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Експеримент на тиждень:
як діє «червоний» рівень
карантину на Хмельниччині

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 21 жовтня 2020 р.

Скільки
пенсіонерам
доплатять за
стаж?
За кожен рік, який людина пропрацювала понад норму,
вона має право отримувати надбавку у розмірі відсотка від
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У грудні надбавка за рік понаднормового стажу збільшиться з 17,12 до 17,69 гривні, з липня 2021 року – до
18,54 гривні, а з грудня наступного року – до 19,34 гривні.
На надбавку можуть розраховувати жінки, які мають стаж
понад 30 років, та чоловіки, які мають 35 і більше років
стажу. А для громадян, яким пенсія нарахована до 1 жовтня
2011 року, для отримання надбавки за понаднормовий стаж
встановлені такі норми: понад 25 років стажу для чоловіків
та понад 20 – для жінок. Проте ця норма не поширюється
на громадян, яким після 1 жовтня 2011 року здійснювався
перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього
перерахунку) пенсії.
Також на надбавку можуть розраховувати ті, хто за
власним бажанням вирішив пізніше вийти на заслужений
відпочинок:
• на 0,5 відсотка – за кожен повний місяць страхового
стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у випадку відтермінування виходу на
пенсію на строк до 60 місяців;
• на 0,75 відсотка – за кожен повний місяць страхового
стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у випадку відтермінування виходу на
пенсію на строк понад 60 місяців.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Перехід на
зимовий час
2020: коли та як
Україна переведе
годинники

З 19 жовтня у деяких частинах Хмельницької області запроваджено «червону» зону епідеміологічної небезпеки. Це
передбачає додаткові карантинні обмеження. Але, фактично,
серйозних заборон державна та регіональна комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не приймали. Про це 16 жовтня на спільному брифінгу розповіли
голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет і
міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
За словами Дмитра Габінета, до «червоної» зони потрапили Хмельницький, Нетішин і Славута, а також Воло-

«Зимова» субсидія-2020: кому
призначать автоматично та хто
має право на її отримання
Органи соціального захисту
продовжують
р оз р а хо ву ват и
субсидію на опалювальний
сезон.

Про особливості оформлення цього виду допомоги в зимовий період запитали
в начальника управління соціальних гарантій, компенсацій,
моніторингу пільгового забезпечення та у справах сім’ї Департаменту соціального захисту населення Вадима Маруняка.

Хто повинен звернутися із заявою та
декларацією?

Кожного року в Україні переводять стрілки годинників на
літній і зимовий час. 2020-й рік не стане винятком, й українці
традиційно перейдуть на зимовий час.
В Україні перехід на літній і зимовий час регламентується
постановою Кабінету міністрів №509 «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.
Таким чином, переведення часу в 2020 році відбудеться у
ніч з суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. Цієї ночі о
4:00 українці перемістять стрілки годинників на одну годину
назад.
Перехід на зимовий час, як і на літній, – непросте випробування для організму людини, адже, звикнувши до одного
режиму дня, й зокрема сну, багатьом людям складно перелаштуватися на інший розпорядок.
Аби перехід на зимовий час був менш болісним і стресовим, лікарі рекомендують більше часу проводити на
свіжому повітрі. Також краще дотримуватися правильного
раціону харчування, зокрема, виключити навантаження на
організм шкідливою їжею, пити багато рідини. Ну і ще одна
важлива умова – потрібно висиплятися.
https://www.unian.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Стеж за актуальними новинами:

чиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони. На спільному засіданні державної та регіональної комісій з ТЕБ і НС для них
було прийняті певні карантині обмеження.
«Ми запропонували провести експеримент і на цей
тиждень не запроваджувати жорстких обмежень. Це стосується лише двох областей – Хмельницької та Харківської, –
каже Дмитро Габінет. – Таким чином у «червоних» зонах
Хмельниччини можуть й надалі здійснюватися пасажирські
перевезення, працюватимуть дитячі садочки, заклади позашкільної освіти, бари, ресторани, кафе, торговельні центри
та інші суб’єкти господарювання». Отже, громадський транспорт, залізничне та автобусне сполучення – не заборонили.
Він додав, що певні обмеження все ж таки будуть запроваджені. Це стосується закладів громадського харчування.
Їм дозволено працювати лише до 20-ї години.
«Такі обмеження, а фактично – їх відсутність, буде запроваджено лише на тиждень, – заявив Олександр Симчишин. –
Якщо надалі буде спостерігатися різка динаміка росту захворюваності на коронавірус, у Хмельницькому та решті
міст може бути запроваджено повноцінні обмеження «червоної» зони. Тому прошу усіх хмельничан і жителів області
дотримуватися карантинних норм».
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

За словами Вадима Дмитровича, призначення субсидії на
літній та наступний опалювальний період здійснювалося ще
в травні 2020 року. «Навіть якщо на літній період для домогосподарства розмір субсидії становив 0 гривень, на опалювальний сезон вона розраховується автоматично, – каже
спеціаліст. – З новою заявою та декларацією про доходи та
витрати до структурного підрозділу соціального захисту населення за місцем проживання мають право звернутися всі,
кому не була призначена субсидія 1 травня, а також ті, хто
на цю допомогу претендує вперше. До того ж, якщо за
період з червня по вересень у домогосподарств відбулися
зміни у складі сім’ї – хтось народився, виписався, приписався – то також слід повідомити управління соцзахисту про
такі зміни. Це ж стосується змін майнового стану, великих
покупок, які перевищують 50 тисяч гривень, та перебування
за кордоном понад 60 календарних днів. Також отримувач
субсидії має повідомити, якщо із якихось причин йому було
припинено надання тієї чи іншої послуги. До прикладу, відключили від газопостачання. Щоб не нараховувати субсидію
на ту послугу, якою людина не користується і їй потім не довелося повертати ці кошти».

Боржникам субсидія не «світить»
Вадим Маруняк зазначає, що домогосподарствам, у яких
станом на 1 травня існувала заборгованість за житлово-комунальні послуги (ЖКП) понад три місяці (за лютий, березень, квітень), в призначенні субсидії було відмовлено.
Проте це не означає, що сім’я позбавлена права отримувати
цей вид допомоги в разі погашення боргу чи його реструкту-

ризації. Щоб знову мати право на субсидію, потрібно подати
до управління соцзахисту відповідний документ, що засвідчує погашення заборгованості. Якщо ж це буде нове
звернення, то в домогосподарства аналогічно не має бути
боргу за ЖКП понад три місяці, загальна сума якого перевищує 340 гривень. Відповідну інформацію соціальні служби
отримують від організацій, що надають комунальні послуги,
шляхом надсилання запитів. За словами спеціаліста, не
варто сподіватися на призначення субсидії і власникам
елітного житла. Допомогу не призначають, якщо опалювальна площа житлового приміщення більша, ніж 120 квадратних метрів для квартир, та 200 квадратних метрів для
приватних будинків.

Які доходи враховуються та за який
період?

«1 травня при автоматичному розрахунку субсидії на
неопалювальний період враховувалися доходи громадян за
ІІІ та IV квартали 2019 року, – каже Вадим Маруняк. – Для
розрахунку субсидії на зимовий період беруться доходи за I
та ІІ квартали 2020 року. До сукупного доходу сім’ї
враховуються заробітна плата, пенсія, стипендія, доходи від
здачі в оренду земельних ділянок та паїв, військове
забезпечення військовослужбовців (у разі перебування в
зоні проведення Операції об’єднаних сил за наявності
відповідної довідки такі доходи при розрахунку субсидії не
беруться до уваги), дохід від продажу сільськогосподарської
продукції. Що ж до здачі молока, то у розрахунок йде лише
30% від його реалізації. Враховуються також соціальні
виплати на дітей, окрім одноразової допомоги при
народженні та «пакунку малюка». Не включаються до
сукупного доходу родини відсотки з депозитів, оплата праці
членів виборчих комісій та допомога на поховання».

Допомогу й надалі надаватимуть у
грошовій формі

«На сьогоднішній день переважна кількість субсидіантів
отримують допомогу в готівковій формі. Це дуже зручно,
адже вони мають змогу заощаджувати на комунальних послугах на свій розсуд і витрачати ці гроші на якісь інші свої
потреби, – ділиться Вадим Дмитрович. – Проте є й ті, хто
обрав безготівкову, а це приблизно 20% домогосподарств.
При первинному зверненні субсидія призначається в безготівковій формі, а вже на наступний період за бажанням отримувач субсидії може перейти на готівкову. Тобто, людина
може обирати той спосіб отримання допомоги, який їй зручніший».
Підготувала Світлана ЯСЬКОВА.

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».

Як «червоними» зонами
Хмельниччини курсуватимуть
автобуси та потяги

19 жовтня у деяких частинах Хмельницької області почав
діяти «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки. Зокрема, у Хмельницькому, Нетішині, Славуті, а також у Волочиському, Городоцькому, Дунаєвецькому, Красилівському, Старосинявському та Теофіпольському районах.
Відповідно там набули чинності додаткові карантинні обмеження. Тому кореспонденти сайту «Є» запитали у
першого заступника голови Хмельницької облдержадміні-

страції Романа Примуша, як будуть здійснювати пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом.
Раніше, 16 жовтня, голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет повідомляв, що запровадження
«червоної» зони карантину не вплине на пасажирські перевезення. Зокрема, додаткових обмежень не передбачено
для перевезень залізничним транспортом.
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Однак через день пресслужба АТ «Укрзалізниця» повідомила про скасування продажу квитків на потяги далекого
сполучення зі станцій Хмельницький, Волочиськ, Славута та
Дунаївці. Відповідно у цих містах з опівночі 19 жовтня залізничний транспорт продовжив курсувати й здійснювати висадку пасажирів. А ось сісти на потяг далекого сполучення
там вже не можна.
«Це практика Укрзалізниці, – вважає Роман Примуш. –
Потяги далекого сполучення й надалі курсують і здійснюють
висадку пасажирів, наприклад у Хмельницькому. Проте в
Укрзалізниці є практика у «червоних» зонах не здійснювати
посадку пасажирів».
За словами Романа Примуша, поки що подібних змін не
запроваджено щодо руху приміських потягів. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не передбачила обмежень щодо перевезень всередині Хмельницької області. Зокрема, залізничним транспортом.
«Відповідно перевезення автомобільним транспортом
(автобусами – авт.) теж здійснюється у звичному режимі.
Однак така практика у Хмельницькій області поки діятиме
тиждень. Він буде випробувальним. З огляду на епідеміологічну ситуацію та дотримання карантинних правил перевізниками, наприкінці цього тижня будемо вирішувати, чи продовжити таку практику й надалі, чи вжити додаткові обмеження», – зазначив Роман Примуш.
Також він додав, що у «червоних» зонах Хмельниччини заборонено проведення масових заходів за участю понад 20
людей, приймати відвідувачів кінотеатрам, театрам, розважальним закладам. Крім того, регіональна комісія заборонила роботу закладів громадського харчування та торгово-розважальних центрів з 20-ї години до 7-ї ранку.
Попри деякі обмеження у містах та районах Хмельницької
області, які були перенесені до «червоної» зони, надалі
можуть працювати заклади громадського харчування й торгово-розважальні центри, крім визначеного регіональною
комісією часу, можуть здійснюватися пасажирські перевезення, а також – працювати заклади освіти. Втім, це більше
стосується дитсадків, адже нині усі школи області пішли на
осінні канікули.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Вступна кампанія 2021:
затверджено нові умови прийому
15 жовтня Міністерство освіти та науки України опублікувало умови прийому на навчання для здобуття вищої
освіти у 2021 році. Як повідомляють у пресслужбі МОН,
вступна кампанія розпочнеться у липні.
«Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в
липні 2021 року, щоб і вступники, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися
ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники (у
тому числі й на основі ОКР молодшого спеціаліста) зможуть
подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один
сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню
освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. Ми також плануємо зробити можливим
подання документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет вступника з використанням електронного підпису», – зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій
Шкарлет.
У МОН додають, що як і минулих років, у наступному році
вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія»,

«Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150
балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця
вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал
буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу
на ці спеціальності буде українська мова та математика, а
третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію
або фізику.
«Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності
зможуть скористатися правом проходити тестування лише з
української мови. Фахівці Українського центру оцінювання
якості освіти (УЦОЯО) запевняють, що тест з української
мови міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають
знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та
літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для
вступу на всі спеціальності», – кажуть у міністерстві.
Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник зможе
подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) – загалом не більш ніж 30 заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих

вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично
виключені на всі інші конкурсні пропозиції, за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити
(якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіті тощо).
«Що зміниться для вступників на магістратуру? Єдиний
вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде
обов’язковим для всіх спеціальностей. Для надання більшої
ваги фаховому вступному випробуванню запроваджено
вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу
бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%», – додають у МОН.
У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року, результати
єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки
2021 року.
До 31 грудня 2020 року всі заклади вищої освіти мають
затвердити та оприлюднити свої правила прийому, які
мають відповідати Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Хмельницький Палац творчості
прикрасять масштабним стінописом

У Хмельницькому на фасаді приміщення Палацу творчості дітей та юнацтва розпочали наносити масштабні стінописи. Цього року там мають розмалювати дві стіни, наступного року роботу планують продовжити.

Стеж за актуальними новинами:

Як розповіли автори муралу, протягом вересня працювали над розробкою і узгодженням концепції. Безпосередньо до створення графіті приступили з цього понеділка.
«Маємо оформити дві стіни. Враховуючи погодні умови, у
нас на це є ще декілька тижнів цього року. Далі буде холодно і буде не можливо працювати. Ми робимо зараз
тільки дві основні стінки – одна з правого боку від головного
боку, друга – дзеркальна, з боку вежі. І на вежі півколо
будемо дооформлювати», – розповіли учасники «Korobkov
art studio».
Загальна концепція стінописів відображатиме види діяльності, якими займаються діти у гуртках Палацу творчості. «Дивлячись на приміщення, можна буде зрозуміти,
чим там займаються. Це буде більш абстрактна робота,
але нанесемо ще елементи музичних інструментів, орігамі,
шахи, ноти», – зазначив художник Михайло Коробков.
Наступного року фасад Палацу творчості продовжать
оздоблювати. За словами директорки закладу Марини Пи-

липак, у планах прикрасити ще стінки внизу біля сходів і
перегородки. «У кінцевому результаті всі мають бачити, що
це дитяче приміщення. Один мурал вже малюють на центральному фасаді. Інший буде на другому корпусі. У перспективі, коли сходинки перед входом у Палац будуть остаточно дороблені, буде розмальований фасад внизу», – пояснила Марина Пилипак.
Минулого місяця у Хмельницькому в сквері імені
Скрябіна, що поруч з обласною філармонією, теж з'явився
мурал. На сірій непримітній стіні нанесли портрет Кузьми
Скрябіна на синьому фоні з різнокольоровими лініями, а
поруч з ним напис «Місця щасливих людей».
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК
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Днями фахівці державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів провели робочу
нараду з представниками чеської компанії «Skoda JS». Вона
стосувалася підготовки до проєктування будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної
електростанції. Зокрема, представники «Енергоатому» зазначили, що досі розглядають 2026 рік як кінцеву дату введення в експлуатацію добудованих енергоблоків ХАЕС. Про
це повідомили у пресслужбі НАЕК «Енергоатом».
За її інформацією, тимчасовий виконувач обов’язків президента державного підприємства «НАЕК «Енергоатом»
Петро Котін вже затвердив графік добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. У ньому вказані
чіткі дати кожного з етапів будівельних робіт: від розробки
проєкту та завершення безпосереднього будівництва. Згідно
із затвердженим графіком, всі необхідні роботи мають бути
завершені у 2026 році.
Однак директор з інвестицій та перспективного розвитку
НАЕК «Енергоатом» Тетяна Амосова зазначила, що дата
старту проєктування добудови енергоблоків Хмельницької
АЕС залежить від того, наскільки швидко Верховна Рада
України прийме відповідний законопроєкт. Поки що на ХАЕС
працює робоча група, яка займається підготовчими роботами.
«Ми плануємо щотижня проводити онлайн-наради з компанією «Skoda JS», щоб пропрацювати питання добудови
енергоблоків. Зокрема, питання укладання міжнародної
угоди, яка дозволить отримати кредит від Чеського експортного банку на добудову третього та четвертого енергоблоків ХАЕС», – розповіла Тетяна Амосова.
На Хмельницькій ХАЕС працює робоча група, в яку
увійшли фахівці «Енергоатому». Вони вже дослідили будівельний майданчик третього та четвертого енергоблоків. Фахівці назвали його стан задовільним і готовий для початку
будівельних робіт.
Наразі третій енергоблок зведений орієнтовно на 75 відсотків, а четвертий – на 15 відсотків. За нинішніми цінами, їх
добудову оцінюють у 76,8 мільярда гривень.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

На добудову Хмельницької
АЕС розраховують взяти
кредит у чеському банку

Тримайте голову в холоді,
а ніс – в теплі

Дві лікарні
Хмельницького
забезпечать
додатковими
кисневими
концентраторами

Теплий шарф та промивання носа
Відомо, що віруси найлегше передаються повітряно-крапельним шляхом. За словами лікарів, щоб уникнути застуди,
потрібно тримати в теплі не тільки ноги, але й ніс, оскільки
він – справжні «ворота» для інфекцій. Коли ніс змерзає, кровообіг сповільнюється й імунні клітини крові не можуть протистояти мікробам в повну силу. Під час сильного вітру та
холоду важливо прикривати цю частину тіла шарфом або
хусткою. Також експерти радять промивати слизову носа
спреями з морською водою або з морською сіллю.

Загартовування та фізична активність

Наразі в Хмельницькому є майже дві сотні кисневих концентраторів для лікування пацієнтів із COVID-19. Незабаром
їх кількість планують збільшити. Як зазначив міський голова
Олександр Симчишин 15 жовтня під час брифінгу, кисневі
точки закуплять для Хмельницької інфекційної лікарні та
Хмельницької міської лікарні, де перебувають на стаціонарному лікуванні хворі з коронавірусом.
«Головна проблема по медзакладах – кисень. На теперішній час ми маємо майже 200 кисневих точок, або кисневих концентраторів. Ця кількість не є достатньою. На
останній сесії міської ради ми виділили 700 тисяч гривень на
придбання кисневих концентраторів. Ще чекаємо десять, на
кінець тижня – ще 20. По 15 кисневих точок буде розподілено
між інфекційною і міською лікарнями», – пояснив він.
Як додав міський голова, під час тієї ж сесії міськради було
виділено один мільйон гривень на спецавтомобіль для інфекційної лікарні. Однак ці гроші вирішили перенаправити,
тож за них закуплять ще 25 кисневих концентраторів. Передати їх обіцяють у середині листопада.
Також, за повідомленням Олександра Симчишина,
збільшена кількість ліжкомісць у Хмельницькій міській лікарні.
«Вже близько двох тижнів приймає на госпіталізацію інфікованих коронавірусом вагітних і породіль зі всієї області
Хмельницький міський перинатальний центр», – додав
міський голова.
По всій області продовжують встановлювати кисневі точки в
медзакладах, котрі надають допомогу хворим на COVID-19.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

Стеж за актуальними новинами:

Виливати на себе відро крижаної води не обов'язково, але
зробити контрастні обливання ніг або постояти дві хвилини
під холодним душем наприкінці купання буде корисно. Чудовим засобом від застуди також є фізична активність. При
цьому важкі вправи в застудний сезон протипоказані, а ось
фітнес, йога, швидка ходьба, танці, пробіжки зміцнюють
імунну систему й сприяють виробленню макрофагів – клітин,
що знищують хвороботворні віруси й бактерії. Фахівці радять
займатися частіше сексом, оскільки високе лібідо збільшує
число антитіл у крові.

Одяг, відповідний до погоди
Якщо спортом займатися лінь чи немає можливості,
кращий вихід – більше гуляти. Бажано проходити щодня до
семи тисяч кроків (3-5 кілометрів). І краще робити це на
сонці, щоб наситити організм вітаміном D. Одягатися потрібно відповідно до погоди, але надто не вкутуватися. Насамперед важливо утеплювати спину, груди та шию. Краще
віддати перевагу одягу з натуральних тканин – вовни та бавовни.

Здоровий сон
Сон – найкращий засіб для відновлення організму. Вчені
довели: люди, які сплять менше шести годин, в чотири рази
більше схильні до застуди, ніж ті, хто відводить на сон по
сім-вісім годин. Якщо в будні не виходить виспатися, можна
«відірватися» у вихідні. Помічниками стануть зручний
матрац, провітрювання приміщення, глибоке дихання. А ось
від снодійних краще відмовитися.

Миття рук
Регулярне миття рук з милом або протирання їх дезінфікуючими засобами знижує ризик захворіти на 45%. Зараження
часто відбувається, коли ми беремося за ручки дверей у громадських місцях, тримаємося за поручні у транспорті, обмінюємося рукостисканнями.

Уникання перевантажень і стресів
Ризик захворіти, за статистикою, підвищується в понеділок – на старті робочого тижня. Стрес і пригнічений настрій – вірні «супутники» вірусних інфекцій. Психологи
радять в цьому випадку змінити своє ставлення до діяльності: не приймати все близько до серця і правильно вибудувати для себе систему мотивації. У деяких випадках корисно взяти коротку відпустку, влаштувати цікавий вікенд із
близькими та друзями, поспілкуватися з цікавими людьми
або якось інакше влаштувати собі емоційне розвантаження.
Підготувала Ангеліна ПІДЛІСНА.
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Як впоратися із завалом на
Рот на замок:
роботі
РОБОТА
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Хороші звички

Не забувайте робити перерву. Якщо відпочити протягом
півгодини не вийде, пауза в 5 хвилин поверне будь-кого в
робоче русло, навіть якщо здолала втома. Намагайтеся вирішити задачу креативним способом, не завжди традиційний
підхід є найкращим і швидким. Не бійтеся попросити поради
у молодих співробітників. Вони хоч і мають мало досвіду,
але, цілком імовірно, зможуть надати допомогу.
Важливо навчитися розставляти пріоритети. Розподіляйте
завдання, і ті, що важчі, виконуйте в першу чергу. Такий
підхід допомагає впоратися з завалом в рази швидше. Складайте списки. Навіть якщо ваша робота пов'язана тільки з
комп’ютером, не бійтеся користуватися паперовими джерелами. Розпишіть все по пунктах, робіть позначки, коротко
записуйте важливу інформацію.

Дієві поради
Розробіть стратегію, яка дозволить виконувати
завдання поетапно.
Нестабільне навантаження – цей термін знайомий багатьом, кому доводиться складати звіти. В кінці календарного місяця або року на роботі утворюється завал, з
яким практично неможливо впоратися. У такі періоди над
нами беруть владу негативні емоції – злість, обурення,
деяких охоплює паніка.
Тримати ситуацію під контролем цілком можливо. Для
цього потрібно всього лише знати, як діяти, щоб швидше
впоратися з рутиною. Головне – підтримувати працездатність і тримати себе в руках. Для цього необхідно висиплятися і навчитися раціонально витрачати енергію. Для початку розберемося, чому ми починаємо нервувати і що з цим
робити.

Психологічні аспекти
Оцінюючи обсяг роботи, яку належить виконати, неминуче
виникає блок, що зробити це неможливо. З цього моменту і
починається гальмування. Думки зайняті не вирішенням питання, а оцінкою своїх можливостей. Проблема виникає на
психологічному рівні, і для того щоб впоратися з нею, потрібно всього лише почати мислити по-іншому.
Розробіть стратегію, яка дозволить виконувати завдання
поетапно. Розділіть їх на блоки і беріться за виконання, проте
кидати розпочате недоробленим забороняється. В іншому випадку ви лише будете формувати аврал, в якому буде важко
розібратися. Делегуйте обов'язки, знаходьте помічників. Для
працюючих в колективі – це нормальна практика.

Пам'ятайте, що з завалом стикаєтеся не тільки ви, проте
співробітникам вдається контролювати ситуацію і вчасно
здавати звіти. Добірка рекомендацій нижче – це поради тих,
хто навчився працювати без стресу в умовах нерівномірного
навантаження:
• Наведіть порядок на робочому столі, направте думки в
потрібне русло, не зациклюйтеся на рутині.
• Не бійтеся відвертих розмов з керівництвом. Якщо
вкластися в обумовлений термін не вдається, краще сповістити про це заздалегідь для пошуку компромісного рішення.
• Позбавтеся ліні та прокрастинації. Знайдіть стимул працювати. Мотивація підвищує працездатність.
• Уникайте перфекціонізму. Не намагайтеся вирішити все
самостійно, чого б це не коштувало. Обов’язки потрібно розподіляти між колегами. Також не варто пред’являти роботу в
кращому вигляді, просто зробіть її нормально. Зайві дані,
надлишок інформації не завжди приносять користь. Найчастіше вони просто не використовуються, так навіщо витрачати на це час.
Слушна порада для тих, хто боїться завалів, – не ускладнювати ситуацію, а шукати прості та дієві рішення. Це не
тільки дозволить працювати швидше, але і не відчувати
стрес, коли настає звітний період. Ще варто задуматися над
тим, що причиною завалу стало ваше ставлення до роботи
та звичка відкладати все на потім. Проаналізуйте власне виконання посадових обов'язків, можливо, варто щось змінити,
і це позбавить вас від завалів раз і назавжди.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Типи компліментів у діловому
спілкуванні
Компліменти завжди викликають позитивну реакцію.
Робити їх вигідно, в тому числі і колегам. Так можна швидко
налагодити контакт і побудувати довгострокові теплі взаємини. Але важливо навчитися робити компліменти правильно і вчасно. Розглянемо ці питання, а також розберемо,
які з приємностей допустимі в діловому спілкуванні.

Роль компліментів у робочих
взаєминах

З колегами необов’язково потрібно дружити, особливо
якщо це не виходить само собою. Але важливо розташувати
їх до себе, навчитися взаємодіяти з усіма членами колективу,
щоб при роботі на загальний результат домогтися найбільшої ефективності.
Іншими словами, компліменти допомагають встановити
теплі відносини зі співробітниками, створити позитивну загальну атмосферу на роботі. Головне – навчитися дотримуватися тонкої грані між делікатною похвалою і панібратством, яке може, навпаки, відштовхнути людину.
Перше, що варто запам’ятати, – в діловому спілкуванні
немає місця суто особистим взаєминам. Тобто і компліменти
повинні стосуватися якихось професійних якостей, а не індивідуальних особливостей. Розберемо 5 типових приємностей, які найбільш часто використовують між собою
колеги, а також розглянемо, чи припустимі вони в діловому
спілкуванні.

Оцінюючі компліменти: чому вони
недоречні

Емоційні компліменти
Вони прийнятні для тих, хто вміє щиро висловлювати свої
емоції.
Щоб скористатися таким компліментом, потрібно правильно висловлювати свої думки. Елементарний приклад:
«Ви хороший фахівець» і «Знаєте, Ви так мені допомогли зі
звітом». Суть компліментів однакова, але другий варіант
звучить набагато сильніше і приємніше.

Приємності від імені третьої особи
Такі компліменти універсальні. Наприклад: «Я чув, Ви
зробили крутий проєкт по інженерії!». Щоб правильно сформулювати комплімент, варто прислухатися до думки колег,
фактів, які ви чуєте мимохідь. Можливо, хтось вчора обмовився про блискучу доповідь колеги? Використайте це в
розмові!

Компліменти дії

Звернення на кшталт «Яка класна в тебе футболка» або
«Який ти розумний» не підходять для ділового спілкування.
Перша фраза може бути застосована в неформальній обстановці з рідними і близькими, але не з колегами. Даючи
оцінку, створюється відчуття зверхності, як ніби батько
хвалить свою дитину. Колезі це може бути неприємно.
Фраза типу «Який ти розумний!» теж недоречна в ділових
кругах. Вона підходить на роль похвали, але ніяк не компліменту.

Стеж за актуальними новинами:

Оцінка соціальної ролі колеги

Такі компліменти мають на увазі висловлювання поваги
до роботи іншої людини, звичайно, вони є прийнятними
майже завжди.
Щоб зробити приємне колезі, потрібно виділити якісь його
професійні якості і підкреслити їх в зверненні. Наприклад:
«Ви знайшли вдале рішення для цієї проблеми!» або «Ви
добре виступили на семінарі, вся аудиторія слухала дуже
уважно». Таким чином ви підкреслите значущість співрозмовника як фахівця, але не перейдете на особистості.

Їх потрібно вживати своєчасно. Наприклад, вам колега
підкинув вдалу ідею? Чудовий привід акцентувати увагу на
його винахідливості і відзначити цю якість, зробивши комплімент. Однак важливо не перегнути палицю і не перейти на
похвальні дифірамби. Можливо, вони і будуть приємними
для колеги, але здоровими діловими відносинами таке спілкування вже не назвеш. Потрібно лаконічно зазначити винахідливість колеги і подякувати, але не більше того.
https://jobs.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

6 речей, про
які краще
змовчати на
співбесіді

Якщо ви налаштовані на успішне працевлаштування, то в
жодному разі не станете приписувати собі вигадані
обов’язки, місця роботи й навички, якими не володієте.
Брехати – погано.
Існує така інформація, яка може завадити отримати
роботу мрії. Шукач за власною ініціативою може викласти на
співбесіді непотрібні подробиці, про що краще промовчати.

1. Короткий період роботи
А короткий, це скільки, запитаєте ви? Тиждень, два,
місяць. І якщо такий досвід роботи не зробив вас краще як
фахівця, то вносити його в резюме, а потім розповідати про
нього на співбесіді немає сенсу. Говоріть лише про значущі
навички, здобуті корисні вміння.

2. Скандали, інтриги, розслідування…
Припустимо, на минулій роботі у вас траплялися розбіжності з колегами або керівництвом. Не має значення, чому
відбувалися сварки – ви були винуватцем чи вам довелося
захищати свої права – на співбесіді з потенційним роботодавцем про такі епізоди краще змовчати.
Шукачі, які розповідають про конфлікти на попередньому
місці роботи, поливають брудом колишнього керівника,
можуть заробити репутацію агресивної, неконструктивної
особи, нездатної працювати у команді.
Якщо вас запитали про причину звільнення і нею таки
стали конфліктні ситуації, то не треба брехати, що відносини
були прекрасними, просто захотілося змінити сферу діяльності. Продумайте нейтральну відповідь. Наприклад: «З
деяких питань наші з колишнім керівником погляди не сходилися. Організація просто не готова до змін, що я запропонував, тому вирішив шукати іншу роботу».

3. Проблеми в особистому житті
Так, ейчари можуть ставити особисті запитання на співбесіді, і шукачам це страшенно не подобається. Якщо вони
аж надто особисті, спробуйте делікатно уникнути відповіді.
Але за своєю ініціативою ніколи не розповідайте про:
• пережите розлучення або якщо воно в процесі;
• ремонт чи переїзд;
• заплановану за пів року вагітність;
• 10 кредитів тощо.
На жаль, це не допоможе отримати посаду і не збільшить
зарплату. Ви повинні розуміти, чи впораєтеся з обов’язками
у новій компанії, долаючи певні життєві труднощі. А якщо
самі не впевнені, то подумайте, чи місце вам тут.

4. Страхи
Співбесіда – це не зустріч у психотерапевта. Не слід виливати рекрутеру душу, ділитися комплексами й показувати
невпевненість. «Я не впевнений, що впораюся», «Ну можна
спробувати, хоча у мене невеликий досвід у цій сфері»,
«Дуже сподіваюсь, що я зможу» – таких фраз краще не вимовляти. Що ви хочете почути у відповідь? Якщо ви самі в
себе не вірите, то ейчар і поготів.

5. Підробіток
Можливо, на співбесіді вам захочеться поділитися з рекрутером інформацією про те, що на минулій посаді займалися
підробітками. І нехай замовлення на стороні ніяк не позначалися на результатах роботи та вашій ефективності, краще
про таке не говорити. Тут виникає закономірне питання: чи
будете ви віддані компанії й цілком віддаватиметеся
обов’язкам? Впевнені, що будете? А якщо щось піде не так?

6. Що вам конче потрібна ця робота
Іноді так хочеться отримати ту чи іншу посаду, що шукач
прямим текстом говорить і навіть випрошує: «Мені дуже потрібна ця робота, ви – мій останній шанс». Ні, ні й ще раз ні
таким заявам. Зберігайте гідність. Рекрутер як представник
інтересів компанії не зацікавлений у найманні зневірених
кандидатів. Та й ви повинні розуміти, що знижуєте свої
ставки. Готові отримати менше, ніж заслуговуєте?
Змовчіть про ці 6 речей, і буде вам щастя. Але якщо на
співбесіді рекрутер запитав про щось з перерахованого
вище, тоді говоріть правду, відповідайте нейтрально та тримайтеся достойно.
https://www.work.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

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».

Названо ТОП-10 кращих
П’ять міфів про вживаних автомобілів ціною
електричний
до $ 12 тисяч
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«ручник»

З точки зору результату електричне (або ще кажуть –
електронне) стоянкове гальмо не відрізняється від тросового (механічного). У гальмівних механізмах задніх коліс є
такі ж колодки, які притискуються до диска і загальмовують
його. Тільки притискує колодки не трос з важелем, а електромоторчик з редуктором. Хоча є спрощені конструкції з
тросом, в яких замість важеля в салоні, який тягне водій, там
же встановлено електродвигун.
Але відсутність прямого зв’язку між маніпуляціями водія та
рухом колодок сприймається технічно підкутими власниками
як неможливість реалізувати усі функції стоянкового гальма.

Найчастіше перелік міфів такий:
1. Електрогальмом не можна зірвати автомобіль в контрольований занос при активному керуванні. І це таки правда.
Але правда і в тому, що найчастіше гальма електрифікують
на поважних преміальних авто та сімейних моделях.
2. Електрогальмом не можна гальмувати під час руху начебто тому, що автомобіль розверне від різкого блокування
задніх коліс. Це неправда. Стоянкове гальмо незалежно від
типу його приводу завжди має другу функцію – виконує роль
аварійного гальма при відмові основної (робочої) системи.
Тому гальмувати на швидкості можна – автомобіль почне
плавно уповільнюватись аж до повної зупинки. Спочатку її
буде уповільнювати робоча гальмівна система, а перед
повною зупинкою вступить у дію власне стоянкове гальмо.
При цьому штатні системи ABS та ESP забезпечать курсову
стійкість автомобіля.
3. Взимку колодки примерзнуть до дисків, а примусово відпустити «електроручник» після паркування на ніч не можна.
Це неправда. Є можливість відключити гальмо, яке автоматично затягнулося після виключення двигуна на парковці. Алгоритм з’ясуйте у дилера марки або в заводському мануалі.
4. Коли сів акумулятор, автомобіль з ручника не зняти.
Але у деяких моделей авто на такий випадок є механічний
привід розблокування.
5. Дорогий ремонт. Формально це правда. Але відсутність
троса у приводі стоянкового гальма підвищує надійність
електричного «ручника». Тобто потреба в сервісі або ремонті виникає пізніше, ніж у механічних (тросових) систем.

Переваги електричного стоянкового
гальма

Експерти американського маркетплейса Autotrader склали
перелік кращих автомобілів, що були у вжитку. Вони обмежили ціновий поріг $ 12 тис., при цьому зазначивши, що
це в три рази нижче середньої вартості нового автомобіля в
США.
Для українського ринку до вказаної суми, можливо, доведеться додати декілька тисяч. Наприклад, вартість Honda
Accord 2015-го року випуску на профільних українських
сайтах коливається в межах $ 14-16 тис.

1. Honda Accord 2015 року
Accord є еталоном для середніх сімейних седанів. Місткий
і ефективний, Accord також розділяє репутацію Honda в області виробництва автомобілів гарної якості, надійності і високої вартості при перепродажі, стверджують укладачі рейтингу. У моделі 2015 року було оновлено інтер'єр, в тому
числі поліпшені матеріали та звукоізоляція.

5. Kia Optima Hybrid 2016 року

Випустивши Optima, Kia наздогнала таких конкурентів, як
Honda Accord і Toyota Camry, за розміром, характеристиками
та, перш за все, якістю.

6. Volkswagen Jetta 2016 року
Ще один компактний автомобіль, який володіє середнім
розміром комфорту та зручності. На додаток до просторого
салону Jetta пропонує керованість і характеристики європейського
спортивного седана. Все
це при
зовнішньому вигляді,
який не виглядає
застарілим.

2. Subaru Legacy 2015 року
Цей Subaru пропонує
типового сімейного
середнього
розміру,
але

місткість
седана

7. Buick LaCrosse 2012 року
Традиції повнорозмірних сімейних автомобілів представлені в Buick LaCrosse, який пропонує багато місця, комфортну їзду та висококласні зручності. Плавний двигун V6,
репутація довговічності та стриманий зовнішній вигляд роблять цю американську класику ще більш привабливою.

8. Hyundai Genesis 2012 року
з «родзинкою». У Legacy – стандартний повний привід і чотирициліндровий 2,5-літровий двигун з варіатором. Це всепогодний автомобіль, який відмінно підходить як для щоденних поїздок, так і для пригод на вихідних.

3. Nissan Altima 2015 року
Незважаючи на те що він має набагато нижчий рейтинг,
ніж Honda Accord і Toyota Camry, Altima забезпечує такий же
простір і високу якість збірки, як і його конкуренти. Ця модель
також пропонує на вибір економічний 4-циліндровий двигун
або двигун V6.

Задовго до того як Genesis став преміум-підрозділом
Hyundai, цей бренд був флагманським седаном в лінійці корейського автовиробника. Тепер представлений як G80, цей
попередник середньої моделі Genesis пропонує як задній
привід, так і потужність V8.

9. Ford Taurus 2012 року
Ford Taurus SHO «упакований» двигуном турбо на 3,5-л
V6 потужністю 365 кінських сил. Цей повнорозмірний седан
здатний розігнатися
до 100 км/год за
5,2 секунди.

4. Toyota Corolla 2016 року

Попри всі недоліки – міфічні та реальні – у електричного
«ручника» є декілька беззаперечних переваг, а саме:
• Відсутність будь-яких маніпуляцій при постановці та
знятті з гальмування.
• Автоматичне загальмовування при паркуванні та розгальмовування при початку руху.
• Можливість реалізації функції утримання автомобіля від
відкочування.
• В багатьох моделях електрогальма самостійно регулюють
зазори в приводі, і такий «ручник» завжди тримає ефективно.
Більшість сучасних автомобілів не дають водієві вибору
між класичним механічним «ручником» і електричним. Але
варіанти з чистою механікою все ще є…
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Компактні автомобілі вже не настільки компактні, як це демонструє Toyota Corolla 2016 року випуску. Цей седан може
похвалитися внутрішнім простором, що, мабуть, міг би зрівнятися з простором більшої Camry. На додаток до зручного
розміщення для всієї родини Corolla також може похвалитися надійністю в
період
тривалої
експлуатації.

10. Mitsubishi Lancer 2015 року
Mitsubishi – це бренд, який пропонує декілька цікавих моделей за доступними цінами. Яскравий приклад – Lancer
GT, компактний седан зі спортивною підвіскою, 18-дюймовими колесами та стильним заднім спойлером.
https://ubr.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Чому не слід зварювати легкосплавні диски
Певно, проблеми деформованих дисків для легковиків не
існує ніде у світі. І тому можна зрозуміти закордонних спеціалістів і виробників легкосплавних дисків, які витріщають очі
від подиву, коли бачать наші спроби заварити та прокатати
розвалені на черговій вибоїні «титани». Але цього не варто
робити.
На те є одразу декілька вагомих причин. Але спочатку розберемося, в який спосіб майстри намагаються ремонтувати
легкосплавні диски. Перш за все, дискові треба повернути
правильну форму.
Це робиться на верстаті з роликами, причому метал треба
певним чином підігрівати – так, щоб і не розм’ягчити його
надмірно, і не залишити холодним. І те, і друге загрожує ще
більшою руйнацією диска або створенням внутрішніх напружень, які знижують міцність металу. Після того зварюванням потрібно ліквідувати тріщини, які часто утворюються
в місцях удару колеса в нерівності. До речі, часом тріщини
додаються в процесі прокатування.
Чому не варто ремонтувати диски з алюмінієвих сплавів:
• Ймовірність браку. Зварювати та виправляти (прокатувати) викривлені легкосплавні диски в умовах СТО доволі
непросто – потрібне зварювання в середовищі інертного
газу, газова горілка, верстат. Тож завжди є ймовірність, що
майстер зробить свою роботу неідеально. Диск може залишитися кривим, зі слабким неміцним швом, з негерметичною

Стеж за актуальними новинами:

посадочною полицею для шини. Навряд чи варто пояснювати, чим загрожує руйнація колеса під час руху.
• Небезпека втрати герметичності. Навіть якщо відремонтований диск в цілому тримає усі навантаження і зберігає геометрію, може статись його розгерметизація по ремонтному шву – внаслідок удару на вибоїні або просто через
неякісну роботу зварювальника. Таким чином колеса з «безкамерками» втрачають одну зі своїх головних переваг – не-

можливість різкого падіння тиску, яке, як відомо, призводить
до втрати управління.
• Знижена міцність. Відремонтоване зварювання та прокатане легкосплавне колесо вже не так тримає удар, як ціле.
Тому диск може зруйнуватися на невеличкій, на перший
погляд, вибоїні – з усіма малоприємними наслідками.
• Дисбаланс. Навіть якщо прокатку викривленого обода
виконано вдало, зварювальні шви можуть значно вплинути
на вагу певної частини диска. Дисбаланс майстри будуть намагатися виправити на верстаті, але якщо шов довгий, це
вдається не завжди.
Отож, ремонтувати деформовані легкосплавні диски не
варто – хіба що вам трапиться легко погнути обід без
тріщини. А якщо періодично викидати побиті колеса вам
шкода, вдайтеся до контрзасобів: не купуйте колеса з великим діаметром дисків та низьким профілем шин. «Висока»
гума не тільки краще тримає удар, вона значно дешевша й
забезпечує більший комфорт на нерівній дорозі. Так само і
диски меншого діаметру на додаток до кращої стійкості
більш доступні за ціною.
https://auto.24tv.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».

Çàãóáèâ

Çàãóáëåíi êëþ÷i ó øêiðÿíié
êëþ÷íèöi
÷îðíîãî
êîëüîðó,
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.
Òåë.:0-66-221-51-21, 0-97-608-23-06.

ÐÎÁÎÒÀ

Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó, Ðàêîâå. Òåë.0-67-383-87-78.
Îïåðàòîð 1Ñ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Òåë.0-67-383-87-78.

Ïðàöiâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðèáíå
ïiäïðèºìñòâî (ð-í
îáëàñíî¿ ëiêàðíi).
Òåë.0-67-984-10-14.
Ïðàöiâíèêè
êîìóíiêàáåëüíi
çàïðîøóþòüñÿ ó âiääië
ïðîäàæó òà îðåíäè
êâàðòèð òà áóäèíêiâ
â ÀÍ "Çëàòîãðàä".
Òåë.0-67-380-79-33.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöiâ òà
äiâ÷àò,
Äóáîâå.
Òåë.0-67-15-77-581.
Çäàì 3-êiìíàòíó êâàðòèðó. Öåíòð,
ãîòåëü "Ïîäiëëÿ", ÷àñòêîâî ìåáëi,
äëÿ ïîðÿäíî¿ ñiì'¿, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-96-212-73-50.
Çäàì êiìíàòó, Öåíòð, äëÿ 2-3
äiâ÷àò. Òåë.0-67-383-23-35.

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.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi,
ìàøèíè-àâòîìàò,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-67-781-00-08.
Øâà÷êè-îâåðëîæíèöi çàïðîøóþ
òüñÿ
íà
ðîáîòó,
Äóáîâå.
Òåë.0-98-693-60-87.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
Ôiíàíñè i îáëiê
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Áóõãàëòåð ç ïåðâèííî¿
äîêóìåíòàöi¿ íà
ïiäïðèºìñòâî ç
âèðîáíèöòâà, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:70-72-17,
0-98-982-06-49.
Áóõãàëòåð
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-67-380-82-81.
Áóõãàëòåð-ðåâiçîð çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó.
Òåë.0-97-495-25-92.
Áóõãàëòåð, ºäèíèé, íà ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Iíæåíåð-êîíñòðóêòîð,
íà iíñòðóìåíòàëüíå
âèðîáíèöòâî, ó ïðîãðàìó
“SolidWorks”, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-50-191-33-03.
Iíæåíåð-ìåõàíiê ç
ðåìîíòó òåëåñêîïi÷íèõ
íàâàíòàæóâà÷iâ ìàðêè
JCB. Ä/ð
íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-98-115-05-05.
Iíæåíåðèïðîºêòóâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-96-708-40-84.

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.0-97-833-19-30.

Iíæåíåð-åêîëîã, õëîïåöü, áåç
ä/ð.
Òåë.:0-67-346-57-51,
0-68-421-42-91.

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Ïðàöiâíèê íà áëàãîóñòðié, ç/ï
450
ãðí./äåíü
+
îáiä.
Òåë.0-97-611-85-40.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Àñèñòåíò ëiêàðÿ-ñòîìàòîëîãà ç
äîñâiäîì çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-384-02-39.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àðõiòåêòóðà,
áëàãîóñòðié
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Iíôîðìàöiéíèé
áiçíåñ,
ìåðåæåâèé
ìàðêåòèíã
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ìåíåäæåðè çàïðîøóþòüñÿ â íîâèé
îíëàéí-ïðîºêò. Êîìó
öiêàâà ðîáîòà âäîìà,
îíëàéí, òèì, õòî øóêàº
äîäàòêîâèé äîõiä.
Çâåðòàòèñü ó “Viber” çà
òåë.0-98-103-24-11,
Ìàðèíà.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ìàéñòåð ìàíiêþðó
çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ïðîñïåêò
Ìèðó.
Òåë.0-67-907-31-33.

Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøó-

ºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó
Ðåñòîðàíè,
â êàôå â öåíòði ìiñòà.
çàêëàäè
Òåë.0-96-801-94-08.
õàð÷óâàííÿ
Iíøi ñïåöiàëiñòè
Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
ðîáîòó
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ïðèãîòóâàííÿ
êåáàáà,
êóõíÿ
øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-67-384-01-73.
Êóõàð
êâàëiôiêîâàíèé
(äîäàòêîâèé äîõiä), çàéíÿòiñòü 1-2
äíi íà òèæäåíü. Òåë.0-97-445-08-92.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà êóõíþ, à òàêîæ
íà ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ.
Òåë.0-98-290-80-56.

Êóõàð, áàðìåí, îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïiöåðiþ “×åëåíòàíî”.
Òåë.0-67-370-74-70.

Ïðàöiâíèêè íà ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ.
Òåë.0-98-290-80-56.

Êóõàði, ïîìi÷íèêè
êóõàðiâ ó äîðîæíº êàôå
çà ìiñòîì, ãðàôiê: äîáà
÷åðåç äâi, ñâîº÷àñíà
îïëàòà.
Òåë.0-67-368-20-00.

Ìàéñòåð ìàíiêþðó
çàïðîøóþòüñÿ â
ïåðóêàðíþ â öåíòði
ìiñòà, ãàðíi óìîâè.
Òåë.0-68-017-05-85.

Êóõàðÿ çàïðîøóºìî ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.068-520-72-70.

Ìàéñòåð ïåðóêàð òà
ìàéñòåð ìàíiêþðó
çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-421-55-00.

Ïiöàéîëî çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó (ïiöà íà
äðîâàõ), ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-99-675-60-88.

Ìàéñòåð-óíiâåðñàë òà
÷îëîâi÷èé ìàéñòåð,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âóë.Ïðîñêóðiâñüêà,74.
Òåë.0-98-231-07-45.
Ïåðóêàð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ïåðóêàðíþ
(áiëÿ êîíäèòåðñüêî¿
ôàáðèêè).
Òåë.0-97-999-52-22.
Ïåðóêàð,
ìàíiêþðíèöÿ
ó
ïåðóêàðíþ,
Ëüâiâñüêå
øîñå.
Òåë.0-67-755-45-30.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìàñàæèñòêà
øóêàº
ðîáîòó,
ðîçãëÿíó
âñi
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-98-285-12-07.
Ìàñàæèñòêà
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-68-176-07-35.
Ìàñàæèñòêè. Òåë.0-98-645-51-48.

Ðiçíîðîáî÷èéìàíãàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ ó
ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi,
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê
çàêëàäó.
Òåë.0-68-520-72-70.

Êóõàði, îôiöiàíòè,
ïîñóäîìèéíèöÿ â êàôå
“Äâà ãóñÿ”.
Òåë.0-97-563-28-36.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Îáâàëþâàëüíèêè ì’ÿñà,
ñâèíèíà, ÿëîâè÷èíà.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ïåêàðíþ,
ìîæëèâî áåç ä/ð,
ç/ï âiä 8.000 ãðí,
ãðàôiê: 5/2.
Òåë.0-67-676-80-63.

Ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-589-34-94.
Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ
êàâ’ÿðíþ. Òåë.0-96-362-49-08.
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Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áàðìåí-ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ ó äîðîæíº
êàôå çà ìiñòîì, ãðàôiê:
äîáà ÷åðåç äâi, ñâîº÷àñíà
îïëàòà.
Òåë.0-67-368-20-00.
Îôiöiàíò-áàðìåí çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
çàáåçïå÷óºìî
æèòëîì. Òåë.0-67-380-82-81.

Îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â êàôå â
öåíòði ìiñòà.
Òåë.0-97-625-14-55.

Ïåêàð-êîíäèòåð õëiáîáó
ëî÷íèõ âèðîáiâ. Óñi
äåòàëi çà íîìåðîì
òåëåôîíó:
0-97-729-51-17, Îëÿ.
Ïåêàði, ç äîñâiäîì,
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïðèâàòíó ïåêàðíþ.
Òåë.0-67-998-05-29.

Ñiëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî.
Ôåðìåðñòâî
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ïðàöiâíèê íà ñâèíîôåðìó, ç/ï
âiä 5.000 ãðí., ñ.Ìîëîìîëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í.
Òåë.0-96-657-74-13.

Ïðàöiâíèêè (ñiìåéíà
ïàðà) çàïðîøóþòüñÿ íà
çàáiéíèé ïóíêò,
ñâèíîôåðìó. Ãiäíà
îïëàòà ïðàöi, º óìîâè
äëÿ ïðîæèâàííÿ.
Äîäàòêîâà iíôîðìàöiÿ çà
íîìåðîì:
0-99-488-59-79.

Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àãåíò òîðãîâèé áåç
âëàñíîãî àâòî,
êîíäèòåðñüêi âèðîáè,
ç/ï - ñòàâêà, + áîíóñè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.:0-67-311-48-12,
0-97-205-52-66.
Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ç/÷ òà
iìïîðòíî¿ ñ/ã òåõíiêè, ä/ð â
ïðîäàæàõ,
1Ñ,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-67-311-11-59.
Ìåíåäæåð íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ ç îáîâ’ÿçêàìè ïðîäàâöÿ, áåç
ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé
ç âëàñíèì àâòî
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
ïî Õìåëüíèöüêié îáëàñòi.
Òåë.0-97-110-94-83.
Ïðåäñòàâíèêiâ
òîðãîâèõ,
ç
âëàñíèì
àâòî,
çàïðîøóº
êîíäèòåðñüêà êîìïàíiÿ “Ñîëîäêèé
ñâiò”,
âèñîêèé
ðiâåíü
ç/ï.
Òåë.067-966-61-53.

Êàñèðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êàñèð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
êóõíÿ
øâèäêîãî
ïðèãîòóâàííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-67-384-01-73.
Êàñèð-ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóº
òüñÿ íà ðîáîòó â ïëàòíèé òóàëåò.
Òåë.0-67-418-08-08.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
âóë.Çàði÷àíñüêà,
ð-í “Åëåêòðîíiêè”,
ç/ï âiä 9.000 ãðí.
Òåë.0-67-354-27-57.

Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ. Øóêàºòå
âèãiäíi óìîâè ïðàöi? Ïðîïîíóºìî íå
ëèøå ðîáîòó íà â/à, à é ìîæëèâiñòü
îðåíäè ìàøèíè ëþêñ-êëàñó. Âåëèêà
êiëüêiñòü àáîíåíòiâ, ÿêà çðîñòàº ç
êîæíèì äíåì, òà øèðîêà áàçà
êîðïîðàòèâíèõ êëiºíòiâ, ÿêà ïîñòiéíî
ïîïîâíþºòüñÿ.
Çâåðòàéòåñÿ
òà
ñêîðiøå
ðåºñòðóéòåñÿ.
Òåë.0-96-712-42-41.

Ëîãiñò çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ïåêàðíþ,
âîäiéñüêi ïðàâà êàò."Â",
ç/ï âiä 7.000 ãðí., 5
ðîáî÷èõ äíiâ íà
òèæäåíü, 8.00-16.00.
Òåë.0-67-676-80-63.

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
â/î ðîáîòó, ïðîäîâîëü÷i
òîâàðè, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-67-311-77-64.
Ïðîäàâåöü ó
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ð-í “Êàòiîí”.
Òåë.0-67-381-51-68.
Ïðîäàâåöü-áàðìåí
çàïðîøóºòüñÿ ó äîðîæíº
êàôå çà ìiñòîì, ãðàôiê:
äîáà ÷åðåç äâi,
ñâîº÷àñíà îïëàòà.
Òåë.0-67-368-20-00.
Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè
òà êàñèðè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, ç/ï âèñîêà,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-67-771-06-57.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ â ÒÖ
“Äèòÿ÷èé ñâiò” ó âiääië æiíî÷îãî
îäÿãó. Òåë.0-68-648-69-81.

Ïðîäàâåöü, ìåáëåâèé
ñàëîí, âèìîãè:
êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âìiííÿ ïðàöþâàòè ç
ëþäüìè, ç/ï âèñîêà, çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:097-179-36-36,
068-044-54-59.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ìàãàçèí, ïîâíà
çàéíÿòiñòü, Ðóæè÷íà.
Òåë.0-67-380-77-70.
Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ
íà ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi íåïðîÏðîäàâöi ïðîäîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
âîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
ðèíêè)
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êiîñê,
ç/ï - 400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.
Ïðîäàâåöü íà îâî÷åâèé ðèíîê, ó
êiîñê, ïðîäàæ ôðóêòiâ òà îâî÷iâ,
õîðîøi óìîâè, ç/ï âiä 10.000 ãðí.
Òåë.0-67-995-59-65.
Ïðîäàâåöü
ôàñò-ôóäó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ç/ï âiä
7.000
ãðí.,
ãðàôiê:
4/4.
Òåë.0-98-941-20-27.
Ïðîäàâåöü, âiäïîâiäàëüíèé òà
îõàéíèé, â êiîñê ç ïðîäàæó õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ. Óñi äåòàëi çà íîìåðîì òåëåôîíó: 097-729-51-17, Îëÿ.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
â êàôå “Ãóðìàí”
(ðå÷îâèé ðèíîê), ïðîäàæ
âèïi÷êè, ãðàôiê ðîáîòè:
8.00-13.00, Ïí, ×ò
(âèõiäíi äíi), ç/ï
ùîäåííî (ñâîº÷àñíî).
Òåë.0-98-649-67-57.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
ç/ï
âiä
8.000
ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.
Ïðîäàâöi íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
êiîñêè òà ëîòêè íà öåíòðàëüíîèó
îâî÷åâîìó ðèíêó äëÿ òîðãiâëi
öèòðóñîâèìè.
Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï âiä 10.000
ãðí. Òåë.0-68-493-82-20.
Ïðîäàâöÿ-âàíòàæíèêà (ïðàöiâíè
êà
ç
áàæàííÿì
ïðàöþâàòè)
çàïðîøóºìî
íà
ñêëàä
iíòåðíåò-ìàãàçèíó. Ðîáîòà íà ðèíêó
òà íà ñêëàäi - ïàêóâàííÿ çàìîâëåíü
íà âiäïðàâëåííÿ, ðîáî÷èé äåíü ç 5.00
äî 15.00, ç/ï - 6.000-12.000 ãðí.
Ëþáèòåëÿì ïîñïàòè òà àëêîãîëþ íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-717-52-87.

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ìàãàçèí íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàðiâ, ð-í Äóáîâå.
Òåë.:0-97-517-66-44,
0-96-071-88-29.

Ïîìi÷íèê ïðîäàâöÿ íà
ðå÷îâèé ðèíîê.
Òåë.0-67-383-31-31.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðå÷îâèé ðèíîê (ãóðò). Òåë.068-648-69-81.

Ïðîäàâåöü áóäiâåëüíèõ
ìàòåðiàëiâ çàïðîøóºòüñÿ
íà ðèíîê íà
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüìó
øîñå.
Òåë.0-50-376-45-57.
Ïðîäàâåöü ìîáiëüíèõ òåëåôîíiâ
íà
îâî÷åâèé
ðèíîê,
ãðàôiê:
9.00-18.00, õîðîøi óìîâè ïðàöi,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-68-833-34-44.

Ïðîäàâåöü íà ãóðòîâèé
ðå÷îâèé ðèíîê, ç ä/ð.
Òåë.0-68-672-55-19.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ïðåäñòàâíèêà
òîðãîâîãî,
ñóïåðâàéçåðà,
êåðiâíèêà
ôiëi¿,
÷îëîâiê, 40 ðîêiâ. Ðåçþìå çà
çàïèòîì. Òåë.0-95-698-09-18.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó ó ôiëiàë Ñëóæáà
«Åêî òàêñi» ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-733-77-37.

Âîäi¿ íà àâòîáóñè ºâðîêëàñó òà
êîíäóêòîðè â àâòîáóñíèé ïàðê,
çàðïëàòà
âèñîêà.
Òåë.:0-67-380-96-76, 0-50-376-49-90.
Âîäié
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî, íà àâòîáóñ, ìiæìiñüêi
ðåéñè. Òåë.0-67-350-77-20.
Âîäié íà ãóðòîâèé ñêëàä êèëèìiâ,
áåç ø/ç. Òåë.0-67-105-70-77.
Âîäié íà ìàðøðóòíå òàêñi.
Òåë.0-67-380-52-35.
Âîäié-âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðèíîê “Äóáîâå”. Òåë.096-996-25-95.
Âîäié, êàò."D", çàïðîøóºòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, êàò."ÑÅ",
Óêðà¿íà-ªâðîïà,
ç/ï - 12% âiä ôðàõòà.
Òåë.0-68-031-67-54.
Âîäi¿ êàò."Å" (áåíçîâîç,
ãàçîâîç, çåðíîâîç),
ç/ï - 26.000 ãðí., ñìò
Âiíüêiâöi.
Òåë.0-67-354-06-73.
Âîäi¿ íà ôóðó
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-610-93-83.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè ïî
Óêðà¿íi. Âèìîãè: îáîâ’ÿçêîâî ä/ð, ÷iï-êàðòà,
ç/ï - 16.000-30.000 ãðí.
Òåë.0-96-335-63-48.
Âîäi¿, êàò."Å" äëÿ ðîáîòè íà
çåðíîâîçàõ, àâòî MAN, Volvo, DAF,
ç/ï 20.000 ãðí., äîáîâi 200 ãðí.
Òåë.0-68-798-21-89, Ñåðãié.

Âîäié âàíòàæíîãî
àâòîìîáiëÿ çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-384-58-92.
Âîäié êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-094-44-43.
Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-771-33-88.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi,
ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ
ñiìåéíèì.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàòåãîði¿ “Å”,
÷åñíèé, ïîðÿíèé ïî
Õìåëüíèöüêié îáëàñòi òà
ïî Óêðà¿íi, ç/ï âèñîêà,
çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-672-06-35.

Âîäié êàòåãîðié “Ñ”,
“Å”, íà ÄÀÔ ÕF-105,
íàïiâïðè÷iï, ñàìîñêèä,
ïîñòiéíà ðîáîòà, ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-97-410-53-35.
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Âîäié-äàëåêîáiéíèê ç
äîñâiäîì, ðîáîòà ïî
Óêðà¿íi, Ïîëüùi,
Ðóìóíi¿.
Òåë.:0382-66-04-56,
0-67-384-58-23.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê
íà
âàíòàæiâêó äëÿ çàêîðäîííèõ ïî¿çäîê.
Òåë.:0-97-750-62-60, 0-98-384-98-10.
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-äàëåêîáiéíèê,
çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
ä/ð, òåíòîâàíèé
íàïiâïðè÷iï, ÐÅÔ, íà
ªâðîïó, Àçiþ.
Òåë.:067-384-19-40,
067-383-08-38.
Âîäié-åêñïåäèòîð ó êîìïàíiþ
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ, ç/ï - 12.000
ãðí. Òåë.0-67-356-50-32.

Âîäié, êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ïî¿çäêè
Óêðà¿íà-Ðîñiÿ,
çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
ñòàæ íå ìåíøå 2-õ
ðîêiâ.
Òåë.0-96-443-07-70.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîêðàíiâíèê íà êðàí
ÊÑ-6471, 40 ò, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-96-709-28-50.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó íà
áåòîíîçìiøóâà÷. Òåë.0-97-737-09-22.

Ìàøèíiñò åêñêàâàòîðà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê.
Òåë.0-96-708-40-84.
Òðàêòîðèñò çàïðîøóºòüñÿ íà
ôðîíòàëüíèé
íàâàíòàæóâà÷.
Òåë.0-67-383-61-40.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäié ç âëàñíèì àâòî (ç
õîëîäèëüíèêîì), 2,5 ò, Ìåðñåäåñ
Áåíö Ñïðiíòåð, 20 êóáiâ, íà ïîñòiéíié
îñíîâi. Òåë.0-68-683-56-96.
Âîäiÿ, âîäiÿ-åêñïåäèòîðà. Äîñâiä
20 ðîêiâ. Òåë.0-63-786-30-60.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Àâòîåëåêòðèê, àâòîìîòîðèñò, àâòîñëþñàði,
àâòîìèéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.:0-67-383-93-59,
0-67-383-93-79.

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

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

Àâòîìàëÿð íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò,
íàÿâíiñòü: êàôå,
äóøîâî¿, ïðàëüíi,
çàáåçïå÷óºìî ðîáî÷èì
îäÿãîì.
Òåë.:0-800-509-009
(áåçêîøòîâíèé),
067-255-53-13,
Âîëîäèìèð.

Ìèéíèêè àâòîìîáiëiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
çðó÷íèé ãðàôiê,
ñòàáiëüíà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-67-391-39-86.

Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ àâòî òà
ñ/ã
òåõíiêè,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-96-950-55-55.
Ìåõàíiê ñåðâiñíî¿ ñëóæáè ç
ðåìîíòó iìïîðòíî¿ ñiëüãîñïòåõíiêè, ç
äîñâiäîì
ðîáîòè,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-67-311-11-59.

Ìåõàíiê-àâòîñëþñàð ç
ðåìîíòó âàíòàæíèõ àâòî
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-380-87-77.
Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
øèíîìîíòàæ. Òåë.0-67-382-15-01.

Ñïåöiàëiñò ðèøòóâàëüíèõ
ðîáiò çàïðîøóºòüñÿ â
àâòîñàëîí, âèñîêèé
ðiâåíü ç/ï, îïëà÷óâàíå
ñòàæóâàííÿ, ïîâíèé
ñîöïàêåò, êîìôîðòíi
óìîâè ïðàöi.
Òåë.:0-800-509-009
(áåçêîøòîâíèé),
067-255-53-13,
Âîëîäèìèð.

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

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóäiâåëüíà áðèãàäà çàïðîøóºòüñÿ äëÿ çàëèòòÿ ôóíäàìåíòó, ç/ï
âiä âèðîáiòêó. Òåë.0-97-791-71-97.
Ïîìi÷íèê äëÿ ìàéñòðà (ïiäðiçàííÿ ïëèòêè). Òåë.0-96-398-45-50
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Øâåéíå
âèðîáíèöòâî
Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè, çàêðiéíèêè, ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïiäñîáíi ïðàöiâíèêè,
ôàñàäíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê.
Òåë.0-96-708-40-84.

Âèðîáíè÷à ñôåðà

Ôàñàäíèêè ïîòðiáíi ó
áðèãàäè (òiëüêè ìàéñòðè,
íå ïiäñîáíèêè), ðîáîòà ç
ðèøòóâàííÿì, ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-016-46-90.

Åëåêòðèê ÷åðãîâèé,
ãðàôiê: 1/2 äîáè, ç/ï âiä
6.800 ãðí.,
åëåêòðèê-ìîíòàæíèê,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.,
òiëüêè îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-68-204-32-82.

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê ç 3-þ ãðóïîþ äîïóñêó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-97-041-97-19.
Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
çàáåçïå÷óºìî
æèòëîì.
Òåë.0-67-380-82-81.

Åëåêòðèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-382-78-13.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï âiä 9.000 ãðí.
Òåë.0-67-782-54-84.
Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-97-791-30-95.

Ìîíòàæíèêè,
íàëàä÷èêè,
çàìiðíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìîíòàæíèêè ìiæêiìíàòíèõ äâåðåé, çi ñâî¿ì
iíñòðóìåíòîì
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, äîñâiä
ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé.
Òåë.0-67-383-92-11.
Ïîìi÷íèê ìîíòàæíèêà
ìåòàëîïëàñòèêîâèõ
âiêîí, âõiäíèõ òà
ìiæêiìíàòíèõ äâåðåé.
Òåë.0-97-419-64-19.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóäiâåëüíèêè,
áóäiâåëüíi
ñïåöiàëiñòè,
ðiçíîðîáî÷i,
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, õîðîøi
óìîâè. Òåë.0-98-835-60-03.

Ìàéñòåð äëÿ çàëèâàííÿ
ïiäëîãè, ç/ï
100 ãðí./êâ.ì, çàëèòè
100 êâ.ì, ìàéñòåð äëÿ
ôàðáóâàííÿ øâiâ íà
îáëèöþâàëüíó öåãëó, ç/ï
65 ãðí./êâ.ì, ïðèâàòíèé
áóäèíîê, ñ.Ðîìàíêiâ,
Îáóõiâñüêèé ð-í,
Êè¿âñüêà îáë.
Òåë.:0-67-232-27-87,
(044)362-27-87.
Ðiçíîðîáî÷i
íà áóäiâíèöòâî
(áåòîííi ðîáîòè), ç/ï âiä 40-50
ãðí./ãîäèíà. Òåë.0-98-695-13-67.
Ðiçíîðîáî÷i òà ïiäñîáíèêè íà
áóäiâåëüíi ðîáîòè, çàëèâàííÿ áåòîíó
òà iíøå. Áàæàíî äîñâiä ðîáîòè,
ãîëîâíå
âiäïîâiäàëüíiñòü
i
ñåðéîçíèé ïiäõiä, ç/ï ïîãîäèííî.
Òåë.0-98-886-56-58.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Çâàðþâàëüíèê øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-97-525-06-65.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà,
ñòîðîæà. Òåë.0-96-000-96-32.

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Çàãîòiâåëüíèê
âòîðñèðîâèíè, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ãðàôiê: Ïí-Ñá,
ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-67-384-61-18.

Çàêðèéíèêè êâàëiôiêîâàíi çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ð-í çàâîäó
“Àäâiñ”.
Òåë.0-98-812-54-89.
Çàêðiéíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, Öåíòð.
Òåë.0-67-298-73-30.

Îïåðàòîð iìïîðòíîãî
òåðìîïëàñò-àâòîìàòà,
òåõíi÷íà îñâiòà, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-50-191-33-03.

Êîíñòðóêòîð ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, æiíî÷èé
àñîðòèìåíò.
Òåë.0-98-311-08-08.

Îïåðàòîð êîòåëüíi (ãàç,
òâåðäå ïàëèâî),
íàÿâíiñòü ïîñâiä÷åíü,
ïîçìiííà ðîáîòà.
Òåë.64-43-94,
0-97-104-24-50.

Êðàâåöü-çàêðiéíèê â
àòåëüº iíäèâiäóàëüíîãî
ïîøèòòÿ íà ðåìîíò
îäÿãó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.

Îïåðàòîð-ôðåçåðóâàëüíèê
òà
ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ â öåõ ç
îáðîáêè
êàìåíþ.
Òåë.:0-63-898-73-60, 0-98-621-37-49.

Ïðàöiâíèê íà
ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé
ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.
Ñëþñàð-iíñòðóìåíòàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíè÷å ïiäïðèºìñòâî,
ç/ï âèñîêà, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-50-191-33-03.
Ñëþñàðiâ
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò,
ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà,
åëåêòðîçâàðíèêà,
iíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà
íà
0,5
ñòàâêè, ìàéñòðà çàïðîøóºìî íà
ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60, 0-98-876-14-80.

Òåõíîëîã çàïðîøóºòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, äðóæíèé
êîëåêòèâ, ç/ï âèñîêà,
ÒÖ “Ðiêî”.
Òåë.0-96-877-53-44.
Òåõíîëîã êâàëiôiêîâàíèé
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó, ñïîðòèâíèé îäÿã,
ð-í ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð
çàïðîøóºòüñÿ ó íîâèé
øâåéíèõ öåõ, ïîøèòòÿ
äèòÿ÷îãî îäÿãó, Îçåðíà.
Òåë.0-68-203-10-40.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî

!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, êîìôîðòíi òåïëi
óìîâè, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, “Íîâàòîð”.
Òåë.:068-097-58-41,
068-045-63-46.
!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, çàðïëàòà
âèñîêà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.068-045-63-46.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðå÷îâèé ðèíîê,
ðåìîíò îäÿãó, ïîøèòòÿ
òþëiâ, øòîð.
Òåë.0-97-250-29-75.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
òðèêîòàæ äâîíèòêà, òðèíèòêà, ð-í
Òåìï-ÀÑ¹1. Òåë.0-98-692-52-77.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
íàñòðî÷óâàííÿ
ñèíòåïîíó, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ð-í äèòÿ÷î¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-447-85-81.
Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó, ïîøèòòÿ
ñïîðòèâíîãî îäÿãó, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.
Øâà÷êà íà æiíî÷èé ïiäëiòêîâèé
ëåãêèé îäÿã, ñïîðòèâíèé îäÿã, ç-ä
“Àäâiñ”.
Òåë.:0-63-615-53-60,
0-98-869-21-07.

Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç ä/ð, íàÿâíiñòü
ïðÿìîñòðî÷êè, ãàðíi
ðîçöiíêè.
Òåë.0-67-384-22-38.
Øâà÷êà, òiëüêè ç ä/ð,
íà ïîñòiéíó,
âèñîêîîïëà÷îâàíó
ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
ð-í 5-î¿ àâòîñòàíöi¿.
Òåë.:0-96-133-56-93,
0-99-784-65-24.
Øâà÷êè (ìîæëèâå íàâ÷àííÿ),
îêàíòîâêà, îâåðëîê, ïàêóâàëüíèöi,
ð-í Âèñòàâêà. Òåë.0-98-062-04-41.

Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ íà
ïîøèòòÿ âåðõíüîãî äèòÿ÷îãî îäÿãó,
ãàðíi óìîâè, ñâîº÷àñíà îïëàòà,
Äóáîâå. Òåë.0-68-517-88-08.

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Øëiôóâàëüíèê ÌÄÔ
òà äåðåâà, äîñâiä,
ç/ï -14.000 ãðí.
Òåë.0-96-020-30-30.

!!! Øâà÷êè â øâåéíèé
öåõ, òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.097-263-80-98.

Øâà÷êè â öåõ, ïîøèòòÿ
âåðõíüîãî îäÿãó òà
òðèêîòàæó, ïîñòiéíà
ðîáîòà, ð-í àâòîâîêçàëó
¹1.
Òåë.0-67-154-92-04.

Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.

Çáèðàëüíèêè êîðïóñíèõ ìåáëiâ,
ãðàôiê ç 8:00 äî 17:00, ç/ï ñòàâêà +
%. Òåë.0-96-697-49-30.
Ìåáëåâèêè íà ì’ÿêó ÷àñòèíó.
Òåë.0-96-533-29-85.
Ñòîëÿð çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó,
çàðïëàòà
âèñîêà
(âiä
âèðîáiòêó). Iíîãîðîäíiì íàäàºòüñÿ
æèòëî. Òåë.0-98-942-20-14.

!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
íîâèé öåõ (òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.

!!! Áðèãàäà øâà÷îê
àáî øâà÷êè ó øâåéíèé
öåõ äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í
“Íîâàòîðà”.
Òåë.:068-097-58-41,
068-045-63-46.
!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí,
ð-í “Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
â øâåéíèé öåõ,
ð-í Ëåçíåâå.
Òåë.0-67-159-37-62.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ãàðíi
óìîâè, âèñîêà ç/ï,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,
ð-í Ãðå÷àíè.
Òåë.0-97-287-73-25.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ, ãàðíi
óìîâè, âåðõíié äèòÿ÷èé
îäÿã, ç/ï âèñîêà, ð-í
ðå÷îâîãî ðèíêó.
Òåë.0-98-946-33-32.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ð-í çàâîäó “Àäâiñ”.
Òåë.0-98-812-54-89.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ
øòàíiâ, ç/ï âèñîêà, ãàðíi
óìîâè äëÿ ïðàöi, íîâå
îáëàäíàííÿ, ð-í
Ëüâiâñüêîãî øîñå.
Òåë.0-97-790-81-82.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
øâåéíèé öåõ.
Òåë.0-67-384-17-32.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
òà
âiäïîâiäàëüíi, äëÿ ïîøèòòÿ îäÿãó
(êóðòêè, øòàíè), âóë.Ìîëîäiæíà.
Òåë.:0-67-275-29-65, 0-97-51-29-459.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
áðèãàäà øâà÷îê çàïðîøóþòüñÿ íà ïîøèòòÿ
äèòÿ÷îãî âåðõíüîãî
îäÿãó, ð-í Îçåðíà.
Òåë.0-68-203-10-40.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
íà òðèêîòàæ,
îáëàäíàííÿ
ìàøèíêè-àâòîìàò,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.:096-050-05-99,
093-277-75-20.
Øâà÷êè íà ïîøèòòÿ
æiíî÷îãî îäÿãó, îôiöiéíå
îôîðìëåííÿ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ð-í Äóáîâå i
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-658-49-81.
Øâà÷êè
íà
ïðÿìîñòðî÷êó,
ìàñïîøèòòÿ (ñêàòåðòèíè, ðóøíèêè),
ãàðíi
óìîâè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-639-50-08.

Øâà÷êè-íàäîìíèöi,
ïîøèòòÿ æiíî÷èõ
âåëþðîâèõ õàëàòiâ.
Òåë.0-97-254-99-76.
Øâà÷êè, ïàêóâàëüíèöi
íà ïîñòiëüíó áiëèçíó,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,
ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-96-647-42-16.
Øâà÷êè, ïàêóâàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
áëèæíi Ãðå÷àíè, çóïèíêà
“Íàñîëîäà”.
Òåë.0-67-922-31-72.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
êóðòîê, æàêåòiâ, ïàëüòî,
ñóêíi, Öåíòð.
Òåë.0-97-664-37-03.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç
ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ, âèñîêà
ç/ï.
Òåë.:0-96-571-79-26,
0-97-495-31-37,
78-40-01.

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

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàöiâíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â øâåéíèé öåõ, Öåíòð.
Òåë.0-67-298-73-30.

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

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
×îáîòàði çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.:0-67-352-64-87,
0-50-631-27-34.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Âîäié-îõîðîííèê,
ìîæëèâî,
ïåíñiîíåð.
Òåë.:70-43-24,
0-67-384-26-93.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó â ÄÊÂÑ
Óêðà¿íè, äîñòàâêà íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-311-24-27.
Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-95-463-35-86.

Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî, ìîæëèâî
ïåíñiéíîãî âiêó, äîáà
220 ãðí., Äóáîâå.
Òåë.0-67-380-01-77.
Îõîðîíåöü-ðiçíîðîáî÷èé çàïðî
øóºòüñÿ íà ðîáîòó. Âèìîãè: áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê, ïðàöüîâèòèé.
Ãðàôiê: äîáà ÷åðåç äâi, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-67-384-61-86.
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.
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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.

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.
Ñòîðîæ
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî, ð-í Âèñòàâêà, áiëÿ
ìàêàðîííî¿
ôàáðèêè.
Òåë.0-67-380-79-98.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Äâiðíèê çàïðîøóºòüñÿ â
öåíòðàëüíèé óíiâåðìàã,
ëèñòîïàä-áåðåçåíü,
ç/ï ìiíiìàëüíà.
Òåë.0-67-380-00-84.
Äâiðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, çðó÷íèé ãðàôiê,
ñòàáiëüíà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-67-308-19-76.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Äâiðíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ïîâíèé
ñîöïàêåò, ð-í Ãðå÷àíè.
Òåë.0-68-038-98-57,
Âàñèëü Ïåòðîâè÷,
òåëåôîíóâàòè
äî 18:00.

Ñèäiëêà äëÿ æiíêè ïiñëÿ
iíñóëüòó. Ãðàôiê ðîáîòè
ïîäîáîâî (äîáà ÷åðåç
òðè), ç/ï âèñîêà.
Ïîäðîáèöi çà
òåëåôîíîì:
0-97-953-77-64.

Äâiðíèê-ãîñïîäàð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà âèðîáíèöòâî
(iíîãîðîäíiõ
çàáåçïå÷óºìî æèòëîì).
Òåë.0-96-270-32-47.

Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi àáî ñèäiëêè,
äîñâiä
ðîáîòè
10
ðîêiâ.
Òåë.0-98-329-12-97.
Äîãëÿäàëüíèöi ç ïðîæèâàííÿì,
äîáðà, ïîðÿäíà, ÷åñíà, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-67-260-18-95.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
æiíêîþ
ïîõèëîãî âiêó, àáî íÿíi. ª äîñâiä
ðîáîòè.
Ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóþ.
Òåë.0-68-646-96-92, Àííà.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëiòíiìè
ëþäüìè, âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè, º
ðåêîìåíäàöi¿. Òåë.0-68-862-27-49.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó
àáî
õâîðèì.
Òåë.0-67-271-07-19.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó,
ïðèáèðàëüíèöi.
Òåë.0-96-699-15-01.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ àáî ëþäèíîþ ïîõèëîãî
âiêó, ïîãîäèííî àáî öiëîäîáîâî. ª
äîñâiä. Òåë.0-67-491-41-79.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ, æiíêà 50 ð., º äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-96-068-74-82.
Äîãëÿäàëüíèöi
íà íåïîâíèé
òèæäåíü (2-3 ðàçè íà òèæäåíü),
ïðèãîòóâàííÿ
¿æi.
ª
äîñâiä.
Òåë.0-96-842-03-57.
Äîãëÿäàëüíèöi, öiëîäîáîâî, º
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-67-286-09-49.
Äîãëÿäàëüíèöi, ÷åñíà, îõàéíà,
ïîðÿäíà, ìàþ âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè
â
Óêðà¿íi
òà
çà
êîðäîíîì,
ïðîïîíóâàòè ì.Õìåëüíèöüêèé òà
Õìåëüíèöüêà
îáë.
Òåë.0-68-260-41-17.
Êóõàð
â
ñiì’þ.
Òåë.0-96-895-63-12.
Íÿíi ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ, º
ä/ð. Òåë.0-96-910-71-71.
Íÿíi, ä/ð 15 ð., ïåäàãîã, âèùà
îñâiòà. Òåë.0-96-473-72-24.
Ñèäiëêà, ç ä/ð, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-97-251-58-37.
Øóêàþ ðîáîòó ñèäiëêè äëÿ
ëþäèíè ïîõèëîãî âiêó, ä/ð 22 ðîêè.
Òåë.0-68-532-25-02.

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

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

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè,
çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êîìiðíèê (ïðèéìàííÿ ìåäè÷íèõ
òîâàðiâ) çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-382-97-40,
70-65-51.

Çàâñêëàä-âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç ä/ð, âìiííÿ ïðàöþâàòè
íà íàâàíòàæóâà÷i, íà
âèðîáíèöòâî, ç/ï âèñîêà,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-50-191-33-03.
Êîìiðíèê, ñêëàä êîíäèòåðñüêèõ
âèðîáiâ, ïðèìiùåííÿ îïàëþºòüñÿ,
ïîçìiííèé
ãðàôiê,
Äóáîâå.
Òåë.0-67-384-16-41.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîìèñëîâèé ìàãàçèí, ãðàôiê: 1
ãîä/äåíü, 6 äíiâ íà òèæäåíü,
âóë.Òðóäîâà. Òåë.0-96-104-77-85.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-68-589-34-94.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-97-517-66-44.
Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïðà÷êà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê 2/2, ð-í
Âèñòàâêà.
Òåë.0-97-724-28-83,
ç 9.00 äî 18.00.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ðèíîê “Îïòîâèê”.
Òåë.0-67-790-60-47.
Âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-98-313-78-27,
0-67-759-18-12.
Âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà øâåéíå
âèðîáíèöòâî, ãðàôiê
ðîáîòè: Ïí-Ïò,
9.00-18.00.
Òåë.0-97-814-87-63.
Âàíòàæíèê íà ãóðòîâèé ñêëàä
êèëèìiâ,
áåç
ø/ç.
Òåë.0-67-105-70-77.
Âàíòàæíèê íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ñêëàä íà öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâèé
ðèíîê,
îïëàòà
âèñîêà.
Òåë.0-67-383-45-48.

Âàíòàæíèê ó ìåáëåâèé
ñàëîí íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, îïëàòà
âiä 7.000 ãðí.
Òåë.0-96-650-58-53.
Âàíòàæíèê-âîäié çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðèíîê
“Äóáîâå”.
Òåë.0-96-996-25-95.

Âàíòàæíèêè, áåç ø/ç,
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ìàãàçèí íåïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ, ïîâíà
çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-67-380-77-70.
Âàíòàæíèêiâ ç ïðàâîì
êåðìóâàííÿ
åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷åì
çàïðîøóº ÏðÀÒ
“Õìåëüíèöüêà
ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié êàðåòè çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
ïåðåâåçåííÿ âiäïî÷èâàëüíèêiâ íà
êóðîðòi ñìò Ñàòàíiâ, Õìåëüíèöüêà
îáë. Òåë.0-97-643-86-61.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà îáðiçàííÿ äåðåâ,
ä/ð íà âèñîòi,
ç/ï âiä 7.000 ãðí.
Òåë.0-93-016-88-51.
Ïðàöiâíèêè ñêëàäó,
ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-920-14-22.
Ðiçíîðîáî÷èé â
ïðèâàòíèé áóäèíîê,
æèòëî íàäàºòüñÿ,
âèìîãè: àêóðàòíèé, íå
çëîâæèâàþ÷èé
àëêîãîëåì, ç
äîêóìåíòàìè, ùî
çàñâiä÷óþòü îñîáó, ç/ï 450 ãðí./äåíü,
ñ.Ðîìàíêiâ, Îáóõiâñüêèé
ð-í, Êè¿âñüêà îáë.
Òåë.:0-67-232-27-87,
(044)362-27-87.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà.
Ðîçãëÿíó
ðiçíi
âàðiàíòè.
Òåë.0-98-173-26-92.
Øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöi,
íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, º ä/ð.
Òåë.0-68-532-25-02.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó

Âàëüíèêè ëiñó ç ä/ð,
çíàííÿì òåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
íàäàºìî æèòëî,
õàð÷óâàííÿ, ç/ï 8.000-12.000 ãðí.,
ñò.Áîãäàíiâöi.
Òåë.0-67-275-67-58,
Ìèõàéëî.

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

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðàöiâíèêè
åíåðãiéíi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
îáùèïóâàííÿ
êóðåé.
Ðîáîòà
çà
ìiñòîì.
Òåë.0-67-282-71-03.

Ïðàöiâíèêè íà ðîçäà÷ó
ðåêëàìíèõ ëèñòiâîê.
Òåë.0-97-686-38-04.
Ïðàöiâíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ.
Âèìîãè: îõàéíiñòü òà
åíåðãiéíiñòü.
Òåë.0-98-290-80-56.
Ðîáiòíèêè íà ìëèí,
âàæêà ðîáîòà, ç/ï
ùîòèæíåâà, æèòëî
íàäàºìî,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í.
Òåë.0-96-494-40-61.
×îëîâiê òà æiíêà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëîì çàáåçïå÷óºìî.
Òåë.0-67-383-16-05.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Äâîº õëîïöiâ-ñòóäåíòiâ øóêàþòü
ðîáîòó
àáî
ïiäðîáiòîê.
Òåë.0-68-106-47-51.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

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

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

Äåêiëüêà âàêàíñié
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Êîìiðíèêà,
îõîðîííèêà,
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ
êàò."Â".
Òåë.0-67-367-96-31.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó
Áóäiâåëüíà êîìïàíiÿ
“Sparta-bud” òåðìiíîâî
çàïðîøóº íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â Ïîëüùó:
ìîíòàæíèêiâ,
àðìàòóðíèêiâ,
ìîíîëiòíèêiâ, ìóëÿðiâ,
ç/ï âèñîêà. Ëiö. ¹1196
âiä 22.08.2018ð.,
ÌÑÏÓ.
Òåë.:0-98-942-33-78,
0-93-924-56-86, Âàñèëü
Âîëîäèìèðîâè÷.
Ðîáîòà â Ïîëüøi òà ×åõi¿, áåç
ïðîõîäæåííÿ êàðàíòèíó, íà áóäîâàõ,
çàâîäàõ i ôàáðèêàõ. Ïîëüñüêi òà
÷åñüêi ðîáî÷i âiçè âñiõ òèïiâ, äîçâië
äî ìiñöÿ ðîáîòè, òåðìiíîâî. Ëiö.
¹868 âiä 09.08.2016 ð., ÌÑÏÓ.
Òåë.:0-96-616-56-20, 0-67-342-24-51,
0-93-277-07-59.

Ðîáîòà â Ïîëüùi,
ì.Ãëiâöè, îôiöiéíà òà
ãiäíà ðîáîòà íà áóäîâi,
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”).

ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÐÎÇÂÈÒÎÊ
Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

Àíãëiéñüêà ìîâà äëÿ øêîëÿðiâ.
Òåë.0-97-052-61-16.

Àíãëiéñüêà ìîâà: îíëàéí
i îôëàéí. Ïðîñòî, ùîá
ðîçóìiòè, ãîâîðèòè,
ïèñàòè, äî ÇÍÎ.
Åôåêòèâíî.
Òåë.0-68-285-77-81.
Êîðåéñüêà òà àíãëiéñüêà ìîâè:
ðåïåòèòîðñòâî, óðîêè. 3 ðîêè äîñâiäó
ðîáîòè
â
êîðåéñüêié
ôiðìi.
Òåë.0-68-355-28-60.
Íiìåöüêà ìîâà äëÿ ëþäåé
ðiçíîãî âiêó. Iíäèâiäóàëüíi çàíÿòòÿ
(ìîæëèâî îíëàéí). Ëåãêî, äîñòóïíî,
öiêàâî. Òåë.0-97-570-52-26.
Íiìåöüêà ìîâà, ðåïåòèòîðñòâî
äëÿ
øêîëÿðiâ
òà
ïî÷àòêiâöiâ.
Òåë.0-97-513-17-40.
Ïîëüñüêà ìîâà: iíäèâiäóàëüíi
óðîêè.
Òåë.:0-96-915-10-36,
0-68-280-05-26.
Ïî÷àòêîâà
øêîëà:
ðåïåòèòîðñòâî. Òåë.0-96-400-91-48.
Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ëiòåðàòóðà:
ïiäãîòîâêà
äî
ÇÍÎ.
Òåë.0-68-205-18-76.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè i
àòðèáóòè

Ïðîäàì
Àêîðäåîí 120 áàñiâ, âèð-âî
Íiìå÷÷èíà,
á/â,
1.000
ãðí.
Òåë.0-67-759-98-24.
Ïiàíiíî
“Óêðà¿íà”,
á/â,
âiäìiííèé ñòàí, 2.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-866-40-48.

Âñå äëÿ ðóêîäiëëÿ

Ïðîäàì
Àêñåñóàðè äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü
øèòè. Òåë.0-98-875-31-20.
Ñòàíîê ïåðåìîòóâàííÿ íèòîê äëÿ
â’ÿçàííÿ,
150
ãðí.
Òåë.0-98-875-31-20.

Áóêiíiñò

Ïðîäàì
Êíèãà ïðî õìåëüíèöüêèé
êðàé “100 ºâðåéñüêèõ
ìiñòå÷îê Ïîäiëëÿ”,
ïåðåñèëàííÿ, 210 ãðí.
Òåë.:0-63-692-22-49,
0-50-076-91-61.
Êíèãè ðiäêiñíi ç äîìàøíüî¿
áiáëiîòåêè,
âiä
15
ãðí.
Òåë.0-98-875-31-20.
Êíèãè: áiáëiîòåêà âñåñâiòíüî¿
ëiòåðàòóðè, 1 òîì - 20 ãðí.
Òåë.0-96-246-70-58.

Êóïëþ
Êóïëþ: êíèãè, ïîøòîâi
ìàðêè, êîâåðòè,
ëèñòiâêè, áàíêíîòè.
Òåë.0-67-779-37-00.

Àíòèêâàðiàò

Ïðîäàì
Áóôåò (1940-õ ðîêiâ) òà ñåðâàíò
(1960-õ ðîêiâ). Òåë.0-96-782-30-66.
Ïëàòiâêè ðàäÿíñüêi, 80 øò.
Òåë.0-98-875-31-20.
Ðóøíèê ñòàðîâèííèé âèøèòèé,
350 ãðí. Òåë.0-98-875-31-20.

Êóïëþ
Êóïëþ: ìåäàëi, çíà÷êè,
ìîíåòè, áàíêíîòè,
iãðàøêè ÷àñiâ ÑÐÑÐ.
Òåë.0-67-779-37-00.

Iíøi ïîñëóãè
(ðåìîíò,
íàëàøòóâàííÿ,
ðåñòàâðàöiÿ…)

Íàëàøòóâàííÿ ïiàíiíî. Ðåìîíò
âñiõ
ìóçè÷íèõ
iíñòðóìåíòiâ.
Òåë.:0-67-859-17-22, 0-50-735-63-78.

ÄÎÇÂIËËß. ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ. ÒÓÐÈÇÌ
Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî

Ïðîäàì
Äâèãóí “Õîíäà”, äî ÷îâíà, ìàéæå
íîâèé,
15.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-942-09-49.
Ðóøíèöÿ IÆ-54, 12 êàëiáð, 5.500
ãðí., òîðã. Äîçâië ¹24 âiä 22.12.2008
ð. ÕÂÏ ÃÓÍÏ ó Õìåëüíèöüêèé îáë.
Òåë.0-96-509-78-39.
×îâåí àëþìiíiºâèé, 3,2õ1,10õ0,5,
10.000 ãðí. Òåë.0-67-942-09-49.

Êóïëþ
Ïiñòîëåò
Òåë.0-67-261-78-00.

“Ôëîáåð”.

Äðàéâ

Ïðîäàì
Âåëîñèïåä (á/ó), ç Íiìå÷÷èíè,
àëþìiíiºâà
ðàìà,
2.500
ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Òîâàðè äëÿ
òóðèçìó òà
âiäïî÷èíêó

Ïðîäàì
Ñêîâîðîäà ç íåðæàâiþ÷î¿ ñòàëi,
1.300 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

×îëîâiê ïðèâàáëèâî¿ çîâíiøíîñòi
áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç æiíêîþ.
Òåë.0-68-930-50-89.

Âîíà

Áàæàþ
ïîçíàéîìèòèñÿ
iç
çàìîæíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-98-727-31-48.
Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
÷îëîâiêîì. Òåë.0-97-445-65-69.
Ìîëîäà
ñèìïàòè÷íà
äiâ÷èíà
ïîçíàéîìèòüñÿ
iç
çàìîæíèì
÷îëîâiêîì. Òåë.0-96-174-60-82.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

49/176/74,
ñèìïàòè÷íèé,
ïîðÿäíèé ÷îëîâiê ïîçíàéîìèòüñÿ ç
æiíêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-96-020-85-22.
58/173/75,
çàïðîøóþ
äëÿ
ñïiëüíîãî ïðîæèâàííÿ â ñåëi òîëêîâó
æiíêó. Òåë.0-96-578-61-28.
62/177/78, â/î, áåç ø/ç, äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿ ïîçíàéîìëþñÿ iç
æiíêîþ,
ÿêà
ïîâàæàº
âçàºìîðîçóìiííÿ, âçàºìîäîïîìîãó òà
õî÷å æèòè áëèæ÷å äî ïðèðîäè.
Òåë.0-68-734-58-06.
Çàáåçïå÷åíèé
÷îëîâiê
ïîçíàéîìèòüñÿ ç æiíêîþ äî 35 ðîêiâ.
Òåë.0-63-602-83-61.
Ïîçíàéîìëþñü
ç
æiíêîþ,
áàæàíî äî 40 ðîêiâ, áåç äiòåé, äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì¿ . Òåë.0-66-947-63-18.
Ïîçíàéîìëþñü
ç ïîðÿäíîþ
äiâ÷èíîþ. Òåë.0-97-961-85-58.
Õëîïåöü,
37/175/74,
ïîçíàéîìëþñÿ, äëÿ ñ/ñ, ç ïîðÿäíîþ,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê äiâ÷èíîþ, áåç
äiòåé. Òåë.0-68-017-82-20.
×îëîâiê 42/184/84 (âiéñüêîâîñëóæáîâåöü)
ïîçíàéîìëþñü
ç
ïîðÿäíîþ äiâ÷èíîþ/æiíêîþ âiä 30
äî 40 ð. áåç äiòåé, äëÿ ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ òà ñòâîðåííÿ ñiì’¿, áåç ø/ç,
ïðî ñåáå - áåç ø/ç. Çàðàäè ðîçâàã íå
òóðáóâàòè.
Òåë.:097-256-82-03,
095-189-62-47 (âàéáåð i âàòñàá).

Øëþáíi âiä æiíîê

62 ð., âäîâà, øóêàþ ïîðÿäíîãî
÷îëîâiêà äî 65 ð., ç ìàøèíîþ.
Òåë.0-67-165-39-01.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà, àíiìàòîðè,
âåäó÷i

Dj, ìóçèêàíòè, òàìàäà, íà âåñiëëÿ,
áåíêåò, êîðïîðàòèâ. Ïðîôåñiéíå
ìóçè÷íå
îôîðìëåííÿ.
Òåë.:0-93-917-60-03, 0-98-726-76-22.
Ñïiâà÷êà
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-98-645-51-48.

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Äîìàøíié
ìàéñòåð (ïîñëóãè
åëåêòðèêà,
ñàíòåõíiêà)

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

Äîìàøíié
ìàéñòåð:
ìîíòàæ/äåìîíòàæ,
âñòàíîâëåííÿ äâåðåé,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Íàäiéíî.
Òåë.067-192-48-14.

Ãîñïîäàð â áóäèíêó:
ðåìîíò ñàíòåõíiêè,
åëåêòðèêè, ìåáëiâ,
çàìiíà çàìêiâ, êðàíiâ,
ãîñïîäàðñüêi ðîáîòè.
Òåë.0-68-042-72-68.

Äîñòàâêà

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

Ïîñëóãè íÿíi,
ñèäiëêè,
ãóâåðíàíòêè
×åñíà, äîáðà,
÷èñòîïëîòíà õðèñòèÿíêà
äîãëÿíå ëþäèíó â ìiñòi ç
ïðàâîì óñïàäêóâàííÿ
æèòëà.
Òåë.0-67-260-18-95.

ÏÎÒÐÅÁÓÞ

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

Ïå÷ó êîðæi íà òîðò
“Íàïîëåîí” ïiä
çàìîâëåííÿ.
Òåë.0-96-699-15-01.

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

“Ñòië
çàìîâëåíü”

Àáñîëþòíî
âñi êîíôiãóðàöi¿
ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó.
Öiíà âèðîáíèêà.
Ìè âèãîòîâëÿºìî,
à íå ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Ïàìÿòíèêè
ç ãðàíiòó. Âèãîòîâëåííÿ.
Õóäîæíº îôîðìëåííÿ,
ïîðòðåòè, íàäïèñè.
Âñòàíîâëåííÿ. Ïîìiðíi
öiíè. Çáåðiãàííÿ äî
âñòàíîâëåííÿ
áåçêîøòîâíå.
Ïåíñiîíåðàì òà
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ
çíèæêà 7%.
Òåë.0-97-473-73-70.

ÌÅÁËI
Êóõíi

Ïðîäàì

ÒÅÕÍIÊÀ

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.

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi,
äóõîâêè
Ïðîäàì

Ìiíiäóõîâêà, 15 ë, 40,4õ26,4õ35
ñì, 1.000 ãðí. Òåë.0-97-525-14-68.
Ïëèòà
ãàçîâà
“Áðåñò”
ç
ï’ºçîåëåìåíòîì, íîâà, 3.500 ãðí.,
òåðìiíîâî. Òåë.0-68-959-85-88.
Ïëèòà ãàçîâà 4-êîíôîðíà, á/â,
500 ãðí. Òåë.0-67-592-44-20.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Åëåêòðîêàâîâàðêà, âèð-âî Iòàëiÿ,
1.750 ãðí. Òåë.0-97-397-59-36.

Ïðàëüíi
ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“LG” àâòîìàò, á/â, â ðîáî÷îìó
ñòàíi, 2.000 ãðí. Òåë.0-98-498-78-04.
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ìàëþòêà” â õîðîøîìó ñòàíi,
350 ãðí. Òåë.0-97-332-13-07.

Êóïëþ
Áåçêîøòîâíî âèâåçó âàøó ñòàðó
àáî íåðîáî÷ó ïðàëüíó ìàøèíêó.
Òåë.0-97-610-31-63.
Ìàøèíó ïðàëüíó, ìiêðîõâèëüîâó
ïi÷,
íåðîáî÷ó,
äî
500
ãðí.
Òåë.0-98-175-46-64.

Ïèëîñîñè
Ïðîäàì

“Åëåêòðîëþêñ”, á/â, ó ãàðíîìó
ñòàíi, 450 ãðí. Òåë.0-68-202-78-96.

Øâåéíi,
â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

Ìàøèíêà øâåéíà “Áðàéçåð”,
1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
Øâåéíà òåõíiêà, îáiãðiâà÷i, íîâi
òà
á/â.
Öiíè
äîñòóïíi.
Òåë.0-96-533-29-85.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿
òåõíiêè

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“LG”, “Ñàìñóíã”, “Ôiëiïñ”, êiíåñêîïíi, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàíi,
650 ãðí./øò. Òåë.0-96-568-65-56.
“SEG Premium”, äiàãîíàëü 52 ñì,
â ãàðíîìó ñòàíi, êðà¿íà-âèðîáíèê Íiìå÷÷èíà,
500
ãðí.
Òåë.0-96-269-84-77.

“Ñîíi”, äiàãîíàëü 32 ñì,
1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
“Ôiëiïñ”, êîëüîðîâèé, äiàãîíàëü
54, 300 ãðí., “Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü
54, ç ïëîñêèì åêðàíîì, 550 ãðí.
Òåë.0-67-300-50-02.
Ñàìñóíã, á/â, ðîáî÷èé ñòàí, 800
ãðí. Òåë.0-96-902-65-22.
Òåëåâiçîð/ìîíiòîð LÑD “Ñàìñóíã
LW15M23C”, á/â, 15", 1.300 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Òîøèáà,
äiàãîíàëü
54
ñì,
ðîáî÷èé ñòàí, áåç ïîøêîäæåíü,
1.000 ãðí. Òåë.0-97-349-50-30.

Êóïëþ
ÒÂ-òþíåð (ðàäÿíñüêèé), 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Ñòiíêè

Ïðîäàì

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí
òà iíøî¿ ïîáóòîâî¿
òåõíiêè.
Òåë.:0-63-441-28-87,
0-68-190-68-04.
Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí òà
ìiêðîõâèëüîâèõ
ïå÷åé.
Òåë.0-98-175-46-64.
Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêiâ
òà
ïðàëüíèõ ìàøèí ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Ãàðàíòiÿ, ÿêiñòü, âè¿çä äî êëiºíòà.
Òåë.0-98-928-90-69.

Êóõíÿ, íîâà, 1,8 ì, ñó÷àñíà,
ÿêiñíà, ïîâíà êîìïëåêòàöiÿ, 15.000
ãðí. Ìîíòàæ. Òåë.0-63-384-01-74.

Ñòiíêà á/â, âèð-âî Óãîðùèíà,
1.500 ãðí. Òåë.0-96-246-70-58.

Øàôè

Ïðîäàì

Âiäåî-,
ôîòîòîâàðè,
êiíîòåõíiêà
Ïðîäàì
“Nicon D5100 18-55VR”, îá’ºêòèâ
18-55, êîìïëåêò â iäåàëi, ç
äîêóìåíòàìè,
8.100
ãðí.
Òåë.0-67-679-62-11.

Ìîáiëüíi
òåëåôîíè
Ïðîäàì

“Sigma”, 2 sim-êàðòè, íîâèé, 600
ãðí. Òåë.0-67-274-18-63.
Apple iPhone SE, 32Gb, ñiðèé,
á/â, 3.000 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
“ATADM10EBE”
òà
àêóìóëÿòîð
AB043446BE
äî
ìîáiëüíîãî
òåëåôîíó “Ñàìñóíã”, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Ñìàðòãîäèííèê “Smart
Watch”, 350 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì
Ïëàíøåò “Xiaomi Mi Pad4 LTE”,
4/64, 3G, 8", íîâèé, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-274-18-63.

Øàôà (Òîñêàíà) ôiðìè “Ñêàé”,
äëÿ îäÿãó, 2,24õ1,42,0,61, 4.500 ãðí.
Òåë.0-67-102-24-44.

Ñòîëè, ñòîëèêè

Ðåìîíò
LED òà ïëàçìîâèõ
òåëåâiçîðiâ. Âè¿çä äî çàìîâíèêà.
Òåë.0-96-459-67-47.
Ðåìîíò òåëåâiçîðiâ âäîìà ó
çàìîâíèêà. Òåë.0-96-784-45-80.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè,
ÓÔÎ, ðàäiàòîðè
Ïðîäàì
Êîíâåêòîð ãàçîâèé “ÀÎÃ-2", 2
øò.,
1.000
ãðí./øò.
Òåë.0-96-674-64-92.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I
ÒÎÂÀÐÈ

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi
Ïðîäàì
Áàíêè ñêëÿíi: 20 øò., 1 ë - 5
ãðí./øò., 20 øò., 3 ë - 9 ãðí./øò.
Òåë.0-97-397-59-36.

Òîâàðè äëÿ
ïðèáèðàííÿ,
õiìiÿ
Ïðîäàì

Ìèëî òóàëåòíå, ÿêiñíå, ãàðíî
ïåðå
òà
ìèº,
5
ãðí./øò.
Òåë.0-95-698-09-18.

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

Àâòîêëàâ-ñòåðèëiçàòîð,
ç
“íåðæàâiéêè”, 50 ë, âèðîáíèöòâî
ÑÐÑÐ, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Áàëîí ãàçîâèé ç ðåäóêòîðîì, â
õîðîøîìó
ñòàíi,
300
ãðí.
Òåë.0-97-332-13-07.
Áàëîí
êèñíåâèé,
550
ãðí.
Òåë.0-67-592-44-20.
Ïiääîíè äåðåâ’ÿíi, 10 øò., 40
ãðí./øò., ó ãàðíîìó ñòàíi. Äåðåâèíà.
Òåë.0-98-177-50-09.

Ïðîäàì
Êîìï’þòåðíèé, â ãàðíîìó ñòàíi,
1.900 ãðí. Òåë.0-63-300-32-27.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí ì’ÿêèé ðîçêëàäíèé, á/â,
1.300 ãðí. Òåë.0-67-592-44-20.
Äèâàí ðîçêëàäíèé òà äâà êðiñëà,
á/â, 6.000 ãðí. Òåë.0-67-353-34-77.
Äèâàí, á/â, 500 ãðí., êðiñëî,
ðîçêëàäíå,
á/â,
800
ãðí.
Òåë.0-68-231-10-51.

Êóïëþ
Âiçüìó â ïîäàðóíîê äèâàí àáî
ì’ÿêèé
êóòî÷îê,
á/â.
Òåë.0-68-421-42-91.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì
Ëiæêà äåðåâ’ÿíi,
äâîÿðóñíi, 0,9õ2 ì,
2 øò., 4.000 ãðí./øò.
Òåë.0-67-777-96-98.

Ëiæêî ðîçêëàäíå, îäíîìiñíå,
1.600 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ëiæêî, 2 øò., îäíîñïàëüíå, ç
øóõëÿäàìè, çi ñïèíêàìè, áèëüöÿìè,
1.000 ãðí./øò., äâîñïàëüíå, ç
òóìáî÷êàìè, áiëå, 1.500 ãðí. +ñòië,
âåëèêèé, 3-ìåòðîâèé, íàïiâêðóãëèé,
1.500 ãðí. Òåë.0-68-231-10-51.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Ïðîäàì ñòàði, á/â ìåáëi, â
ãàðíîìó ñòàíi, íà äà÷ó àáî
ñòóäåíòàì, âiä 200 ãðí. Àáî âñå
ðàçîì. Òåë.0-66-037-15-16.
Òðþìî áiëå, âèð-âî Ïîëüùà,
1.200 ãðí. Òåë.0-98-728-16-26.
Òðþìî, â ãàðíîìó ñòàíi, 1.000
ãðí. Òåë.0-63-300-32-27.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

Àáñîëþòíî âñi âèäè êîðïóñíèõ
ìåáëiâ: êóõíi, äèòÿ÷i, øàôè-êóïå,
âiòàëüíi, îôiñíi. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-199-80-83.
Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáëiâ
ïiä çàìîâëåííÿ, êóõíi, øàôè-êóïå,
ãàðäåðîáíi.
Çàìiðè,
ïðîºêò
áåçêîøòîâíî. Òåë.0-67-308-19-66.
Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáëiâ
ïiä
çàìîâëåííÿ.
Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä. Ïðèâàáëèâà öiíà. ßêiñòü.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-962-00-09.

Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü
ÌÄÔ, âiä 2.800 ãðí./ïîã.ì,
øàôè-êóïå, âiä
2.900 ãðí./ïîã.ì, êóõîííi
êóòî÷êè, âiä
2.500 ãðí./ïîã.ì.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Ñòàðîìiñüêà,26,
2-é ïîâåðõ.
Òåë.0-97-245-70-48,
Àíäðié.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.

Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
ìåáëiâ

Çáèðàííÿ òà ðîçáèðàííÿ ìåáëiâ,
âðiçêà ìèéîê. Ìåáëi íà çàìîâëåííÿ.
Òåë.0-96-956-95-88.

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

ÊÎÌÔÎÐÒ.
IÍÒÅÐ’ªÐ

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì
Æàëþçi,
ðîëåòè,
“äåíü-íi÷”,
“ðèìñüêà” øòîðà. Âè¿çä. Çàìiðþâàííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ. Òåë.097-070-31-78.

Âèãîòîâëåííÿ,
ïîøèòòÿ

Âèãîòîâëåííÿ
îðòîïåäè÷íèõ
ìàòðàöiâ iç çéîìíèìè ÷îõëàìè.
Òåë.0-96-533-29-85.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ
÷îëîâiêiâ
Ïðîäàì

Êîñòþì,
íîâèé,
òóðåöüêîãî
âèðîáíèöòâà,
1.800
ãðí.
Òåëåôîíóéòå: 0-67-444-82-95.
Êóðòêà çèìîâà, çàìøåâà, 900 ãðí.
Òåë.0-96-123-50-82.
Êóðòêà øêiðÿíà, ÷îðíà, óòåïëåíà,
50-52
ð.,
1.000
ãðí.
Òåë.0-96-123-50-82.
Ïàëüòî çèìîâå, íîâå 50-54 ð.,
1.000 ãðí. Òåë.0-96-123-50-82.
Ïëàù 50-52 ð., 400 ãðí.
Òåë.0-96-123-50-82.
Øàïêà íîðêîâà 48-50 ð., 400 ãðí.
Òåë.0-96-123-50-82.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

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

Ïîøèòòÿ

Äàºìî ðîáîòó íà øâåéíi
öåõè, íå ìåíøå 10
ïðàöiâíèêiâ, çà óìîâè
âèñîêî¿ ÿêîñòi i
äîòðèìàííÿ òåðìiíiâ.
Òåë.0-67-658-49-81.
Øâåéíèé öåõ øóêàº çàìîâíèêà,
âåðõíié
îäÿã,
òðèêîòàæ.
Òåë.0-67-494-28-02.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂIÒ
Äèòÿ÷i ìåáëi
Ïðîäàì

Ëiæêî
äåðåâ’ÿíå
(áóê),
ç
ìàòðàöîì, â ãàðíîìó ñòàíi, 650 ãðí.
Ôîòî ïî Viber. Òåë.0-95-895-60-10.

Âiçî÷êè
Ïðîäàì

Äëÿ íîâîíàðîäæåííîãî, êîëið
“õàêi”, ãàðíèé ñòàí, 550 ãðí. Ôîòî ïî
Viber. Òåë.0-95-895-60-10.
Ïðîãóëÿíêîâèé, ãàðíèé ñòàí, 550
ãðí.
Ôîòî
ïî
Viber.
Òåë.0-95-895-60-10.

Iíøå

Ïðîäàì
Áàñåéí íàäóâíèé, 2,6õ1,5, ãàðíèé
ñòàí, 650 ãðí. Ôîòî ïî Viber.
Òåë.0-95-895-60-10.
Ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ äèòèíè, â
ãàðíîìó ñòàíi, 450 ãðí. Ôîòî ïî
Viber. Òåë.0-95-895-60-10.

ÇÎÎÑÂIÒ
Ñîáàêè
Ïðîäàì
Ìàëüòiéñüêà áîëîíêà, öóöåíÿòà.
Òåë.0-67-381-32-21.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì

Êðîëi ðàäÿíñüêà øèíøèëà, áiëà
òåðìîíñüêà. Òåë.0-97-960-52-00.
Êðîëi, êðîëèöi, 7 ãîëiâ, ïîðîäà
Òåðìîíñüêà, Êàëiôîðíiÿ, Ðåêñ, 130
ãðí./êã. Òåë.0-67-757-04-84.
Êðîëi, ñàìöi, 7 ìiñ., 5 ãîëiâ.
Òåë.0-66-525-12-17.

Iíøi äîìàøíi
òâàðèíè
Ïðîäàì

Âiâöi, îòàðà, 34 ãîëîâè, ðiçíîãî
âiêó,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-143-45-97.

Ñâiéñüêi
òâàðèíè, ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êà÷êè, 20 ãîëiâ,
2,5 ìiñÿöi, 50 ãðí./ãîëîâà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í.
Òåë.0-98-826-50-53.
Êîçà äiéíà, êîçà ìîëîäà, äâi
ãîëîâè,
ð-í
Ðàêîâå.
Òåë.:0-98-404-90-97, 0-67-266-19-85,
0-98-077-09-88.
Êîçà, 2 ãîëîâè, áåçðîãà, ðîãàòà,
äiéíi, öiíè ïîìiðíi, ì.Õìåëüíèöüêèé,
Çàði÷÷ÿ. Òåë.0-68-124-73-21.
Êîçà, 2 ãîëîâè, äiéíi, 2 ìîëîäi
êiçî÷êè. Òåë.0-96-515-91-51.
Êîçè
òà
êîçåíÿòà.
Òåë.0-98-173-73-30.
Êîçè,
2
ãîëîâè,
ìîëî÷íi.
Òåë.0-97-264-13-68.
Ïîðîñÿòà
(ìàëåíüêi)
òà
ïiäñâèíêè. Òåë.0-97-441-57-05.
Öàï. Òåë.0-97-441-57-05.

Áäæîëè, âóëèêè
Ïðîäàì

Âóëèêè ç áäæîëàìè, “êàðïàòêà” 13 øòóê, âóëèêè “Äàäàíà” ç ðàìêàìè
- 7 øòóê, âóëèêè êîðïóñíi - 9 øòóê,
ìåäîãîíêà 4 ð., áiäîíè, 40 ë, 3 øòóêè
òà
âåñü
iíâåíòàð
ïàñi÷íèêà.
Òåë.0-67-425-46-51.
Ïðîäàì âóëèêè ç áäæîëàìè, 10
øò., âiä 800 ãðí., ñ.Õîäàêiâöi, 12 êì
âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-98-575-92-97.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Êiøêó â äîáði ðóêè. Ãàðíà,
ëàñêàâà,
íåâèáàãëèâà
â
¿æi.
Òåë.0-95-698-09-18.
Êîøåíÿòà,
áiëi
òà
òðüîõêîëüîðîâi. Òåë.0-96-910-71-71.
Êîøåíÿòà, õëîï÷èê òà äiâ÷èíêà,
âiääàì â äîáði ðóêè. Òåë.098-578-35-41.

Êîðìè

Ïðîäàì
Áóðÿê êîðìîâèé òà äðiáíó
êàðòîïëþ. Òåë.0-97-722-82-45.
Áóðÿê êîðìîâèé, 300 êã, 3
ãðí./êã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-276-04-96.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 2 öåíòíåðè,
3,50 ãðí./êã. Òåë.0-63-059-66-56.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 300 êã, 3
ãðí./êã. Òåë.0-67-300-85-92.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 400 êã, 2
ãðí./êã. Òåë.0-67-301-55-64.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, äî 200 êã, 3
ãðí./êã. Òåë.0-68-639-41-70.

Ïøåíèöÿ, ÿ÷ìiíü
âëàñíîãî âèðîùóâàííÿ,
500 êã, 5,50 ãðí./êã.
Òåë.0-97-450-99-70.
ß÷ìiíü, 600 êã, 5 ãðí./êã,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-97-755-41-67.

ß÷ìiíü, ïøåíèöÿ.
Ìîæëèâà äîñòàâêà.
Òåë.0-96-941-46-02.

Â’ÿçêà

Ïàïiëüéîí, õëîï÷èê, 3 ðîêè, ÷åêàº
íà íàðå÷åíó. Òåë.067-381-51-62.

ÀÃÐÎÑÂIÒ
Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

Ìàëèíà, ñîðò Ïîëêà, ñàäæàíöi, 5
ãðí./øò. Òåë.0-96-430-42-40.
Ñàäæàíöi êiâi, ãðàíàòà, iíæèðó,
õóðìè, ôóíäóêà. Ñàäæàíöi âèðîùåíi â
êîíòåéíåðàõ ç çàêðèòîþ êîðåíåâîþ
ñèñòåìîþ. Òåë.099-798-29-88.
Ñàäæàíöi ñìîðîäèíè, 2-ði÷íi,
÷îðíà ñìîðîäèíà - ñîðò Ñîôi¿âñüêà,
Ëüâiâñüêà êðàñóíÿ, ÷åðâîíî¿ - ñîðò
Ëüâiâñüêà ñîëîäêà, áiëà - ñîðò
Ñíiæàíà. Òåë.0-68-833-93-82.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.097-870-43-43.
Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.097-960-52-00.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Êâiòè, ðîñëèíè

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

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ äîìàøíÿ, 499 êã, 7
ãðí./êã. Òåë.0-67-277-80-85.

Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ òà
äðiáíà, 200 êã, 3-5 ãðí./êã.
Òåë.:0-68-014-07-08,
0-67-260-63-25.

Êóïëþ
Âèíîãðàä òåõíi÷íèé (äëÿ âèðîáíèöòâà âèíà). Òåë.0-63-128-06-28.

Çàêóïîâóºìî çà ãàðíèìè
öiíàìè: êâàñîëþ, ãîðiõè,
÷îðíîñëèâ, øèïøèíó,
ãàðáóçîâå íàñiííÿ,
ñóõîôðóêòè.
Òåë.0-98-626-12-50.
Êàðòîïëþ, âåëèêó, äîìàøíþ.
Òåë.0-67-439-66-83.
Êàðòîïëþ,
ìîðêâó,
áóðÿê,
öèáóëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93,
0-96-518-07-94.
Êàðòîïëþ. Òåë.0-67-368-20-00.

Ì’ÿñî, ðèáà
Ïðîäàì

Âàçîíè Àëîå òà Çîëîòèé âóñ,
äîìàøíi ðîñëèíè, âiä 5 ãðí.
Òåë.0-98-875-31-20.

Êîçè, ìîëîäíÿê, íà ì’ÿñî, 3
ãîëîâè,
500
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-67-254-81-80.

Âàçîíè ðiçíi âiä ìåíøèõ
äî áiëüøèõ, ó ãàðíîìó
âèãëÿäi, çà ïîìiðíîþ
öiíîþ.
Òåë.0-96-693-70-52.

Ïðîäàì

Ïðîäàì
Âàãîí÷èê íà äà÷ó ÷è áóäiâíèöòâî,
3,6õ2,4õ1,9
ì,
7.000
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ
Ïðîäàì

Êîíòåéíåðè
äëÿ
çáåðiãàííÿ
êàðòîïëi, ÿáëóê, íà 300 êã, 10 øò.,
250 ãðí./øò. Òåë.0-50-376-81-03.

Iíøi ïîñëóãè

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ òà îáëàøòóâàííÿ ñâåðäëîâèí. Ãàðàíòi¿. Òåë.0-98-886-20-63.
Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî
ñàä. Òåë.0-97-814-03-86.
Êîïàºìî êðèíèöi ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì. Êiëüöÿ - 1 ì, á’ºìî
êàìiíü. Òåë.0-96-435-35-30.
Ïiäðiçàºìî
ãiëëÿ,
çðiçàºìî
äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.
Ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi. Äîñâiä,
ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-380-89-30.
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ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè

Ïðîäàì

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿,
ìåáëi

²ÍÒÅÐ’ªÐ, ÇÎÎÑÂ²Ò, ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ÁÓÄ²ÂÍ.

Çåðíîâi

Ïøåíèöÿ, 500 êã, 5 ãðí./êã.
Òåë.0-98-003-68-51.
Ïøåíèöÿ, ÿ÷ìiíü, 500 êã, 6
ãðí./êã. Òåë.0-97-521-70-10.

Iíøå

Ïðîäàì
Ìåä ç äîìàøíüî¿ ïàñiêè, áåç
àíòèáiîòèêiâ òà äîìiøîê, 100 ãðí./ë.
Òåë.0-67-931-93-69.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Ìàñàæåð
òóðìàíiºâèé “Íóãà
Áåñò”, äëÿ íiã i ñåðöÿ, 3.000 ãðí.
Òåë.0-66-554-70-88.

Ìàñêè ìåäè÷íi, âiä
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèêà,
ïîâíèé êîìïëåêò
ñåðòèôiêàòiâ, ïîìiðíi
öiíè, ÿêiñòü êðàùà
êèòàéñüêèõ.
Òåë.0-97-025-52-72.
3.000

Ïðîäàì
Äâåði âõiäíi, 1.000 ãðí.,
ìiæêiìíàòíi, 2 øò., ïî
1.000 ãðí., òà 1 øò.,
2.000 ãðí.
Òåë.0-96-996-43-90.
Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè,
ëàçíi, ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.

Äåðåâèíà
Ïðîäàì
Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêè äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé
ëiñ. Òåë.0-98-942-20-14.
Ãîðiõ
çðiçàíèé,
1
øò.
Òåë.0-68-833-84-56.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi
(ÿñåí,
äóá),
iç
ñóøàðêè.
Òåë.0-67-420-47-34.
Äîøêè, ñîñíà, ÷àñòêîâî äóá, 40,
1,5 êóá.ì, ñóõi, 8.000 ãðí., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-97-468-42-08.

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

Çåðíî ïøåíèöi òà
ÿ÷ìåíþ, ñóõå òà ÷èñòå.
Öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-455-30-32.

Ðåôðàêòîìåòð,
Òåë.0-67-242-37-74.

Ñòîëÿðíi
âèðîáè

ãðí.

Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò”, “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Âiêíî
“Âiêíàðüîâ”,
íîâå,
2-êàìåðíå, 147õ185 ñì, 3.100 ãðí.
Òåë.0-98-177-50-09.

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.
Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíêiâ “ïiä
êëþ÷”, òàêîæ âèêîíàííÿ îêðåìèõ
âèäiâ
áóäiâåëüíèõ
ðîáiò:
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ ïiä
øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, óëàøòóâàííÿ
ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîí,
iíøå.
Òåë.0-96-673-47-86.

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

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.

Äâåði áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Êóíã âiéñüêîâèé àëþìiíiºâèé, ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
25.000
ãðí.
Òåë.0-96-509-42-26.

Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ëàìiíàòó,
ïàðêåòó.
Ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ
(çàñêëåííÿ)
äâåðåé, âiêîí, çàìêiâ. Íàáèâàííÿ
ïëiíòóñiâ, ëèøòâà, ñàéäèíã, âàãîíêà.
Òåë.0-67-117-76-71.
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.

Ïðîäàì
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Çâàðþâàííÿ:
ç
íåðæàâiéêè,
÷îðíîãî ìåòàëó, ïåðèëà, êîçèðêè,
ñõîäèíêîâi
ìàðøi,
ðiçíi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿,
âîðîòà.
Òåë.0-96-651-02-61.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ñèïó÷i
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

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.
Àêóðàòíî
çâàðþºìî
àðêîâi
ôåðìè, äâåði, ðåøiòêè, ðiçíîìàíiòíi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-97-525-06-65.

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-117-54-77.
Áàëêîíè
âñiõ
âèäiâ
ç
ðîçøèðåííÿì,
ñõîäè:
ãâèíòîâi,
ìàðøåâi, êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè,
ìàãàçèíè
òà
iíøå.
Òåë.0-97-046-49-72.
Âèêîíàííÿ çâàðþâàëüíèõ ðîáiò:
ñõîäè, ïåðèëà, âîðîòà, äâåði,
ðåøiòêè,
ìåáëi
òà
iíøå.
Òåë.0-99-163-11-68.

Âèêîíàþ âñi âèäè
çâàðþâàëüíèõ ðîáiò.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-526-15-26.
Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà,
äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé ´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ìèòèé, ñiÿíèé, ôàñîâàíèé
ïî 30 ë òà âàãîâèé, öiíà âiä îá’ºìó,
äîãîâiðíà. Òåë.0-67-383-45-48.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, ðîç÷èí,
áåòîí.
Ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-97-430-87-12.

Êóïëþ
Áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, 12 êì âiä
ìiñòà. Òåë.0-98-523-50-90.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

Áëîêè 20õ20õ40, ç ãðàíiòíîãî
âiäñiâó,
âiä
âèðîáíèêà.
Âèãîòîâëÿþòüñÿ iç âèêîðèñòàííÿì
öåìåíòó ÏÖ-I (Ì-500). ßêiñòü.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ
êðàíîì-ìàíiïóëÿòîðîì.
Òåë.:0-67-549-53-91, 0-98-698-42-59.

Áëîêè âiáðîïðåñîâàíi,
20õ20õ40, öiíà âiä
âèðîáíèêà 13.50
ãðí./øò. Äîñòàâêà.
Òåë.:0-97-443-13-00.
Áëîêè ãàçîáåòîííi “Àåðîê”
çi ñêëàäó ó ì.Õìåëüíèöüêèé. Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.

Öåãëà, íîâà, ç Ïîäîëÿíñüêîãî
öåãëÿíîãî
çàâîäó,
òîðã.
Òåë.0-98-230-92-02.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

Áåòîí, âàïíÿíèé òà
öåìåíòíèé ðîç÷èí.
Äîñòàâêà àâòîìîáiëÿìè
ÊàìÀÇ-ìiêñåð.
Òåë.0-97-944-28-64.
Ïëèòè ÏÊÇ, 6õ1,5 ì, 7 øò., 1.000
ãðí./øò., ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 6õ1,5 ì, 2
øò., 1.200 ãðí./øò. Òåë.050-376-81-03.
Ïëèòè-ïåðåêðèòòÿ,
çàëiçîáåòîííi, á/â, äîâæèíà 4,8 ì,
øèðèíà, 1 øò., 1,55 ì, 2 øò., 1,20 ì, 1
øò.,
0,7
ì,
4.000
ãðí.
Òåë.0-67-750-19-21.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ìåìáðàíà
ãiäðîiçîëÿöiéíà
øèïîâàíà äëÿ ôóíäàìåíòó, 40 êâ.ì,
âèñîòà 2 ì, âèð-âî Íiìå÷÷èíà, 1.200
ãðí. Òåë.0-66-525-12-17.

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.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
âèäè
ìîíòàæó/äåìîíòàæó.
Äàõè,
ïiäñóáiéêè, óòåïëåííÿ. Ìàíñàðäè.
Øâèäêî.
Ïðîôåñiéíî.
ßêiñíî.
Òåë.0-93-332-15-30.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò.
Äåìîíòàæíi òà
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
Òåë.0-67-163-39-53.

ðiçàííÿ.

Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä, ÿêiñòü, äîñòóïíi öiíè. Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
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.

Àáñîëþòíî ÿêiñíå çàëèâàííÿ
ôóíäàìåíòiâ, êëàäêà ãàçîáëîêà,
öåãëè, ìîíòàæ äàõó. Äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-96-766-88-51.
Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.

Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
êëàäêà,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòêà. Òåë.0-97-585-23-75.

Áåòîííi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,
ïëèòêà òà iíøi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-416-96-08.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, îãîðîæi,
“øóáà”, ôóíäàìåíòè,
ñåïòèêè, ñòîâï÷èêè.
Òåë.0-98-869-67-30.

Áåòîííî-çåìåëüíi
ðîáîòè,
êëàäêà,
ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
òðîòóàðíà
ïëèòêà.
Òåë.0-96-410-69-00.
Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà öåãëè,
ãàçîáëîêiâ,
ïåðåãîðîäêè,
ôóíäàìåíò,
âiäìîñòêè,
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-96-916-42-70.
Áåòîíóâàííÿ,
ôóíäàìåíò,
êëàäêà, áëîêè, ïðîñòiíêè òà iíøi
ðîáîòè. Òåë.0-67-785-17-26.
Áðèãàäà âèêîíóº êëàäêó öåãëè,
áëîêiâ,
áåòîíóâàííÿ,
ñòÿæêó,
ïåðåãîðîäêè,
øòóêàòóðåííÿ,
âiäìîñòêó. Òåë.0-96-916-42-70.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

Êëàäêà áëîêiâ, öåãëÿíà
êëàäêà, ïåðåãîðîäêè òà
iíøi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.

Áðóêiâêà, ðîáîòà ç
âiáðàòîðîì, + êîòîê,
äîñâiä 20 ð.
Òåë.0-97-305-86-28.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè, óñi âèäè “ïiä
êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-785-22-23.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè:
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, êëàäêà,
ïëèòêà, ëàìiíàò,
âàãîíêà, ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-98-717-20-90.
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.

Âèêîíàþ ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”, âiäêîñè ïiñëÿ
çàìiíè âiêîí, áàãåòè,
øòóêàòóðåííÿ, áåòîííi
ðîáîòè òà iíøå.
Òåë.0-97-925-60-26.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ
ñòåëü, ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âêëàäàííÿ
áðóêiâêè
ç
âiáðîìàøèíîþ. Øâèäêî, íàäiéíî, ç
ãàðàíòiºþ.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-953-18-13.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè
ðiçíî¿ ñêëàäíîñòi òà
ôîðìè.
Òåë.0-96-690-00-66.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
ïðîìèñëîâi
Òåë.0-68-682-07-98.

áåòîííi
ïiäëîãè.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
ìîíîëiò, çåìåëüíi
ðîáîòè, à òàêîæ
äåìîíòàæíi ðîáîòè i
âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-98-765-61-67.

Êëàäêà
ãàçîáëîêiâ,
öåãëè,
áåòîííi, ïîêðiâåëüíi ðîáîòè. Øâèäêî
òà ÿêiñíî. Òåë.0-63-038-77-16.
Êëàäêà
ïëèòêè,
ÿêiñíî.
Òåë.0-97-138-61-68, Ñåðãié.

Îãîðîæi ç ñiòêè Ðàáèöÿ,
ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Ïðîìèñëîâà ïiäëîãà äëÿ
ÑÒÎ, ãàðàæiâ, òîðãîâèõ
òà ïðîìèñëîâèõ
ïðèìiùåíü.
Òåë.0-68-682-07-98.
Ïðîïîíóºìî âèêîíàííÿ âñiõ âèäiâ
áåòîííèõ ðîáiò: çàëèâàºìî ñõîäè,
ôóíäàìåíò,
ìàéäàí÷èêè
ïiä
àëüòàíêè, àâòîìîáiëüíi çà¿çäè, iíøå.
Ìîæëèâå âèêîíàííÿ äåêîðàòèâíèì
áåòîíîì (íîâèíêà â Õìåëüíèöüêîìó,
º ëèøå â íàñ). Âèêîíàííÿ ðîáîòè
ÿêiñíå i íà ñîâiñòü. Çàìiðè i
êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíi.
Òåë.0-98-886-56-58.
Óêëàäàííÿ
ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi ðåìîíòíi ðîáîòè. ßêiñòü. Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.

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

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Âàãîíêà ïëàñòèêîâà, áiëà, á/â,
20 êâ.ì, 520 ãðí. Òåë.0-97-864-80-05.

Êàìiíü ç óñiõ ðåãiîíiâ
Óêðà¿íè â àñîðòèìåíòi.
Ìàðìóðîâà êðèõòà.
Òåë.0-67-380-34-10,
067-344-21-35.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíèé
ðåìîíò.
Òåë.0-98-614-16-16.
Àáñîëþòíî âñå: âiäêîñè, âàãîíêà,
ãiïñîêàðòîí, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ. Ïðîôåñiéíî. Òåë.067-192-48-14.
Àáñîëþòíî âñi âèäè âíóòðiøíiõ
ðîáiò, ºâðîðåìîíòè, áàëêîíè, çà
äîìîëåíiñòþ, “ïiä êëþ÷”. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-97-046-49-72.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-686-83-34
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíîîçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò “ïiä êëþ÷”,
óêëàäàííÿ ïëèòêè, îáëèöþâàííÿ
âàíí. Òåë.0-97-493-30-24.

Áðèãàäà âèêîíàº
âíóòðiøíi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ, ïëèòêà,
ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-97-562-84-14.
Áðèãàäà âèêîíàº
âíóòðiøíi ðîáîòè:
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ,
ãiïñîêàðòîí.
Òåë.:0-98-975-41-83,
0-97-175-29-63.
Âàãîíêà, ãiïñîêàðòîí, ñòÿæêà,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà
(ìîíòàæ,
äåìîíòàæ).
Òåë.0-96-410-69-00.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Âèêîíàºìî øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ. ßêiñòü
ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-96-454-21-23.
Âèêîíóºìî âñi âíóòðiøíi
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âèêîíóºìî
îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øïàëåðè,
ëàìiíàò
òà
iíøi.
Òåë.0-96-820-41-67.
Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ:
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
øïàëåðè òà iíøå. Òåë.0-67-770-24-95.
Âèêîíóþ
ðåìîíò
êâàðòèð,
áóäèíêiâ,
îôiñiâ.
ßêiñíî.
Òåë.0-63-702-22-67.

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ
ñòåëü, ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèêîíóþ øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêó
øïàëåð òà iíøi ðîáîòè.
Òåë.0-96-915-63-81.
Âèêîíóþ: ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò, øïàëåðè,
ñòÿæêà, ñàíòåõíiêà, òà iíøi. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-67-122-74-68.
Âèñîêîÿêiñíèé
ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-96-304-82-97.
Ãiïñîêàðòîí, âàãîíêà, ïëèòêà, óñi
âíóòðiøíi ðîáîòè “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-97-585-23-75.

Ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ
ñòåëü òà ñòií, øâèäêî òà
ÿêiñíî. Äèçàéí.
Òåë.0-67-910-63-20.
Ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð, óêëàäàííÿ ïëèòêè. Äîñâiä,
ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.
Äåêîðàòèâíå
îçäîáëåííÿ
ïðèìiùåíü: “âåíiöiàíêà”, “ãðîòòî”,
“ìàãiÿ”, “ëàâà”, “êèòàéñüêèé øîâê”,
“ñàõàðà”. Òåë.0-67-118-91-62.
Îáëèöþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ ñòåëi, ñòií, âiäêîñè,
âàãîíêà, ëàìiíàò. Òåë.0-67-848-89-10.
Ïiäãîòîâêà êâàðòèð äî ðåìîíòó
òà
ðåìîíò
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-96-410-69-00.
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Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè,
àðêè. Òåë.0-97-585-23-75.
Ïîêëåéêà
øïàëåð,
ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
ëàìiíàò, ïëèòêà,
øïàëåðè, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. ª ðåêîìåíäàöi¿.
Òåë.0-97-306-65-08.
Ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ “ïiä êëþ÷”.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî.
Òåë.0-68-172-64-33.
Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî
òà
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ðåìîíò
êâàðòèð,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè, ëàìiíàò.
Òåë.0-68-172-65-08.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå),
øïàêëþâàííÿ.
Øâèäêî,
ÿêiñíî. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi
öiíè. Òåë.0-98-483-72-76.
Óñi âèäè çâàðþâàííÿ, îçäîáëåííÿ, ðåìîíò, óòåïëåííÿ, ñêëiííÿ
áàëêîíiâ.
Ðåìîíò,
ðåãóëþâàííÿ
ïëàñòèêîâèõ
âiêîí,
äâåðåé.
Òåë.0-99-163-11-68.
Øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà,
ôàðáóâàííÿ, âåëèêèé äîñâiä. Ñàéò:
decor.remtion.com
Òåë.0-68-007-02-82.
Øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
ïîáiëêà, âiäêîñè, ïîêëåéêà øïàëåð.
Òåë.0-67-286-09-49.
Øïàêëþºìî, âèðiâíþºìî ÿêiñíî
ñòiíè, ñòåëi, âiäêîñè, ÷àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi òà ÷èñòîâi
ðîáîòè, äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿, âè¿çä ó
áëèæíi
ðàéîíè,
ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.
Øòóêàòóðåííÿ
öåìåíòíå
òà
ãiïñîâå.
Äîñâiä÷åíi
ôàõiâöi
âèêîíàþòü ÿêiñíî i çà ïðèâàáëèâèìè
öiíàìè. Òåë.0-96-466-39-04.
Øòóêàòóðíî-ìàëÿðíi
ðîáîòè,
äåêîðàòèâíî-îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Òåë.0-67-768-85-39.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð. Óñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ. Òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

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.

Âèêîíàºìî îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. ßêiñíî.
Òåë.0-96-398-45-50.

Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêó.
Òåë.0-68-172-65-08.
Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi, ñàíòåõíiêà,
îïàëåííÿ
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-455-96-39.
Îáëèöþâàëüíi ðîáîòè, ðåìîíò
êâàðòèð. Òåë.0-96-215-29-64.
Îáëèöþâàííÿ
êåðàìi÷íîþ
ïëèòêîþ,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
äåêîðàòèâíî-îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè
ñó÷àñíèìè
ìàòåðiàëàìè.
Òåë.0-67-768-85-39.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ
+ äåìîíòàæ. Òåë.0-96-410-69-00.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, òåïëà
ïiäëîãà, ñàíòåõíiêà, âñòàíîâëåííÿ
äâåðåé.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-63-786-30-60.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Äîñâiä áiëüøå 20 ðîêiâ.
Ìîæíà ïîäèâèòèñÿ
çðàçêè ðîáîòè.
Òåë.0-97-725-91-47.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.

Ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè “ïiä êëþ÷”
ÿêiñíî, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-68-489-63-57.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

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

Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ
ñòåëü, ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âèñîêîÿêiñíà ïîêëåéêà øïàëåð,
ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, âiäêîñè,
ãiïñîêàðòîí,
ëàìiíàò.
Òåë.0-97-530-63-11

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

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì
Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, óñi ìàòåðiàëè
òà êîìïëåêòóþ÷i äëÿ äàõó. Ìîíòàæ
äàõó
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-97-915-15-09.

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, â ãàðíîìó ñòàíi,
8-õâèëüîâèé, 150 øò., 50 ãðí./øò.
Òåë.0-96-515-92-60.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

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

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi
âèäè ïðîôåñiéíîãî
ìîíòàæó ïîêðiâëi.
Çàìiðè, ðîçðàõóíêè,
äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè. Ðåìîíò äàõiâ. Øâèäêî.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-97-822-19-60.

Àáñîëþòíî ÿêiñíî äàõè,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéîê.
Äîñâiä ðîáîòè. Íàäàºìî
ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-766-88-51.
Âèêîíóºìî ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè òà
iíøi ðîáîòè.
Òåë.0-97-752-78-90.
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.

Âñi ïîêðiâåëüíi ðîáîòè,
ðåêîíñòðóêöiÿ.
Ïiäñóáiéêà, ðèíâè.
Óòåïëåííÿ äàõiâ.
Äîïîìîãà ç âèáîðîì
ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-97-336-85-77.
Äàõè
ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi
+
óòåïëåííÿ. Òåë.0-96-410-69-00.
Äàõè, ìîíòàæ, äåìîíòàæ, 150
ãðí./êâ.ì, ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Óñi
âèäè áåòîííèõ ðîáiò. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Òåë.0-63-038-77-16.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi:
áóäèíêè,
áàëêîíè,
ñêëàäè,
ãàðàæi,
ºâðîðóáåðîéä,
ìåìáðàíà. Òåë.0-96-557-43-14.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè âñiõ âèäiâ
äàõiâ.
Âîäîñòîêè.
Ïiäñóáiéêà.
Òåë.0-97-266-43-32.

Ðåìîíò: ôàðáóâàííÿ,
ïåðåêðèòòÿ ïîêðiâåëü
áóäèíêiâ, âîäîñòîêiâ,
ìîíòàæ ïiäëîãîâèõ
ïîêðèòòiâ,
ñòîëÿðêà.
Òåë.0-96-479-36-06.

Ôàñàäíi ðîáîòè

!!! Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. ª
ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Ãóðòîâi
öiíè.
Òåë.0-96-349-15-15.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò,
áàãàòî
çðàçêiâ,
âëàñíå
ðèøòóâàííÿ. Òåë.0-67-367-05-00.
Áðèãàäà
óòåïëþº
áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. ª ðèøòóâàííÿ,
çðàçêè. Íà áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè
áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.

Âèñîòíi ðîáîòè,
óòåïëåííÿ êâàðòèð
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ áàëêîíiâ, äàõiâ.
Òåë.0-96-621-68-16.
Êîðî¿ä, áàðàí÷èê,
“áàéðàìiêñ”, ç
óòåïëåííÿì òà áåç.
Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ. ª
âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Òåë.067-351-71-75.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Âåëèêèé
äîñâiä.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.097-775-26-90.

Óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì.
Òåë.0-97-752-78-90.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.067-384-40-33.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ.
ßêiñòü ãàðàíòóºìî.
Ìàòåðiàëè çi çíèæêîþ
10-15% (ïîñòiéíî).
Òåë.0-97-540-72-37.
Óòåïëåííÿ áóäèíêó çà
1-2 äíi. Ïðàöþºìî
âçèìêó. Çàäóâêà (ñóõà)
“ïóñòîòiëèõ” ñòií
ïåðëiòîì (íå ïiíà).
Òåë.0-98-442-33-98.

Óòåïëåííÿ êâàðòèð
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ áàëêîíiâ,
äàõiâ. Âèñîòíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-621-68-16.
Óòåïëåííÿ êâàðòèð.
Øâèäêî. ßêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-208-39-38.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì i
áåç. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè
(º ðèøòóâàííÿ).
Ìîæëèâèé âè¿çä íà
ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ çà
ºâðîïåéñüêîþ
òåõíîëîãiºþ, âëàñíi ëiñà,
øâèäêî, ÿêiñíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-466-39-04.
Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ, “êîðî¿ä”,
“øóáà”, ñàéäèíã. Òåë.0-97-585-23-75.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ
(äðîâà, âóãiëëÿ,
áðèêåòè, ïàëåòè,
iíøå)
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Ïðîäàì
Âóãiëëÿ, 1 ò,
Òåë.0-97-160-86-04.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
æèòëîâèõ áóäèíêiâ
1-é òà 2-é ïîâåðõè.
Òåë.:067-351-71-75,
0-98-237-55-07.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-97-332-26-03.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.

Ïîñëóãè åëåêòðèêà.
Ðåìîíò òà
åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
êâàðòèð, áóäèíêiâ,
îôiñiâ. Âåëèêèé äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-96-025-90-02.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.

Âèêîíàþ âñi âèäè
ñàíòåõíi÷íèõ ðîáiò:
îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä,
òåïëi ïiäëîãè. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-98-526-15-26.
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.

Âîäîâiäâåäåííÿ, ìîíòàæ
ñàíòåõíiêè, òåïëà
ïiäëîãà, âñòàíîâëåííÿ òà
çàìiíà âàíí, äóøîâèõ
êàáií, óíiòàçiâ,
çìiøóâà÷iâ.
Òåë.067-192-48-14.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Âñòàíîâëåííÿ
îïàëåííÿ,
êàíàëiçàöi¿,
ñàíòåõíiêè.
Òåë.0-97-585-23-75.
Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäà òà òåïëî¿ ïiäëîãè.
Òåë.0-68-492-80-58.
Ïðîêëàäàííÿ êàíàëiçàöié òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.

Ðåñòàâðàöiÿ âàíí,
äóøîâèõ ïiääîíiâ ó âàñ
âäîìà.
Òåë.:0-68-253-35-33,
0-67-171-71-15.
Ñàíòåõíiê òîëêîâèé. Îïàëåííÿ,
âîäîïðîâiä, êàíàëiçàöiÿ, ìîíòàæ,
ðåìîíò
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-68-193-40-13.
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
(êîòëè, êàìiíè,
áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Êîòåë ãàçîâèé âîäîíàãðiâíèé
“Hot-Well” ÐÒ.0003.002 ÐÇ, ôiðìè
“Speroni S.p.a.” Iòàëiÿ, 130.000 ãðí.
Òåë.0-67-759-98-24.
Êîòåë
ãàçîâèé,
1.650
ãðí.
Òåë.0-67-444-82-95.
Ðàäiàòîðè ïàíåëüíi, ñòàëåâi, íîâi,
â óïàêîâöi, 150 ãðí./10 ñì.
Òåë.0-50-578-49-86.

Êóïëþ
Òåïëîîáìiííèê äëÿ “MORA-TOP
5114",
íîâèé
àáî
á/â.
Òåë.0-98-382-21-99.

2,5

ãðí./êã.

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 ñóõi, ðóáàíi ÷óðêè, 1
ìàøèíà,
4.500
ãðí.
Òåë.0-97-468-42-08.
Äðîâà òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi,
ìåòðiâêè. Äîñòàâêà. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-287-29-66.
Äðîâà, òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi, ïiä
êîòåë, 8 ñêë.ì, 5.500 ãðí., ìåòðiâêè,
7,3 ñêë.ì, 5.000 ãðí. Äîñòàâêà.
Òåë.0-68-026-79-73.
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.

Ìîíòàæ òà
îáñëóãîâóâàííÿ
îïàëþâàëüíèõ
ñèñòåì

Âèðîáëÿºìî, ðåàëiçóºìî. Êîòëè
ïðîìèñëîâi, ïîòóæíiñòü 50-800 êÂò
äëÿ öåõiâ, ñóøèëüíèõ êàìåð, òåïëèöü,
ïòàøíèêiâ,
ñêëàäiâ,
ìàãàçèíiâ,
àíãàðiâ,
àâòîìèéîê,
ÑÒÎ.
Îáëàäíàííÿ
äëÿ
ïiäïðèºìñòâ
õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñòi. Ìîäóëüíi
êîòåëüíi.
Òåë.:0-66-600-87-84,
0-68-045-07-64.

Iíøi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ïiääîíè, 25 øò., 20 ãðí./øò.
Òåë.0-97-397-59-36.

Iíøi ðîáîòè

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

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

Áóäóºìî ñåïòèêè áåç
âèêà÷óâàííÿ, ç áåòîííèõ
êiëåöü. Âè¿çä íà îá’ºêò
äî çàìîâíèêà.
Ðîçðàõóíîê îá’ºìó
ñåïòèêà âiäïîâiäíî äî
êiëüêîñòi ïðîæèâàþ÷èõ ó
áóäèíêó. Êîïàííÿ
òðàíøå¿ âiä áóäèíêó òà
ÿìè ïiä ñåïòèê.
Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ íà
îá’ºêò çàìîâíèêà.
Îáëàøòóâàííÿ äðåíàæiâ.
Òåë.0-97-777-93-73.
Áóðiííÿ êðèíèöü ìàøèíîþ íà
ãëèáèíó äî 30 ì, á’ºìî êàìiíü,
ïðîõîäèìî
ïëàâóíè.
Êiëüöÿ
çàâîäñüêi (çîâíiøíié d=1,2 ì,
âíóòðiøíié d=1 ì). Êîïàºìî êðèíèöi
ç âîäîþ 5-6 ì. Êîïàþòü óñi, à ìè
ðîáèìî âîäó. Íåìàº âîäè - íåìàº
ðîçðàõóíêó. Òåë.0-96-435-35-30.

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

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-98-004-47-70.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí ïî
îáëàñòi, íåäîðîãî.
Òåë.0-68-704-62-83.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí, îòâîðiâ ïiä
ãåîòåðìàëüíi ñòàíöi¿, ïiä âèñàäêó
äåðåâ. Òåë.0-96-422-75-47.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Âåëèêèé äîñâiä. Ïîìiðíi
öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Òåë.0-97-540-72-37.
Âàíòàæíèêè íåäîðîãî òà øâèäêî
âèêîíàþòü
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
âèíåñåííÿ ìàòåðiàëiâ, äåìîíòàæ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ, äîñòàâêà,
çàíåñåííÿ, âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
ìåáëiâ. Êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Òåë.0-68-207-16-12.
Âèâåçåííÿ ñìiòòÿ, ïiñêó, ùåáåíþ,
çåìëi. Êîïàºìî êîòëîâàíè, ÷èñòèìî
ñòàâêè, ïëàíóºìî äiëÿíêè, êîð÷óºìî
ñòàði ñàäè. Ïåðåâåçåííÿ òà iíøi âèäè
ðîáiò. Òåë.0-98-734-62-67.
Âèêîíóþ: øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò,
øïàëåðè,
ïëèòêà,
ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêà, ñàíòåõíiêà, òà iíøi. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-67-122-74-68.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

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

Âåðñòàòè

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

Êðóãè àáðàçèâíi äî âåðñòàòiâ
(á/â), 100 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.

Ñâåðäëîâèíè àðòåçiàíñüêi ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

Êóïëþ

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä,
ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.
Ñòóäåíòè âèêîíàþòü ôiçè÷íó
ðîáîòó:
ðîçâàíòàæåííÿ,
çàâàíòàæåííÿ, ïåðå¿çäè òà iíøi
ðîáîòè. Òåë.0-68-601-89-39.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Áåòîíîçìiøóâà÷, 4.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
Ïðîäàì áóðîâó óñòàíîâêó. Öiíà
äîãîâiðíà. Òåë.0-67-999-38-75.

ðèøòóâàííÿ,
íàñòèëîì.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ëåáiäêà
åëåêòðè÷íà,
380Â,
âàíòàæîïiäéîìíiñòü 500 êã, ç
ïåðåñóâíèì ìåõàíiçìîì, ìàéæå
íîâà, 5.000 ãðí. Òåë.0-66-525-12-17.
Ëåùàòà, á/â, âàãà 30 êã, 1.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ïèëà
åëåêòðè÷íà,
äèñêîâà
“Iíòåðñêîë” (Ðîñiÿ), ìàêñèìàëüíà
ãëèáèíà ïðîïèëó 55 ìì, 1.000 ãðí.
Òåë.0-66-554-70-88.
Òà÷êà âåëèêà, “íà ì’ÿêîìó õîäó”,
2-êîëiñíà,
950
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

Îðåíäà
Îïàëóáêà ìåòàëåâà,
Òåë.0-97-193-74-41.

Ñèðîâèíà

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

Ïðèéìàºìî ìàêóëàòóðó.
Ñàìîâèâåçåííÿ àáî íà
òåðèòîði¿ ïiäïðèºìñòâà.
Òåë.0-98-819-19-53.

ÏÎÑËÓÃÈ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî
Çäàì àâòîìèéêó â
îðåíäó.
Òåë.:0-67-383-93-59,
0-67-383-93-79.

Ïðîäàì áiçíåñ

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

Ïðîäàì

îðåíäà.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

Àâòîêðàí-ìàíiïóëÿòîð, äîâæèíà
ñòðiëè 9 ì, êóçîâ 7,5 ì, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-310-58-09.
ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä,
áóëüäîçåð
ÄÒ-75, ìiíiåêñêàâàòîðè 3,5 ò, 6,5 ò
÷åêàþòü
ïðîïîçèöié.
Òåë.0-98-734-62-67.
Íàäàþ ïîñëóãè äóæå êîìïàêòíîãî
òà ìàíåâðåíîãî ìiíiåêñêàâàòîðà,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà Õìåëüíèöüêà
îáëàñòü. Òåë.0-50-044-84-99.

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì.
Öiíè ïîìiðíi.
Ãëèáèíà
êîïàííÿ 3 ì.
Òåë.0-67-314-04-22.
Ïîñëóãè
àâòîêðàíà,
500
ãðí./ãîäèíà
+
äîñòàâêà.
Òåë.0-67-384-08-18.
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,
16.800.000 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.

Áóõãàëòåðiÿ,
àóäèò, ôiíàíñè

Âåäåííÿ
ïîäàòêîâîãî
i
áóõãàëòåðñüêîãî îáëiêó ôiçè÷íèõ i
þðèäè÷íèõ îñiá, ïîäàííÿ çâiòíîñòi.
Òåë.0-67-492-56-91.
Âèêóï ç ëîìáàðäiâ çîëîòà,
òåõíiêè, àâòî, íåðóõîìîñòi. Ìåíøèé
âiäñîòîê. Òåë.0-67-261-78-00.
Êðåäèòíà äîïîìîãà áåç äîâiäîê,
çàñòàâè òà ïîðó÷èòåëiâ âiä 5.000 äî
500.000 ãðí. Âèâîäèìî ç “÷îðíèõ”
ñïèñêiâ. Äîïîìîãà ïåíñiîíåðàì òà
íåïðàöåâëàøòîâàíèì.
Ñàéò:
eurocredit.nethouse.ua Ëiö. ¹220-2
âiä
24.12.2013
ð.,
ÍÁÓ.
Òåë.:0-95-862-08-55, 0-97-367-04-76.

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,
âèðiøåííÿ
ïèòàíü
â
iíñòàíöiÿõ.
Òåë.0-98-197-75-00.

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

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

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: æèòëîâèé
áóäèíîê, 213,2 êâ.ì, ãàðàæ, 45,7
êâ.ì, ëiòíÿ êóõíÿ, 20,4 êâ.ì, çåìåëüíà
äiëÿíêà,
0,2215
ãà,
ÊÍ:
6822484800:01:001:0023,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
ñ.Êóëü÷i¿âöi, âóë.Ïiâíi÷íà,34. Äàòà
òîðãiâ: 18.11.2020ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò¹448537 (óöiíåíî ëîò ¹442158);
íåæèòëîâå ïðèìiùåííÿ, ïàâiëüéîí,
420,1 êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà
îáë., Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé ð-í,
ñ.Æâàíåöü, Òåðíîïiëüñüêå øîñå,5.
Äàòà òîðãiâ: 18.11.2020ð., î 09.00
ãîä. Ñàéò: https://setam.net.ua Ëîò
¹448534 (óöiíåíî ëîò ¹442153);
ìàéíîâèé êîìïëåêñ, 466,9 êâ.ì òà
ñòàöiîíàðíi ìàëi àðõiòåêòóðíi ôîðìè,
70,0 êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà
îáë., ì.Êðàñèëiâ, âóë.Ëiñîâà,1 òà
âóë.Ëiñîâà,1Á.
Äàòà
òîðãiâ:
18.11.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹448517
(óöiíåíî ëîò ¹442149).
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
íåæèòëîâà áóäiâëÿ (ìàãàçèí), 189,9
êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà îáë.,
Íîâîóøèöüêèé
ð-í,
ñ.Iâàíiâêà,
âóë.Ìàêàðîâà,11/1. Äàòà òîðãiâ:
18.11.2020ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹448496
(óöiíåíî ëîò ¹442172).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Àòåñòàò ïðî ïîâíó ñåðåäíþ îñâiòó
çìiííî¿ øêîëè ¹1, âèäàíèé â 1995 ð.
íà iì’ÿ Ðîìàí÷óê Ëiëi¿ Àíàòîëi¿âíè,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ÓÁÄ ñåði¿
ÀÁ¹146234,
âèäàíå
íà
iì’ÿ
Áóðäåíþêà
Îëåãà
Ñåðãiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié, âèäàíå íà iì’ÿ
Ãàâðèëþêà Âàñèëÿ Ãðèãîðîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé Àòåñòàò ïðî ïîâíó
çàãàëüíó îñâiòó òà äîäàòîê äî íüîãî,
âèäàíi ÇÎØ ¹24 ì.Õìåëüíèöüêèé ó
2013 ð. íà iì’ÿ Ïîõè Iííè Âiêòîðiâíè,
ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíi äèïëîì Õìåëüíèöüêîãî
òîðãîâåëüíî-åêîíîìi÷íîãî êîëåäæó,
äèïëîì ÒÍÅÓ, âèäàíi íà iì’ÿ Àíiêiíî¿
Iðèíè
Îëåêñàíäðiâíè,
ââàæàòè
íåäiéñíèìè.
Ïîñâiä÷åííÿ áàòüêiâ áàãàòîäiòíî¿
ðîäèíè íà iì’ÿ Îëåíè÷ Òåòÿíè
Þði¿âíè òà Îëåíè÷à Âîëîäèìèðà
Þðiéîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Ïîñâiä÷åííÿ òðàêòîðèñòà-ìàøèí
iñòà, âèäàíå íà iì’ÿ Ãóìåíþêà
Ãðèãîðiÿ
Ãðèãîðîâè÷à,
ââàæàòè
íåäiéñíèì.
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Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì
252 000 ãðí.
Òðåìáîâåöüêî¿
(çàëiçíè÷íèé âîêçàë),
5/9, 18 êâ.ì, êàïðåìîíò
â êiìíàòi, ñàíâóçîë íà
2 ñiì’¿, êóõíÿ, êîìîðà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

188 000 ãðí. Ãðå÷àíè, â
ãóðòîæèòêó, 2/4, öåãëà, 18 êâ.ì,
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi, òîðã, íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-251-40-08.

1-êiìíàòíi
ïðîäàì

264 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë., êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, 17 êâ.ì,
ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.
Òåë.0-68-058-66-32.

Öåíòð

270 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, êiìíàòà
â ãóðòîæèòêó, â ñåêöi¿, 3-é ïîâåðõ,
íåêóòîâà, 14 êâ.ì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-515-24-18.

Êiìíàòà â iäåàëüíîìó
ñòàíi, ì/ï âiêíà,
óòåïëåííÿ, çðó÷íîñòi íà
ñåêöiþ ç 4-õ êiìíàò,
îêðåìà ñóøêà.
Òåë.068-885-61-66.
Ïåðñïåêòèâà.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 17 êâ.ì, 4-é
ïîâåðõ, ÿêiñíèé ðåìîíò, íà ïiäëîçi
ëàìiíàò, âiêíà ì/ï, êóõíÿ, äóø, òóàëåò
- çàãàëüíi (íà ïîâåðñi), 252.000 ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

522 000 ãðí. Ïëÿæ, í/á, 4-é
ïîâåðõ,
38-40
êâ.ì.
Òåë.:0-67-663-69-43, 0-97-907-90-47.
623 250 ãðí. Öåíòð (ôiëàðìîíiÿ),
öåãëà, 40 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
402 270 ãðí. Iíä/î, âíóòðiøíi
ðîáîòè, 36,57/16,37/9,86, 10/10,
çäà÷à - IV êâàðòàë 2021 ð.
Òåë.0-97-101-10-03.
509 400 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
×êàëîâà,
10/10,
28,5
êâ.ì,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Ðàêîâå

552 000 ãðí.
Îëiìïiéñüêà âóë.
(çóïèíêà), 8/10, 50
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

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

590 040 ãðí. Âíóòðiøíi ðîáîòè,
iíä/î, 49,17/15,42/15,14, 10/10,
çäà÷à - IV êâàðòàë 2021 ð.
Òåë.0-97-101-10-03.

Äóáîâå

Âèñòàâêà

734 000 ãðí. Öåíòð,
âóë.Ñâîáîäè, ÆÊ “Íàä
Áóãîì”, í/á, 8/15, 41,39/17,96/15,8,
íåêóòîâà, ïàíîðàìà, iíä/î, ïåðåóñòóïêà.
Òåë.0-50-023-09-99.

ÂËÀÑÍÈÊ

467 000 ãðí. Äóáîâå, 1ê., 1/3, 28
êâ.ì,
êàïðåìîíò,
ìåáëi,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
ñâié
äâîðèê. Òåë.067-369-03-72. Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.

ÏiâäåííîÇàõiä
378 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ìîëîäiæíà, 4/5, 32/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
490 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 5/9, 31/17/7,5,
òåïëà, ç ðåìîíòîì, âìîíòîâàíi
ìåáëi.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
570 000 ãðí. Àâòîñòàíöiÿ ¹5,
1ê., 40/-/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, ìåáëi.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
570 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
40/20/10,
ãàðíèé
ñòàí,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

400
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (Äóìêà), 1ê., 5/5, 37
êâ.ì, “÷åøêà”, “êîñìåòèêà”, âiêíà
ïëàñòèêîâi, òîðã. Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.

400 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà (âóë.Çàði÷àíñüêà),
4/9, 32/-/7, ãàðíèé
ñòàí, óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
440
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
36/19/7,5, “÷åøêà”, ðåìîíò, ìåáëi
íà êóõíi. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

434 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà (“Äóìêà”),
5/5, 37/20/7,5,
“÷åøêà”, ïðîñòîðà
êâàðòèðà, ïîìiíÿíi
âiêíà, çóïèíêà
òðàíñïîðòó ïîðÿä ç
áóäèíêîì.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
480 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,
38/18/9, í/ï, öåãëà, âìîíòîâàíà
êóõíÿ,
êàïðåìîíò.
Òåë.098-155-61-65. ÀÍ “Àñïåêò”.
604 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 3/10, 41/20/12, áóäèíîê
çäàíèé, ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

540 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ðàóø, 54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
540 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 8/9,
32/18/7, ïàíåëü, êóòîâà, ñàíâóçîë
îáëèöüîâàíèé,
çàìiíåíi
òðóáè,
áàëêîí çàñêëåíèé, êâàðòèðà òåïëà
òà ñóõà, õîðîøà òðàíñïîðòíà
ðîçâ’ÿçêà, çóïèíêè, ìàãàçèíè - âñå
ïîðÿä. Ïåðåîôîðìëåííÿ 2%. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-820-12-04.
548
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1/9,
45/20/12, íåêóòîâà, ç ðåìîíòîì,
ìåáëi, òåõíiêà, çóïèíêè, ìàãàçèíè
ïîðÿä. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.

1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
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675 000 ãðí. Îçåðíà, çäàíà í/á,
5/10,
iíä/î,
ºâðîðåìîíò,
âìîíòîâàíà ìåáëi, òåïëà ïiäëîãà.
Áåç êîìiñi¿. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
880
000
ãðí.
Îçåðíà,
Ëiñîãðèíiâåöüêà,
ç
ðåìîíòîì,
ìåáëüîâàíà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

700 000 ãðí. Öåíòð (ÑÁÓ), 40
êâ.ì, iíä/î, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà
êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Öåíòð

840 000 ãðí. Öåíòð
(ÖÍÒI), öåãëà, 2/5,
45 êâ.ì, ºâðîðåìîíò,
íåêóòîâà, ì/ï âiêíà,
ñó÷àñíi ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-867-14-74. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

2-êiìíàòíi
ïðîäàì

634 500 ãðí. Âèñòàâêà, í/á
çäàíà, 8/10, 49 êâ.ì, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
Ðàóø.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
656
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà âóë., 6/9, 54/24/14,
íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, äî
çóïèíêè 3 õâ., êàì’ÿíåöüêèé ðèíîê
ïîðÿä. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
675 000 ãðí. Çäàíà íîâîáóäîâà,
3-é ïîâåðõ, 61,3 êâ.ì, Óêðñòàíäàðò.
Òåë.0-93-545-78-92.
685
000
ãðí.
Îçåðíà,
Ëiñîãðèíiâåöüêà, 6/9, 50/25/12,
çäàíèé áóäèíîê, äîêóìåíòè íà
ðóêàõ,
çàáóäîâíèê
Ðàóø.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Çäàíà, íàäiéíèé çàáóäîâíèê, º
ìîæëèâiñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, äâið,
ïàíîðàìà.
Òåë.068-885-61-66.
Ïåðñïåêòèâà.

Îçåðíà
450 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèðíîãî
(êiíöåâà), 40/-/9,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
537
000
ãðí.
Îçåðíà,
Ëiñîãðèíiâåöüêà âóë., 2/10, 46 êâ.ì,
áóäèíîê íîâèé, îáæèòèé, êâàðòèðà
ïiñëÿ
“êîñìåòèêè”.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
538 200 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà,
9/11, 35 êâ.ì, òåïëà ïiäëîãà,
ðàäiàòîðè, øòóêàòóðêà. 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

520 000 ãðí. Öåíòð (ôiëàðìîíiÿ),
2/5, 43/27/6. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
546 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
(ôiëàðìîíiÿ),
2/5,
42
êâ.ì,
íåêóòîâà,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
550 000 ãðí. Öåíòð (Ëèáiäü
Ïëàçà), 2/5, 46 êâ.ì, îêðåìi
êiìíàòè, íåêóòîâà, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.098-155-61-65. ÀÍ “Àñïåêò”.
550 875 ãðí. Öåíòð, Ãàãàðiíà
(“Ìðiÿ”), 4/5, 43 êâ.ì, íåêóòîâà,
êiìíàòè ïðîõiäíi, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
557 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
(“Ìðiÿ”),
4/5,
43/26/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
658 000 ãðí. Öåíòð, Êàì’ÿíåöüêà
âóë., 6/16, 54/28/10, áóäèíîê â
öåíòði ìiñòà, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
679 200 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 45
êâ.ì, 2/5 , êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
íîâà êîëîíêà, íîâi òðóáè, ì/ï âiêíà,
áðîíüîâàíi
äâåði.
Òåë.0-68-124-47-75.

780 000 ãðí. Öåíòð,
Ïåäàãîãi÷íà àêàäåìiÿ,
3/16, 73/-/16, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
215
000
ãðí.
Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ, 7/10, 74
êâ.ì, iíä/î, Ðàóø, 0% êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.

Äîïîìîæåìî øâèäêî
ïðîäàòè Âàøó êâàðòèðó.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.

Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë
333 500 ãðí. 2ê.,
ìîæëèâà äîáóäîâà,
æèòëîâèé ñòàí, âîäà â
êâàðòèði, äî çóïèíêè
1 õâ, òîðã.
Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.
510 300 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
öåãëà, “õ/ð”, 4/5, 42 êâ.ì,
íåêóòîâà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ì/ï
âiêíà.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Çàãîòçåðíî
430 000 ãðí. Öåãëÿíèé áóäèíîê,
50 êâ.ì, ðîçäiëüíi êiìíàòè, íåêóòîâà.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-606-04-33.

Ðàêîâå
620 000 ãðí. Ðàêîâå,
Ìàéáîðñüêîãî âóë., 3/5,
45/25/6,5, ðåìîíò,
ìåáëi, êiìíàòè îêðåìi.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

540 000 ãðí. Äóáêè,
60 êâ.ì, êàïðåìîíò,
6 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
560 000 ãðí. 45,5 êâ.ì, 4/5,
öåãëà.
Íå
ïîñåðåäíèê.Òåë.0-63-659-62-58.
560 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà (ïîëiêëiíiêà), 4/5,
46/26/6, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

588 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, âóë.Òåðíîïiëüñüêà, ïàíåëü, í/ï,
48 êâ.ì, íåêóòîâà,
æèòëîâèé ñòàí, ì/ï
âiêíà. Áåç êîìiñi¿.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
804 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 9/10,
64/32/10,
çäàíà
íîâîáóäîâà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
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

924 000 ãðí. Ðàêîâå,
Äîâæåíêà (ÀÒÁ), 4/10,
78/-/12, íåñòàðèé
áóäèíîê, êàïðåìîíò.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

392 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi,
Òåðìîïëàñòàâòîìàò,
1/1, 37/-/9, æèòëîâèé
ñòàí, º ñàðàé, ïîãðiá.
Ìîæëèâà äîáóäîâà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå

710 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Îëiìïiéñüêà, 6/9, 50 êâ.ì, áóäèíîê
ðîçòàøîâàíèé â öåíòði Ãðå÷àí,
íåêóòîâà, ìåáëi â êiìíàòàõ òà íà
êóõíi. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
712 000 ãðí. Ãðå÷àíè, öåãëà, 50
êâ.ì, 5-é ïîâåðõ, “÷åøêà”, õîðîøèé
ðåìîíò,
ñó÷àñíå
îáëèöþâàííÿ,
ìåáëi.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
738 500 ãðí. Îëiìïiéñüêà âóë., 50
êâ.ì,
öåãëà,
ºâðîðåìîíò,
íå
ïîñåðåäíèê, ïðîäàæ ó çâ’ÿçêó ç
ïåðå¿çäîì. Òåðìiíîâî. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-93-844-52-87.
759
480
ãðí.
Iíä/î,
63,29/30,45/13,41,
10/10,
âíóòðiøíi ðîáîòè, çäà÷à - IV êâàðòàë
2021 ð. Òåë.0-97-101-10-03.

460 000 ãðí. Äóáîâå, Âàòóòiíà
âóë.,
îáëàñíà
ëiêàðíÿ,
2/2,
64/45/7, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí,
òîðã.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
470 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë., 2/2,
64/35/8, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
476 000 ãðí. Äóáîâå, I.Ôðàíêà,
1/2, 40 êâ.ì, êiìíàòè ïðîõiäíi,
æèòëîâèé ñòàí, ì/ï âiêíà, iíä/î.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
552 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë., 2/2,
64/32/8.
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.
684 000 ãðí. Äóáîâå, Ãàñòåëëî,
2/5, 56 êâ.ì, “÷åøêà”, æèòëîâèé
ñòàí, íåêóòîâà. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.

ÏiâäåííîÇàõiä
513 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 1/5,
43 êâ.ì, “õðóùîâêà”, êiìíàòè
ñóìiæíi. Ìîæíà ïiä îôiñ, êàáiíåò.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
520 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà (ÕÍÓ),
2/5, 42/25/6, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
532 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä
(Ëüâiâñüêå øîñå), öåãëà, “õ/ð”, 46
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåêóòîâà.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
470 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Åëåêòðîíiêà
(Çàði÷àíñüêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
480 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
4/5, 45/27/6,5. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
488
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà
(“Òàâðiÿ”),
4/5,
48/27/6, êiìíàòè îêðåìi, æèòëîâèé
ñòàí. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
600 000 ãðí. Âèñòàâêà, 2/10, 60
êâ.ì,
í/á
çäàíà,
çàñåëåíà.
Òåë.098-155-61-65. ÀÍ “Àñïåêò”.

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

1 690 000 ãðí. Öåíòð,
Ñòàðîìiñüêà (Ïðèìàêîâà), 2/10, 104/-/15,
ãîòîâèé áóäèíîê, êðàùà
êîìïàíiÿ, âiäìiííå
ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
2 100 000 ãðí. Öåíòð,
âóë.Ïðîñêóðiâñüêà,
öåãëà, 9/9, 144 êâ.ì,
òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-97-255-30-20,
0-63-629-40-39.

Çàãîòçåðíî
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”.

Ðàêîâå
785 000 ãðí. Òðóäîâà,5,
“Çåëåíèé êâàðòàë”, 73
êâ.ì, 9/10, íîâîáóäîâà,
âiä çàáóäîâíèêà. Òîðã.
Òåë.0-67-381-84-22.
837 000 ãðí. Âèñòàâêà, í/á
çäàíà,
iíä/î,
10/10,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
Ðàóø.
Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
837
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, í/á,
iíä/î, çäàíèé, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
905 600 ãðí. Âèñòàâêà, 7/10, 72
êâ.ì, (Åëåêòðîíiêà), í/á, áóäèíîê
ãîòóºòüñÿ
äî
çäà÷i.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
958 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîñïåêò
Ìèðó
,
6/9,
66/40/12.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
1 061 250 ãðí. Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1/10,
69 êâ.ì, óñi ÷èñòîâi ðîáîòè âèêîíàíi,
çäàíèé áóäèíîê, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà,
ñòåëi òà ñòiíè âèðiâíÿíi,
ñ/â îêðåìî, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò.
Òåë.068-885-61-66.
Ïåðñïåêòèâà.

Îçåðíà
572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
742 000 ãðí. Îçåðíà, 8/10,
64/35/14.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
830 000 ãðí. Ñi÷îâèõ ñòðiëüöiâ
âóë.4,
60,6/33,4/-,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
íåêóòîâà.
Òåë.0-67-877-92-52.

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.

706 250 ãðí. Ðàêîâå, Äîâæåíêà
(ÀÒÁ), 1/10, 69 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí, íåêóòîâà. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
830 000 ãðí. Ðàêîâå, 78 êâ.ì,
öåãëà, ïàðêåò, ðîçäiëüíi êiìíàòè,
òîðã. Òåë.0-98-334-29-39.

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

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

1 400 000 ãðí. Îçåðíà,
Ëiñîâîãðèíiâåöüêà, 2/10,
75/-/20, ºâðîðåìîíò,
íåêóòîâà, ìåáëi, ÷óäîâå
ïëàíóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

670 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 51,3
êâ.ì, 3/5, öåãëà, ïiñëÿ ðåìîíòó.
Òåë.0-67-261-78-00.

3-êiì. ïðîäàì
Öåíòð
616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
860 000 ãðí. Öåíòð, áiëÿ òåàòðó
iì.Ñòàðèöüêîãî, öåãëà, 56 êâ.ì,
òðåòié ïîâåðõ, íå ïîñåðåäíèê. Òîðã.
Òåë.0-97-604-86-65.
940 000 ãðí. Öåíòð, öåãëà, í/á,
ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, iíä/î, âäàëå
ïëàíóâàííÿ. Òåë.098-446-26-28. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
1 400 000 ãðí. Öåíòð, 3/9, 74
êâ.ì, íåêóòîâà, 3 ëîäæi¿, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, iíä/î, ïiäiãðiâ
ïiäëîãè, êîíäèöiîíåð, 4 øàôè-êóïå,
ìåáëüîâàíà, çàëèøàþòüñÿ âñi ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-393-94-06.

Ïiâäåííî-Çàõiä
700 000 ãðí. Ëüâiâñüêå
øîñå,
ïîòåíöiéíîìó
âëàñíèêó, 8/9, ïàíåëü, 60 êâ.ì, ìåáëi,
òåõíiêà, ñòàí æèòëîâèé, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-265-43-37.

ÂËÀÑÍÈÊ

960 000 ãðí. Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêà, 1/5,
62/-/8, ãàðíèé ñòàí,
ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 015 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ìîëîäiæíà âóë., 2/5, 64/40/8, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, ïîðÿä çóïèíêè, ìàãàçèíè,
øêîëà
òà
äèòÿ÷èé
ñàäîê.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ãðå÷àíè áëèæíi
945 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
×êàëîâà, çóï."Îëiìïiéñüêà", 74/45/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

1 000 000 ãðí.
Êóð÷àòîâà,4/2,
3-êiìíàòíà, ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà, 6/9,
ïîáóòîâà òåõíiêà.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-466-17-26.

Âèñòàâêà

2-, 3-, 4-Ê²ÌÍ., ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ
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952 000 ãðí. Öåíòð,
îâî÷åâèé ðèíîê, 3/9,
70/-/8, êàïðåìîíò,
âiäìiííå ìiñöå.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
980 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ìàçóðà âóë., 4/10,
88/50/14, êðàùà
êîìïàíiÿ, ÷èñòîâi
ðîáîòè, ñòÿæêà, áàòàðå¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 040 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ùåðáàêîâà, 4/10, 88 êâ.ì, íîâèé
áóäèíîê, iíä/î, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ
(÷èñòîâi ðîáîòè). “Ìiñüêå ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
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
780 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèpíîãî,
73 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
1 100 000 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.0-97-780-32-53.

4-êiìíàòíi
ïðîäàì
Ðàêîâå

736 000 ãðí. 3/5,
ñàíòåõíiêà íîâà,
ãàçîâà êîëîíêà.
Òåë.0-67-171-95-60.

Äóáîâå
812
000
ãðí.
Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà, 4ê., 2/5, 60/-/6,
êàïðåìîíò.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

550
000 ãðí. Âiä ïàðêó
iì.I.Ôðàíêà 400 ì, º ìîæëèâiñòü
äîáóäîâè
2-ãî
ïîâåðõó.
Òåë.0-97-314-03-14.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.

Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë
405 000 ãðí.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, 4ê.,
53 êâ.ì, á/ð, ã/ê,
÷àñòèíà áóäèíêó ïiä
ðåìîíò ÷è çàáóäîâó,
ïiä’¿çä àñôàëüòîâàíèé,
äî çóïèíêè, ìàãàçèíó
2 õâ.
Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.

Çàãîòçåðíî
2 100 000 ãðí.
Çàãîòçåðíî, ñòàðèé
àåðîäðîì, 240 êâ.ì,
ñó÷àñíèé æèòëîâèé
áóäèíîê, 5 ñîòîê.
Òåðìiíîâèé ïðîäàæ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ðàêîâå
Áóäèíîê â äóæå ãàðíîìó,
çðó÷íîìó ìiñöi, äîáðîòíèé, º
âàðiàíòè ïåðåïëàíóâàííÿ. Ïîòðiáíî
ðîáèòè ðåìîíò ïiä âëàñíèêà,
ïîêëåºíi
øïàëåðè.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.

Äóáîâå
850 000 ãðí. Äóáîâå, I.Ôðàíêà,
48 êâ.ì, iíä/î, 3ê., 3 ñîòêè,
ïëîäîíîñíi äåðåâà, ñàíâóçîë òà
êóõíÿ â áóäèíêó, º ïiäâàë.
Òåë.097-875-13-12. Ðiåëòîð Îëåêñié.

912 000 ãðí. Äóáîâå, ïðî¿çä 3-é
Óêðà¿íñüêèé, 1/2, âóë.Çàÿðíà, 102
êâ.ì, 6 ñîòîê, 6 õâ âiä çóïèíêè
ìàðøðóòêè ¹30, öåãëà, áëîêè,
ïëèòè, ãàç, ñâiòëî, âîäà, óòåïëåíèé,
áåç ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.067-264-98-58.

1 040 000 ãðí. Äóáîâå,
ì-í “Õëiáîñîë”,
80/-/14, ãàðíèé ñòàí,
ãàðàæ, ïðèáóäèíêîâi
ïðèìiùåííÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 5 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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I.Ôðàíêà
33,5/-/7.
Ïåðñïåêòèâà.

(êîìåíäàòóðà),
Òåë.068-885-61-66.

Äóáîâå-2
Áóäèíîê
ïðèäàòíèé
äëÿ
ïðîæèâàííÿ, âñi êîìóíiêàöi¿ â
áóäèíêó, ðiâíèíà, îáæèòèé ìàñèâ,
ðåìîíò,
“êîñìåòèêà”.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.

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.

Ãðå÷àíè áëèæíi
400 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, Âîêçàëüíà,
2 êiìíàòè, º ñàðàé,
ïîãðiá, âiäìiííå ìiñöå.
Ìîæëèâà äîáóäîâà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè
äàëüíi
280 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
âóë.Ôiëiïîâà,
íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
6
ñîòîê,
ïiä
áóäiâíèöòâî,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
583 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
Âîëî÷èñüêà âóë., 60 êâ.ì, á/ð, ã/ê,
7 ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, ìiñüêà âîäà â
áóäèíêó,
3
êiìíàòè.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Âèñòàâêà
452 800 ãðí. Âèñòàâêà, 38 êâ.ì,
êîòåë, æèòëîâèé ñòàí, 2,5 ñîò. çåìëi,
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

2 275 000 ãðí. Êîòåäæ,
90% ðåìîíòó, ãàðàæ,
2 ñîòêè çåìëi, 3 ñ/â,
òåïëà ïiäëîãà, 2%
ïåðåîôîðìëåííÿ.
Òåë.097-350-44-54.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.

Ëåçíåâå
950
000
ãðí.
Ëåçíåâå,
âóë.Ñòåëüìàõà,107, 2-ïîâåðõîâèé,
180 êâ.ì, ñâiòëî ââåäåíå â
åêñïëóàòàöiþ, 10 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-67-153-50-80.

1 400 000 ãðí. Ëåçíåâå,
Ìîëäàâñüêà, 180 êâ.ì,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí,
11 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
2 736 000 ãðí. Ð-í “ßíà”,
3-ïîâåðõîâèé, æèòëîâèõ êiìíàò 6, íà

êîæíîìó ïîâåðñi ñ/â, äî êîæíîãî
ïîâåðõó
îêðåìèé
âõiä.
Òåë.0-68-231-10-51.
3 518 500 ãðí. Ëåçíåâå, ð-í
“ßíà”, 3-ïîâåðõîâèé, æèëèé, 90%
ãîòîâíîñòi, âñi çðó÷íîñòi, 10 ñîò.,
òîðã ìîæëèâèé. Òåë.0-68-231-10-51.

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, ìåáëi,
òåõíiêà, 260 ãðí./äîáà.
Òåë.0-67-164-76-21.

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
3 êiìíàòè, äëÿ ìîëîäèõ ïàð,
3.000 ãðí./ìiñÿöü (ïî 1.500 ãðí. ç
ëþäèíè), áåç îïëàòè çà êîìóíàëüíi
ïîñëóãè. Òåë.0-68-205-69-11.
Àãîðà, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-68-882-80-46.
Àòðióì,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-314-03-14.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
÷îëîâiêà, õëîïöÿ, ïiäñåëåííÿ, 1.400
ãðí.
Òåë.:0-95-029-75-07,
0-96-487-92-72.
Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà,
ìåáëüîâàíà,
õîëîäèëüíèê,
ïiäñåëåííÿ,
1.200
ãðí.
Òåë.0-97-698-35-13.
Âèñòàâêà, äëÿ äiâ÷èíè, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, áåç
êîìóíàëüíèõ,
1.800
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, òåïëó
êiìíàòó, îäíié äiâ÷èíi àáî æiíöi,
ñiì’¿ áåç äiòåé, âñi çðó÷íîñòi.
Òåë.0-98-810-49-55.
Âèñòàâêà, ð-í “Òåìïó”, äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ.Òåë.0-68-042-84-19.
Âèñòàâêà, ó 2-êiìíàòíié êâàðòèði,
÷îëîâiêîâi, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, áåç
ãîñïîäàðÿ, 2.200 ãðí., áåç ê/ï.
Òåë.0-95-583-99-25.
Âiçüìó íà êâàðòèðó â îêðåìó
êiìíàòó
1-2
äiâ÷èíè.
Òåë.0-96-507-91-73.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò
àáî îäíó æiíêó, ÿêà ïðàöþº, ð-í
Áàêàëiÿ. Òåë.0-98-201-56-32.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷àò, ð-í
Îçåðíà. Òåë.0-96-910-44-72.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷èíó àáî
æiíêó, ïiäñåëåííÿ â 1-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-96-185-83-66.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷èíó àáî
õëîïöÿ,
ç
ãîñïîäàðêîþ.
Òåë.0-67-866-40-48.
Âiçüìó íà êâàðòèðó æiíêó.
Òåë.0-98-788-24-11.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó àáî äâi
äiâ÷èíè. Òåë.0-67-945-15-20.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöiâ.
Òåë.0-96-166-28-61.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ
(ïîëiêëiíiêà
ÌÂÑ).
Òåë.0-67-751-84-53.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-96-206-41-36.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-96-448-18-70.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó
àáî
æiíêó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè áë., âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó. Òåë.0-98-066-89-10.
Ãðå÷àíè, ó ãóðòîæèòêó, iíòåðíåò.
1.000
ãðí.
Òåë.063-570-48-47.
ïîñåðåäíèê.
Äâîì äiâ÷àòàì, íà ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-97-476-87-51.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-98-800-62-09.
Äóáîâå-2, äëÿ õëîïöiâ, êiìíàòà â
áóäèíêó,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.

Äóáîâå, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
àáî äâîõ äiâ÷àò. Òåë.0-67-251-30-87.
Äóáîâå,
âóë.Ãîãîëÿ,58/3,
“âðåì’ÿíêà”,
êiìíàòà,
êóõíÿ,
çðó÷íîñòi,
áåç
äiòåé.
Òåë.:0-98-560-23-20, 0-68-681-80-15.

Çàãîòçåðíî, 1-é ïîâåðõ,
17 êâ.ì, 1.500 ãðí. +
êîìóíàëüíi ïîñëóãè.
Òåë.0-67-350-37-76.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ñàíâóçîë íà 2
ñiì’¿, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.000 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.096-590-17-24. Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Çàði÷àíñüêà âóë., çäàì êiìíàòó
äëÿ
äâîõ
õëîïöiâ.
Òåë.0-97-556-14-16.
Çàði÷àíñüêà, âiçüìó õëîïöÿ íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-253-00-88.
Çàði÷àíñüêà,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-721-28-20.
Ëüâiâñüêå øîñå, ó ãóðòîæèòêó,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê. Äëÿ ñiì’¿, áåç
äiòåé. Òåë.0-98-320-24-97.
Ëüâiâñüêå
øîñå,29,
îêðåìà
êiìíàòè.
Òåë.:0-97-859-04-10,
0-97-860-76-06.
Ìèðó
ïðîñïåêò, âiçüìó íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-97-747-27-68.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
õëîïöÿì.
Òåë.0-68-336-69-74.
Ìiñüêà ëiêàðíÿ, äiâ÷àòàì, âñi
çðó÷íîñòi,
ïiäñåëåííÿ,
áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-63-384-01-74.
Îçåðíà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷àò. Òåë.0-97-316-70-99.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äâîõ
õëîïöiâ.
Òåë.:0-67-499-79-13, 0-98-641-18-69.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êiìíàòà
ó
ãóðòîæèòêó. Òåë.0-67-700-35-44.
Ïiâäåííî-Çàõiäíèé ð-í, êiìíàòà
ó “âðåì’ÿíöi”. Òåë.0-67-900-08-36.
Ð-í òàíêà, “âðåì`ÿíêà”, äëÿ 2-õ
õëîïöiâ,
ñòóäåíòiâ,
º
óìîâè.
Òåë.0-97-321-03-23.
Ðàêîâå
áëèæíº,
çóï."Ãàëü÷åâñüêîãî" (Ãàéäàðà), äëÿ
äiâ÷èíè. Òåë.0-96-516-11-23.
Ðàêîâå, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-97-341-52-31.
Ðóæè÷íà, çäàì êiìíàòó â
ïðèâàòíîìó
áóäèíêó.
Òåë.0-68-284-88-06.
Õëîïåöü íà ïiäñåëåííÿ, áåç
ãîñïîäàðêè, ìåáëi, ïðàëüíà ìàøèíà,
ð-í çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó, 2.000 ãðí.
+ãàç,
ñâiòëî
ïî
ëi÷èëüíèêó.
Òåë.0-67-200-42-04.
Öåíòð, êiìíàòà â êâàðòèði äëÿ
îäíiº¿ äiâ÷èíè àáî æiíêè, áàæàíî
ñëóæáîâöþ. Òåë.0-67-251-40-08.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-740-78-61.
Öóêðîâèé çàâîä, êiìíàòà ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó äëÿ õëîïöÿ àáî
÷îëîâiêà. Òåë.0-98-315-94-40.

1-êiìíàòíi
Àãîðà, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-68-882-80-46.
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ “Ëèáiäü Ïëàçè”, â ãàðíîìó
ñòàíi, òåõíiêà. Òåë.0-93-883-33-89.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ïîðÿä
çóïèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
3-é
ïîâåðõ,
“êîñìåòèêà”, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, 3.500 ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà,
êàïðåìîíò,
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3.300
ãðí. Òåë.0-67-395-79-49.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
áåç êîìóíàëüíèõ, 3.000 ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
(Íàñîëîäà),
4/5,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 3.500 ãðí. +
ê/ï. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.:067-758-39-92,
77-72-80. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, 1ê., ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47.
ïîñåðåäíèê.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, öåãëà, í/á, 50 êâ.ì,
iíä/î, ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
5.900 ãðí./ìiñ. Òåë.098-446-26-28.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
1ê.,
òåõíiêà,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Çàòèøíà,
º
âñÿ
òåõíiêà.
Òåë.0-97-314-03-14.
Êàïðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ëi÷èëüíèêè, 3.500
ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.

Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà,
3.300 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Ëüâiâñüêå øîñå, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëüîâàíà, 3.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Ìåáëi, æèòëîâèé ñòàí, ëi÷èëüíèêè, 2.500 ãðí. Òåë.0-96-939-09-77.
Ìèðó ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.063-570-48-47.
ïîñåðåäíèê.
Íîâîáóäîâà, º âñå íåîáõiäíå,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, iíòåðíåò,
4-é ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðìií,
4.600
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Îçåðíà
(“Àãîðà”),
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíä/î,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, 1ê., ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47.
ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, 7/10, 50 êâ.ì, í/á,
iíä/î,
êàïiòàëüíèé
ðåìîíò,
ìåáëüîâàíà, 4.500 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Îçåðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.096-590-17-24. ÀÍ “Ìiñüêå
Àãåíòñòâî íåðóõîìîñòi”, Ñâiòëàíà.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Ð-í iíôåêöiéíî¿ ëiêàðíi, 3.000
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-68-215-29-52.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, ðåìîíò, òåõíiêà, ìåáëi,
ñiìåéíèì,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-988-20-20.
Öåíòð, ãàðíèé ðåìîíò, òåõíiêà,
âñå
â
ïiøié
äîñòóïíîñòi.
Òåë.0-68-949-65-77.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Àãîðà, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-68-882-80-46.
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ çóïèíêè, º âñå íåîáõiäíå,
3.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.000 ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Â öåíòði, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ãàðíèé ñòàí,
4.200 ãðí. Òåë.0-68-884-90-43.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.500 ãðí. +
ê/ï.
“Ìiñüêå
ÀÍ”.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
íîâîáóäîâà,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 6.000
ãðí. Ïîñåðåäíèêàìè íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-687-86-07.

Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó
(êîñòüîë), 4/9, 50/30/8, êiìíàòà â
êâàðòèði, äëÿ äiâ÷èíè. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Ãðå÷àíè, º ìåáëi, ãàðíèé æ/ñ,
õîëîäèëüíèê,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
“êîñìåòèêà”,
ìåáëi,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.

Çàði÷àíñüêà,18/1,
áiëÿ øêîëè ¹22, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-392-97-85.
Ìèðó ïðîñïåêò, ìåáëi, òåõíiêà,
ãàðíèé ñòàí. Òåë.063-570-48-47.
ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, çóï."Äàíà", íîâîáóäîâà,
ðåìîíò, ëi÷èëüíèêè, 3-é ïîâåðõ,
5.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Îçåðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí, óñi ìåáëi, 2.500 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 3.500
ãðí. + ê/ï. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ó ãàðíîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå,
âóë.×îðíîâîëà,
õîëîäèëüíèê,
ìåáëi,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Ðàêîâå, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.000 ãðí. + ê/ï,
“Ìiñüêå ÀÍ”. Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð Ñâiòëàíà.
Ðàêîâå, ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð, 2ê., ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, âóë.Øåâ÷åíêà, ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
4.500 ãðí. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-606-04-33.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.:067-758-39-92, 77-72-80. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.

Öåíòð, ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-203-20-57.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
3ê., Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Àãîðà, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-68-882-80-46.
Âèñòàâêà, 3-êiìíàòíó êâàðòèðó,
ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-748-56-00.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè,
3-êiìíàòíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà,
óòåïëåíà. Òåë.0-97-924-05-57.
Ãðå÷àíè,
3-êiìíàòíà,
ìåáëüîâàíà, òåõíiêà, ºâðîìîíò. Äëÿ
ïîðÿäíî¿ ñiì’¿, 7.000 ãðí. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-96-466-17-26.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð
(“Ëèáiäü
Ïëàçà”),
3-êiìíàòíà
êâàðòèðà.
Òåë.0-93-883-33-89.

Öåíòð, öåãëà,
3-êiìíàòíà, 9/9,
144 êâ.ì, òåõíiêà,
÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.:0-97-255-30-20,
0-63-62940-39.

Áóäèíêè
“Âðåì’ÿíêà”, âñi çðó÷íîñòi,
ïîñòiéíî
ãàðÿ÷à
âîäà.
Òåë.0-68-589-96-99.
Áåç ºâðîðåìîíòó, àëå çi âñiìà
çðó÷íîñòÿìè, ñ/â, âàííà, áîéëåð,
îêðåìèé áóäèíîê, äâið, æèòëîâèé
ñòàí. Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
iíòåðíåò.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Äóáîâå,
çäàì
“âðåì’ÿíêó”.
Òåë.0-98-643-50-53.
Äóáîâå,
ïðî¿çä
3-é
Óêðà¿íñüêèé,1/2, 102 êâ.ì, 3
êiìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ñ/â, ëîäæiÿ,
áàëêîí, 6 ñîòîê, 6 õâ âiä çóïèíêè
ìàðøðóòêè ¹3, ãàç, ñâiòëî, âîäà,
óòåïëåíèé,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-264-98-58.
Êè¿âñüêà,
óñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Êíèæêiâöi, äëÿ ñiì’¿ ç äiòüìè,
ìåáëi, íåäîðîãî, áåç ãîñïîäàðiâ,
âîäà, ãàç, ñâiòëî º, òóàëåò íà âóëèöi.
Òåë.0-98-896-27-72.
Îáëàñíà ëiêàðíÿ, óñi çðó÷íîñòi.
Òåë.063-570-48-47. ïîñåðåäíèê.
Ð-í
âóë.Êóïðiíà (óíiâåðìàã),
“âðåì’ÿíêà”, ìåáëüîâàíà, òåïëà,
õîëîäèëüíèê,
ïîðÿäíié
ñiì’¿.
Òåë.0-96-811-90-65.
Ðàêîâå áëèæíº, “âðåì’ÿíêà”,
äëÿ äâîõ ëþäåé, çðó÷íîñòi íà
âóëèöi. Òåë.0-97-314-84-29.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà” äëÿ ñiì`¿, º ãàç, âîäà,
ìåáëi. Òåë.0-97-198-10-97.
Öåíòð, 2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê ïiä
êîìåðöiþ, 270 êâ.ì, 8 êiìíàò, ãàðàæ,
ïàðêîâêà,
4
ñîòêè.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Çíiìó

Êiìíàòè
Äëÿ ñåáå, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.

1-êiìíàòíi

Áóäèíêè

Êóïëþ

Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
ïîðÿäíà
ñiì’ÿ
îðåíäóº
íà
äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
÷àñòèíó
áóäèíêó,
êiìíàòó
ó
ãóðòîæèòêó, ðàéîíè ðîçãëÿäàºì,
ìîæëèâî
áåç
ìåáëiâ.
Òåë.0-96-626-39-41.
Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ð-í,
íà òðèâàëèé òåðìií, äëÿ ñåáå,
ïîðÿäíiñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó
ãàðàíòóþ.
Ïîñåðåäíèêàì
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-96-260-02-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî
2-êiìíàòíó.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-031-46-02.

Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
áóäèíîê â ìåæàõ ìiñòà ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ïðîáëåìíèé.
Òåë.0-67-261-78-00.
Ðóæè÷íà, áóäèíîê äëÿ ñiì`¿. Çà
ïîìiðíó öiíó. Òåë.0-98-360-82-37.

“Âîëãiâñüêèé”,
ìåòàëåâèé,
ðîçáiðíèé. Òåë.0-67-763-96-67.
Ìiñöå
ïiä
ãàðàæ.
Òåë.0-67-261-78-00.

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

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ

Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ,
íà òðèâàëèé òåðìií, íå ïåðåñåëåíöi.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Ðàêîâå, â ð-íi áóäü-ÿêîãî
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà, áàæàíî çi
çðó÷íîñòÿìè,
äî
3.000
ãðí.
Òåë.0-98-224-94-94.

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Äëÿ
ñiì’¿,
ïðàöþºìî,
íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.

Êóïëþ

Êiìíàòè
Äëÿ ñiì’¿, çà ãîòiâêó, áàæàíî ó
ãóðòîæèòêó. Òåë.068-575-30-31.
Ó
ãóðòîæèòêó,
ìîæëèâî
ïðîáëåìíó. Òåë.0-67-261-78-00.

1-êiìíàòíi
Àáî
2-êiìíàòíó,
ðîçãëÿíó
âàðiàíòè: Öåíòð, Ãðå÷àíè áëèæíi,
Âèñòàâêà,
Çàãîòçåðíî.
Òåë.0-96-626-39-41.

Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó,
ðàéîíè òà ïîâåðõè
ðîçãëÿäàþ.
Òåë.068-575-30-31.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ïðîáëåìíó. Òåë.0-67-261-78-00.
Òåðìiíîâèé
âèêóï
2-,
1-êiìíàòíèõ,
ïðîáëåìíèõ,
êðåäèòíèõ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
2-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ïðîáëåìíó. Òåë.0-67-261-78-00.
Òåðìiíîâèé
âèêóï 2- àáî
3-êiìíàòíèõ êâàðòèð, ïðîáëåìíèõ,
êðåäèòíèõ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

3-êiìíàòíi
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
3-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ïðîáëåìíó. Òåë.0-67-261-78-00.

Îáìií

Êâàðòèðà íà
êâàðòèðó
2(Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, 2/5)
=
1(Õìåëüíèöüêèé)+Ä.
Òåë.0-68-336-69-74.
2(Êàì’ÿíåöüêà, 2/5 , êîñìåòèêà)
= 1(â òîìó æ ðàéîíi, íå âèùå 3-ãî
ïîâåðõó) + Ä. Òåë.0-68-124-47-75.

Ïðîäàì
9 990 ãðí. Ìåòàëåâèé, áåç ìiñöÿ,
ðîçiáðàíèé,
âiäìiííèé
ñòàí.
Äîïîìîæó
ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-67-923-36-93.
27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè,
òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-67-381-11-31.
55 000 ãðí. Äiëÿíêà ïiä ãàðàæ,
ìàñèâ “Ìèð”, ïåðøà ëiíiÿ, 21 êâ.ì.
Òåë.0-67-261-78-00.
60 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ìàñèâ “Òåìï”, ïðèâàòèçîâàíèé, ç
äîêóìåíòàìè
íà
äiëÿíêó.
Òåë.0-97-820-18-16.
85 000 ãðí. Ãàãàðiíà ïðîâ.,12,
ãàðàæíèé ìàñèâ “Öåíòðàëüíèé”,
áëîê 10, áîêñ 33, êàïiòàëüíèé, 18
êâ.ì. Òåë.0-97-867-15-71.

108 000 ãðí. “Åíåðãiÿ”
(êîîïåðàòèâ), 17,5 êâ.ì,
âèñîòà ñòåëi 2,90 ì,
îãëÿäîâà ÿìà, ñóõèé
ïiäâàë, çðó÷íèé çà¿çä,
îõîðîíà, â íàÿâíîñòi âñi
äîêóìåíòè.
Òåë.0-67-700-96-68.
120 000 ãðí. Ðàñêîâî¿,4/À,
ìàñèâ “Äóáðîâà”, ãàðàæ 20,4 êâ.ì, º
ïiäâàë, êàäàñòðîâèé íîìåð íà
çåìëþ. Òåë.0-67-384-42-37.
140
000
ãðí.
Àãðîâèê
(êîîïåðàòèâ), ïðîñïåêò Ìèðó,41/1.
Òåë.0-97-643-72-82.
150 000 ãðí. Áàíäåðè âóë., ìàñèâ
“Ìèð”, ïåðøà ëiíiÿ, 39 êâ.ì,
êàïiòàëüíèé,
ìîæëèâî,
ïiä
êîìåðöiþ,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-67-372-33-96.
154 000 ãðí. Òàíê, öåãëÿíèé
ãàðàæ, ç ÿìîþ òà ïiäâàëîì.
Òåë.0-97-604-86-65.
245 000 ãðí. Öåíòð, Ïðèáóçüêà
(àêàäåìiÿ), àêàäåììiñòå÷êî, 40 êâ.ì,
2-ïîâåðõîâèé, çåìëÿ ó âëàñíîñòi.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
322
000
ãðí.
Íîâàòîð
(êîîïåðàòèâ), äâà ñóìiæíi ãàðàæi,
ïðèâàòèçîâàíi, öiëîäîáîâà îõîðîíà,
ïiä
ìàéñòåðíþ,
ñêëàäè.
Òåë.0-97-226-99-88.
Ìèð (êîîïåðàòèâ), áëîê À, áîêñ
17, ïëîùà ãàðàæà 19 êâ.ì, çåìåëüíà
äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì
Ùåäðiíà âóë., ãàðàæíèé ìàñèâ
“Âåòåðàí”, ãàðàæ íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-97-760-32-77.

Çíiìó
Îçåðíà,
çíiìó
Òåë.0-98-037-58-72.

ãàðàæ.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

182 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, ìàñèâ
“Âèøíåâèé ñàä”, âóë. Ëiñîâà, 10
ñîòîê, ñàä, ãîðîä, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
312 000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Êðèøòàëü”, 60 êâ.ì, êðèíèöÿ, 20
ñîòîê. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-687-86-07.
350 000 ãðí. Äðóæáà (ìàñèâ),
äà÷íèé áóäèíîê, 48 êâ.ì, âîäà,
åëåêòðèêà òà âîäîâiäâåäåííÿ ó
áóäèíêó, æèòëîâèé, 3 ê., 6 ñîò.
Òåë.097-405-29-24.
500 000 ãðí. Çà Êàòiîíîì, ÒÎÂ
“Êîîïåðàòîð”, áóäèíîê ç ãàðàæåì.
Òåë.0-98-812-98-86.

710 000 ãðí. Ëåçíåâå-2,
ïðîâ.Ëiñîâà ïîëÿíà,
6 ñîòîê, öåãëà, áóäèíîê
6õ8 ì, ïiäâåäåíèé ãàç,
ñâiòëî, êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.0-67-930-45-57.
730 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ó
öîêîëi ãàðàæ, óñi êîìóíiêàöi¿ â
áóäèíêó, êiíöåâà ìàðøðóòó ¹54.
Òåë.0-96-626-39-41, Âîëîäèìèð.
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÷à
öåãëÿíà,
êàïiòàëüíà,
2-ïîâåðõîâà, 80 êâ.ì, ãàðíèé
ðåìîíò, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãàç, ðiâíèé
çà¿çä,
462.000
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

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

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.
55 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ëiäiÿ”, 8 ñîòîê. Òåë.0-67-261-78-00.

110 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
8 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-98-829-58-11.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
120 000 ãðí. Çà ðàêîâñüêèì
êëàäîâèùåì, 12 ñîòîê (6+6),
÷îðíîçåì, ôðóêòîâi äåðåâà, º
ñàðàé÷èê. Òåë.0-97-314-16-01.
130 000 ãðí. Ìðiÿ (ìàñèâ), 9,6
ñîòîê, òîðã, àáî îáìií íà àâòî.
Òåë.0-97-924-87-51.
210 000 ãðí. Ëüâiñüêà òðàñà, 5 õâ
âiä
ç-äó
“Êàòiîí”,
7
ñîò.
Òåë.0-67-801-28-60.
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”.
350 000 ãðí. Áiëÿ ñ.Ãðóçåâèöÿ, äâi
äiëÿíêè ïëîùåþ 600 i 650 êâ.ì. Íà
ïåðøié äiëÿíöi º äâîïîâåðõîâèé
áóäèíîê, ñàðàé, ôðóêòîâèé ñàä,
ãðÿäêè, â áóäèíîê ïðîâåäåíî ãàç, º
ïëèòà, êîíâåêòîðè, äðîâ’ÿíà ãðóáêà
ç ïëèòîþ i äóõîâêîþ. Äðóãà äiëÿíêà
ôðóêòîâi
äåðåâà,
ãîðîä.
Òåë.0-96-709-44-11.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

41 000 ãðí. Iâàíêiâöi, íîâèé
ìàñèâ, 10 ñîòîê, ïîðÿä ñòàâ.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
67 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 16 ñîòîê,
º
ïiä¿çä,
ìåæóº
ç
ëiñîì.
Òåë.0-96-314-87-28.
70 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10
ñîò. ïiä çàáóäîâó, ïîðÿä ñòàâîê.
Òåë.0-98-577-31-04.

85 000 ãðí. Áiëÿ ñ.Òèðàíiâêà,
ìàñèâ “Ðàññâºò”, 12 ñîò., º ïiäâàë,
ìåòàëåâèé
âàãîí÷èê,
òîðã.
Òåë.0-67-311-79-19.
85 000 ãðí. Iâàíêiâöi, êîîïåðàòèâ
“Ïåäàãîã”,
10
ñîò.
Òåë.0-96-523-62-14.
90 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ìðiÿ”,
äiëÿíêà
6
ñîò.
Òåë.0-67-990-51-48.
120 000 ãðí. Äóáîâî, ð-í îçåðà,
çåìåëüíà
äiëÿíêà
4,2
ñîò.,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-96-568-65-56.
138 500 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 18
ñîò., º âñi äîêóìåíòè, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä, ôóíäàìåíò 6õ8. Àáî îáìií
íà àâòî. Òåë.0-96-621-10-07.
140 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 23 ñîò.
Òåë.0-98-870-81-67.
143 000 ãðí. Çàõiäíî-Îêðóæíà,
ð-í ãàçîâî¿ çàïðàâêè, 15 ñîò., º
ôóíäàìåíò
9õ12
ì.
Òåë.0-68-326-33-32.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò
6õ10.
Òåë.0-98-037-58-72.
165 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, 16 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.097-867-14-74.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
190 000 ãðí. Äóáîâå, 10 ñîò.,
êóòîâà, ñâiòëî. Òåë.0-96-533-12-19.

195 000 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.
220 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi
(Ñàäèáè), 14 ñîòîê, ïîðÿä ìiñüêi
êîìóíiêàöii¿, çàñåëåíà âóëèöÿ, ïîðÿä
øêîëà
òà
ñàäî÷îê.
Òåë.0-67-855-21-43.
224 000 ãðí. Äåéãåíà âóë., ç
âèãëÿäîì íà îçåðî, 7,5 ñîòîê, 0%
êîìiñi¿. Òåë.0-97-681-37-11.
252
000
ãðí.
Êíèæêiâöi,
âóë.Áàãàëiÿ,
12
ñîòîê.
Òåë.0-96-376-03-54.
260 000 ãðí. Äóáîâå, 6 ñîòîê ïiä
êîòåäæ,
ìiñüêà
ïðîïèñêà.
Òåë.0-98-675-80-67.
270 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í
“Âiê-Æàíà”, äiëÿíêà 6 ñîò., ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿, äîðîãà àñôàëüòîâàíà.
Òåë.0-97-405-29-24.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
290 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà (ìàñèâ),
6 ñîò., ðiâíà, âñi êîìóíiêàöi¿, 5 õâ âiä
ðå÷îâîãî ðèíêó. Òåë.0-97-197-22-49.
300 000 ãðí. Âàòóòiíà, 3 ñîò.,
àâàðiéíèé
áóäèíîê,
ñâiòëî,
êàíàëiçàöiÿ. Òåë.0-96-811-68-98.
308 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
âóë.Ùàñëèâà,
10
ñîòîê,
ïiä
áóäiâíèöòâî,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
325 000 ãðí. Áiëÿ ðåñòîðàíó
“Õóòið”, Ìàöüêîâåöüêà ñåëèùíà
ðàäà, 18,2 ñîò., ðiâíà, êîìóíiêàöi¿,
ñóñiäè
ïîáóäîâàíi,
òîðã.
Òåë.067-999-38-75.
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".

455 000 ãðí. Êàðïiâöi,
öåíòð, 56 ñîòîê, º
áóäèíîê, ãàç,
âîäîïðîâiä.
Òåë.0-98-685-96-91.
870
400
ãðí.
Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 20
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
5 400 ãðí./ñîòêà. Ðóæè÷íà,
Âiííèöüêà òðàñà, çåìëÿ ÎÑÃ, 2,9 ãà.
Ôàñàäíà
äiëÿíêà.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
28 000 ãðí./ñîòêà. Ëåçíåâå,
ìàñèâ “Íàäiÿ-3", 6 ñîòîê, ñàäîê,
àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ãàç, ñâiòëî.
Àáî
çäàì
â
îðåíäó.
Òåë.:0-68-874-90-99, 67-27-32.
Ãðå÷àíè, 10 ñîòîê, ðiâíà,
àñôàëüò,
ìàñèâ
æèòëîâèé,
êîìóíiêàöi¿ âçäîâæ äiëÿíêè, 212.800
ãðí. Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð
Ëàðèñà.
Äóáîâå, áàð “Àíäðié”, 6 ñîòîê,
ðiâíà, çóïèíêà, àñôàëüò, êîìóíiêàöi¿
âçäîâæ äiëÿíêè, 154.000 ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Ëåçíåâå, 6 ñîòîê, â öåíòði
ìàñèâó,
çóïèíêà
ìàðøðóòêè,
àñôàëüò, ðiâíà, ãàðíèé çà¿çä,
168.000 ãðí. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 ñîòîê, ðiâíà,
íîâèé ìàñèâ, êàäàñòðîâèé íîìåð:
6825083600:03:009:0182.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
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Çäàì, çíiìó,
êóïëþ
Òåðìiíîâèé
âèêóï
çåìëi,
íåïðèâàòèçîâàíî¿, ïðîáëåìíî¿, ç
êîìóíiêàöiÿìè, àáî ç êîðîáêîþ,
øâèäêèé
ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

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.
218
000
ãðí.
Ñòóô÷èíöi,
ìåäïóíêò, 2ê., 30 êâ.ì, ãëèíîáèòíèé,
25 ñîòîê, ðiâíà, àêò, ãàç, ñâiòëî.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
225
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 40 ñîòîê, ñàðàé,
ïîãðiá, êðèíèöÿ. Òåë.0-96-956-91-72.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé,
îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë,
ãàç, âîäà, 20 ñîòîê ãîðîäó.
Òåë.0-67-951-03-09.
450 000 ãðí. Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), ãëèíîáèòíèé, ãàç, ñâiòëî,
êðèíèöÿ, 48 ñîòîê, êàäàñòðîâèé
íîìåð,
áiëÿ
òðàñè.
Òåë.0-98-944-28-54.
455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç, 56 ñîòîê. Òåë.0-98-685-96-91.
460
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
öåãëÿíèé áóäèíîê i ñàðàé, ïîãðiá,
ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ, âîäîãií ïî
âóëèöi,
40
ñîòîê.
Òåë.0-68-029-10-79.
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.
620
000
ãðí.
Êàðïiâöi,
âóë.Êîìàðîâà, 100 êâ.ì, 40 ñîò., ãàç,
ñâiòëî, âîäà, ì/ï âiêíà, öåãëÿíi
ãîñïïðèáóäîâè, ÿêiñíà ìåòàëåâà
îãîðîæà, òîðã. Òåë.0-96-789-15-50.
688 000 ãðí. Êîïèñòèí, öåíòð, 45
ñîòîê, º ìiñöå ïiä çàáóäîâó, ãàç,
ãîñïáóäiâëi,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-68-113-58-70.
688
000
ãðí.
Îëåøèí,
âóë.Øêiëüíà,9, öåãëÿíèé, ãàç, âîäà â
áóäèíêó, ñåïòèê, êðèíèöÿ, ñàðàé, 19
ñîòîê,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-992-62-93.
1 026 000 ãðí. Äàâèäêiâöi, 206
êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, çåìëÿ, º
ñóñiäè, öåíòð ñåëà, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 750 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ÃÊ
“Êëåí”, 3-ïîâåðõîâèé + ïiäâàë, 460
êâ.ì, ãàç, ñâiòëî, âîäà, 10 ñîò.
Ìîæíà
ïiä
áiçíåñ.
Òåë.0-67-380-05-53.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì
áóäèíîê
ñ.Îëåøèí
(ðîçòàøîâàíèé
çi
ñòîðîíè
ìàñëîñèðáàçè), ãàç, ñâiòëî, âîäà â
äâîði,
çàòèøíèé
äâið.
Òåë.0-67-855-54-73.
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Êâàðòèðè
ïðîäàì

145
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
ïðîâ.Ñàêñàãàíñüêîãî,8, º âîäà, ãàç,
ñâiòëî,
ïiäâàë,
ãðÿäêà.
Òîðã.
Òåë.0-68-926-12-12.
170 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
êiìíàòà â ãóðòîæèòêó êîðèäîðíîãî
òèïó, 2-é ïîâåðõ, íåêóòîâà, 19 êâ.ì.
êàïðåìîíò.Òåë.0-68-515-24-18.
707 500 ãðí. Ãîðîäîê, 3-êiìíàòíà
êâàðòèðà, 3-é ïîâåðõ, 59 êâ.ì, êîòåë,
ëi÷èëüíèêè, êóòîâà, + 2-ïîâåðõîâà
äà÷à (2 êì âiä ì.Ãîðîäîê), 6 ñîòîê.
Êâàðòèðà ïðîäàºòüñÿ ðàçîì ç
äà÷åþ,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-98-309-18-29.
770 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
4-êiìíàòíà êâàðòèðà, ïàíåëü, 84
êâ.ì,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-055-30-13.

Áóäèíêè ïðîäàì

10 000 ãðí. Âiéòiâöi, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, áóäèíîê, ãàç òà âîäà ïîðÿä,
ãîðîä,
äiëÿíêà
20
ñîòîê.
Òåë.067-476-54-05.
40 000 ãðí. Âàðiâöi, Ãîðîäîöüêèé
ð-í, ãëèíîáèòíèé, 2 ñàðà¿, ïîãðiá,
ìîëîäèé ñàäîê, 33 ñîòêè, êðèíèöÿ
ïîðÿä. Òåë.0-97-340-73-97.
50
000
ãðí.
ßðîñëàâêà,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 35 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ïðèáóäîâè, ñàäîê,
ïðèâàòèçîâàíèé.
Òåë.0-68-039-08-69.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
65
000
ãðí.
ßðîñëàâêà,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 40
ñîòîê. Òåë.0-98-298-61-66.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé, ãàðàæ, ïîãðiá, êóõíÿ, òîðã.
Òåë.0-96-136-01-08.
80
000
ãðí.
Áóáíiâêà,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 35 êì âiä ìiñòà,
æèòëîâèé, ãàç, ïi÷íå îïàëåííÿ, ë/ê,
ñàðàé, äâà ïîãðåáè, êðèíèöÿ, 30
ñîò., ãàðíå ñïîëó÷åííÿ, ïîðÿä
ñòàâîê,
80.000
ãðí.
Òåë.0-96-172-68-95.

84 000 ãðí. Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í,
ãàçèôiêîâàíèé áóäèíîê,
çåìåëüíà äiëÿíêà 70 ñîò.
Òåë.0-97-709-57-89.
85 000 ãðí. Âèùi
Âîâêiâöi, Õìåëüíèöüêèé
ð-í, 17 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàéòåñÿ çà
òåëåôîíàìè:
0-96-823-48-27,
0-68-417-41-19,
Ñâiòëàíà,
0-97-266-50-50, Îëüãà.
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85
000
ãðí.
Îñòàïêiâöi,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, ãàðíå ìiñöå,
æèòëîâèé ñòàí, êàäàñòðîâèé íîìåð
òà
äîêóìåíòè
ãîòîâi.
Òåë.0-67-106-00-29.
95
000
ãðí.
Êàëüíà,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåãëà, 68 êâ.ì,
3-êiìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ïi÷íå
îïàëåííÿ, ïîðÿä ãàç, öåãëÿíi ñàðàé
òà
ïîãðiá,
59
ñîò.
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-96-234-67-84,
Ëàðèñà
Àíàòîëi¿âíà.
98 000 ãðí. Âåðáêà, Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé
îáêëàäåíèé öåãëîþ, 29 ñîòîê,
ïîðÿä
ëiñ,
òðàñà.
Òåë.0-96-287-08-25.
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.
100 000 ãðí. ßðîñëàâêà, áóäèíîê,
äiëÿíêà 52 ñîò., ãîñïïðèáóäîâè, ñàä,
ãîðîä,
ñâiòëî,
º
êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-990-95-18.
110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
112
000
ãðí.
Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 25
ñîòîê, õëiâ, ïîãðiá, êðèíèöÿ íà
ïîäâið’¿,
ãàç,
ñâiòëî.
Òåë.0-96-516-64-03.

128
000
ãðí.
Ñóòêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 52
êâ.ì, öåíòð, ãàç, êîòåë, ãðóáêà,
äâà õëiâè, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãàðíèé
ìîëîäèé ñàä, ïîðÿä ìàãàçèí òà
çóïèíêà,
ãàðíèé
ïiä’¿çä
äî
áóäèíêó,
25
ñîò.
Òåë.0-67-649-95-35.
130
000
ãðí.
Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
61
ñîòêà
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ñàä, âîäà íà ïîäâið’¿, ãàç
ïîðÿä. Òîðã. Òåë.0-98-067-01-64.
150 000 ãðí. Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé
20 êì, 87 ñîòîê, 2 ñàðà¿, ãàç â
áóäèíêó,
ñàä,
ãîðîä.
Òåë.0-67-384-22-68.
176
000
ãðí.
Êàøòàíiâêà,
Êàì’ÿíåöüêèé ð-í, Áàêîòà, 73 êâ.ì,
àâòîíîìíå îïëàííÿ, ãîñïîäàñüêi
áóäiâëi, ë/ê, ñàðàæ, ãàðàæ ïiä áóñ,
ïîðó÷ ð.Äíiñòåð, ñàä, ñòàâîê.
Òåë.0-97-608-56-31.
180 000 ãðí. Çàïàäèíöi, 30 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
62
êâ.ì,
ãàç/ñâiòëî, ïðèáóäîâè, ñàðàé, ñàä,
45 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòð.
Òåë.0-67-354-09-11.
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.
200
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100
êâ.ì, ãàç, ë/ê, ñàðàé, êðèíèöÿ, 40
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òîðã.
Òåë.0-67-905-51-07.

220
000
ãðí.
Àíòîíiâêà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 70 êâ.ì, âñi
êîìóíiêàöi¿, 0,5 ãà, ñàä, âèíîãðàä,
ãîðiõè.
Òåë.:0-50-619-17-31,
0-98-493-07-82
225 000 ãðí. Âèíîãðàäiâñüêèé
õóòið,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í.
Äîãëÿíóòå ãîñïîäàðñòâî, ñàä, ãîðîä.
Òåë.0-97-880-35-04.
250
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì äî ìiñòà,
áóäèíîê â íîðìàëüíîìó ñòàíi, ãàç,
ñâiòëî, 11 ñîòîê çåìëi, ãàðíå
òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ ç ìiñòîì.
Òîðã. Äåòàëi çà òåë.0-50-227-04-22.
253 800 ãðí. Çàñàäüêè (çðàçó çà
Ãðóçåâèöåþ), êîæíi ïiâ ãîäèíè
àâòîáóñ, 30 ñîò., ãàç, îãîðîäæåíî,
ði÷êà,
ñòàâ
ïîðÿä.
Òåë.0-68-113-17-63.
265
000
ãðí.
Ïåñåöü,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 3-êiìíàòè, íà
òåðèòîði¿ º ãîñïîäàðñüêi ñïîðóäè:
ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ òà iíøå, º ðîäþ÷i
ïëîäîâi äåðåâà, ÷àñòèíà ãîðîäó áiëÿ
áóäèíêó, ðîäþ÷i êóùi, ãàçîâå òà
ïi÷íå
îïàëåííÿ,
âîäà.
Áiëüø
äåòàëüíî
çà
òåëåôîíîì:
0-96-467-96-74.
270 000 ãðí. Äóíà¿âöi, æèòëîâèé
áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî,
ïîðÿä ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-97-991-57-15.
275
000
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 70 êâ.ì,
öåãëÿíèé,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, 25 ñîòîê
çåìëi. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð
Ëiëiÿ.
280 000 ãðí. Ãîðîäîê, 98 êâ.ì,
ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 10 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
ñòàâîê.
Òåë.0-68-173-70-06.
290
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ïîòðåáóº ðåìîíòó, êðèíèöÿ â äâîði,
38
ñîò.
çåìåëüíî¿
äiëÿíêè.
Òåë.0-97-173-18-33.
300
000
ãðí.
Ìàíèëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 2 ñàðà¿, 1 ãà
ãîðîäó, êðèíèöÿ, âîäà â õàòi, âàííà,
ãàçîâà
êîëîíêà,
òîðã.
Òåë.0-67-701-04-39.
313
500
ãðí.
Àíòîíiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 15 êì âiä ìiñòà,
90 êâ.ì, âñi çðó÷íîñòi, íîâi äåðåâ`ÿíi
âiêíà, æ/ñ, òîðã. Ìîæëèâî, îáìií.
Òåë.068-96-118-05.
331
200
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, óòåïëåíèé, ïiä
“êîðî¿äîì”, ãîñïïðèáóäîâè, 15-20
õâ ¿çäè äî ì.Õìåëüíèöüêèé, 15
ñîòîê, ãàç â áóäèíêó òà ëiòíié êóõíi,
êîëîíêà
â
äâîði.
Òîðã.
Òåë.0-97-905-35-03.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, óñi
çðó÷íîñòi, ñâåðäëîâèíà, ãàðàæ,
ãîñïáóäiâëi,
10
ñîò.,
òîðã.
Òåë.0-67-799-96-98.
350
000
ãðí.
Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 35
ñîòîê. Òåë.0-98-645-51-48.
360
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
Õìåëüíèöüêà îáë., ð-í Øåâ÷åíêà,
çåìåëüíà
äiëÿíêà,
17
ñîò.
Òåë.:0-68-117-20-33, 0-96-800-98-12.

425 000 ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í,
íåäàëåêî âiä òðàñè,
öåãëÿíèé, ç ìåáëÿìè,
ïi÷íå îïàëåííÿ, õëiâ,
50 ñîò., ïîðÿä ði÷êà,
ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-423-45-70.
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.:0-96-238-00-99, 0-67-492-07-60.
500
000 ãðí. Áàëàìóòiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
öåãëÿíî-øëàêîâèé,
õîðîøèé
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ãàç, êðèíèöÿ.
Òåë.0-97-773-89-65.
500
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
ãîñïïðèáóäîâè, ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-96-801-43-99, Òåòÿíà.
650 000 ãðí. Êðàñèëiâ, äî 100
êâ.ì, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó, 12 ñîò.
ãîðîäó, ïðèñàäèáíà äiëÿíêà, ñàä,
òèõèé ðàéîí. Òåë.0-97-749-73-45.
Äóíà¿âöi, æèòëîâèé áóäèíîê,
ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî, ïîðÿä ãàç,
âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-63-125-52-48.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

60
000
ãðí.
Íåìè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 39 ñîò., ìîæëèâî
ïiä
çàáóäîâó,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-67-945-15-20.
76 000 ãðí. Âîâ÷à Ãîðà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
âóë.Àðòèëåðèéñüêà, 12 ñîòîê ïiä
iíäèâiäóàëüíå áóäiâíèöòâî, ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
òîðã.
Òåë.097-350-44-54. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
77
778
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà ïîðÿä,
“Àìåðèêà”,
12
ñîò.,
ðiâíà,
äîêóìåíòè.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-95-698-09-18.

79 500 ãðí. Áîãäàíîâåöüêà ñ/ð,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ñàäîâå ÒÎÂ
“Âiäïî÷èíîê”, II ñåêòîð, áóäèíîê,
ñàä,
12
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-97-561-12-54.
80 000 ãðí. ßðìîëèíöi, äiëÿíêà
0,25 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä. Òåë.0-67-988-73-99.
135 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ, â
ðàéîíi
áîéíi,
ïðîâ.21-é
Ïîëüîâèé,23, 25 (âè¿çä íà Êè¿â), 2
äiëÿíêè ïî 10 ñîòîê, ïiä çàáóäîâó,
ïðîâåäåíà åëåêòðèêà, ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-97-456-28-99.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
160 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 10 õâ âiä
öåíòðó, 13 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä,
öiíà âêàçàíà ç óñiìà âèòðàòàìè.
Òåë.:0-63-409-70-12.
197
777
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ÷/á, ö,
æ/ñ, 3ê., ë/ê, ñàðàé, 20 ñîòîê.
Òåë.0-95-698-09-18.
200
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó 35 ñîòîê, ïîðÿä ñòàâîê,
ëiñ. Òåë.0-98-944-28-54.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, âóë.Öåíòðàëüíà,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.097-066-88-25.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
285
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä ÎÑÃ,
50 ñîòîê, àñôàëüò, ñâiòëî, ïîðÿä
ñòàâîê, ëiñ. Òåë.0-98-944-28-54.
299
999
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ïî òðàñi,
âåëèêèé áóäèíîê, 20 ñîò., òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-95-698-09-18.
377
777
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, âåëèêèé
áóäèíîê, öåãëà, æ/ñ, 4ê., ñàðàé, 20
ñîò.,
òîðã,
îáìií.
Òåë.0-95-698-09-18.
499 999 ãðí. Ìåäæèáiæ, öåíòð, 42
ñîòêè, äîêóìåíòè, ïiä áóäiâíèöòâî.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-95-698-09-18.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çàïðîøóþòüñÿ æèòè â ñåëi (30
êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé) ñiì’ÿ,
îðåíäà
áåçêîøòîâíà,
âåëèêèé
áóäèíîê. Òåë.0-66-655-25-83.
Çäàì áóäèíîê ñ.Òåðåøiâöi, äëÿ
æèòëà
òà
äîãëÿäó
çà
íèì.
Òåë.0-97-854-97-99.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.
Êóïëþ
ïàé,
âiä
1
ãà,
íåìîðàòîðíèé. Òåë.0-67-261-78-00.
Êóïëþ áóäèíîê àáî äiëÿíêó ñìò
Ìåäæèáiæ.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-95-698-09-18.

Îáìií

Áóäèíîê(ì.Øåïåòiâêà,
çi
çðó÷íîñòÿìè,
11,5
ñîòîê)
=
Êâàðòèðà(ì.Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.0-97-474-23-87.
Áóäèíîê(Íèæ÷i Âîâêiâöi) = 1.
Àáî ïðîäàì. Òåë.0-97-309-98-11.
Áóäèíîê(Ðàéêiâöi, öåãëà, ãàç,
ïðèáóäîâè,
25
ñîò.)
=
1(
Õìåëüíèöüêèé). Òåë.0-67-758-35-53.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Êâàðòèðè
ïðîäàì

627 000 ãðí. Îäåñà, 1-êiìíàòíà,
1/9,
ïîðÿä
ðèíîê,
øêîëà,
ïîëiêëiíiêà, òðàíñïîðò, ìîæëèâèé
îáìií
íà
ðiâíîöiííó
â
ì.Õìåëüíèöüêèé
+
Ä.
Òåë.0-98-494-34-45, ïiñëÿ 18.00.
990 500 ãðí. Iðïiíü, 10 êì âiä
Êèºâà, çåëåíå, ºâðîïåéñüêå ìiñòî,
1-êiìíàòíà êâàðòèðà, 40 êâ.ì,
10/10,
iíä/î,
ðåìîíò.
Òåë.0-67-640-42-73.

Îôiñè
Ïðîäàì

Äóáîâå, ÷àñòèíà ìåäè÷íîãî öåíòðó â îðåíäó,
1-é ïîâåðõ, ÷óäîâi óìîâè,
ïiä ìåäè÷íó, êîñìåòîëîãi÷íó ïðàêòèêó, îïòîâó
i ðîçäðiáíó òîðãiâëþ,
îôiñíó ðîáîòó,
50-60 êâ.ì, õîðîøà öiíà.
Òåë.0-67-415-33-81.
Çàði÷àíñüêà, 32 êâ.ì,
60 êâ.ì, 120 êâ.ì, 3-é
ïîâåðõ, îõîðîíà,
Iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.

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.
Ïðîñêóðiâñüêîãî
Ïiäïiëëÿ, 86,
2-ïîâåðõîâå
ïðèìiùåííÿ, 200 êâ.ì,
ãîòîâå äî åêñïëóàòàöi¿.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-384-41-02.
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, Âîäîïðîâiäíà âóë., 1/10,
30 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõiä,
öiëîäîáîâèé äîñòóï. 408.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Çäàì
Àâòîâîêçàë ¹1, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ, äî 70 êâ.ì.
Òåë.0-67-383-15-55.
Ãåðî¿â Ìàéäàíó,1, ïðèìiùåííÿ
60,5 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé áiçíåñ.
Òåë.0-96-444-92-66.

Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ
300 êâ.ì (îôiñ +
âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ).
Òåë.0-67-777-97-87.
Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë,
ïðèìiùåííÿ 19 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé
âèä äiÿëüíîñòi, ïîðÿä çóïèíêà.
Âëàñíèê. Òåë.0-68-202-74-66.

Iíñòèòóòñüêà,10/1,
86 êâ.ì.
Òåë.0-67-382-40-70.
Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà,
7 îôiñíèõ ïðèìiùåíü,
3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-98-445-91-08.
Ïðîñêóðiâñüêà, 97 êâ.ì, ðåìîíò,
2 îêðåìi âõîäè, 15.000 ãðí. + ê/ï.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Ïðîñêóðiâñüêà,45, ÒÖ “Ïàñàæ”,
2-é ïîâåðõ, ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñ, 34
êâ.ì,
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-98-190-12-44.

Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
150 êâ.ì, ç ðåìîíòîì.
Ïiä êàôå, îôiñè, öåõè,
òîùî, 100 ãðí./êâ.ì.
Ìîæëèâî, ÷åðåç
ðiºëòîðiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.
Òåðíîïiëüñüêà,12, äâà îôiñíi
ïðèìiùåííÿ â îðåíäó, 23,2 êâ.ì òà
16,7 êâ.ì. Òåë.0-67-310-60-64.
Öåíòð, ïðèìiùåííÿ 6 êâ.ì,
ñâiòëî, òåïëî, âîäà, êàíàëiçàöiÿ,
iíòåðíåò. Òåë.0-67-852-72-32.
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Çäàì

Ìîòîòðàíñïîðò

“ÑÓÌÑ” (íà ñòîÿíöi), ñêëàä, 24
êâ.ì, ãàðíå ìiñöå, çà àáîíïëàòó.
Òåë.0-67-776-39-48.

Ïðîäàì
Ñêóòåð “Àïðiëiÿ-Ãóëiâåð”, 49
êóá.ñì, 1998 ð.â., “íà õîäó”, º
ðåºñòðàöiÿ, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ,
10.000 ãðí. Òåë.0-97-226-21-12.

Àâòîâîêçàë ¹1,
ñêëàäñüêi ïðèìiùåííÿ,
360-900 êâ.ì.
Òåë.0-67-383-15-55.

Öåíòð, îâî÷åâèé ðèíîê,
“Òîðãîâèé Äiì ËÌ”,
îôiñè òà òîðãîâi
ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-98-946-53-08.
Öåíòð, Ïîäiëüñüêà (ïîëiêëiíiêà
¹1), 30 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ïðîõiäíå
ìiñöå.
5.500
ãðí.
Òåë.096-590-17-24.
Ðiåëòîð
Ñâiòëàíà.
Öåíòð, ÒÖ"Äîìiíàíò", 40 êâ.ì,
ðåìîíò, îïàëåííÿ, ëiôò, ìîæëèâî,
ïiä
iíøå
ïðèçíà÷åííÿ.
Òåë.0-67-276-34-56.

Çíiìó
Ïðèìiùåííÿ 40-50 êâ.ì,
íà 1-ìó ïîâåðñi, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-96-227-27-47.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
êîìîðà, ñàíâóçîë, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com
- ID 13323834.
Òåë.0-67-382-79-90.
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”.

Çäàì
Âèñòàâêà,
íàïiâïiäâàëüíå
ïðèìiùåííÿ, 163 êâ.ì, 270.000 ãðí.
Òåë.0-67-383-33-63.

Çàâîäñüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ ïiä ìàãàçèí,
42 êâ.ì, ïîâíèé ïàêåò
äîêóìåíòiâ.
Òåë.0-67-777-96-98.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, çóïèíêà,
ÌÀÔ 19 êâ.ì, 3 ôàçè, 6 êÂò, áåç
âîäè, ïðîõiäíå ìiñöå, 6.000 ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
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.

Öåíòð, âóë.Ñîáîðíà,6,
50 êâ.ì, ñàíâóçîë,
îêðåìèé âõiä, ìiíiìàëüíi
ê/ï.
Òåë.0-97-664-37-32.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Æèòîìèðñüêèé”,
êiîñê.
Ïîäðîáèöi
çà
òåëåôîíîì:
0-67-307-48-26.
“Ñðiáíà”
àëåÿ,
êiîñê,
2-ïîâåðõîâèé,
12
êâ.ì.
Òåë.0-67-286-88-50.
Ãåîëîãiâ
âóë.,
ïîëîâèíà
êîíòåéíåðà. Òåë.0-96-661-46-93.

Ïîäiëëÿ-2, êiîñê,
öåíòðàëüíèé ðÿä, ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.0-67-781-62-16.

Ïðîäàì
(iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
“ÀãðîÏðîìÍàëàäêà” (“Ñðiáíà”
àëåÿ), êîíòåéíåð, 9 ðÿä, 13 ìiñöå,
20.000 ãðí. Òåë.0-98-779-10-63.

Äiþ÷èé êîíäèòåðñüêèé êiîñê
(ÌÀÔ) 15 êâ.ì, º âõiä âñåðåäèíó,
ïîðÿä
çóïèíêà
“Âîäîêàíàë”,
270.000 ãðí., òîðã äîðå÷íèé.
Òåë.0-98-769-92-57.
Êiîñê
íà
öåíòðàëüíîìó
ïðîäîâîëü÷îìó
ðèíêó.
Òåë.0-67-309-23-47.

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâiñ”,
êîíòåéíåð, 2-ñåêòîð, ì.116, áiëÿ
“Çîëîòî¿” àëå¿. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-67-947-60-28.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ
Çäàì

Ïðèìiùåííÿ
íàâïðîòè
óíiâåðñèòåòó,
ïðîõiäíå
ìiñöå.
Òåë.0-97-696-30-50.

Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
150 êâ.ì, ç ðåìîíòîì.
Ïiä êàôå, îôiñè, öåõè,
òîùî, 100 ãðí./êâ.ì.
Ìîæëèâî, ÷åðåç
ðiºëòîðiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.

Îá’ºêòè
ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ

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

Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ
50-60 êâ.ì, ìîæëèâî, çi
øâåéíèìè ìàøèíàìè.
Òåë.:0-67-266-27-81,
068-328-31-59 (âàéáåð).
Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ, 60 êâ.ì,
Ïðèáóçüêà âóë., 300 êâ.ì, ïiä
áóäü-ÿêèé
âèä
äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-96-010-17-43.

Êàì’ÿíåöüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ 160 êâ.ì,
ïiä ñêëàä.
Òåë.0-67-383-42-83.
Ðàêîâå, 100 êâ.ì, ïiä
ðåìîíò ëåãêîâèõ òà
âàíòàæíèõ àâòîìîáiëiâ,
5.000 ãðí./ìiñ.
Òåë.0-67-933-45-91.

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, áiëÿ ïðîäóêòîâîãî ðèíêó, ïðèìiùåííÿ
ïiä ñêëàä 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-339-38-40.

Iíñòèòóòñüêà âóë., ïðèìiùåííÿ
24 êâ.ì, ñâiòëî, âîäà, êàíàëiçàöiÿ,
òåïëî, ñàíâóçîë. Òåë.0-67-852-72-32.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

Çíiìó
Öåíòð (ð-í
ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó),
ïðèìiùåííÿ äî 12 êâ.ì.
Òåë.0-67-678-06-64.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì
Çàãîòçåðíî, Àäâiñ,
30 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêó
äiÿëüíiñòü, âiäìiííå
ìiñöå, ôàñàä.
280.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Çàãîòçåðíî, Çàâîäñüêà,
100 êâ.ì, îãîðîäæåíà
òåðèòîðiÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 10 ñîòîê.
800.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Çàãîòçåðíî, ïðîâ.Ïðî¿çíèé, 145
êâ.ì, 3/5, ïiä îôiñ, øâåéíèé öåõ òà
iíøå.
685.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Øàðîâå÷êà, Ëüâiâñüêå øîñå,
1000 êâ.ì, º 60 êÂò, çàëèòà
ïðîìèñëîâà ïiäëîãà, º ðàìïà, 28
ñîòîê
çåìëi.
3.800.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Öåíòð, ïðèìiùåííÿ 55 êâ.ì, ïiä
ñêëàä, àáî âiëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Òåë.0-98-173-73-30.

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

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå
Ïðîäàì
Ïiâäåííî-Çàõiä,
íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî, +
çåìåëüíà äiëÿíêà
40 ñîò.
Òåë.0-67-380-00-40.

Ïðîñêóðiâñüêîãî
ïiäïiëëÿ
(ïàðê), 12 ñîòîê. Òåë.068-885-61-66.
Ïåðñïåêòèâà.
Ðóæè÷íà, 1,12 ãà, ôàñàä 180 ì,
çåìëÿ ó âëàñíîñòi. 980.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Ðóæè÷íà, â ð-íi êðóãà íà
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, 50 ñîòîê,
ôàñàä 100 ì. Òåë.0-67-383-33-63.
Ëiñîâi
Ãðèíiâöi,
âçäîâæ
ìiæíàðîäíî¿ òðàñè, 82 ñîòêè,
ïðÿìîêóòíà.
Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.

Îáëàñòü,
Óêðà¿íà, çà
êîðäîíîì
Ïðîäàì

Ïîëîííå, 1/1, 227 êâ.ì,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ, ðèíêîâà
ïëîùà, ïiä áóäü-ÿêó äiÿëüíiñòü,
âåëèêèé òîðãîâèé çàë. 420.000
ãðí. Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð
Âàäèì.
Ñóòêiâöi, ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
äiþ÷èé
ìàãàçèí,
50
êâ.ì.
Òåë.0-68-013-46-50.

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ìîñêâè÷-2141, ìîæëèâî, áåç
äîêóìåíòiâ. Òåë.0-97-599-00-34.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ
300 êâ.ì (îôiñ +
âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ).
Òåë.0-67-777-97-87.

Ïðîäàì

Çäàì

Ëåãêîâi ïðîäàì

Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäñüêi, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-67-381-29-29.

Ñêëàä ç ÿìîþ, 130 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, òåïëèé, âîäà, áîéëåð, âiêíà
ì/ï, 5.500 ãðí. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Óñi
ðàéîíè,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ âiä 100 äî 1000 êâ.ì,
îõîðîíà.
Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Ïîëiêëiíiêà ÓÌÂÑ, 1/8,
35 êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé
âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

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

Ïðîäàì

Ford
Ôîðä Ôîêóñ, õåò÷áåê, 1,4Á, 2006
ð.â., 240 ò.êì, êîðîáêà ìåõàíiêà,
149.900 ãðí. Òåë.0-97-866-74-39.

Renault
Ðåíî-11, 1987 ð.â., äèçåëü, 1,6,
ñåðåäíié
ñòàí,
48.000
ãðí.
Òåë.0-68-038-88-93.

Skoda

Ôîëüêñâàãåí
Ò2,
âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé, êàïðåìîíò
äâèãóíà, ïîâàðåíèé, ãàðíèé ñòàí,
40.000 ãðí. Òåë.0-68-721-42-18.

Øêîäà Îêòàâiÿ Òóð, 2008 ð.â.,
1,6, ïåðøèé âëàñíèê, áåæåâèé, 100
ò.êì
ïðîáiãó,
270.000
ãðí.
Òåë.:0-67-598-00-84.

Ïðîäàì

Volkswagen
Ôîëüêñâàãåí
Ïàñàò
B2,
çðîáëåíèé
êàïðåìîíò
äâèãóíà,
õîäîâà - çàìiíåíi ñàéëåíòáëîêè,
øàðîâi, òÿãè êåðìîâi, ïiäøèïíèêè
ñòóïèöi, âòóëêè ñòàáiëiçàòîðà, 5ÊÏ,
íàðiêàíü íåìàº, ãóìà (4 êîëåñà)
ôàêòè÷íî íîâà, íàâåñíi êóïëåíà, ãàç
âïèñàíèé â òåõïàñïîðò, êàðáþðàòîð
“Ñîëåêñ”,
50.976
ãðí.
Òåë.0-67-565-61-34.

ÂÀÇ
ÂÀÇ 2111, 2007 ð.â., ïðîáiã 90
ò.êì, êîìï’þòåð áîðòîâèé, êîìïëåê
çèìîâî¿ ãóìè, ãàðàæíå çáåðiãàííÿ,
îäèí
âëàñíèê,
116.000
ãðí.
Òåë.0-97-495-31-21.
ÂÀÇ-21099, 2006 ð.â., ãàðíèé
ñòàí,
95.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-97-545-63-50.
ÂÀÇ-2110, ñåäàí, 2014 ð.â., 15
ò.êì, âiäìiííèé ñòàí, 140.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-67-900-26-94.

ÇÀÇ
ÇÀÇ Òàâðiÿ, 1992 ð.â, áiëîãî
êîëüîðó, “íà õîäó”, 12.600 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-612-86-76.
ÇÀÇ-1103 Ñëàâóòà, 1,3I, ïðîáiã 5
ò.êì, ñòàí íîâîãî àâòî, ãàðàæíå
çáåðiãàííÿ, âçèìêó íå ¿çäèâ, 72.114
ãðí. Òåë.0-98-037-58-72.

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷-2141,
ïðîáiã 32 ò.êì,
Òåë.0-98-675-80-67.

(àíòèêâàð),
115.000 ãðí.

Iíøå
Áóäü-ÿêå àâòî íà Âàø âèáið íà
çàìîâëåííÿ
òà
â
íàÿâíîñòi,
ìîæëèâî,
â
êðåäèò.
Òåë.0-96-269-84-77.

Ëåãêîâi êóïëþ

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

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ
ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó
ñòàíi, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-98-483-32-32,
0-63-016-22-55.
Àâòîìîáiëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi,
øâèäêî. Òåë.0-67-925-41-91.
Âèêóï àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

Âàíòàæiâêè

ÃÀÇ-2752 “Ñîáîëü”,
ôóðãîí, 1996 ð.â., ó
ãàðíîìó ñòàíi, 40.000
ãðí. Òåë.0-97-507-16-30.
ÃÀÇ-52, ñàìîñêèä, 25.000 ãðí.
Òåë.0-68-059-07-87.
ÃÀÇ-5312, 1989 ð.â., äèçåëü,
56.000 ãðí. Òåë.0-96-568-65-56.
ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, 178.000
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Òðàêòîðè
Ïðîäàì

Ìiíiòðàêòîð,
ñàìîðîáíèé,
65.000 ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
ÌÒÇ-80, íîâà ãóìà, 127.000 ãðí.
Òåë.:0-96-549-49-84, 0-96-302-80-46.
Ò-25, ç êàáiíîþ, â ðîáî÷îìó
ñòàíi, “íà õîäó”, 85.000 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
Ò-40, â ãàðíîìó ñòàíi, 75.000 ãðí.
Òåë.0-68-059-07-87.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

ÃÀÇ-5312, àñåíiçàòîð, 70.000 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.

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.
Ìîòîáëîê Àâðîðà, 6,5 ê.ñ.,
áåíçèí,
8.000
ãðí.
Òåë.0-96-674-64-92.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Ãðóíòîôðåçà, øèðèíà 2,20 ì,
íîâà, âèð-âî Ïîëüùà, 38.000 ãðí.
Òåë.0-66-525-12-17.
Ïëóã
3-êîðïóñíèé,
ïiñëÿ
êàïðåìîíòó, ãàðíèé ñòàí, 13.000
ãðí. Òåë.0-96-430-42-40.
Òåõíiêà âiä âèðîáíèêà. Ñiâàëêà
ïíåâìàòè÷íà ÓÏÑ-8(6), ÑÓÏÍ-8(6)ïîñèëåíà ðàìà, 2-êîíòóðíèé ïðèâiä.
Êóëüòèâàòîð ìiæðÿäíèé ÊÐÍ-5.6,
êóëüòèâàòîð ÊÑÎ-4.0; 6.0; 8.0.
Äèñêîâà áîðîíà ÀÃ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1.
Ñiâàëêà çåðíîâà (êàï. ðåì.) Ñ3-3.6,
Ñ3-5.4. Òåë.0-67-780-14-39.

Ïðè÷iï “Çóáðüîíîê”, 1993 ð.â., ç
äîêóìåíòàìè,
6.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
Ïðè÷iï 1-âiñíèé, ÏÒÑ-1, 13.000
ãðí. Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï 2ÏÒÑ-4, ç äîêóìåíòàìè,
40.000 ãðí. Òåë.:0-96-549-49-84,
0-96-302-80-46.
Ïðè÷iï âàíòàæíèé, áîðòîâèé, äî
ÇIËà,
27.000
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ïðè÷iï äî òðàêòîðà ÍÒ-2-02,
íîâèé,
65.000
ãðí.
Òåë.0-66-525-12-17.
Ïðè÷iï äî òðàêòîðà, 15.000 ãðí.
Òåë.0-96-430-42-40.

Ïðè÷iï IÔÀ, áîðòîâèé,
ïëàòôîðìà 4,5õ2,2, ç
äîêóìåíòàìè,
20.000 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.

Êóïëþ
Äî
ë/à,
ç
äîêóìåíòàìè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-942-09-49.
Ïðè÷iï
äî
ÊàìÀÇà.
Òåë.0-98-734-62-67.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Àâòîõiìiÿ,
ìàñòèëà òà
ïàëüíå
Ïðîäàì

Ïàëèâî
äèçåëüíå,
Áiëîðóñü,
20
Òåë.0-63-384-01-74.

âèð-âî
ãðí./ë.

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i
Ïðîäàì

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

Êóïëþ
ÂÀÇ, ÃÀÇ, Ìîñêâè÷,
äîìêðàò.
Òåë.0-67-242-37-74.
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Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì
Ãàç-53, ãóìà, 240/508, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
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.

Êóïëþ
Ãóìó
íà
àâòî,
Òåë.0-67-261-78-00.

áóäü-ÿêó.

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ
Ïðîäàì

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

Êóïëþ
Àêóìóëÿòîðè
Òåë.0-67-261-78-00.

íåðîáî÷i.

Iíøå

Ïðîäàì âiñü ç ãàëüìàìè äî
ïðè÷åïà íà ìîòîáëîê, 1.600 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ
àâòî
ÂÀÇ-2103, -2111, äâèãóí (òà iíøi
çàï÷àñòèíè), âiäìiííèé ðîáî÷èé
ñòàí, 5.000 ãðí. Òåë.0-96-568-65-56.
Êóçîâ
BMW
e-3.
Òåë.0-97-899-70-28.

Äî
ìiêðîàâòîáóñiâ
Çàï÷àñòèíè äî âñiõ âèäiâ
ìiêðîàâòîáóñiâ òà
ìiíiâåíiâ ó íàÿâíîñòi òà
ïiä çàìîâëåííÿ (2-7
äíiâ), íîâi òà á/â,
ãóðòîì òà âðîçäðiá,
âiäïðàâëåííÿ ïî Óêðà¿íi,
º ñâié ñêëàä.
Òåë.:0-97-152-13-31,
0-93-261-37-42,
0-97-726-66-40.

Äî âàíòàæiâîê
Äðàáèíè ðåñîð, âåëèêi - 150
ãðí., ñåðåäíi - 90 ãðí., êîðîòêi - 60
ãðí., à ÿêùî âñi çàáåðåòå, òî
äîìîâèìîñÿ. Òåë.0-98-694-98-61.
ÇIË-130, áåíçîáàê, ãàðíèé ñòàí,
500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
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,
3.000
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, äèôåðåíöiàë, òîáòî
“ïîðîñÿ” ðåäóêòîðà, ùå ÑÐÑÐ,
2.550 ãðí. Òåë.0-67-444-82-95.

ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÀÇ,
ÃÀÇ, ÇIË, òðàêòîð,
àâòîáóñ. Çàï÷àñòèíè,
êàðäàíè, ñèäiííÿ íà
áóäü-ÿêó òåõíiêó.
Òåë.0-97-954-36-65.

ÊàìÀÇ, íîâi ïîðøíi
8 øò. i ãiëüçè 2 øò. äî
äâèãóíà, ùå ÑÐÑÐ,
öiíà çà âñå 4.450 ãðí.
Òåëåôîíóéòå:
0-67-444-82-95.
ÊàìÀÇ, ïðîâîäêà (2 øò.), â-âî
ÑÐÑÐ,
1.390
ãðí./2
øò.
Òåë.0-67-444-82-95.
Êóíã,
26.000
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÌÀÇ, ÇIË, ïiäðåñîðíèê, 1.200
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

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

Äî òðàêòîðiâ
Ò-40, çàï÷àñòèíè, âiä 100 ãðí.
Òåë.0-68-059-07-87.

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.
Ðåíî Ðàïiä ïiêàï, äâèãóí 1,4 âiä
Ðåíî Êåíãî áåíçèí, íà çàï÷àñòèíè.
Òåë.0-96-122-31-39.
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

ÄÒ-75, âiäâàë.
Òåë.0-98-734-62-67.
ÄÒ-75, êðiïëåííÿ äî äâîõ
öèëiíäðiâ. Òåë.0-98-734-62-67.
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.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè, çàìiíà
åëåìåíòiâ
êóçîâà,
ðèõòóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-333-35-96.

Ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ

Ñiòðîåí Äæàìïi, 6 ìiñöü, øóêàº
ïðîïîçèöié ïî ìiñòó, îáëàñòi òà
Óêðà¿íi. Òåë.0-96-348-35-42.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Ôîëüêñâàãåí
Ò-4, âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, 1 ò, ïî Óêðà¿íi, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-391-67-71.

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

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