãîñïîäàðñòâó äëÿ ëþäèíè äî 65 ð.
(íåïîâíèé
ðîáî÷èé
äåíü).
Òåë.0-95-029-75-07.
Íÿíi
äëÿ
äèòèíè.
Òåë.0-63-948-96-98.
Íÿíi çà äèòèíîþ ïiñëÿ 3 ðîêiâ àáî
äîãëÿäàëüíèöi çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî
âiêó. Òåë.0-68-013-73-38.
Íÿíi, íà ïåðiîä êàðàíòèíó
äîãëÿíó
çà
Âàøîþ
äèòèíîþ
(øêîëÿðåì),
ó
ñåáå
âäîìà.
Äîïîìîæó
âèêîíàòè
ä/ç.
Òåë.0-96-604-77-51.
Ðîáiòíèöi
õàòíüî¿.
×èñòî
ïðèáèðàþ,
ñìà÷íî
ãîòóþ.
Òåë.0-63-948-96-98.

Øóêàþ ðîáîòó õàòíüî¿
ðîáiòíèöi, ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð.
Òåë.0-98-888-31-16.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè,
çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äâiðíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-67-382-97-40.
Çàâãîñï çi çíàííÿì åëåêòðè÷íî¿
ñïðàâè
òîðãîâî-âèðîáíè÷îãî
êîìïëåêñó (áóäiâåëüíèê-óíiâåðñàë).
Òåë.0-68-821-44-11.

Êî÷åãàð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-93-251-10-21.
Ïðèáèðàëüíèê òåðèòîði¿
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç
ø/ç. Ñòàâêà +ïðåìiÿ
+ñîöïàêåò.
Òåë.:0-67-730-35-30,
0-68-031-54-13.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
äåííà çìiíà, Ñiëiñòðà,
Âèñòàâêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íà íåïîâíèé ðîáî÷èé
äåíü, ãíó÷êèé ãðàôiê,
îáîâ’ÿçêîâà óìîâà ïðîæèâàííÿ íà
ïðîñïåêòi Ìèðó,
âóë.Çàði÷àíñüêà.
Òåë.0-97-260-54-41.

Âîäié-îõîðîííèê,
ìîæëèâî,
ïåíñiîíåð, âiéñüêîâèé ïåíñiîíåð.
Òåë.:70-43-24, 0-67-384-26-93.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé ñëiä÷èé içîëÿòîð.
Ãðàôiê: äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï âiä 9.000
ãðí. Òåë.:65-12-23, 0-96-788-59-90.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó â ÄÊÂÑ
Óêðà¿íè, äîñòàâêà íà ðîáîòó, ç/ï 9.000 ãðí. Òåë.0-67-311-24-27.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà
íà ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 530
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00
äî 18.00.
Îõîðîíöi, âàõòà: 30/15, 20/10,
15/15, õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ çà
ðàõóíîê ïiäïðèºìñòâà, êîíñóëüòàöi¿ ç
ïðàöåâëàøòóâàííÿ
íàäàþòüñÿ
öiëîäîáîâî, ç/ï - 9.000 ãðí., ñòàðøi
çìiíè, ç/ï 500 ãðí./äåíü, ì.Êè¿â.
Òåë.:0-73-406-99-18, 0-95-285-81-19.

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

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ìàéäàí÷èê
ìåòàëîáðóõòó.
Òåë.0-97-256-90-56.
Âàíòàæíèê-âîäié çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.

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.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
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Ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-94-981-66-70,
77-76-70.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Iíøi
ñïåöiàëiñòè

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîôiëàêòè÷íî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ. Äåòàëi
çà òåëåôîíîì:
0-68-340-79-30.
Ïðàöiâíèêè íà
ïåðåðîáíå ïiäïðèºìñòâî
(ÏÅÒ-ïëÿøêè), ç/ï
6.500-10.000 ãðí.,
ãðàôiê: 8.00-18.00.
Òåë.0-97-877-70-09.

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.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà, ðîáîòà
çà ñóìiñíèöòâîì
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
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. Òåë.0-68-976-84-23.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Äîäàòêîâèé çàðîáiòîê
äëÿ â÷èòåëiâ.
Òåë.0-67-231-28-13.

Ðîáîòà â Ïîëüùi, ì.Ãëiâöè,
îôiöiéíà òà ãiäíà ðîáîòà íà
áóäiâíèöòâi, áåçêîøòîâíi âàêàíñi¿,
íàäàºìî æèòëî. Ëiö. ¹981 âiä
10.07.2018
ð.,
ÌÑÏÓ.
Òåë.:0-93-016-54-13
“Viber”,
0-67-174-44-29.
Ðîáîòà â Ïîëüùi. Âñi âàêàíñi¿
áåçêîøòîâíi,
âiä
ïðÿìîãî
ðîáîòîäàâöÿ, ìîæíà áåç çíàííÿ
ìîâè, íàâ÷àííÿ íà ìiñöi, ç/ï 26.000-48.000 ãðí. Ëiö. ¹978 âiä
09.07.2018 ð., ÌÑÏÓ. Òåë. â Ïîëüùi:
+4853-601-29-43, òåë. â Êèºâi:
0-96-556-81-81 (“Viber”).
Ðîáîòà â ÑØÀ ïî ðîáî÷ié âiçi
Í2Â,
çàïðîøóþòüñÿ
ïîêî¿âêè,
ïîìi÷íèêè
ïîêî¿âîê,
îôiöiàíòè,
ïðàöiâíèêè
íà
ðåñåïøí,
ñêëàäàëüíèêè
ïîñóäó,
ïîñóäîìèéíèöi, íÿíi, áóäiâåëüíèêè. Â
Içðà¿ëü
çàïðîøóþòüñÿ
äîãëÿäàëüíèöi,
ìåäñåñòðè,
ôåëüäøåðè Â1. Ëiö.ÀÂ ¹585042 âiä
09.11.2011ð.
ÌÑÏÓ.
Òåë.0-67-232-69-04.
Ðîáîòà â ÑØÀ ïî ðîáî÷ié âiçi
Í2Â,
çàïðîøóþòüñÿ
ïîêî¿âêè,
ïîìi÷íèêè
ïîêî¿âîê,
îôiöiàíòè,
ïðàöiâíèêè
íà
ðåñåïøí,
ñêëàäàëüíèêè
ïîñóäó,
ïîñóäîìèéíèöi, íÿíi. Â Içðà¿ëü
çàïðîøóþòüñÿ
äîãëÿäàëüíèöi.
Ìåäè÷íèé ïåðñîíàë çàïðîøóºòüñÿ äî
Ëiâi¿.
Ëiö.ÀÂ
¹585042
âiä
09.11.2011ð.
ÌÑÏÓ.
Òåë.0-67-232-69-04.

Ìåðåæà
iíòåðíåò-ìàãàçèíiâ
óíiêàëüíèõ
åêîòîâàðiâ
íàáèðàº
êîìàíäó àêòèâíèõ ëþäåé â Óêðà¿íi,
äîõiä
âiä
14.000
ãðí.
Òåë.0-97-976-25-50.

Ïàêóâàëüíèöÿ ïîñòiëüíî¿
áiëèçíè çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â øâåéíèé öåõ,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ç/ï 8.000-10.000 ãðí.,
ç-ä “Íîâàòîð”.
Òåë.0-67-461-38-46.
Ïðàöiâíèêè (÷îëîâiêè òà æiíêè)
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ ñîðòóâàííÿ ïëiâêè
òà
ïðåñóâàííÿ
ìàêóëàòóðè.
Òåë.0-96-150-87-81.

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

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

Äâà ôiçè÷íî çäîðîâi
÷îëîâiêè, 42 ð. òà 43 ð.
øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó.
Òåë.:0-97-259-13-52,
0-67-304-35-42.
×îëîâiê øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-93-355-62-48.

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

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî
ÇÍÎ

Àíãëiéñüêà ìîâà. Ðåïåòèòîðñòâî
äëÿ ó÷íiâ ç 3-ãî ïî 11 êëàñ. Äîìàøíº
çàâäàííÿ.
Äîäàòêîâi
óðîêè.
Òåë.0-67-389-35-21.
Äîïîìîãà ó íàâ÷àííi 1-8 êëàñiâ,
ãîòóþ äî øêîëè òà àíãëiéñüêà ìîâà.
Òåë.0-97-417-86-67.
Äîïîìîãà ó íàâ÷àííi ç 1-îãî ïî
4-èé êëàñ. Ãîòóþ äî øêîëè.
Òåë.0-67-914-08-62.
Íiìåöüêà ìîâà äëÿ ëþäåé
ðiçíîãî âiêó. Iíäèâiäóàëüíi çàíÿòòÿ
(ìîæëèâî, îíëàéí). Ëåãêî, äîñòóïíî,
öiêàâî. Òåë.0-97-570-52-26.
Íiìåöüêà ìîâà. Òåë.096-272-08-30.
Ïîëüñüêà ìîâà: iíäèâiäóàëüíi óðîêè.
Òåë.:096-915-10-36, 068-280-05-26.

Ãóðòêè, ñåêöi¿

Ïðèâàòíi óðîêè ç ãðè
ôîðòåïiàíî. Òåë.0-98-074-77-08.

íà

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè i
àòðèáóòè
Ïðîäàì
Ôîðòåïiàíî “Óêðà¿íà”, 3.200
ãðí., áàÿí “Ðóáií-6", 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-451-48-43.

Áóêiíiñò
Ïðîäàì

Æóðíàëè ãëÿíöåâi “Glamour”,
“Allure”, “Viva”, á/â, âiä 10 ãðí.
Òåë.0-68-028-50-49.

Àíòèêâàðiàò
Êóïëþ

Àêòóàëüíà ïðîïîçèöiÿ.
Ñêóïîâóºìî ñòàði
ïðåäìåòè: iãðàøêè,
ìîíåòè, çíà÷êè, ìåäàëi,
ñàìîâàðè, ôîòîàïàðàòè,
ïîðöåëÿíîâi ñòàòóåòêè òà
ñóâåíiðè, ñòàði
ãîäèííèêè (â áóäü-ÿêîìó
ñòàíi), áiæóòåðiþ,
íîâîði÷íi iãðàøêè òà
ïîáóòîâó òåõíiêó ÑÐÑÐ:
òåëåâiçîðè, ìàãíiòîôîíè,
åëåêòðîïðèëàäè, òîùî.
Òåë.0-97-949-68-58.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Ðóøíèöÿ ìèñëèâñüêà ÌÖ-2112,
ãàðíèé ñòàí, +ïàòðîíòàæ, ÷îõîë,
8.900 ãðí., òîðã. Äîçâië ¹39 âiä
19.07.2005
ð.,
âèäàíèé
Õìåëüíèöüêèì
ÓÌÂÑ
Óêðà¿íè.
Òåë.0-67-943-74-13.
Ðóøíèöÿ ÒÎÇ-34Ð, âiäìiííèé
ñòàí, 17.000 ãðí., òîðã. Äîçâië ¹46,
âèäàíèé 02.11.2017 ð. Õìåëüíèöüêèì
ÂÏ ÃÓÍÏ ó Õìåëüíèöüêié îáë.
Òåë.0-67-476-90-31.

12

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ., ÒÅÕÍ²ÊÀ, ÒÎÂÀÐÈ, ²ÍÒÅÐ’ªÐ

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I
ÒÎÂÀÐÈ

Òîâàðè äëÿ
âàííî¿, ñàíâóçëà
Ïðîäàì
Ðóøíèêîñóøàðêè, 2 øò., âèñîòà
1,70
ì,
1.000
ãðí./øò.
Òåë.0-67-910-05-20.

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð, 20 ë,
500 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð,
ç
“íåðæàâiéêè”, 50 ë, âèðîáíèöòâî
ÑÐÑÐ, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Òîâàðè äëÿ
òóðèçìó òà
âiäïî÷èíêó
Ïðîäàì
Ñêîâîðîäà ç íåðæàâiþ÷î¿ ñòàëi,
âàãà
17
êã,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

×îëîâiê, 55/188/90, íå
ï’þ, íåñóäèìèé, íå
àëüôîíñ, ïðèºìíî¿
çîâíiøíîñòi, ç ãàðíèìè
ìàíåðàìè. Øóêàþ
õìåëüíè÷àíêó, ç
ðîçóìíîþ ðiçíèöåþ ó
âiöi, ÿêié áóäå ïîòðiáíî
ìîðå ìîº¿ ëàñêè òà
íiæíîñòi, ÿêà çìîæå
ìåíå çiãðiòè. Ñàì ñåáå
çàáåçïå÷óþ, àëå íå ìàþ
áàæàííÿ áóòè
ñïîíñîðîì.
Òåë.0-67-957-89-68.

Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-703-14-95.
Øóêàþ äðóãà, äî 70 ðîêiâ. ß
äîáðà, ïîðÿäíà. Çàðàäè öiêàâîñòi íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-68-385-60-89.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

190/100, ÿêùî òè ñèìïàòè÷íà,
ñòðóíêà, êóëüòóðíà, äî 43 ð. i ìðiºø
ïðî
ñiì’þ,
äçâîíè.
Òåë.0-98-592-23-36.
Ìîëîäèé ÷îëîâiê ïîçíàéîìèòüñÿ
ç æiíêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-93-355-62-48.
Õëîïåöü,
37/175/74,
ïîçíàéîìëþñÿ äëÿ ñ/ñ ç ïîðÿäíîþ,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê äiâ÷èíîþ àáî
æiíêîþ. Òåë.0-68-017-82-20.

Õìåëüíè÷àíèí, 48/180,
âèãëÿäàþ íàáàãàòî
ìîëîäøèì, ïîðÿäíèé,
áåç ø/ç, ïîçíàéîìëþñü
çi ñòðóíêîþ, ïîðÿäíîþ,
áåç ø/ç æiíêîþ
30-40 ð., áåç äiòåé äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’i.
Òåë.0-97-204-18-43.

Øëþáíi âiä
æiíîê

Æiíêà ñåðåäíüîãî âiêó áàæàº
ïîçíàéîìèòèñÿ
ç
ïîðÿäíèì
÷îëîâiêîì, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê,
äëÿ ñïiëüíîãî æèòòÿ. Äåòàëüíà
iíôîðìàöiÿ
çà
òåëåôîíîì:
0-97-053-88-61.
Õìåëüíè÷àíêà,
64/53/160,
ïîçíàéîìëþñü
ç
äîáðèì,
iíòåëiãåíòíèì õìåëüíè÷àíèíîì ç
ðîçóìíîþ
ðiçíèöåþ
ó
âiöi.
Òåë.0-97-526-73-67.

Õìåëüíè÷àíêà,
âäîâà, ïåíñiéíîãî âiêó
çàïðîøóº äî çíàéîìñòâà
ïîðÿäíîãî ÷îëîâiêà
65-70 ð.
Òåë.0-96-112-83-48.

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
2.000 ãðí., ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.
Õîëîäèëüíèê, á/â, 550 ãðí.
Òåë.0-97-105-19-69.
Õîëîäèëüíèêè, 3 øò., á/â,
âèð-âî ÑÐÑÐ, 3.000 ãðí. çà âñi.
Òåë.0-67-727-03-82.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Ïi÷ ìiêðîõâèëüîâà “Ñàòóðí”, á/â,
500 ãðí. Òåë.0-97-307-98-62.
Ôðèòþðíèöÿ “Ñàòóðí”, âèð-âî
×åõiÿ, 1800 Âò, 2,2 ë, 300 ãðí.
Òåë.0-97-307-98-62.
Õëiáîïi÷êà “Êåíâóä”, íîâà, 2.100
ãðí. Òåë.:097-342-08-67, 067-384-23-62.

Ïðàëüíi
ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ìðiÿ”,
800
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Øâåéíi,
â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

Ìàøèíà
øâåéíà
“Äæàíîìå
7900", êîìï’þòåðíà, ìàéæå íîâà,
6.800 ãðí. Òåë.0-98-576-17-33.
Ìàøèíêà øâåéíà “Áðàéçåð”,
1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ðîçïðîäàæ øâåéíîãî
îáëàäíàííÿ
ïðîìèñëîâîãî òà
ïîáóòîâîãî, íîâîãî òà
á/â, çàï÷àñòèí, ãîëîê.
Òåë.:0-67-800-68-55,
78-82-92.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿
òåõíiêè

Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìàøèí,
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà
iíøîãî, ç âè¿çäîì äî êëiºíòà.
Òåë.:0-97-872-18-30, 0-68-308-83-47.
Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêiâ
òà
ïðàëüíèõ ìàøèí ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Ãàðàíòiÿ, ÿêiñòü, âè¿çä äî êëiºíòà.
Òåë.0-98-928-90-69.

ÌÅÁËI

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ

Êóõíi

Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì

Ïðîäàì

“Panasonic”,
ïëàçìîâèé,
â
iäåàëüíîìó
ñòàíi,
äîñòàâêà
ç
íàêëàäíèì
ïëàòåæåì
àáî
ñàìîâèâåçåííÿ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-759-19-34.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì, 450
ãðí., Òîìñîí, äiàãîíàëü 37 ñì, 350
ãðí,
âiäìiííèé
ñòàí.
Òåë.0-67-300-50-02.
“Ñîíi”, äiàãîíàëü 32 ñì, 1.900
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Êóõíÿ, âèð-âî Içÿñëàâ, á/â, 1.500
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
Ñòiíêà êóõîííà, á/â, ç âèòÿæêîþ
òà ãàçîâîþ ïëèòîþ, ìîæëèâî,
îêðåìî,
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-581-05-26.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè
Ïðîäàì

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

Âiäåîòåõíiêà
Ïðîäàì

Ïðîãðàâà÷i
“Blu-RAY”
ñòàöiîíàðíi òà ïèøó÷i, âiäåîêàìåðè
öèôðîâi,
âiäåîìàãíiòîôîíè.
Òåë.0-96-188-83-55.

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

Ñòiíêè

Ïðîäàì
Ñòiíêà “Øàíñ-BAD”, êîòîâñüêà,
3,12õ2,25õ0,63, á/â, íîðìàëüíèé
ñòàí,
4.300
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-96-784-50-05.
Ñòiíêà ç øàôàìè òà àíòðåñîëëþ,
ãàðíèé
ñòàí,
4.500
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ñòîëè, ñòîëèêè

Ðàäiîäåòàëi, ïëàòè, âèìiðþâàëüíi
ïðèëàäè âèð-âî ÑÐÑÐ, êóïóºìî
äîðîãî. Òåë.0-67-478-12-57.

Ìîáiëüíi
òåëåôîíè

iPhone 11, íîâèé, Purple 64 Gb,
ïîâíèé êîìïëåêò, çàõèñíå ñòåêëî i
÷îõîë â ïîäàðóíîê. Äèðåêò 24/7.
Òåë.0-67-280-81-41.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

Ñòië
äëÿ
êóõíi,
ïîêðèòòÿ
ïëàñòèêîâå, â õîðîøîìó ñòàíi.
Òåë.0-68-259-58-62.

Ñòiëüöi, êðiñëà

Còiëüöi, 2 øò., 250 ãðí./øò.
Òåë.0-98-728-16-26.
Êðiñëà, 2 øò., á/â, ãàðíèé ñòàí,
450 ãðí./øò. Òåë.0-67-945-26-74.
Ñòiëåöü
îôiñíèé, 300 ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòiëüöi, ì’ÿêi, 2 øò., 200 ãðí./øò.
Òåë.0-98-728-16-26.

Ïðîäàì

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè,
ÓÔÎ, ðàäiàòîðè
Ïðîäàì
Ðàäiàòîð åëåêòðè÷íèé, âèð-âî
ÕÇÒÏ, 12 ñåêöié, ãàðíèé ñòàí, 500
ãðí. Òåë.:0-68-208-90-46, 79-49-08.

Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.
Øàôè-êóïå,
êóõíi,
âiòàëüíi,
íåñòàíäàðòíå âèãîòîâëåííÿ. Äðiáíèé
ðåìîíò ìåáëiâ. Òåë.0-67-945-26-74.

ÊÎÌÔÎÐÒ.
IÍÒÅÐ’ªÐ

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Êèëèì, âiäìiííèé ñòàí, 2,5õ3,5 ì,
400
ãðí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-642-72-95.
Êèëèì, ó âiäìiííîìó ñòàíi, 2,5õ3,5
ì. Òåðìiíîâî. Òåë.0-96-642-72-95.

Ìàòðàöè, 2 øò., 1,75õ0,8, 1.000
ãðí./2 øò. Òåë.0-67-435-79-71.
Ìàòðàöè, âàòíi, îäíîñïàëüíi, íîâi,
2 øò., 80õ190 ñì, 150 ãðí./øò.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-96-642-72-95.

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

Æàëþçi,
ðîëåòè,
“äåíü-íi÷”,
“ðèìñüêà”
øòîðà.
Âè¿çä.
Çàìiðþâàííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-97-070-31-78.

Îñâiòëåííÿ
Ïðîäàì

Ëþñòðà äâîëàìïîâà, 150 ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.
Ëþñòðà,
òðèëàìïîâà,
ïåðëàìóòðîâà,
250
ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.

Äåêîð.
Õåíä-ìåéä
Ïðîäàì

Äçåðêàëà, á/â, 6 øò., 1,60õ1,30,
500 ãðí./øò. Òåë.0-67-381-25-52.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

Ïîêðàùó ðîáîòó Âàøèõ
êîìï’þòåðiâ i íîóòáóêiâ:
ïî÷èùó, âiäðåìîíòóþ,
ïðèñêîðþ. Âè¿çä. Áåç
âèõiäíèõ.
Òåë.0-67-311-34-34.
ó

Âèãîòîâëåííÿ ìåáëiâ ïiä
çàìîâëåííÿ, øàôè-êóïå,
òîùî, íå ñòàíäàðò.
Òåë.0-67-945-26-74.

Ïðîäàì

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
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.

Êîì’þòåðíèé, êóòîâèé, 125õ105,
á/â, ãàðíèé ñòàí, 600 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-784-50-05.
Ñòië æóðíàëüíèé, ôiãóðíèé, 200
ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòië
êóõîííèé,
400
ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.
Ñòië êóõîííèé, ñêëàäíèé, iç
øóõëÿäîþ,
300
ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè

Êîìï’þòåðíà òåõíiêà: íîâà òà
á/â. Òåë.0-63-188-83-55.
Ïëàíøåò “Nomi”, 7", 2 ñiì-êàðòè,
4G-iíòåðíåò, 16+32 Gb, áàòàðåÿ 3500
mAh, íàâóøíèêè +ïîäàðóíîê, 1.500
ãðí. Òåë.0-96-372-09-39.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Ìàòðàöè òà iíøå

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ïðîäàì
Êîìîä, íîâèé, ñâiòëî-ñiðèé, ôîòî
ìîæåìî íàäiñëàòè íà âàéáåð, 2.450
ãðí. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà ïî ìiñòó.
Òåë.0-67-945-26-74.
Òðþìî áiëå, âèð-âî Ïîëüùà,
1.200 ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Òðþìî
ç
ïóôèêîì,
áiëå,
ïîëüñüêîãî âèðîáíèöòâà, 800 ãðí.
Òåë.0-98-728-16-26.

Ïðîäàì

Êóïëþ

Êóïëþ

Iíøi ìåáëi

Äèâàí ðîçêëàäíèé, 2.500 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Äèâàí, êóòîâèé, 2,6õ0,85, á/â,
õîðîøèé
ñòàí,
ñàìîâèâiç,
ïðîñï.Ìèðó,
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-516-13-76.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ëiæêî ìàñàæíå, 17.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-685-53-79.
Ëiæêî,
2-ñïàëüíå,
1,95õ1,5,
õîðîøèé ñòàí, ç ìàòðàöîì, 3.500
ãðí.,
êðiñëî-ëiæêî,
350
ãðí.
Òåë.0-97-788-93-09.

Øóáà, 50ð., íîðêîâà, ìàëî
âæèâàíà, ãàðíèé ñòàí + øàïêà,
íîðêîâà, ãàðíîãî êðîþ, 5.000 ãðí.
Òåë.0-67-296-82-49.
Øóáà, íîðêîâà, íîâà, 52-54 ð.,
ÿêiñíà,
48.000
ãðí.
Òåë.0-98-765-11-37.

Ãîëîâíi óáîðè

Ãîäèííèê “×àéêà”, ðàäÿíñüêèé,
ïîçîëî÷åííèé, ðîáî÷èé, 70.000 ãðí.
Òåë.0-68-050-61-98.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ
Ïðîäàì

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

Ïîøèòòÿ

Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
ïðèéìàº
çàìîâëåííÿ íà ïîøèòòÿ òà ðåìîíò
îäÿãó, Öåíòð. Òåë.0-98-671-68-09
(âàéáåð).

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Äèòÿ÷i ìåáëi
Ïðîäàì

Ëiæêî
äèòÿ÷å,
äåðåâ’ÿíå, ëàêîâàíå,
Òåë.0-98-728-16-26.

ñêëàäíå,
500 ãðí.

Âiçî÷êè
Ïðîäàì

Ðîàí Ìàðiòà, òðàíñôîðìåð, äëÿ
äiâ÷èíêè, âèð-âî Ïîëüùà, 2.000 ãðí.
Òåë.0-97-576-86-70.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ãðèçóíè
Ïðîäàì

Êðîëi
íà
ðîçâåäåííÿ.
Òåë.0-97-650-06-00.
Êðîëi ïîðîäè Áiëà Òåðìîíñüêà, Ðàäÿíñüêà øèíøèëà. Òåë.097-960-52-00.
Êðîëi. Òåë.0-97-373-05-31.

Ñâiéñüêi
òâàðèíè, ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êíóði,
2
ãîëîâè,
ðîáî÷i,
÷åðâîíîïîÿñèé, 9 ìiñÿöiâ, ìàíãàë - 7
ìiñÿöiâ, 4.000 ãðí./ãîëîâà, òîðã.
Òåë.0-96-533-72-13.
Êîçà, 2 ãîëîâè, äiéíi, 2 ìîëîäi
êiçî÷êè. Òåë.0-96-515-91-51.
Êîðîâà, 8 ðîêiâ, ðóäà, òiëüíà, â
ëþòîìó ìàº îòåëèòèñÿ, ñ.Êîïèñòèí,
16.000 ãðí. Òåë.0-67-174-36-75.
Êîðîâà,
òiëüíà
4
ìiñ.
Êðàñèëiâñüêèé
ð-í.
Òåë.0-98-551-09-47.
Ïîðîñÿòà, 1 ìiñÿöü, çäîðîâi,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-98-928-93-34.
Ïîðîñÿòà, 10-15 êã. Ìîæëèâî, ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-96-600-28-58.
Ïîðîñÿòà, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíîìàòêà,
ïîðîñÿòà,
ïiäñâèíêè, öàï. Òåë.0-98-867-07-66.
Öàï, 10 ìiñÿöiâ, â ðîáîòi íå áóâ,
1.000 ãðí., êîçè ðiçíîãî âiêó, 2
ãîëîâè, ïàðîâàíi íóáiéñüêèì öàïîì,
âiä 2.000 ãðí. Òåë.0-96-533-72-13.
ßëiâêà,
òiëüíà.
Òåë.0-98-427-76-91.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì â äîáði ðóêè öóöåíÿò
âiâ÷àðêè, 1,5 ìiñ., õëîï÷èêè òà
äiâ÷àòêà.
Òåë.:0-63-516-82-17,
0-98-854-18-06.
Êîøåíÿòà,
òóðåöüêà
àíãîðà,
ïîçèòèâíi,
âèõîâàíi,
ðóäi
òà
òðèêîëiðíi. Òåë.0-96-910-71-71.

Êîðìè

Ïðîäàì
Áóðÿê êîðìîâèé, 500 êã, 3
ãðí./êã. Òåë.0-97-017-28-28.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 200 êã, 3
ãðí./êã. Òåë.0-97-017-28-28.
Ñiíî, 200 êã, 7 ãðí./êã, ëþöåðíà,
200
êã,
10
ãðí./êã.
Òåë.0-97-469-39-00.
Ñiíî, 8 ö, 200 ãðí./ö, êàðòîïëÿ
äðiáíà,
100
êã,
2
ãðí./êã.
Òåë.0-68-328-68-84.
Òþêè ñiíà òà ëþöåðíè, 40
ãðí./øò. Òåë.0-67-861-83-15.
ß÷ìiíü, ãîðîõ, â òþêàõ, 500 øò.,
25 ãðí./øò. Òåë.0-68-032-26-35.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Øàïêè-âóøàíêè, ð.56, íîðêîâà,
100
ãðí.,
îâå÷à,
100
ãðí.
Òåë.0-67-437-33-59.

Ñàäæàíöi êiâi, ãðàíàòà, iíæèðó,
õóðìè,
ôóíäóêà.
Âèðîùåíi
â
êîíòåéíåðàõ ç çàêðèòîþ êîðåíåâîþ
ñèñòåìîþ. Òåë.0-99-798-29-88.

Áiæóòåðiÿ,
àêñåñóàðè
Ïðîäàì

Ãîäèííèê
“Çàðÿ”,
ðîáî÷èé,
50.000 ãðí. Òåë.0-68-050-61-98.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Ãíié,
Òåë.0-97-960-52-00.

ïåðåãíié.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ, ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ

Ñòîëÿðíi âèðîáè
Ïðîäàì
Äâåði ìiæêiìíàòíi, á/â, 2õ0,60 ì,
650 ãðí. Òåë.0-98-234-57-25.

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè,
ëàçíi, ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ëèøòâà äåðåâ’ÿíà, ëàêîâàíà, äóá,
ñîñíà, 25 ãðí./ïîã.ì. Òåë.067-910-05-20.
Ñõîäèíêîâèé ìàðø â çáîði, äåðåâ’ÿíèé íà 14 ñõîäèíîê, ëàêîâàíèé,
4.000 ãðí. Òåë.0-67-910-05-20.

Ãðóíòîñóìiø, ñóáñòðàò
äëÿ ðîçñàäè, ñóáñòðàò
äëÿ õâîéíèõ òà
óíiâåðñàëüíèé. Â
íàÿâíîñòi 10, 20, 50,
80ë.
Òåë.0-96-654-43-16.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Iíøi ïîñëóãè

Àêóðàòíî çðiæó äåðåâî, ïî÷èùó
ñàä. Òåë.0-98-900-50-60.
Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.

Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áðèãàäà ïðîâîäèòü
îáðiçêó äåðåâ,
äåêîðàòèâíó ñòðèæêó
äåðåâ òà êóùiâ, äîãëÿä
çà ñàäîì, âíåñåííÿ
äîáðèâ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Áóðiííÿ òà
îáëàøòóâàííÿ
ñâåðäëîâèí. Ãàðàíòi¿.
Òåë.0-98-886-20-63.

êîð÷óþ

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
Êàðòîïëÿ äîìàøíÿ,
âåëèêà i ñåðåäíÿ,
âiä 7 ãðí./êã.
Òåë.0-67-838-54-34.

Êàðòîïëÿ äîìàøíÿ, âiäáiðíà,
âåëèêà. Òåë.0-67-996-97-65.

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

Çðiçàºìî äåðåâà,
ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
×èñòèìî ñàä.
Òåë.0-97-814-03-86.
Çðiçàþ äåðåâà,
Òåë.0-96-784-51-77.

Ïiäðiçàºìî ãiëëÿ,
çðiçàºìî äåðåâà ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.

ïíi.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Ïøåíèöÿ òà ÿ÷ìiíü.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-455-30-32.

Êóïëþ
Êóïëþ çåðíî. Òåë.0-97-904-02-43.
ß÷ìiíü,
ïøåíèöþ.
Òåë.0-98-235-72-05.

Îáìií

Îáìiíÿþ ÿáëóêà íà àðìàòóðó.
Òåë.0-98-900-50-60.

ÑÏÎÐÒ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÊÐÀÑÀ
Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Àïàðàò
åëåêòðîòåðàïåâòè÷íèé
“Ceragem Master
CGM-M3500" + ìàòðàö
”Ceragem", ãàðíèé ñòàí,
15.000 ãðí.
Òåë.0-97-579-70-44.
Âiçîê iíâàëiäíèé, á/â,
1.500 ãðí.
Òåë.0-67-782-08-09.
Äîøêà ªâìiíîâà, íîâà, îðèãiíàë,
Ðàêîâå, ì.Õìåëüíèöüêèé, 2.100 ãðí.
Òåë.0-98-039-05-54.
Ëiæêî ìàñàæíå “Ceragem Master”, â ãàðíîìó ñòàíi, 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-250-70-61.

Ðåôðàêòîìåòð,
3.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Õîäóíîê, àëþìiíiºâèé, íîâèé, áåç
êîëiñ, 1.000 ãðí., ÷îáiòîê (çàìiíþº
íàêëàäàííÿ ãiïñó), íîâèé, 1.200 ãðí.
Òåë.0-97-309-90-50.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.096-533-59-06.
Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêè äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé
ëiñ. Òåë.0-98-942-20-14.
Äåðåâî
ÿñåí
(çðiçàííÿ
òà
âèâåçåííÿ ïîêóïöåì), 1 ìàøèíà,
3.000 ãðí. Òåë.0-68-013-93-84.
Äîøêà
ÿñåíîâà, t=50 ìì,
äîâæèíà 2 ì.ïîã., 5.000 ãðí./êóá.ì.
Òåë.0-50-376-78-48.

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

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

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

Âèãîòîâëåííÿ 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.
Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ äåðåâ’ÿíèõ êîíñòðóêöié, îáëàøòóâàííÿ
òåðàñ, àëüòàíîê, ñõîäiâ, íàâiñiâ òà
ïîäiáíîãî, äåðåâîì àáî åëåìåíòàìè
ç äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ëàìiíàòó,
ïàðêåòó.
Ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí òà äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè òà iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè
ç äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ,
çàñêëåííÿ
äâåðåé, âiêîí, çàìêiâ, 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.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi âèðîáè,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Ïiäâiêîííÿ âíóòðiøíº ì/ï, ïiä
äåðåâî, 7 øò., áiëå, 1 øò., äîâæèíà
1,40
ì,
200
ãðí./øò.
Òåë.067-910-05-20.
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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.
Òåë.0-68-113-44-92.

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì
Äâåði áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Äâåði âõiäíi, â õîðîøîìó ñòàíi,
ïiä äåðåâî, ìàéæå íîâi, 3.000 ãðí.
Òåë.0-68-028-50-49.
Äâåði ìåòàëåâi, ïðîòèïîæåæíi,
âõiäíi, íîâi, øèðèíà 80 ñì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-68-275-80-99.

Òðóáè, äëÿ îãîðîæi,
17 øò., 150 ãðí./ø.
Òåë.0-96-203-66-49.

Êóïëþ
Êóïëþ ìåòàë, ñiòêó äëÿ îãîðîæi,
ïëèòó ÷àâóííó äëÿ ïi÷êè, áî÷êó
ìåòàëåâó, àðìàòóðó 6,10,12 ìì. Öiíà
äîãîâiðíà. Òåë.0-96-626-39-41.

Ìåòàë

Ïðîäàì
Ìåòàë ëèñòîâèé, 1,5õ2 ì, 8 ìì, 5
ëèñòiâ,
3.900
ãðí./ëèñò.
Òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.

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.
Âèãîòîâëåííÿ
áàëêîíiâ,
îáøèâàííÿ,
âèíåñåííÿ
ïëèòè,
ðîçøèðåííÿ,
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-67-381-21-59.

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà,
äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ñèïó÷i
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Ãëèíà,
áóäiâåëüíå
ñìiòòÿ,
ïiäñèïíèé ´ðóíò ó íåîáìåæåíié
êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì.
Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, ðîç÷èí,
áåòîí.
Ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-97-430-87-12.
Öåìåíò, ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ.
Òåë.0-67-383-61-40.

Öåìåíò, ôàñîâàíèé
ïiñîê, ùåáiíü. Ïðîäàæ,
äîñòàâêà.
Òåë.0-96-654-43-16.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì
Áëîêè ãàçîáåòîííi
“Àåðîê” çi ñêëàäó ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.
Êàìiíü áóòîâèé,
îáëèöþâàëüíèé òà äëÿ
ëàíäøàôòó. Â íàÿâíîñòi
âåëèêèé àñîðòèìåíò.
Òåë.0-96-654-43-16.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì
Ïëèòè-ïåðåêðèòòÿ,
çàëiçîáåòîííi, á/â (â
ãàðíîìó ñòàíi), ðiçíîãî
ðîçìiðó. Äåòàëüíiøå çà
òåë.:0-98-006-28-21,
0-97-960-93-15.
Òðóáà äèìîõiäíà, d=150 ìì, 300
ãðí. Òåë.0-96-203-66-49.

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

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 àëìàçíå
ðiçàííÿ. Äåìîíòàæ
áåòîíó, öåãëè, ïëèòêè,
ïðîðiçè, ïîñèëåííÿ.
Òåë.0-98-625-37-42.
Àáñîëþòíèé äåìîíòàæ
ïðèìiùåíü (ñâié
iíñòðóìåíò), âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ, ïðîäàæ
áóäìàòåðiàëiâ “ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-98-625-37-42.
Àáñîëþòíî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
êiìíàò. ßêiñíî. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî âñi âèäè áóäiâåëüíèõ
ðîáiò: áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêà òà ií.
Òåë.0-96-654-43-16.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
äåìîíòàæíèõ
ðîáiò:
ïiäëîãè,
ïðîñòiíêè, øòóêàòóðåííÿ. Âèíåñåííÿ
òà
âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áðèãàäà ïðîìèñëîâèõ àëüïiíiñòiâ
âèêîíóº áóäü-ÿêi âèñîòíi ðîáîòè:
ìîíòàæ, äåìîíòàæ, ôàðáóâàííÿ òà
iíøå. À òàêîæ âèêîíóºìî ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè.
Ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.:066-084-29-49, 067-159-85-02,
096-090-71-34.

Áåòîííi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,
ïëèòêà òà iíøi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-416-96-08.
Áðèãàäà ç áàãàòîði÷íèì äîñâiäîì
ðîáîòè
çàéìàºòüñÿ
óòåïëåííÿì
êâàðòèð,
ôàñàäiâ
áóäèíêiâ,
îáðiçàííÿì
äåðåâ,
à
òàêîæ
âíóòðiøíiìè ðåìîíòíèìè ðîáîòàìè
(ñàíòåõíiêà,
åëåêòðèêà,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà, äàõè, äåêîð,
äåìîíòàæíi òà ìîíòàæíi ðîáîòè).
Òåë.0-96-415-56-57.

Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi,
ãàíêè, àðìîïîÿñè,
ñåïòèêè, âiäìîñòêè,
ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ, äîñòàâêà,
çàíåñåííÿ, âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
ìåáëiâ. Êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Òåë.0-68-207-16-12.
Âèêîíóºìî
ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ, êëàäêó ãàçîáëîêiâ i
öåãëè,
øïàêëþâàííÿ.
ßêiñíî.
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.
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Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ïîñëóãè.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ì.Õìåëüíèöüêèé
òà îáëàñòü. Äîñâiä.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.:0-99-025-92-05,
0-99-224-75-17.
Âñòàíîâëåííÿ
ïîðåáðèêiâ,
áîðäþðiâ, âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-68-032-23-32, Þðié.

Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.

Ìîíòàæ áðóêiâêè,
ïîðåáðèêiâ, áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ìóðóâàííÿ áàðáåêþ,
ìàíãàëè, àëüòàíêè, îãîðîæi, áåñiäêè, êîïòèëüíi,
êàìiíè. Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.

Êëàäêà
ãàçîáëîêiâ,
öåãëè,
áåòîííi, ïîêðiâåëüíi ðîáîòè. Øâèäêî
òà ÿêiñíî. Òåë.0-63-038-77-16.
Ïðîïîíóºìî âèêîíàííÿ âñiõ âèäiâ
áåòîííèõ ðîáiò. Çàëèâàºìî ñõîäè,
ôóíäàìåíò,
ìàéäàí÷èêè
ïiä
àëüòàíêè, àâòîìîáiëüíi çà¿çäè, iíøå.
Ìîæëèâå âèêîíàííÿ äåêîðàòèâíèì
áåòîíîì (íîâèíêà, º ëèøå â íàñ).
Âèêîíàííÿ ðîáîòè ÿêiñíå i íà ñîâiñòü.
Çàìiðè i êîíñóëüòàöiÿ áåçêîøòîâíi.
Òåëåôîíóéòå: 0-98-886-56-58.

Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä
êëþ÷”. Âñi âèäè ðîáiò.
ßêiñíî. Ìàéñòðè çi
ñòàæåì.
Òåë.0-96-614-62-20.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Êàõåëü (êîìïëåêò), íà ãðóáêó,
òåìíî-âèøíåâèé. Òåë.0-67-680-88-59.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíà
ÿêiñòü
óêëàäêè
ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ìîíòàæ
ãiïñîêàðòîíó, iíøi ðåìîíòíi ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com
Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ òà
âèðiâíþâàííÿ
ñòií,
âêëàäàííÿ
ïëèòêè, ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî àêóðàòíà ïîêëåéêà
âñiõ
âèäiâ
øïàëåð,
áàãåòiâ,
ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-686-83-34
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 âèêîíóº ÿêiñíî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè,
ïëèòêà, ñòÿæêà òà ií.
Òåë.0-96-654-43-16.
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.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.
Âèêîíóºìî îçäîáëþâàëüíi òà ðåìîíòíi ðîáîòè. Òåë.0-98-912-02-46.

Âèêîíóºìî ðåìîíò
áóäèíêiâ, êâàðòèð òà
îôiñiâ. Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.:0-67-380-55-01,
0-66-877-20-05.
Âèêîíóºìî ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ
“ïiä
êëþ÷”.
ßêiñíî.
Òåë.0-96-522-49-69.
Âèêîíóþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.:0-97-143-90-09.
Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
øïàëåðè òà iíøå. Òåë.0-67-770-24-95.

Âèêîíóþ ðåìîíò
êâàðòèð, áóäèíêiâ,
îôiñíèõ ïðèìiùåíü.
Ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè,
ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò,
ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ,
iíøi âèäè îçäîáëåííÿ.
Óòåïëåííÿ äàõiâ
ìiíâàòîþ.
Òåë.098-357-57-86.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ
ñòåëü, ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèêîíóþ ÿêiñíî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè.
Òåë.0-68-489-63-57.
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
âèðiâíþâàííÿ ñòåëü òà
ñòií. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Äèçàéí.
Òåë.0-67-910-63-20.
Ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó ñòií, ñòåëi,
ïðîñòiíêè íà ìåòàëåâi i äåðåâ’ÿíi
êàðêàñè.
ßêiñíî.
Â÷àñíî.
Òåë.0-67-306-11-44.
Ìîíòàæ ëàìiíàòó - 60 ãðí./êâ.ì,
ïëiíòóñè - 30 ãðí./êâ.ì, ÿêiñíî.
Âåëèêèé
äîñâiä,
º
çðàçêè.
Òåë.:096-241-01-75, 097-053-12-94.

Íàòÿæíi ñòåëi,
âiä 150 ãðí. çà êâ.ì,
ãàðàíòiÿ 12 ðîêiâ,
çàìiðè òà êîíñóëüòàöi¿
áåçêîøòîâíi.
Òåë.0-68-962-05-77.
Íàòÿæíi ñòåëi. Âèñîêà
ÿêiñòü. Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä. Êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíà, âiä
150 ãðí./êâ.ì.
Òåë.0-98-230-85-60,
Àðòåì.
Îáëèöþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ ñòåëi, ñòií, âiäêîñè,
âàãîíêà, ëàìiíàò. Òåë.0-67-848-89-10.
Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ÿêiñíî, 50
ãðí./êâ.ì. Âåëèêèé äîñâiä, º çðàçêè.
Òåë.:0-96-241-01-75, 0-97-053-12-94.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
ëàìiíàò, ïëèòêà,
øïàëåðè, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. ª ðåêîìåíäàöi¿.
Òåë.0-97-306-65-08.
Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî
òà
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi
öiíè. Òåë.0-98-483-72-76.

Øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè,
øïàëåðè, ñàíòåõíiêà,
åëåêòðèêà, ïëèòêà,
ñòÿæêà. Ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-96-843-47-76.
Øïàêëþºì, âèðiâíþºì ÿêiñíî
ñòåëi, ñòiíè, âiäêîñè. ×àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi òà ÷èñòîâi
ðîáîòè. Äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿. Âè¿çä
ó áëèæíi ðàéîíè. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.

Øòóêàòóðåííÿ
ãiïñîâå, çi ñâî¿ì
ìàòåðiàëîì.
Òåë.0-67-270-69-06.
Øòóêàòóðåííÿ
öåìåíòíå
òà
ãiïñîâå.
Äîñâiä÷åíi
ôàõiâöi
âèêîíàþòü ÿêiñíî i çà ïðèâàáëèâèìè
öiíàìè. Òåë.0-96-466-39-04.
ßêiñíèé
ðåìîíò
áóäèíêiâ,
êâàðòèð. Óñi âèäè ðîáiò, áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåëåôîíóéòå:
0-68-305-67-68.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò,
âèêîíóþ
ÿêiñíî. Òåë.0-96-716-58-13.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïîêëåéêà
øïàëåð, iíøå. Òåë.0-67-905-88-29.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿêiñíî,
200 ãðí./êâ.ì. Âåëèêèé äîñâiä, º
çðàçêè.
Òåë.:0-96-241-01-75,
0-97-053-12-94.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Àíòèêðèçîâi öiíè.
Òåë.0-67-747-66-12.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

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

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

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì
Âîäîñòi÷íà ñèñòåìà
âèð-âî Ïîëüùà âiäìiííî¿
ÿêîñòi. Ïðîäàæ, ìîíòàæ,
ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi.
Öiíè âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.

Øèôåð, á/â, 8-õâèëüîâèé, 50 øò.,
80 ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

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

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó
ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,
âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.
Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ,
içîëÿöiÿ ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié
àáî çàìîâíèêà. Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.
Äàõè, ìîíòàæ, äåìîíòàæ, 150
ãðí./êâ.ì, ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Óñi
âèäè áåòîííèõ ðîáiò. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Òåë.0-63-038-77-16.
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Ôàñàäíi ðîáîòè

!!! Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. ª
ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Ãóðòîâi
öiíè.
Òåë.0-96-349-15-15.

Äàõè, ìîíòàæ,
óòåïëåííÿ, ïåðåáóäîâà â
ìàíñàðäè. Áóäiâíèöòâî
îãîðîæ, ãàðàæiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Çàäóâàííÿ “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì (íå ïiíà).
Çà 1-2 äíi. Óòåïëþºìî
íàâiòü âçèìêó (ñóõèé
ìåòîä).
Òåë.0-98-442-33-98.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Âåëèêèé
äîñâiä.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.097-775-26-90.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.067-384-40-33.

Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ çà
ºâðîïåéñüêîþ
òåõíîëîãiºþ, âëàñíå
ðèøòóâàííÿ, øâèäêî,
ÿêiñíî, íåäîðîãî.
Òåë.0-96-466-39-04.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ,
êàáåëü
Ïðîäàì
Âèìèêà÷
åëåêòðè÷íèé
250À
(ðóáèëüíèê), 2 øò., 850 ãðí./øò.
Òåë.0-67-985-46-55.
Åëåêòðîäâèãóí 4 êÂò, 3.000 îá.
òà 1,5 êÂò, 3.000 îá., 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Ïðîâiä ðàäiî, òåëåôîííèé i
ïîæåæíî¿ ñèãíàëiçàöi¿ ÏÒÏÆ, 2õ0,6,
200
ãðí./êì,
20
êîï./ì.
Òåë.0-67-812-90-24.
Ïðîâiä ÑIÏ, 4õ25, 120 ì, 25
ãðí./ì. Òåë.0-67-985-46-55.
Òðàíñôîðìàòîð,
äîìàøíié
(ìàëåíüêèé),
500
ãðí.
Òåë.0-96-203-66-49.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-97-332-26-03.
Âèêîíóþ
åëåêðîìîíòàæíi
ðîáîòè:
äðiáíi,
êîìïëåêñíi.
Ïðîôåñiéíî.
ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-97-143-90-09.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî
âñi
ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè
“ïiä
êëþ÷”.
Ìîíòàæ
îïàëåííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöi¿
òà
ñåïòèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
Àëìàçíå ñâåðäëiííÿ îòâîðiâ,
îïàëåííÿ,
âåíòèëÿöiÿ,
êîíäèöiþâàííÿ. Ïðîìèâàííÿ êîòëiâ i
êîëîíîê. Òåë.0-97-880-77-29.
Âèêîíóºìî ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ. ßêiñíî.
Òåë.0-97-653-44-29.
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.
Ðåñòàâðàöiÿ âàíí, äóøîâèõ
ïiääîíiâ ó âàñ âäîìà.
Òåë.:0-68-253-35-33,
0-67-171-71-15.
Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè, òåïëîâi
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.

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

Îïàëåííÿ
Ïðîäàì
Êîòåë ãàçîâèé, âîäîíàãðiâíèé
“Hot-Well”, ÐÒ0003.002 ÐÇ ôiðìè
“Speroni S.p.a”, Iòàëiÿ, 130.000 ãðí.
Òåë.0-67-759-98-24.
Ïðèñòðié äî ãàçîâîãî êîòëà, 800
ãðí. Òåë.0-67-424-98-37.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò òâåðäîïàëèâíî¿ ïðîäóêöi¿: äðîâà, ïåëåòè, áðèêåòè,
äåðåâíå âóãiëëÿ, ðóáàíi ãiëêè. Äîñòàâêà ïî ìiñòó. Òåë.096-533-59-06.
Âóãiëëÿ,
4,5
ãðí./êã,
òîðôîáðèêåòè 3 ãðí./êã. Ìiøêè ïî
30 êã. Äîñòàâêà âiä 100 êã.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.
Òåë.0-67-281-70-58.
Äðîâà
ðóáàíi
(“÷óðêè”,
“ìåòðiâêè”),
òâåðäèõ
ïîðiä.
Òåë.0-96-974-45-61.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.
Äðîâà ðóáàíi, òâåðäèõ ïîðiä (“÷óðêè”
i “ìåòðiâêè”). Òåë.068-466-38-08.
Äðîâà òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi,
“ìåòðiâêè”
òà
“÷óðêè”.
Òåë.0-67-728-37-53.
Äðîâà,
11
ñêëàäîìåòðiâ,
ñàìîâèâåçåííÿ, ð-í çàâîäó “Êàòiîí”.
Òåë.0-97-935-82-47.
Ðåàëiçóºìî
òîðôîáðèêåòè.
Áðèêåòè ðîçôàñîâàíi ó ìiøêè ïî 40
êã (1 òîííà - 25 ìiøêiâ). Öiíà
äîãîâiðíà.
Òåë.:0-68-867-84-67,
0-97-813-70-74.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi âèäè
äåìîíòàæíèõ ðîáiò.
Âèíåñåííÿ áóäiâåëüíîãî
ñìiòòÿ.
Òåë.:0-67-380-55-01,
0-66-877-20-05.

Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Âåëèêèé äîñâiä. Ïîìiðíi
öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.

Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ

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.

Ãðèëü äëÿ êóð “Gastro Tar OGE9",
íà
9
êóð,
15.000
ãðí.
Òåë.0-67-382-57-27.
Êîìïëåêò ïðèëàâêiâ-âiòðèí, ñòië,
ñòiéêà-ìiñöå
ïðîäàâöÿ
íà
1-2
ëþäèíè, ãàðíèé ñòàí, ÿêiñíi, ç ÄÑÏ,
2.800 ãðí. Òåë.0-96-390-18-48.

Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
Òåë.0-67-163-39-53.

ñòÿæîê.

Êîïàºìî, ÷èñòèìî òà
ïîãëèáëþºìî êðèíèöi â
áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-457-54-74.
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.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Îðåíäà
Çäàì áóäiâåëüíå
ïîëåãøåíå,
iç
Òåë.0-67-381-13-40.

ðèøòóâàííÿ,
íàñòèëîì.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð
Ïðîäàì

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.

Ïðîäàì

Ïðîäàì òîðãîâó
êîíñòðóêöiþ ïiä
êàâ`ÿðíþ, ìîæëèâî ïiä
iíøèé áiçíåñ, ÒÖ
“Ôóðøåò”,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.:067-381-18-33,
067-383-34-10.

Ïðîìèñëîâå,
õàð÷îâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Îðåíäà êàâîâèõ àïàðàòiâ, âiä 350
ãðí./ìiñ. Òåë.0-98-941-20-27.

Ãåíåðàòîðè,
äâèãóíè, ïîìïè,
iíøå
Ïðîäàì

Åëåêòîäâèãóí, 2,2 êÂ, 1430 îá.,
2.200 ãðí. Òåë.0-96-203-66-49.

Ñèðîâèíà
Ïðîäàì

Ïîñòiéíî çàêóïîâóºìî äåðåâíå
âóãiëëÿ.
Îïò.
Ñàìîâèâiç.
Òåë.0-67-674-66-99.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Ïðîäàì áiçíåñ

Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.

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

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

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

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

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
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Îñöèëîãðàô Ñ1-112, á/â, 600
ãðí. Òåë.0-67-985-46-55.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Íàäàþ ïîñëóãè äóæå
êîìïàêòíîãî, ìàíåâðåíîãî ìiíiåêñêàâàòîðà,
ì.Õìåëüíèöüêèé,
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü,
Äåðàæíÿ.
Òåë.0-50-044-84-99.
Ïîñëóãè
åêñêàâàòîðà,
îá’ºì
êîâøà - 1 êóá.ì. Óñi âèäè çåìåëüíèõ
ðîáiò: êîïàííÿ ñòàâêiâ, êîòëîâàíiâ,
òðàíøåé. Òåë.067-377-19-94.

Ïîñëóãè ìiíiåêñêàâàòîðà
Komatsu - êîâøi 20, 40,
50, 100 ñì. JCB - êîâøi
45, 80 ñì. Øâèäêî òà
ÿêiñíî.
Òåë.0-98-603-14-08.

Äiþ÷èé
áiçíåñ,
àâòîìèéêè
(âàíòàæíi, ëåãêîâi àâòî), ìèéêà
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, øèíîìîíòàæ,
17.000.000 ãðí. Òåë.0-68-537-84-85.
Ïðîäàì 12 ãà ïîëÿ (ïiäâåäåíi
âîäà,
åëåêòðèêà),
º
áóäèíîê,
ìàéñòåðíÿ ïðèùåïëåííÿ ãîðiõiâ 300
êâ.ì,
1.450.000
ãðí.
Òåë.093-579-99-61.
Öåíòð, ïðîäàì äiþ÷èé áiçíåñ, 120
êâ.ì. Òåë.0-67-396-02-40.

Áóõãàëòåðiÿ,
àóäèò, ôiíàíñè

Âèêóï ç ëîìáàðäiâ çîëîòà,
òåõíiêè, àâòî, íåðóõîìîñòi. Ìåíøèé
âiäñîòîê. Òåë.0-67-261-78-00.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè

Àäâîêàò. Þðèäè÷íi
Òåë.0-68-884-92-89.

ïîñëóãè.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

Áóäü-ÿêi ïðîºêòè. Äîïîìîãà ç
äîêóìåíòàìè. Çäà÷à â åêñïëóàòàöiþ.
Òåë.0-98-886-20-63.

Ïðîºêòíi
ðîáîòè,
ïèòàíü
â
Òåë.0-98-197-75-00.

âèðiøåííÿ
iíñòàíöiÿõ.

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

20.01.2021 ðîêó îá 11.00
áóäå çäiéñíåíî
âñòàíîâëåííÿ ìåæîâèõ
çíàêiâ íà çåìåëüíié
äiëÿíöi â ñàäiâíè÷îìó
òîâàðèñòâi “Åíåðãiÿ”.
Çàïðîøóþòüñÿ Ïàê À.Ð.,
Êàíäóë À.À., Âåðíèãîðà
Í.Î.
Òåë.0-96-801-94-23.
21.01.2021 ðîêó î 09 ãîä 00 õâ íà
çåìåëüíié äiëÿíöi, ùî çíàõîäèòüñÿ
çà
àäðåñîþ:
âóë.I.Ôðàíêà,5,
ñ.Ìàðòèíiâêà, Õìåëüíèöüêèé ð-í,
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
áóäóòü
ïðîâîäèòèñü ðîáîòè iç çàêðiïëåííÿ
ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿
äiëÿíêè
ßçâiíñüêîãî
Ìèõàéëà
Iâàíîâè÷à â íàòóði. Çàïðîøóºìî
âëàñíèêà
ñóìiæíî¿
çåìåëüíî¿
äiëÿíêè,
Ìàðçÿëêî
Ëþäìèëó
Ïàâëiâíó, âçÿòè ó÷àñòü ó âiäíîâëåííi
ìåæ çåìåëüíî¿ äiëÿíêè.
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
2-ïîâåðõîâà æèòëîâà áóäiâëÿ, 338,7
êâ.ì, òà äiëÿíêà, 0,06 ãà, ÊÍ:
6810100000:26:001:0040, çà àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ùåäðiíà,42.
Äàòà òîðãiâ: 12.02.2021ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò¹461837;
íåæèòëîâå
ïðèìiùåííÿ-êîòåëüíÿ, 131,3 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Áîðèøêiâöi, âóë.Ðàäãîñïíà,1À. Äàòà
òîðãiâ: 12.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò¹460825;
çåìåëüíà äiëÿíêà, 0,2012 ãà, ÊÍ:
6822483700:01:001:0705, çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Êàì’ÿíêà, âóë.Øêiëüíà,124à. Äàòà
òîðãiâ: 15.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò¹455794;
1/4 ÷àñòèíà 2-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè,
47,9 êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Øåïåòiâêà,
âóë.Ãåðî¿â
Íåáåñíî¿ Ñîòíi,35à, êâ.31. Äàòà òîðãiâ:
15.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹463146
(óöiíåíî ëîò ¹453427).
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: 1/4
÷àñòèíà 2-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè, 47,9
êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà îáë.,
ì.Øåïåòiâêà, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòíi,35à, êâ.31. Äàòà òîðãiâ:
15.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹463149
(óöiíåíî ëîò ¹453431); 1/4 ÷àñòèíà
2-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè, 47,9 êâ.ì, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Øåïåòiâêà, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòíi,35à, êâ.31. Äàòà òîðãiâ:
15.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹463150
(óöiíåíî ëîò ¹453443).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ íà
iì’ÿ
Ãðåñíþêà
Âîëîäèìèðà
Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ
äèòèíè ç áàãàòîäiòíî¿
ñiì’¿ íà iì’ÿ Ñàâ÷óê
Ïîëiíè Âiòàëi¿âíè
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Áåâçþêà Äìèòðà Ìèêîëàéîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíèé äèïëîì
ïðî çàêií÷åííÿ
ÏÒÓ ¹7 íà iì’ÿ
Âåëè÷êà Ðóñëàíà
Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé ñåðòèôiêàò íîìåð
30/14 äî äèïëîìó ÀÊ 43659767,
âèäàíèé Âiííèöüêèì íàöiîíàëüíèì
ìåäè÷íèì
óíiâåðñèòåòîì
iì.Ì.I.Ïèðîãîâà çà ñïåöiàëüíiñòþ
ëiêàðÿ-ñïåöiàëiñòà ç ðàäiîëîãi¿ íà iì’ÿ
ñòóäåíòêè
Þëi¿
Ðóñëàíiâíè
Ìåäâåäºâî¿, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi àòåñòàò ïðî çàêií÷åííÿ
áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâiòè ¹15125712
òà äîäàòîê ¹296111, âèäàíi íà iì’ÿ
Êîð÷èíñüêî¿
Îëåíè
Ñåðãi¿âíè,
ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Äèïëîì
ñïåöiàëiñòà
Õìåëüíèöüêîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî
ó÷èëèùà 1992 ðîêó âèäà÷i, ãðóïà
ÌÑÁ, âèäàíèé íà iì`ÿ Ñòðiõàð Îëåñi
Ðîñòèñëàâiâíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Çàãóáëåíèé
àòåñòàò
ïðî
îòðèìàííÿ ïîâíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâiòè,
âèäàíèé íà iì’ÿ Ìåëüíèê Àíàñòàñi¿
Þði¿âíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
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Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

1-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

168 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, 4/9,
17 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, ÷èñòà òà îõàéíà,
º ãàðÿ÷à âîäà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
172 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
8/9, 14 êâ.ì, êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿
íà 2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí, ãàðÿ÷à
âîäà - äóø. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
196 000 ãðí. ×îðíîâîëà âóë., ó
ãóðòîæèòêó, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà,
4/9.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-286-60-39.
200 200 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà,12/1,
êiìíàòà ó ãóðòîæèòêó, 12 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-541-28-59.

213 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 5/9,
25/-/7, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë i êóõíÿ
íà 2 ñiì’¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
224 000 ãðí. 5/9, 18
êâ.ì, ãàðíèé ñòàí,
ñ/â íà 2 ñiì’¿.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
290
000
ãðí.
Êiìíàòà
â
ãóðòîæèòêó, â ñåêöi¿, íåêóòîâà,
çàãàëüíà 14 êâ.ì, æèòëîâà 11,9 êâ.ì,
3/9,
ð-í
Çàãîòçåðíî.
Òåë.0-68-515-24-18.

390 000 ãðí. Öåíòð, 5/5,
32/17/6,
ñàíâóçîë
ñóìiñíèé,
ïîäâiéíèé äàõ. Òèõà, ñóõà, âiêíà ó
äâið.
Òåë.:0-99-093-89-79,
0-97-440-94-36.
448 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 3/5, 33
êâ.ì,
ãàðíèé
ñòàí,
íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
462 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð, Ïðèáóçüêà, 10/11, 43 êâ.ì,
íîâîáóäîâà.
Òåë.:78-52-72,
067-920-06-42. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
588 000 ãðí. 5/9, 38 êâ.ì,
áóäèíîê íîâîãî ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò,
âìîíòîâàíà
êóõíÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
607 142 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð, Ïðîñêóðiâñêîãî ïiäïiëëÿ, 1/1,
40/34/7, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
iíä/î,
òåïëà.
Òåë.:78-52-72,
098-231-40-76. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.

700 000 ãðí. Öåíòð,
Âîäîïðîâiäíà, 5/9,
45/-/12, âèñòîÿíèé áóäèíîê, ñòÿæêà, óñå ïðàöþº.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë
410 000 ãðí. 2/5, 39/-/7,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Çàãîòçåðíî
330 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, ×îðíîâîëà, 1ê., 32 êâ.ì, êâàðòèðà â æèëîìó
ñòàíi, ïîðó÷ çóïèíêà, ìàãàçèíè.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
620 000 ãðí. 3/9, 39/-/8, ãàðíèé
ñòàí, ïîðÿä çóïèíêà, õîðîøèé äâið òà
ìiñöå. Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð
Áîãäàí.

Ðàêîâå
398 000 ãðí. Ìàéáîðñüêîãî, 2/5,
32 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, ñâiòëà, ÷èñòà òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
442 000 ãðí. Ðàêîâå, Ïîëiêëiíiêà,
3/5, 33/-/7, êàïðåìîíò, ìåáëi. Òåë.
097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå
294 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äóáîâå, Êðàñîâñüêîãî, 1ê., 30 êâ.ì,
ïî
äîêóìåíòàì
íåæèòëîâå
ïðèìiùåííÿ, íîâîáóäîâà çäàíà, âæå
æèâóòü ëþäè. Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

557 200 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äóáîâå, 1ê., 10/11, 47 êâ.ì, ãàðíå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, âiêíà â äâið,
íîâèé
áóäèíîê
áiëÿ
ïàðêó.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Ïiâäåííî-Çàõiä
3
000
ãðí.
Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå,
5/5, 32/18/7, ãàðíèé æèòëîâèé
ñòàí, ìåáëi òà òåõíiêà. Òåë.:78-52-72,
097-741-49-20. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
350 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 1ê., 32 êâ.ì,
êâàðòèðà â æèëîìó ñòàíi, çðó÷íå
ìiñöå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

378 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ìîëîäiæíà, 4/5, 32/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
448 000 ãðí. 2/5, 33 êâ.ì, ãàðíèé
ñòàí, ñâiòëà, ÷èñòà òà ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
566 500 ãðí. Ïðîñòîðà, 51,5 êâ.ì,
ç
ñó÷àñíèì
ïëàíóâàííÿì.
Òåë.0-97-101-10-05.
588 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Iíñòèòóòñüêà, 5/5,
46/32/6, ãàðíèé ñòàí, ì/ï âiêíà.
Òåë.:78-52-72, 067-928-83-50. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
598 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/6,
40/20/8, æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

616 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà
(Ôóðøåò), 2/10,
48/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê, äåøåâå
ïåðåîôîðìëåííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

438
840
ãðí.
Íîâîáóäîâà,
36,57/16,37/9,86, 10/10, iíä/î,
âíóòðiøíi ðîáîòè. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-97-101-10-03.
532 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 5/9, 40
êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé ñòàí,
ñâiòëà,
÷èñòà
òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

552 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà
âóë. (çóïèíêà), 8/10, 50
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
658 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå,
5/9, 33/18/7, ì/ï âiêíà, ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.:78-52-72,
067-928-83-50. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
714 285 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåíío-Çàõiä, 9/10, 45/39/12,
íîâîáóäîâà,
iíä/î,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.:78-52-72,
097-741-49-20. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
821 428 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Òåðíîïiëüñüêà, 1/5,
38/31/6, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
ñâiòëà,
òåïëà.
Òåë.:78-52-72,
098-231-40-76. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.

Ãðå÷àíè
áëèæíi
285 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, Ìèñëèâñüêèé
êóðiíü, 26 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, óñå ñâîº.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

588 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
Êóð÷àòîâà,
çóï."Îëiìïiéñüêà", 1ê., 9/10, 46 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, â êâàðòèði: ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà,
êîòåë,
ðàäiàòîðè,
ðîçâîäêà îïàëåííÿ i åëåêòðèêè,
ÿêiñíi
âõiäíi
äâåði.
Òåë.067-816-14-15. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Âèñòàâêà
236 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 1ê.,
2/9, 18 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñâiòëà,
íåêóòîâà. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
392 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 2/5,
32 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

400 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
498 000 ãðí. 6/10, 38 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé
ñòàí.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

420
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (“Åëåêòðîíiêà”), 7/9,
32/17/7,5,
êiìíàòè
îêðåìi,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
500 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà,32, 35,5
êâ.ì, 5/9, öåãëà, æèòëîâèé ñòàí, íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-727-03-82.
504 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, 3/5,
32/18/7,
áåç
ðåìîíòó.
Òåë.:78-52-72, 097-741-49-20. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
532 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 6/10,
41 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê, âäàëå
ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé âèä ç âiêíà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

540 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ðàóø, 54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø. Òåðìiíîâî. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
551 000 ãðí. 2/5, 34/-/7,
æèòëîâèé ñòàí, ïîðÿä çóïèíêà, ãàðíå
ìiñöå. Òåðìiíîâî. Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
560
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (“Åëåêòðîíiêà”), 4/9,
45/20/9.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
588 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
33 êâ.ì, 3/9, í/ï, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ì/ï âiêíà, óòåïëåíà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
620 000 ãðí. Ñâîáîäè, ïîðÿä
“Ñiëiñòðà”, 4/9, 41/-/8, ãàðíå ìiñöå,
æèòëîâèé
ñòàí,
íåêóòîâà.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
764
500
ãðí.
Âèñòàâêà
(Çàði÷àíñüêà), çäàíà í/á, 2/10, 53,5
êâ.ì, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, íàäiéíèé
çàáóäîâíèê. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

756 000 ãðí.
Âèñòàâêà, Çàði÷àíñüêà,
2/10, 55/-/15, çäàíèé
áóäèíîê, óñå
ïiäêëþ÷åíî, âiä êðàùî¿
êîìïàíi¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1-, 2-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

17

784 000 ãðí. 7/10, 44 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê,
çðîáëåíèé
ðåìîíò,
çàëèøàºòüñÿ
âìîíòîâàíà
êóõíÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
798 000 ãðí. Âèñòàâêà, í/á, 55
êâ.ì, iíä/î, 7/10, íåçàâåðøåíèé
ðåìîíò.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
924 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, Áóäiâeëüíèêiâ âóë., 9/10,
54,3/28,5/11,5, ãàðíèé æèòëîâèé
ñòàí. Òåë.:78-52-72, 097-741-49-20.
ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
1 075 500 ãðí. Ïîðÿä ç ïëÿæåì,
í/á, ïåðåïëàíîâàíà â 2-êiìíàòíó, ç
ïðèáóäîâîþ,
º/ð,
60
êâ.ì,
3-êàìåðíèé
ñêëîïàêåò,
ÿêiñíi
ìiæêiìíàòíi, âõiäíi äâåði, íîâiòíi
ñõåìè åëåêòðîêîìóíiêàöi¿, òåïëà
ïiäëîãà ïî âñié êâàðòèði, âìèêàºòüñÿ
çîíîâàíî iíä/î, 2-êîíòóðíèé êîòåë,
äîäàòêîâî âñòàíîâëåíi ðàäiàòîðè.
Òåë.0-96-709-46-27.

Îçåðíà
448 000 ãðí. Êàðìåëþêà, 4/10, 42
êâ.ì,
íîâèé
áóäèíîê,
âäàëå
ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé âèä ç âiêíà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
490 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/9, 40 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé ñòàí, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.

450 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèðíîãî
(êiíöåâà), 40/-/9,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
490 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, 1ê., 6/10, 35 êâ.ì,
íîâîáóäîâà.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
616 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, Êàðìåëþêà, 6/10, 45/23/8,
íîâîáóäîâà, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.:78-52-72, 097-054-10-06. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
640 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà
âóë., 10/10, 45 êâ.ì, çäàíèé
áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
656
000
ãðí.
Îçåðíà,
Ëiñîãðèíiâåöüêà, 6/10, 54/24/14,
íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, äî çóïèíêè
3 õâ., Ðàóø. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
658 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, Ñi÷îâèõ Ñòðiëüöiâ, 8/10,
45/19/11, íîâîáóäîâà, çàáóäîâíèê
Ðàóø. Òåë.:78-52-72, 067-928-83-50.
ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
700 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, Ñi÷îâèõ Ñòðiëüöiâ, 7/10,
50/27/8,
íîâîáóäîâà,
Ðàóø.
Òåë.:78-52-72, 097-054-10-06. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
720 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, 1ê., 8/10, ºâðîðåìîíò,
íîâîáóäîâà.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.
728 000 ãðí. 6/10, 44 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê,
çðîáëåíèé
ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
814 000 ãðí. Îçåðíà (Àãîðà),
2/10, 40 êâ.ì, í/á, iíä/î,
ºâðîðåìîíò, íåêóòîâà, òåïëà ïiäëîãà.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
840 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà,
Ëiñîãðèíiâåöüêà,
8/10,
43/25/8, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò.
Òåë.:78-52-72, 097-054-10-06. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.

2-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð

588 000 ãðí. Öåíòð,
Øåâ÷åíêà (“Ïîäiëëÿ”),
2/9, 45 êâ.ì, çäàíèé òà
îáæèòèé áóäèíîê,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
600 000 ãðí. Öåíòð, 2/5,
43/27/6,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
610
000
ãðí.
Öåíòð,
âóë.Ïîäiëüñüêà,
ð-í
ãîòåëþ
“Ïîäiëëÿ”, 46 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ,
öåãëà, iíä/î. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-252-55-11.
675 000 ãðí. Öåíòð, ãîòåëü
“Ïîäiëëÿ”,
2/5,
46/25/7,
ç
ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, äóæå òåïëà,
áàëêîí
çàñêëåíèé.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

680 000 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
846 000 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü),
öåãëà, í/ï, 4/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

868 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð, Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ, 2ê.,
9/16, 72 êâ.ì, øèêàðíà êâàðòèðà â
íîâîáóäîâi.
Òåë.067-816-14-15.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 680 000 ãðí. Öåíòð,
åëiòíà í/á, ç äiþ÷èì êàìiíîì, 96,4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëi çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.
4/9, 49 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé ñòàí, ñâiòëà, ÷èñòà òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
Öåíòð, 2ê., íîâîáóäîâà çäàíà,
ïiäêëþ÷åíi
âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë
540 000 ãðí. 4/9, 46/-/7,
êâàðòèðà, â ÿêó ìîæíà çà¿æäæàòè òà
æèòè,
öåãëÿíèé
áóäèíîê.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.

Çàãîòçåðíî
530 000 ãðí. 7/9, 49/-/8, ïîðÿä
çóïèíêà, ìàãàçèíè, æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

Ðàêîâå
478 000 ãðí. Ðàêîâå, 4/5,
45/28/8, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
íåêóòîâà. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
532 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ðàêîâå, Ïîïîâà, 3/5, 42/28/7,
ïîòðåáóº ðåìîíòó. Òåë.:78-52-72,
097-741-49-20. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.

Äóáîâå
460 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë., 1/2,
52/28/7, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

460 000 ãðí. Âàòóòiíà
âóë., 1/2, 54/26/7,
æèòëîâèé ñòàí,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà,
âåëèêèé, óçàêîíåíèé
áàëêîí, áiëÿ áóäèíêó
öåãëÿíèé ãàðàæ
(â ïîäàðóíîê).
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
507 000 ãðí. Äóáîâå, Âàòóòiíà
âóë., 1/2, 54/40/8, æèòëîâèé ñòàí,
ïîìiíÿíi âiêíà íà ìåòàëîïëàñòèêîâi,
âåëèêèé,
çáiëüøåíèé
áàëêîí
(óçàêîíåíèé â äîêóìåíòàõ), º
ìîæëèâiñòü
ïåðåîáëàäíàííÿ
íà
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

671 000 ãðí. Äóáîâå,
çóïèíêà “Ïîøòà”, 2/5,
56/-/10, “÷åøêà”,
æèòëîâèé ñòàí,
äâîñòîðîííÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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784 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
4/9, 52 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ðåìîíò,
÷àñòêîâî
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
805 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà
âóë., 6/9, 80/47/12, êâàðòèðà â
íîâîìó
áóäèíêó,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, ïiäiãðiâ ïiäëîãè, çóïèíêà
òðàíñïîðòó ïîðÿä ç áóäèíêîì.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
459 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 2/5,
44 êâ.ì, öåãëà, æèòëîâèé ñòàí,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
532 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 2/5, 47
êâ.ì, ðîçäiëüíi êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí,
ñâiòëà, ÷èñòà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

540 000 ãðí. Äóáêè,
60 êâ.ì, êàïðåìîíò,
6 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
560 000 ãðí.
Òåðíîïiëüñüêà
(Ôóðøåò), 1/2, 45 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî
ìåòàëîïëàñòèê.
Ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
588 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ïiâäåííî-Çàõiä, Òåðíîïiëüñêà, 5/5,
48/32/7,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.:78-52-72, 097-741-49-20. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
672 000 ãðí. 3/5, 48 êâ.ì,
ðîçäiëüíi, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà
ñàíòåõíiêà, çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
748 000 ãðí. 4/9, 49 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
íîâà ñàíòåõíiêà, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
1 159 200 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè
áëèæíi
743 520 ãðí. ÆÊ “Âèøíåâèé”,
61,96 ì êâ, 10/10, iíä/î, âíóòðiøíi
ðîáîòè. Òåë.0-97-101-10-03.
840 000 ãðí. 7/9, 49 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíi
ìåáëi. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.

Âèñòàâêà
512 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ïåðåìîãè
âóë.,
4/5,
45/26/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
530 000 ãðí. 3/5, 45/-/7, â
êâàðòèði æèòëîâèé ñòàí, ïîðÿä
çóïèíêà,
íåêóòîâà.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
532 000 ãðí. 2/5, 47 êâ.ì,
öåãëÿíèé áóäèíîê, ñâiòëà, ÷èñòà òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
598 000 ãðí. 5/9, 49 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ,
ñâiòëà,
÷èñòà
òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
645 000 ãðí. 48 êâ.ì, 2/5,
ðîçäiëüíi
êiìíàòè,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
íîâà
ñàíòåõíiêà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
728 000 ãðí. 5/9, 49 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ,
ÿêiñíèé
ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
780 000 ãðí.
Òðóäîâà,5, “Çåëåíèé
êâàðòàë”, 73 êâ.ì,
9/10, íîâîáóäîâà, âiä
çàáóäîâíèêà. Òîðã.
Òåë.0-67-381-84-22.
784 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà, Òðóäîâà, 9/10, 74/50/11,
âiä çàáóäîâíèêà, òåïëà, ñâiòëà.
Òåë.:78-52-72, 097-741-49-20. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
827
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 4/9,
80/42/14.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
896 000 ãðí. 6/10, 68 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
âäàëå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
917 400 ãðí. Âèñòàâêà, Òðóäîâà,
7/10, 61 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
ñîíÿ÷íà êâàðòèðà ç iíä/î, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
952 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà,
Êîâïàêà,
6/10,
68,3/37,8/14, âiä çàáóäîâíèêà.
Òåë.:78-52-72, 097-741-49-20. ÐÃ
“Íàðîäíà Ìàðêà”.
1 065 900 ãðí. Âèñòàâêà, Ñâîáîäè,
5/14, 67 êâ.ì, ÆÊ “Íàä Áóãîì”,
ïàíîðàìà, ïåðåóñòóïêà. Áóäèíîê
ãîòóºòüñÿ
äî
çäà÷i.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

980 000 ãðí. 5/10, 64 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê,
ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
÷àñòêîâî ìåáëi. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

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.

728 000 ãðí. Öåíòð, 3/5,
íåêóòîâà, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, öåãëà, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
997 000 ãðí. Ïèëèï÷óêà,1-é
ïîâåðõ, 69 êâ.ì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-93-249-03-13.
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.
2 740 000 ãðí. Öåíòð, 9/10, öåãëà,
98 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåõíiêà, ìåáëi.
Òåë.0-67-727-95-21.

Çàãîòçåðíî
628
000
ãðí.
Çàãîòçåðíî,
Ïiëîòñüêà âóë., 4/9, 67/34/17,
íîâèé
áóäèíîê,
ºâðîðåìîíò,
âìîíòîâàíà êóõíÿ, â êîðèäîði
øàôà-êóïå, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
660 000 ãðí. 4/9, 66/-/10,
æèòëîâèé ñòàí, ïîðÿä çóïèíêà,
ìàãàçèíè,
çðó÷íå
ìiñöå.
Òåë.068-038-34-09. Ðiåëòîð Áîãäàí.
1 041 200 ãðí. Çàãîòçåðíî,
Òðóäîâà, 10/10, 70 êâ.ì, í/ï, öåãëà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà

Ðàêîâå

572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
670 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
5/9, 52 êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ,
ãàðíèé
ñòàí,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
702 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèðíîãî âóë.,
8/10, 50 êâ.ì, ðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
728 000 ãðí. 5/10, 67 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
742 000 ãðí. Îçåðíà, 6/10,
64/35/14.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

608
000
ãðí.
Ðàêîâå,
âóë.Äîâæåíêà, 64/40/8, æèòëîâèé
ñòàí, íåêóòîâà. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
730 000 ãðí. Ëüâiâñüêå
øîñå, 64 êâ.ì, ïàíåëü,
íåêóòîâà, 1/9, âèñîêèé
öîêîëü, ëîäæiÿ, áàëêîí,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.0-68-003-79-32,
ïiñëÿ 16.00.
840 000 ãðí. 4/9, 67 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

960 000 ãðí. Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêà, 1/5,
62/-/8, ãàðíèé ñòàí,
ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 036 000 ãðí. Îäíà
çóïèíêà äî öåíòðó, 77
êâ.ì, öåãëà, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà
çàëèøàþòüñÿ, 0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
1 290 300 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 84,8 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò + ìåáëi, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.098-690-59-27.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
720 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 4/9, 49
êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, ãàðíèé ñòàí,
ñâiòëà,
÷èñòà
òà
ïðîñòîðà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
896 000 ãðí. Êóð÷àòîâà, 6/9, 72
êâ.ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò,
çàëèøàþòüñÿ
âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Âèñòàâêà
685 000 ãðí. 3/5, 64/-/9, óñi
êiìíàòè îêðåìi, áóäèíîê ÷åñüêîãî
ïëàíóâàííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.068-038-34-09.
Ðiåëòîð Áîãäàí.

700 000 ãðí. Âèñòàâêà,
3-êiìíàòíà, í/ï, öåãëà,
8/9, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
728 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 65 êâ.ì,
÷åñüêå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

784 000 ãðí. Âèñòàâêà
(Åëåêòðîíiêà), ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
784 000 ãðí. Ïåðåìîãè âóë., öåãëà,
3/5, 58,1 êâ.ì, íåêóòîâà, ì/ï âiêíà,
ãàðíèé ðåìîíò. Òåë.:0-98-360-17-72,
0-67-159-39-79.
846
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, öåãëà, 3-é ïîâåðõ, 60
êâ.ì, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí
+ ëîäæiÿ. Òåë.067-933-54-85. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
896 000 ãðí. 4/10, 67 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíi
ìåáëi. Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð
Íàòàëiÿ.
994 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà,
1/10, 70 êâ.ì, í/ï, öåãëà, ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
ìåáëi,
2%
îôîðìëåííÿ.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.068-832-15-33. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
998 000 ãðí. 3/10, 105 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ÷èñòîâi ðîáîòè, ñòÿæêà,
ðîçâîäêà îïàëåííÿ òà ñàíòåõíiêè.
Òåë.067-860-90-45. Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
1 100 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,
7/9, 62/39/12, çîâíiøíüî óòåïëåíà,
ºâðîðåìîíò. Òåë.0-99-368-58-15.
1 466 050 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà
968 ãðí. 6/10, 95 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, ÷èñòîâi ðîáîòè, âäàëå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
748 000 ãðí. 7/9, 74 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, ñâiòëà, ÷èñòà
òà ïðîñòîðà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.
770 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îçåðíà, Çàëiçíÿêà, 6/9, 72/56/9,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí. Òåë.:78-52-72,
097-741-49-20. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.

780 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèpíîãî,
73 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 083 000 ãðí. 1/9, 110 êâ.ì, êóõíÿ
- 23 êâ.ì, âàííà - 6 êâ.ì, “êîñìåòèêà”,
îôîðìëåííÿ çà äîìîâëåíiñòþ, 3
âõîäè, ìîæëèâiñòü çðîáèòè äâi
êâàðòèðè àáî áiçíåñ. Òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.097-780-32-53.

4-êiìí. ïðîäàì
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë

672 000 ãðí. 4/9, 64 êâ.ì, íîâå
ïëàíóâàííÿ, íåêóòîâà, ñâiòëà, ÷èñòà
òà ïðîñòîðà. Òåë.067-860-90-45.
Ðiåëòîð Íàòàëiÿ.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

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

Êíèæêiâöi

Ëåçíåâå

420 000 ãðí. Êíèæêiâöi, ÷àñòèíà
áóäèíêó,
ïðèáóäîâè,
çåìåëüíà
äiëÿíêà
20
ñîòîê.
Òåë.0-96-605-01-96.

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

Äóáîâå
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,
÷àñòèíà
Òåë.0-67-396-02-40.

áóäèíêó.

Ðóæè÷íà
390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 500 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
3-ðiâíåâèé,
æèòëîâèé,
óñi
êîìóíiêàöi¿, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, 20
ñîòîê.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-493-72-50.

Ïiâäåííî-Çàõiä
1 517 400 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Êàòiîíiâñüêà, 300 êâ.ì, êîðîáêà, 2
ïîâåðõè, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
1 764 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Còàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå, 180 êâ.ì, åëiòíèé
ðàéîí, ãàðàæ, ÷àñòêîâî
çðîáëåíi áóäðîáîòè,
3 ñîòêè.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
2 556 000 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
300 êâ.ì, óñi ÷èñòîâi ðîáîòè
âèêîíàíi, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 10
ñîòîê,
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.

2-êiìíàòíi
Öåíòð, áiëÿ êiíîòåàòðó
“Ïëàíåòà”, ïîäîáîâî,
ïîãîäèííî,
260 ãðí./äîáà.
Òåë.0-67-164-76-21.

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ” (çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àâòîâîêçàë ¹3, äëÿ ïiäñåëåííÿ
ïîòðiáíà äiâ÷èíà, ÿêà ïðàöþº. Ãàðíi
óìîâè
äëÿ
êîìôîðòíîãî
ïðîæèâàííÿ,
ïîìiðíà
öiíà.
Òåë.0-68-648-69-09.
Âèñòàâêà,
“Òåìï”.
Òåë.0-96-399-69-63.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó àáî æiíêó, ÿêà ïðàöþº.
Òåë.0-98-241-30-25.
Âèñòàâêà, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði, áåç ãîñïîäàðÿ, 2.300
ãðí./ìiñ. Òåë.0-96-245-63-09.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ, áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-96-219-11-65.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâà õëîïöi.
Òåë.0-97-175-21-54.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó äiâ÷èíó,
Ãðå÷àíè. Òåë.0-67-945-15-20.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó.
Áåç ãîñïîäàðiâ. Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè áëèæíi, áåç ãîñïîäàðiâ,
äëÿ
æiíêè
àáî
äiâ÷èíè.
Òåë.0-97-814-02-83, Ëåñÿ.
Ãðå÷àíè áëèæíi, êiìíàòó ó
“âðåì’ÿíöi”. Òåë.0-67-984-38-97.
Ãðå÷àíè, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-96-132-87-16.
Äëÿ äiâ÷àò, ïiäñåëåííÿ, º âñi
çðó÷íîñòi. Òåë.0-67-922-09-85.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-98-800-62-09.
Äëÿ äiâ÷èíè. Òåë.0-96-454-21-23.
Äóáîâå, âiçüìó íà êâàðòèðó 2-õ
äiâ÷àò. Òåë.0-98-040-46-83.
Äóáîâå,
âiçüìó
õëîïöÿ
íà
êâàðòèðó
â
îêðåìó
êiìíàòó.
Òåë.0-98-889-42-94.
Äóáîâå, äëÿ äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ.
Òåë.:0-98-040-46-83, 0-96-610-03-72.
Çàâàäñüêîãî
âóë.,
áiëÿ
ôiëàðìîíi¿,
äëÿ
õëîïöÿ,
íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Çàði÷àíñüêà
âóë.,
áåç
ãîñïîäàðêè. Òåë.0-96-791-95-65.
Çàði÷àíñüêà âóë., äiâ÷èíi, íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-231-20-89.
Çàði÷àíñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöÿ
àáî
÷îëîâiêà.
Òåë.0-97-351-87-21.
Çàõiäíî-Îêðóæíà, ð-í êîñòüîëó,
äâi
êiìíàòè,
âñi
çðó÷íîñòi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2.000
ãðí.+ ê/ï. Òåë.0-67-585-06-19.
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Çäàì êiìíàòó â 3-êiìíàòíié
êâàðòèði äëÿ ìîëîäî¿ ïàðè àáî
ñiìåéíî¿ ïàðè, áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê,
1.500 ãðí. ç ëþäèíè â ìiñÿöü.
Êîìóíàëüíi ïëàòèòè íå ïîòðiáíî.
Òåë.0-66-696-03-17.
Çóï."Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ", âiçüìó
äiâ÷èíó
íà
êâàðòèðó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Çóï."Ðå÷îâèé
ðèíîê",
âiçüìó
äiâ÷èíó
íà
êâàðòèðó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Êóïðiíà âóë., âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ, âñi çðó÷íîñòi, 1.500 ãðí.,
êîìóíàëüíi íå ïîòðiáíî ïëàòèòè.
Òåë.0-98-350-80-07.
Ëüâiâñüêå øîñå, âiçüìó äâîõ
äiâ÷àò
íà
êâàðòèðó.
Òåë.0-96-533-22-86.
Ìèðó ïðîñïåêò, äiâ÷àòàì, áåç
øêiäëèâèõ
çâè÷îê.
Òåë.0-97-603-60-98.
Ìèðó
ïðîñïåêò.
Òåë.0-95-029-75-07.
Îêðåìà êiìíàòà, ì/ï âiêíî,
çðîáëåíèé ðåìîíò, óñi íåîáõiäíi
ìåáëi, òåëåâiçîð, õîëîäèëüíèê, 1.800
ãðí. Òåë.0-68-886-89-16.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êiìíàòà
ó
“âðåì’ÿíöi”, äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè,
õîëîäèëüíèê. Òåë.0-67-900-08-36.
Ïiâäåííî-Çàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå,
íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó â äâîêiìíàòíó
êâàðòèðó, áåç ãîñïîäàðÿ, 1.500 ãðí.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-95-331-73-60, Þðà.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ïiäñåëåííÿ, ç
ãîñïîäàðåì. Òåë.0-67-581-93-85.

Ð-í Çàãîòçåðíî, çäàì
îêðåìó êiìíàòó â
ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-96-268-60-17.
Ðàéîí öóêðîâîãî çàâîäó, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Ðóæè÷íà,
çäàì
êiìíàòó
â
ïðèâàòíîìó
áóäèíêó.
Òåë.0-68-284-88-06.
Ñiëiñòðà, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
æiíêó,
ÿêà
ïðàöþº.
Òåë.0-67-476-85-89.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., çäàì êiìíàòó
â äâîêiìíàòíié êîìóíàëüíié êâàðòèði.
Òåë.0-97-130-18-19.
Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð, 2 ëiæêà, 1.500 ãðí./ëiæêî
+ê/ï, í/á, º/ð, iíòåðíåò, áåç
ãîñïîäàðÿ,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-67-383-23-91, 0-93-305-09-55.
Öåíòð,
âóë.Øåâ÷åíêà.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
ìåáëi,
áàëêîí,
íå
ïîñåðåäíèê,
2.500
ãðí./ìiñ.
Òåë.0-98-731-68-96.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà â áóäèíêó,
ìåáëi, òåõíiêà, çðó÷íîñòi â áóäèíêó,
1.000 ãðí. Òåë.0-98-077-02-49.
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. Òåë.0-97-740-78-61.
Øåâ÷åíêà âóë., áiëÿ ìiñüêî¿
ëiêàðíi, äiâ÷àòàì íà ïiäñåëåííÿ, âñi
çðó÷íîñòi,
áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-63-384-01-74.

1-êiìíàòíi
Áëèçüêî äî öåíòðó, ìåáëi,
òåõíiêà, 4.500 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà,
íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-473-39-11.
ªâðîðåìîíò, íîâi ìåáëi, óñÿ
òåõíiêà. Òåë.0-68-949-65-77.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, Øåâ÷åíêà
âóë., 2/4, 34/19/6, òåïëà, óñi ìåáëi
ïðèñóòíi, º õîëîäèëüíèê òà ïðàëüíà
ìàøèíà. Äëÿ ïîðÿäíèõ êâàðòèðàíòiâ,
áåç
òâàðèí.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Çàði÷àíñüêà,32, íà òðèâàëèé
òåðìií, 3.000 ãðí. +ê/ï âiä âëàñíèêà.
Òåë.0-67-727-03-82.

Iíñòèòóòñüêà âóë., ìåáëi,
ïîáóòîâà òåõíiêà, äëÿ
ñiì’¿ áåç äiòåé.
Òåë.0-68-028-50-49.
Ìîëîäiæíà,2/3Á, íîâîáóäîâà, ç
ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 50 êâ.ì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-272-36-20.
Îäíîìó õëîïöåâi, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê, ñåðéîçíîìó, ÿêèé ïðàöþº.
Ïîñåðåäíèêàì
ïðîõàííÿ
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-254-04-09.
Îçåðíà
(Àãîðà).
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà,
äëÿ
äiâ÷àò.
Òåë.0-97-159-82-09.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ìåáëi, òåõíiêà,
ðåìîíò,
4.500
+
êîìóíàëüíi,
òåðìiíîâî. Òåë.0-97-681-37-11.
Ïðîñêóðiâñüêîãî
ïiäïiëëÿ.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Ïðîñïåêò Ìèðó, 1ê., 5/9, 40 êâ.ì.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Ð-í âóë.Øåâ÷åíêà, 1-êiìíàòíà, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-96-685-53-79.
Ð-í çàâîäó “Êàòiîí”, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê. Òåë.0-97-595-75-43.
Ð-í iíôåêöiéíî¿ ëiêàðíi, 35 êâ.ì,
4/5, 3.000 ãðí. + êîìóíàëüíi
ïîñëóãè. Òåë.0-68-215-29-52.

Òåðíîïiëüñüêà, ðåìîíò, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-68-886-89-16.
Õìåëüíèöüêèé, Îçåðíà, 1ê., 4/9,
40
êâ.ì.
Òåë.063-122-98-57.
Ïîñåðåäíèê.
Õìåëüíèöüêèé, Ïðèáóçüêà, 1ê.,
3/9, 50 êâ.ì. Òåë.063-122-98-57.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
3/5,
38
êâ.ì.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.

2-êiìíàòíi
Âèñòàâêà, í/á, 3/10, iíä/î,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 6.500
ãðí./ìiñ. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, íîâîáóäîâà, ìåáëi,
òåõíiêà, 6.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.

Äóìêà, çi çðó÷íîñòÿìè,
íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-392-97-85.
Çàði÷àíñüêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, ïiñëÿ ðåìîíòó, º âñi ìåáëi
òà ïîáóòîâà òåõíiêà, òèõèé ðàéîí,
ïîðÿä
ñàäî÷îê,
øêîëà.
Òåë.0-96-468-29-73.
Êàì’ÿíåöüêà,47, ç ìåáëÿìè.
Òåë.0-97-555-93-01.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà, 67 êâ.ì, ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 6.000 ãðí.+ ê/ï.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Ðàêîâå, áiëÿ ÀÒÁ, ìåáëi, ðåìîíò,
òåõíiêà, äëÿ ñiì’¿, íå ïîñåðåäíèê,
4.500 ãðí. +ê/ï. Òåë.0-67-988-20-20.
Ôiëàðìîíiÿ
(Ñîáîð).
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Õìåëüíèöüêèé,
Âèñòàâêà
(“Åëåêòðîíiêà”), 2ê., 4/10, 56 êâ.ì.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Õìåëüíèöüêèé, ôiëàðìîíiÿ, 2ê.,
3/9, 55 êâ.ì. Òåë.063-122-98-57.
Ïîñåðåäíèê.
Õîòîâèöüêîãî
âóë.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð (îâî÷åâèé ðèíîê), öåãëà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 5.500
ãðí./ìiñ. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì, ãàðíà,
ìåáëüîâàíà, òåõíiêà, 8.500 ãðí.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì.,
ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõíiêà, ìåáëi.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð,
ìåáëi,
ðåìîíò,
º
ëi÷èëüíèêè, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-96-509-18-02.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, iíä/î,
3.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð. Òåë.0-63-382-07-11.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Ïiëîòñüêà, çóï."Ãàëü÷åâñüêîãî",
3-êiìíàòíà. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-97-967-16-88.
Öåíòð,
3-êiìíàòíà,
ïàðêiíã.
Äîðîãî. Òåë.0-50-376-07-15.
Öåíòð, 3ê., 4/9, 67 êâ.ì.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
âóë.Íèæíÿ
Áåðåãîâà,
4/10, 72 êâ.ì, ç ìåáëÿìè, òåõíiêîþ,
äëÿ ñiì’¿, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-96-168-03-92.
Öåíòð, Ëèáiäü Ïëàçà, äëÿ ñiì’¿,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 6.000
ãðí. +ê/ï. Òåë.0-67-381-25-52.

Áóäèíêè
Ãðå÷àíè áëèæíi, ð-í ïåäàêàäåìi¿,
÷àñòèíà áóäèíêó. Òåë.0-67-150-35-73.
Äóáîâå, “âðåì’ÿíêà”, º çðó÷íîñòi,
ãàç, âîäà, êàíàëiçàöiÿ, áåç äiòåé.
Òåë.:0-98-560-23-20, 0-68-681-80-15.
Äóáîâå, “âðåì’ÿíêó”, ç ìåáëÿìè.
Òåë.0-98-643-50-53.
Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ ëþäåé àáî äâîõ õëîïöiâ, àáî
îäíiº¿ ëþäèíè, áåç çðó÷íîñòåé, 2.600
ãðí. Òåë.0-96-910-71-71.

Ëåçíåâå, îêðåìèé
áóäèíîê, ìåáëi, òåõíiêà,
óñi çðó÷íîñòi,
àâòîïàðêiíã. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-018-29-82.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà” äëÿ ñiì`¿ áåç äiòåé, º
ãàç, âîäà, ìåáëi. Òåë.0-97-198-10-97.
Õìåëüíèöüêèé, Ïðèáóçüêà, 2ê.,
1/1,
50
êâ.ì,
çðó÷íîñòi.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð,
ïiâ
áóäèíêó, îêðåìèé âõiä, ìåáëi,
òåõíiêà,
2.000
ãðí.
Òåë.0-98-077-02-49.
Öåíòð (“Ëèáiäü Ïëàçà”), 2ê., 1/1,
55
êâ.ì.
Òåë.063-122-98-57.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, 1-êiìíàòíèé áóäèíîê çi
çðó÷íîñòÿìè.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-170-18-40.
Öóêðîâèé çàâîä, “âðåì’ÿíêà”, äâi
êiìíàòè, äóøîâà, òóàëåò íà âóëèöi,
áåç äiòåé, 3.000 ãðí. ç ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.

Çíiìó
Êiìíàòè
Çíiìó êiìíàòó
Òåë.0-98-907-59-28.

ó

âëàñíèêiâ.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-, 3-êiìíàòíó, äî 3.000 ãðí.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
ïîðÿäíà
ñiì’ÿ
îðåíäóº
íà
äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.

Àáî 2-êiìíàòíó, áëèæ÷å
äî öåíòðó, ó âëàñíèêà.
Àáî êóïëþ.
Òåë.0-97-311-76-16.
Ïîðÿäíà
æiíêà-âiéñüêîâîñëóæáîâåöü, áàæàíî Öåíòð àáî Äóáîâå,
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-97-576-86-70.
Ñiì’ÿ ñåðåäíiõ ðîêiâ, áåç äiòåé
çíiìå 1-, 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, äî
3.000 ãðí. , êðiì äàëüíiõ ðàéîíiâ.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-98-813-84-55.

Êóïëþ

1-êiìíàòíi
Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ âïðîäîâæ
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Ìàëîñiìåéêó,
ó
ïîñåðåäíèêàì
íå
Òåë.0-50-168-06-10.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó
Òåë.0-98-053-54-33.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi,
Òåë.097-174-82-24.
Ñòàíiñëàâ.

âëàñíèêà,
òóðáóâàòè.
çà ãîòiâêó
âëàñíèêà.
òåðìiíîâî.
Ðiåëòîð

2-êiìíàòíi
Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ âïðîäîâæ
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
2-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

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

Áóäèíêè
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
áóäèíîê â ìåæàõ ìiñòà ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

Îáìií

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

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì
27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè, òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-67-381-11-31.
100 000 ãðí. Ãàðàæíèé ìàñèâ
“Òåìï”, áiëÿ òåëåâåæi, ïðè â’¿çäi
ñêðàþ, ïiäâàë íà âåñü ãàðàæ, ñâiòëî,
âñi äîêóìåíòè. Òåë.0-96-626-39-41.
126 000 ãðí. Ìèðíèé (ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ), Ìèðó ïðîñïåêò,71/4,
öåãëà, ÿìà, ïiäâàë, îõîðîíà, òîðã
äîðå÷íèé. Òåë.0-67-678-03-63.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Ðèáàëêî-2",
22
êâ.ì,
öåãëÿíèé, ÿìà, ïiä ëåãêîâå àâòî.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
140
000
ãðí.
Àãðîâèê
(êîîïåðàòèâ), ïðîñïåêò Ìèðó,41/1.
Òåë.0-97-643-72-82.

160 000 ãðí. Êîîïåðàòèâ “Òàâðiÿ”,
33 êâ.ì, êàïiòàëüíèé, ïiä áóñ.
Òåë.0-96-350-49-40.

224 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó, âiäìiííå
ìiñöå. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
230 000 ãðí. Âèñòàâêà, ð-í Ñàäêè,
êîîïåðàòèâ “Äåëüòà”, öåãëÿíèé,
ïiäâàë. Òåë.0-96-344-87-95.
238
000
ãðí.
Â
öåíòði
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
âóë.Ïðèáóçüêà,34/1,
ãàðàæíèé
ìàñèâ “Êîðäîí”. Ãàðàæ ãàðíèé,
ñóõèé, âåëèêà îãëÿäîâà ÿìà, â
ïiäâàëüíîìó ïðèìiùåííi äâi êîìîðè,
ïîãðiá, õîðîøà âåíòèëÿöiÿ äëÿ
çáåðåæåííÿ
áóäü-÷îãî,
òîðã
ìiíiìàëüíèé. Òåë.0-97-867-81-67.
245 000 ãðí. Öåíòð, Ïðèáóçüêà
(àêàäåìiÿ), àêàäåììiñòå÷êî, 40 êâ.ì,
2-ïîâåðõîâèé, çåìëÿ ó âëàñíîñòi.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
270
000
ãðí.
Ìèðó
ïðîñïåêò,102/1,
ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ “Äåëüòà”, äâà ñóìiæíi
ãàðàæi, 6õ4, ç ïiäâàëàìè, óòåïëåíi,
ñóõi, âèñîòà ñòåëi, 2,8 ì, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà,
òîðã.
Òåë.0-67-919-67-55.

Çäàì
Çà ðàäiîçàâîäîì, çäàì ãàðàæ.
Òåë.0-67-280-06-88.
Çîëîòèé êîëîñ (ìàñèâ), ãàðàæ
öåãëÿíèé,
ÿìà,
19
êâ.ì.
Òåë.0-97-477-99-99.
Ëüâiñüêå
øîñå,33,
ãàðàæ,
íàâïðîòè
ðå÷îâîãî
ðèíêó.
Òåë.0-67-252-05-56.
Ïiîíåðñüêèé (ìàñèâ), ãàðàæ, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.
Ð-í
öóêðîâîãî
çàâîäó.
Òåë.0-67-771-49-67.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

70 000 ãðí. Â ð-íi ñ.Êàðïiâöi, 7
ñîòîê, º öåãëÿíèé áóäèíîê, 5õ4,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ñàäîê, º ìîæëèâiñòü
ïðîâåñòè ãàç. Òåë.0-97-569-32-37.
1 215 000 ãðí. Êàðïiâöi, Âèøíåâà,
125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi, äà÷íèé
áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8
ñîò.,
19
ñîò.
çàãàëüíà.
Òåë.0-67-381-11-31.
70 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 50
ñîòîê,
º
ÿáëóíi,
ñëèâè.
Òåë.0-68-050-61-98.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
150 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ðàäóãà”, 12 ñîòîê, ïiäâåäåíèé ãàç.
Òåë.0-98-040-46-83.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì
41 000 ãðí. Iâàíêiâöi, íîâèé ìàñèâ,
10
ñîòîê,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
70 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 ñîò.
ïiä
çàáóäîâó,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.0-98-577-31-04.
90 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ìðiÿ”,
6
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-67-990-51-48.
120 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 30 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-68-708-58-06.
150 000 ãðí. Ðóæè÷íà, 8 ñîòîê.
Òåë.0-67-897-06-03.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
200 000 ãðí. Äóáîâå, 6 ñîòîê,
âîäà,
ãàç,
ôóíäàìåíò.
Òîðã.
Òåë.0-98-838-09-45.
210 000 ãðí. Ìàëàøiâöi, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ,
äiëÿíêà 25 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
210 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ðóæè÷íà, Ìiñÿ÷íà, 10 ñîòîê, áiëÿ
îçåðà. Òåë.:78-52-72, 067-920-06-42.
ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
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. Ãðóçåâèöÿ,
20 ñîò., 100 ì äî
çóïèíêè, âñi êîìóíiêàöi¿,
âñi äîêóìåíòè,
êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.0-97-148-87-89.
280 000 ãðí. Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, âóë.Êîçàöüêà,
11,5 ñîòîê, äiëÿíêà
êâàäðàòíà, ðiâíà,
åëåêòðîìåðåæà 50 ì,
ãàçîïîñòà÷àííÿ 40 ì,
âîäîïîñòà÷àííÿ 4 ì.
Òåë.:0-96-737-37-33,
0-73-737-36-33.
280 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, 21 ñîò.,
ïîðÿä
ãàç,
ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.0-67-580-62-35.
300 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í
“Âiê-Æàíà”, äiëÿíêà 6 ñîò., ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿, äîðîãà àñôàëüòîâàíà.
Òåë.0-97-405-29-24.
300 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê, ðiâíà. Àáî îáìií íà
1-êiìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ðàêîâå,
òîðã. Òåë.0-67-457-55-15.
312 000 ãðí. Âèñòàâêà, âóë.Ëiñîâà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä,
êàäàñòðîâèé
¹6810100000:03:005:0522.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
336 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ì-â
“ªâðîïåéñüêèé-2", 20 ñîò. ïiä
æèòëîâó çàáóäîâó, ñâiòëî, ïîðó÷
îçåðî.
Áåç
êîìiñiéíèõ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
350 000 ãðí. Êîïèñòèí, º êîðîáêà,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 18 ñîòîê, ãàç
ïîðÿä, ñâiòëî òà âîäà íà äiëÿíöi.
Òåë.0-97-406-59-68.
500
000
ãðí.
Ïî
Çàõiäíî-Îêðóæíié, ð-í “Êàòiîíó” â
æèòëîâîìó ìàñèâi äâi ñóìiæíi
äiëÿíêè
10+10
ñîò.
Òåë.0-97-345-61-42.
870
400
ãðí.
Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 20
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 56
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä.
Òåë.0-98-685-96-91.
Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 ñîòîê, ðiâíà,
íîâèé ìàñèâ, êàäàñòðîâèé íîìåð:
6825083600:03:009:0182.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ
Êóïëþ äiëÿíêó â Ëåçíåâîìó,
âóë.Äæåðåëüíà, Âîëîøêîâà àáî
Âåñåëà. Òåë.0-67-676-43-30.

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

Áóäèíêè ïðîäàì

105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.,
òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
210 000 ãðí. Ìàëàøiâöi, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ,
äiëÿíêà 25 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
250
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
öåãëÿíi ãîñïáóäiâëi, êðèíèöÿ, 25 ñîò.,
ñàä. Òåë.0-98-535-22-30.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

300 000 ãðí. 15 êì âiä
“Êàòiîíà”, öåãëÿíèé
áóäèíîê, 1-ïîâ., 70 êâ.ì,
ãàç, ñâiòëî, 2 ïîãðåáè,
óñi ïðèáóäîâè, 50 ñîò.,
òîðã. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-378-91-56.
430 000 ãðí. Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), áiëÿ òðàñè, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, ïiäâàë, ñàðàé, 48 ñîòîê,
ïîðÿä ëiñ. Òåë.063-896-57-47.
450 000 ãðí. Iâàíêiâöi, áóäèíîê ç
÷åðâîíî¿ öåãëè, ïëàñòèêîâi âiêíà,
êðèíèöÿ, ñåïòèê, îïàëåííÿ òà
äâîêîíòóðíèé êîòåë, 22 ñîòêè çåìëi,
ñàä, ïîãðiá. Ìîæëèâèé îáìií.
Òåë.0-68-671-68-09.
455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç, 56 ñîòîê. Òåë.0-98-685-96-91.
476 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Îëåøèí, Âèøíåâà, 76 êâ.ì, õîðîøå
ìiñöåðîçïîëîæåííÿ. Òåë.:78-52-72,
067-920-06-42. ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
495
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.

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”,
áóäèíîê, ó öîêîëi ãàðàæ, óñi
êîìóíiêàöi¿ º, êiíöåâà ìàðøðóòó
¹54.
Òåë.0-96-626-39-41,
Âîëîäèìèð.

1 000 000 ãðí.
Øàðîâå÷êà,
âóë.Öåíòðàëüíà,134,
20 ñîòîê çåìëi.
Òåë.0-97-633-08-06.
1 026 000 ãðí. Äàâèäêiâöi, 206
êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, çåìëÿ, º
ñóñiäè, öåíòð ñåëà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
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2 000 000 ãðí. Îëåøèí, 120 êâ.ì,
º/ð, 13 ñîò., âñi êîìóíiêàöi¿,
ìîæëèâî,
ç
ìåáëÿìè,
âëàñíà
ñêâàæèíà, òîðã. Òåë.:097-197-70-99,
067-381-74-27.

Îáìií

Áóäèíîê(Íèæ÷i
1(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.0-97-309-98-11.

Âîâêiâöi)

=

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè
ïðîäàì

339 600 ãðí. Êðàñèëiâ, 1-êiìíàòíà.
Òåë.0-96-759-22-50.
340 000 ãðí. Äåðàæíÿ, ð-í
öóêðîâîãî çàâîäó, 3-êiìíàòíà, 5/5,
59 êâ.ì, òîðã. Òåë.0-67-455-66-95.
420 000 ãðí. Íîâà Óøèöÿ,
âóë.Ãàãàðiíà, 1-êiìíàòíà êâàðòèðà.
Òåë.0-67-580-62-35.

600 000 ãðí. Êðàñèëiâ,
3-êiìíàòíà êâàðòèðà,
5/5, 65 êâ.ì, ÷àñòêîâèé
ðåìîíò, ì/ï âiêíà òà
áàëêîí, äâîêîíòóðíèé
êîòåë, òîðã.
Òåë.0-67-866-60-93.

Áóäèíêè
ïðîäàì

30
000
ãðí.
Êîðæiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïîðÿä ãàç, 50 ñîòîê, ñàäîê, êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-998-63-26.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá,
òîðã.
Òåë.0-96-136-01-08.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, 20 êì íà
çàõiä âiä Õìåëüíèöüêîãî, ãàç,
âîäîïðîâiä,
çåìåëüíà
äiëÿíêà,
ñàäîê,
òîðã
ïðèñóòíié.
Òåë.0-98-381-36-51.
100
000
ãðí.
Âàñèëüêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, ç
ãîñïîäàðñüêèìè
ïðèáóäîâàìè,
æèòëîâèé
ñòàí,
45
ñîò.
Òåë.0-97-163-54-77.

100
000
ãðí.
Ëèñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíèé
ãîðîä 25 ñîòîê, ïîãðiá, ïîðÿä ëiñ.
Òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-941-72-89.
100
000
ãðí.
Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ë/ê, ãàðàæ, ãîñïïðèáóäîâè, ñàäîê,
40 ñîòîê, òîðã. Òåë.067-941-72-89.
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.
110
000
ãðí.
Çàõàðiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
ñàðàé,
êðèíèöÿ,
0,50
ãà,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-68-013-93-84.
119
250
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, öåíòð, 73/50/-, 3
êiìíàòè, 27 ñîòîê çåìëi, âèõiä äî
ñòàâêà, 7 õâ. äî åëåêòðè÷êè.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
137
000
ãðí.
Ñóòêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåíòð ñåëà,
êàì’ÿíèé, 52 êâ.ì, ãàç, êîòåë, ãðóáêà,
äâà ñàðà¿, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 25 ñîò.,
ãàðíèé ìîëîäèé ñàäîê, ïîðÿä
ìàãàçèí, çóïèíêà, ãàðíèé ïiä’¿çä.
Òåë.0-67-649-95-35.
150
000
ãðí.
Áàðàíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
öåãëÿíèé,
50
ñîòîê
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíà,
ãàç,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-727-95-21.
158
000
ãðí.
Âàõíiâöi,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 0,5 êì äî
Äíiñòðà, 70 ñîò., ÷îðíîçåì, êóõíÿ,
ïiäâàë, ñàðàé. Òåë.:0-67-525-29-60,
0-97-950-09-53.
168
000
ãðí.
Êðèâà÷èíöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, âóë.Ïåðåìîãè,5, 45
ñîòîê
ãîðîäó,
êðèíèöÿ,
ãîñïïðèáóäîâè. Òåë.:0-67-758-68-98,
0-67-307-54-38.
180
000
ãðí.
Çàïàäèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 68 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
ïðèáóäîâè, 45 ñîò. (óñÿ äiëÿíêà), ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòðîâèé íîìåð,
òîðã. Òåë.0-67-354-09-11.
180
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
ãîðîä.
Òåë.0-97-229-29-53, Âiêòîð.
195 000 ãðí. Âåðáêà Äåðåâ’ÿíà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
îäíîïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé áóäèíîê,
76 êâ.ì, 4 ê., ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå,
îïàëåííÿ êîìáiíîâàíå, äâà êîòëè
(ãàçîâèé òà íà äðîâàõ), ãðóáêè,
ñàíâóçîë, ëiòíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, â äâîði
º êðèíèöÿ, ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè,
37 ñîòîê çåìëi. Òåë.0-97-406-32-75.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
244
240
ãðí.
Êîïà÷iâêà,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
ïëàñòèêîâi âiêíà, íîâà åëåêòðè÷íà
ïðîâîäêà, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç,
äóøîâà êàáiíà, âìèâàëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà. Òåë.0-67-580-37-47.
250
000
ãðí.
Iâàøêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä ìiñòà,
öåíòð ñåëà, áóäèíîê 70 êâ.ì,
ãàçèôiêîâàíèé, âîäîïðîâiä, êðèíèöÿ,
ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 2 ïîãðiáè, ñàä,
ãîðîä, 25 ñîòîê, ðiâíèíà, ÷îðíîçåì,
ïîðÿä
çóïèíêà,
ìàãàçèí.
Òåë.0-96-896-86-96.

253 800 ãðí. Çàñàäüêè, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé (çðàçó çà Ãðóçåâèöåþ), êîæíi ïiâ ãîäèíè àâòîáóñ, 30
ñîò., ãàç. Òåë.068-113-17-63.
300
000
ãðí.
Ìàðêiâöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 90
êâ.ì, + ëiòíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0,71 ãà.
Òåë.0-67-812-90-24.
300 000 ãðí. Ìiöiâöi, Äóíàºâåöüêèé
ð-í, êàì’ÿíèé, 5 êiìíàò, êóõíÿ, ãàç,
êðèíèöÿ íà ïîäâið’¿, ïîãðiá, ñàäîê,
ãîðîä. Òåë.098-645-51-48.
350
000
ãðí.
Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 35
ñîòîê. Òåë.0-98-645-51-48.
355
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, æèòëîâèé ñòàí, 85 êâ.ì, 25
ñîòîê,
ïàðê,
øêîëà,
êàôå,
àìáóëàòîðiÿ, äèòÿ÷èé ñàäîê. Àáî
îáìií íà 1-êiìíàòíó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-68-421-92-83.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12, ñàðàé, ãàðàæ
ç ÿìîþ, ë/ê, 2 ïîãðåáè, æîìîâà ÿìà,
ñàä, êðèíèöÿ, ãàç, 50 ñîò., ñàäèáà
êóòîâà, òîðã. Òåë.:0-67-492-07-60,
0-67-304-27-72.
642 857 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ãðóçåâèöÿ, ïðîâóëîê Ãâàðäiéñüêèé,
82,5/65/8, óñi êîìóíiêàöi¿, 25 ñîòîê
çåìëi. Òåë.:78-52-72, 098-231-40-76.
ÐÃ “Íàðîäíà Ìàðêà”.
2 100 000 ãðí. Êàðïiâöi, 127 êâ.ì,
12
ñîòîê,
êîìóíiêàöi¿,
íîâèé
ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 ïîâåðõè + ãàðàæ,
àñôàëüòîâàíèé
çà¿çä.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

ßðîñëàâêà, Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í, 45 êì âiä ìiñòà,
ãëèíîáèòíèé,
îáêëàäåíèé ïëàñêèì
øèôåðîì, ãàç,
êîíâåêòîðè, âîäà íà
ïîäâið`¿, 50 ñîò.,
ìîëîäèé ñàä, ìåòàëåâà
îãîðîæà, º ñòàâîê
(õîðîøà ðèáîëîâëÿ).
Òåë.0-98-707-36-50.
ßñüêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë/ê,
ñàðàé, öåãëÿíi, 25 ñîòîê,
âîäà, ñåïòèê, ãàç.
Òåë.:0-97-512-94-92,
0-98-570-43-61.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

25 000 ãðí. Âåðõíi Âîâêiâöi, íà
òåðèòîði¿ Àíäðiéêîâåöüêî¿ ñiëüñüêî¿
ðàäè, ÑÒ “Íàäiÿ-2", 0,09 ãà äëÿ
ñàäiâíèöòâà. Òåë.0-67-941-63-07.
56 000 ãðí. Áåðåçiâêà, íà áåðåçi
ð.Äíiñòåð, äà÷íà äiëÿíêà, 4 ñîò.,
ãàðíå ìiñöå. Òåë.0-67-580-62-35.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
200
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 35 ñîòîê, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.

225 000 ãðí. Äåðàæíÿ
(ìiêðîðàéîí Êðèíè÷íå),
äiëÿíêà, º ëiòíÿ êóõíÿ,
ïîãðiá.
Òåë.0-98-706-48-48.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Öåíòðàëüíà âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
280
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 50 ñîòîê, ïiä ÎÑÃ,
àñôàëüò, ñâiòëî, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.
Çíiìó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì i
ìåáëÿìè íà òðèâàëèé òåðìií â
ì.Içÿñëàâ.
Äîñòîéíà
êâàðòèðà,
äîñòîéíà îïëàòà. Òåë.0-50-602-25-08.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Êâàðòèðè
ïðîäàì

1 000 000 ãðí. Iðïiíü, Êè¿âñüêà
îáëàñòü, 3-êiìíàòíà, 2/2, 46 êâ.ì, ç
ìåáëÿìè,
óòåïëåíà,
àâòîíîìíå
îïàëåííÿ. Òîðã. Òåë.0-97-206-75-69.

Îáìií

Êðèâèé Ðiã(3-êiìíàòíà êâàðòèðà,
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãðiá, äà÷à) =
Õìåëüíèöüêèé. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-96-285-17-71.
Õìåëüíèöüêèé(3-êiìíàòíà, 1/9,
110 êâ.ì, “êîñìåòèêà”, îôîðìëåííÿ
çà
äîìîâëåíiñòþ,
3
âõîäè,
ìîæëèâiñòü çðîáèòè 2 êâàðòèðè àáî
áiçíåñ) = 1-2(Êè¿â, êîìåðöiÿ).
Òåë.0-97-780-32-53.

Îôiñè
Ïðîäàì
Âèñòàâêà, ïðèìiùåííÿ
76 êâ.ì, ðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå îïàäåííÿ,
îêðåìèé âõiä, 0 %
êîìiñi¿, 728.000 ãðí.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ãðå÷àíè áëèæíi,
Ïðîñêóðiâ, 1/1, 35 êâ.ì,
2 êiìíàòè, âiäìiííå
ìiñöå. Ïiä ðiçíó
äiÿëüíiñòü. 420.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

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

Çäàì
Çàði÷àíñüêà, 31-42 êâ.ì,
84 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.
Öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî,
ºâðîðåìîíò, iíä/î, 59 êâ.ì, ìåáëi,
ïiä îôiñ, ñàëîí, iíøå, 7.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-97-681-37-11.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì

“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
86 êâ.ì òà 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, êîìîðà,
ñàíâóçîë, òåïëà ïiäëîãà.
DOM.RIA.com - ID
13323834.
Òåë.067-382-79-90.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44 êâ.ì,
ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà, ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Öåíòð,
257
êâ.ì,
âiëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, ðåìîíò, ñêëÿíà âiòðèíà
16
êâ.ì,
ñòåëÿ
3,6
ì.
Òåë.:0-99-093-89-79, 0-97-440-94-36.

Çäàì
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, º
ñàíâóçîë, êîìîðà, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com ID 13323834.
Òåë.067-382-79-90.
Âèñòàâêà, 70 êâ.ì, ïiä òîðãiâëþ
íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.
Òåë.0-96-506-05-42.
Êàì’ÿíåöüêà (òàíê), 1/5, 95 êâ.ì,
ôàñàä, 1-øà ëiíiÿ, ïiä ìàãàçèí, êàôå,
ñàëîí òà iíøå. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Ïðèìiùåííÿ, îêðåìî
ðîçòàøîâàíå, 30 êâ.ì,
ïiä ïðîäóêòîâèé àáî
íåïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
÷è iíøó äiÿëüíiñòü, çi
âñiìà çðó÷íîñòÿìè,
çîêðåìà êîíäèöiîíåð,
îõîðîííà ñèñòåìà.
Òåë.0-98-909-60-09.
Øåâ÷åíêà,11, çäàì
ïðèìiùåííÿ 82,5 êâ.ì,
âèñîòà 3,20 ì, ðåìîíò,
ñàíâóçîë, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ. Âëàñíèê.
Òåë.0-67-739-87-63.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, ðÿä
3, ìiñöå 14. Òåë.0-67-380-96-76.
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, ðÿä 36, ìiñöå
9. 45.000 ãðí. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

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

Ïðîäóêòîâèé ðèíîê,
êiîñê 6 êâ.ì, ïðîõiäíå
ìiñöå.
Òåë.0-98-370-98-84.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Iíñòèòóòñüêà âóë., äâà êiîñêè â
îðåíäó, 20 êâ.ì. Ìîæëèâî, ïðîäàæ.
Òåë.0-97-433-22-05.
Ìèðó ïðîñïåêò, êiîñê ïiä öèãàðêè.
Òåë.0-97-736-99-85.
Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.
Öåíòðàëüíèé
ïðîäóêòîâèé
ðèíîê, â îâî÷åâîìó ïàâiëüéîíi
òîðãîâå ìiñöå 4, 6 êâ.ì, ç
õîëîäèëüíîþ
âiòðèíîþ.
Òåë.0-67-437-93-34.

Çíiìó
Îôiñ (12-20 êâ.ì) + ñêëàä (70-80
êâ.ì, ç t +5 äî +25 Ñ), äëÿ òîâàðiâ
äèòÿ÷îãî
õàð÷óâàííÿ.
Òåë.:067-905-19-57, 050-376-06-72.

Îá’ºêòè
ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì

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

Öåíòð, Ïåäàãîãi÷íà
àêàäåìiÿ, 19 êâ.ì,
ôàñàä, âiäìiííå ìiñöå ïiä
ðiçíó äiÿëüíiñòü.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Ïîëiêëiíiêà ÓÌÂÑ, 1/8,
35 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé
âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çäàì

Ìîñêâè÷

Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.
Öåíòð, 70 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, óñi êîìóíiêàöi¿, ôàñàäíi
âiêíà, îïàëåííÿ (åëåêòðè÷íèé êîòåë).
Òåë.0-67-382-57-27.

Ìîñêâè÷-407, 1965 ð.â., ãàðíèé
ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, “íà õîäó”.
Òåë.0-97-345-61-42.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì

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

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

Ëåãêîâi êóïëþ

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ëåãêîâi
ïðîäàì

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

Audi

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêîãî
àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàíi.
Òåë.0-98-738-86-88.
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.

Çäàì

Ãåîëîãiâ,3, ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ, 32 êâ.ì, 50
êâ.ì, 60 êâ.ì.
Òåë.:0-95-711-96-64,
0-96-949-00-87.
Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäè, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-67-381-29-29.
Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ, 60 êâ.ì,
äiþ÷å àòåëüº, Ïðèáóçüêà âóë., 300
êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-96-010-17-43.

Äóáîâå,
ïðîâ.Êóïðiíà,54/2,
ñêëàä, 268 êâ.ì, òà îôiñ,
50 êâ.ì.
Òåë.0-68-649-01-31.

Êóïëþ
“ºâðîáëÿõè”.
Òåë.0-98-945-37-76.
Êóïëþ áóäü-ÿêå àâòî. Äîðîãî,
øâèäêî. Òåë.0-98-738-86-88.
Ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, âiò÷èçíÿíîãî
òà
çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-68-780-11-23.

Alfa Romeo
Àâòîìîáiëi ç Íiìå÷÷èíè
â íàÿâíîñòi òà ïiä
çàìîâëåííÿ.
Òåë.0-97-220-76-07.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

Chery

Ïðîäàì

×åði Êóêó, 2008 ð.,
ãàç/áåíçèí, ïîâíà
êîìïëåêòàöiÿ, àâòîìàò,
92.000 ãðí. Àáî îáìií íà
åëåêòðîìîáiëü + Ä.
Òåë.0-67-382-22-92.

ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
3 âèäè ïàëèâà, + äâèãóí, 64.000 ãðí.
Àáî îáìií íà åëåêòðîìîáiëü + Ä.
Òåë.0-67-382-22-92.
Ìåðñåäåñ
310,
1995
ð.â.,
âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, çðîáëåíèé
äëÿ ñåáå, ïðîäàæ ó çâ’ÿçêó ç
ðîáîòîþ,
86.000
ãðí.
Òåë.0-97-989-33-95.

Ford
Peugeot
Ïåæî Ïàðòíåð, 1998 ð.â., 1,8Ä,
çåëåíèé, ðîçõiä 5 ë íà 100 êì, íîâà
çèìîâà ãóìà, àêóìóëÿòîð, 71.250 ãðí.
Òåë.0-67-288-68-87.

Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñü
êå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
10
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

Ïiâäåííî-Çàõiä,
íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî, + çåìåëüíà
äiëÿíêà 40 ñîò.
Òåë.0-67-380-00-40.
Ðóæè÷íà, 1,12 ãà, ôàñàä 180 ì,
çåìëÿ ó âëàñíîñòi. 980.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Ëiñîâi
Ãðèíiâöi,
âçäîâæ
ìiæíàðîäíî¿ òðàñè, 82 ñîòêè,
ïðÿìîêóòíà.
Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Îáëàñòü,
Óêðà¿íà, çà
êîðäîíîì

Ïðîäàì

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Ïðîäàì
Áîðîíè âàæêi, 3 øò., 800
ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76.
Áóðÿêîâà ñiâàëêà, ñåêöiÿ + ñåêöiÿ
ÓÑÌÊ, 6 øò., 1.000 ãðí./øò.
Òåë.0-96-404-66-88.
Ìiíiâiÿëêà, çåðíîâà, 12.800 ãðí.
Òåë.0-98-235-72-05.

Ïëóã äî ìîòîáëîêà,
300 ãðí., ëàïè äëÿ
ïiäãîðòàííÿ, 2 øò.,
250 ãðí./øò., ëàïà äëÿ
ïiäãîðòàííÿ,
300 ãðí.
Òåë.0-97-525-83-29.

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì
Ïðè÷iï 1-âiñíèé, ÏÒÑ-1, 13.000
ãðí. Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï âàíòàæíèé, áîðòîâèé, äî
ÇIËà, 27.000 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
Ïðè÷iï äî ìîòîáëîêà, 2.900 ãðí.
Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï äî òðàêòîðà, îäíà âiñü,
âiäìiííèé ñòàí, 17.000 ãðí., òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-430-42-40.

Êóïëþ
Äî
ë/à
Òåë.0-68-648-69-44.

“Íèâà”.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, 178.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130,
ãàðíèé
ñòàí,
êîìáiíîâàíèé, áåíçèí/ãàç, 131.600
ãðí.
Òîðã.
Äåòàëüíiøå
çà
òåë.:0-68-059-61-90, 0-93-032-07-11.

Òðàêòîðè

Ñòàðèé àåðîïîðò, ïðèìiùåííÿ
íàïiâïiäâàëüíå, ïiä ñêëàä, 50-300
êâ.ì. Òåë.0-96-636-47-95.
Ñòîëÿðíèé öåõ, 510 êâ.ì, ç
îáëàäíàííÿì. Òåë.0-50-376-78-48.

Ïðîäàì

Âàíòàæiâêè

Kia

Ïðèìiùåííÿ âiëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, 90 êâ.ì,
ì.Õìåëüíèöüêèé, º
ïðèáóäîâà äî æèòëîâîãî
áóäèíêó,
ïðîâ.Æîâòíåâèé, çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿, ðàìïà äëÿ
âàíòàæåííÿ, õîëîäèëüíi
êàìåðè ç
ñàíäâi÷-ïàíåëåé, 3 øò.
íà 38 êâ.ì. Ìîæëèâî ïiä
îôiñ, âiääiëåííÿ áàíêó,
æèòëîâå ïðèìiùåííÿ,
ìàãàçèí.
Òåë.0-97-435-08-99.

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå
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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 áóäüÿêîìó 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.

Çàãîòçåðíî, ïðîâ.Ïðî¿çíèé, 145
êâ.ì, 3/5, ïiä îôiñ, øâåéíèé öåõ òà
iíøå.
630.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ â
îðåíäó, 76 êâ.ì, ãàðíî
óòåïëåíå, 380 Â,
ñàíâóçîë.
Òåë.067-380-00-40.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Ïðîäàì
Ìiíiòðàêòîð, ñàìîðîáíèé, 65.000
ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
Ìîòîáëîê “Çóáð”, 9 ê.ñ, 15.000
ãðí. Òåë.0-68-936-46-10.
Ò-40ÀÌ, ãàðíèé ñòàí, ðåäóêöiéíèé
ñòàðòåð,
110.000
ãðí.
Òåë.0-67-996-35-50.
Òðàêòîð Ò-16, ïiñëÿ êàïðåìîíòó,
ãàðíèé ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, 75.000
ãðí.,
òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-430-42-40.

Hyundai

Volkswagen

Êóïëþ

Ôîëüêñâàãåí
Ïàññàò
Á3,
ïîâíiñòþ ðîáî÷èé, ãàðíèé ñòàí,
74.100 ãðí. Òåë.0-97-346-37-67.

Òðàêòîð Ò-150, íà ç/÷,
öiíà äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-810-87-18.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-1111 “Îêà”, 30.100 ãðí.
Òåë.0-97-346-37-67.
ÂÀÇ-2106. 1991 ð.â., áåæåâèé,
ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó,
30.000
ãðí.,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.:0-68-038-98-57, 097-874-52-98.
ÂÀÇ-2107, 2006 ð.â.. ãàç/áåíçèí,
ïðîáiã 150 ò.êì., 37.000 ãðí., òîðã.
Òåë.:0-97-752-72-35, 096-265-63-08.

ÃÀÇ

Ïðîäàì

ÃÀÇ-52, ãàðíèé ñòàí, 35.000 ãðí.
Òåë.0-97-456-64-57.

Ïîëîííå,
1/1,
227
êâ.ì,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ, ðèíêîâà
ïëîùà, ïiä áóäü-ÿêó äiÿëüíiñòü,
âåëèêèé òîðãîâèé çàë. 420.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Òàâðiÿ ïiêàï, 2004 ð., ãàç/áåíçèí,
28.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.

ÇÀÇ

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì
Êîìáàéí Äîìiíàòîð-85, 330.000
ãðí. Òåë.0-67-490-01-74.

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

Ãàç-53, ãóìà, 240/508, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ãóìà
äî
òðàêòîðà,
ôiðìè
“Stomil”, 12,4õ32, íîâà, 1 øò., 2.700
ãðí.,
òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-430-42-40.
Äèñêè êîëiñíi, ÇIË, ÊàìÀÇ, ÃÀÇ,
ÌÀÇ, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ãóìà, 260/508, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÊàìÀÇ, ãóìà, 280/508, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Óðàë,
ãóìà,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ
Ïðîäàì

Àêóìóëÿòîð, 100, 1.300
àêóìóëÿòîð,
190,
2.500
Òåë.0-67-727-03-82.

ãðí.,
ãðí.

Äî âàíòàæiâîê
ÃÀÇ-51, ðàìà, ç ìîñòîì òà
ðåñîðàìè, ïiä ïðè÷iï, 7.000 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
ÃÀÇ-52,
âàêóóì,
250
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, äâèãóí â êîìïëåêòi, 3.000
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, äèñê ùåïëåííÿ, íîâèé,
ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, êîðîáêà ïåðåäà÷, 2.000
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, ðåäóêòîð, íà 41 çóá,
2.500 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-53, êîëåêòîð, íîâèé, 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-53, êîðçèíà ùåïëåííÿ, 300
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÇIË-130, áåíçîáàê, ãàðíèé ñòàí,
500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ðiçíi, âiä 350
ãðí.
Òåë.:0-68-059-61-90,
0-93-032-07-11.
ÇIË-130, äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷,
ãiïî¿äíèé ìiñò, êàáiíà, 8.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-404-66-88.
ÇIË-130, êîìïðåñîð ïîâiòðÿ, 1.950
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé òà
ïðîñòèé,
5.250
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÃÀÇ, ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi,
2.450 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË,
Ãàç,
Óðàë,
ðàäiàòîðè
îõîëîäæåííÿ,
3.600
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ, áàêè ïàëèâíi, íîâi,
1.300
ãðí./çà
îäèí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ, êîðçèíà ùåïëåííÿ,
1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, íàïiââiñü çàäíüîãî ãiïî¿äíîãî
ìîñòó, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà,
ïiñëÿ êàïðåìîíòó, 3.300 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-924-87-51.
ÊàìÀÇ, ãiäðîìóôòà, 3.000 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, çàï÷àñòèíè, âiä 100 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, êîðçèíà ùåïëåííÿ, 1.500
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòó,
íà
49
çóáiâ,
5.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Êóíã,
25.000
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Êóíã, 4,6õ2,5 ì, 38.000 ãðí. Òîðã.
Òåë.0-96-104-04-77.
ÌÀÇ, ÇIË, ïiäðåñîðíèê, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Äî
ñïåöòåõíiêè
Ëåìåøi íà ïëóã, 150 ãðí./øò.
Òåë.0-98-945-37-76.
Íàâiñíà ñöåïêà áîðií, íà 3
áîðîíè,
2.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Ïåðåäïëóæíèêè íà ìàëèé ïëóã,
íîâi,
3
øò.,
1.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Ïiäãîðòóâà÷ êàðòîïëi, íà 4 ðÿäêà,
3.000 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
Ñòóïèöi ñiâàëêè ÑÇ, â çáîði, ç
ïiäøèïíèêàìè òà âàëîì, 2 øò., 550
ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76.

Äî òðàêòîðiâ
Äâèãóí Ä-240, êîìïëåêòíèé, äëÿ
âñòàíîâëåííÿ
íà
âàíòàæíèé
àâòîìîáiëü, 19.500 ãðí. Òîðã.
Òåë.0-96-104-04-77.
ÄÒ-75, çàï÷àñòèíè äëÿ êîðîáêè
ïåðåäà÷
i
áîðòîâèõ.
Òåë.0-98-945-37-76.
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ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

ÌÒÇ,
ïîâiòðÿíèé
ôiëüòð
ç
êîðïóñîì (â çáîði), 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÌÒÇ, Ò40, êèòàéñüêîãî âèð-âà,
âiäâàë, 23.000 ãðí., êîâø, 23.000 ãðí.
Òåë.0-67-382-22-92.
Ò-70, ãóñåíèöÿ âóçüêà, ãàðíèé ñòàí
òà
iíøå,
âiä
200
ãðí.
Òåë.0-96-104-04-77.

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

Êóïëþ

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

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

Àâòîñèãíàëiçàöiÿ.
Êñåíîí.
Ìóçèêà. Ñêëîïiäiéìà÷i. Ïðîäàæ.
Âñòàíîâëåííÿ.
Ðåìîíò.
Òåë.0-97-976-19-23.
ÑÒÎ “Àâòîñòèëü” (ì.Áåðäè÷iâ).
Êîìïëåêñíå
ïåðåîáëàäíàííÿ
ìiêðîàâòîáóñiâ ç âàíòàæíèõ íà
ïàñàæèðñüêi çà äåíü. Âèãîòîâëåííÿ
òåõïàñïîðòà
“ïiä
êëþ÷”.
Âñòàíîâëåííÿ
êîíäèöiîíåðiâ,
îïàëåííÿ. Òåë.0-97-517-81-61.

Ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ

Âîäié ìiêðîàâòîáóñà, äî 10 ìiñöü,
÷åêàº ïðîïîçèöié. Òåë.067-787-93-55.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò

!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.

Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ äî 1 ò.
Òåë.0-96-790-78-01.

Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð,
ïîïóòíî äîìàøíi ðå÷i
ÕìåëüíèöüêèéÌàðióïîëü.
Òåë.0-67-372-00-58.
Ôîëüêñâàãåí
Ò-4,
âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, 1 ò, ïî Óêðà¿íi, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-391-67-71.

Äî 3 ò
!!! Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì.
Òåë.067-787-93-55.
Àâòîåâàêóàòîð.
Òåë.0-98-738-86-88.

Öiëîäîáîâî.

Ïîíàä 3 ò
!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.

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

1540Т

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

а
Доставк

