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ПОДАЙ
Тираж – 30 000 примірників
• звичайне оголошення
– від 40 грн
• оголошення в рамці
– від 80 грн
• фотооголошення – 90 грн
• привітання, співчуття – від 75 грн (автопередзвон)
* останній термін подачі – п’ятниця до 13:00
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З липня за проїзд у
хмельницьких тролейбусах
готівки не прийматимуть

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 26 травня 2021 р.

Доходи від
заощаджень в
банках не вплинуть
на розмір субсидії
В Україні знову змінилися правила оформлення субсидій.
Донедавна передбачалося, що у травні-жовтні усі, хто претендує на отримання субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, мають звернутися в органи соцзахисту із
заявою і декларацією про доходи і витрати. Однак минулого
тижня цю норму спростили, і тепер вже більшості субсидіантам не потрібно нікуди ходити, їм перерахують субсидію
автоматично, як це було раніше. Як повідомляють в Мінсоцполітики, на наступний період для понад 2,5 мільйона домогосподарств субсидії призначать автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 відсоткам субсидіантів необхідно оновити документи для її отримання (близько
460 тисяч домогосподарств).
Призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводитиметься без
звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова
субсидія:
1. надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно
отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);
2. була призначена за фактичним місцем проживання осіб
(орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені
особи) – необхідно підтвердити місце фактичного проживання);
3. була призначена без урахування окремих осіб з числа
зареєстрованих у житловому приміщенні, які не живуть за
місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо
непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).
Крім того, останні новації передбачають:
1. Не враховувати доходи від розміщення депозитів,
оскільки відсутня персоніфікована інформація про доходи
фізичних осіб від розміщення депозитів.
2. Збільшити до 100 тисяч гривень суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян
права на отримання житлової субсидії (раніше ця сума дорівнювала 25 прожитковим мінімумам, або 56 750 гривень).
3. Не враховувати житлові приміщення, які перебувають у
спільній частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які розташовані в сільській місцевості (в основному це спадщина).
Рішення про призначення житлових субсидій в автоматичному режимі прийматимуть органи соціального захисту
населення на підставі інформації Мінфіну за результатами
проведеної перевірки даних щодо одержувачів житлових
субсидій (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Як за місяць
зменшилося
населення
Хмельниччини

Станом на перше квітня цього року чисельність наявного
населення в області становила 1 мільйон 240 тисяч 311 осіб.
За інформацією пресслужби обласного управління статистики, внаслідок демографічних процесів протягом двох
місяців цього року чисельність наявного населення скоротилась на 3 476 осіб. Зокрема за останній місяць жителів
області поменшало на 1338 особи.
Основним фактором зменшення чисельності населення
було його природне скорочення.
Водночас міграційний приріст населення станом на перше
квітня становив 203 особи.
«Загалом з початку року на Хмельниччині народилося
2 177 немовлят, зареєстровано 5 856 померлих», – йдеться
у повідомленні.
Серед основних причин смерті населення області: хвороби
системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

Стеж за актуальними новинами:

Менше, ніж через місяць Хмельницький повністю відмовиться від готівкового розрахунку за проїзд у міських тролейбусах. З 1 липня оплатити поїздку в електротранспорті
можна буде лише за допомогою електронних квитків або
разових. Останні можна придбати у терміналах. Також
надалі діятимуть нинішні проїзні. Про це розповів виконувач
обов’язків начальника міського управління транспорту та
зв’язку Сергій Шепурев.
«Дійсно з 1 липня у хмельницьких тролейбусах не можна
буде розрахуватися готівкою. Спершу були плани запровадити таку систему ще раніше (з 1 травня – авт.). Але вирішили зачекати з цим, щоб хмельничани мали більше часу
придбати електронні квитки», – зазначив Сергій Шепурев.
Він пояснив, що скасування готівкового розрахунку поки
стосується виключно тролейбусів. У маршрутках і автобусах
надалі все залишається без змін. Однак у них триває процес
запровадження системи безготівкового розрахунку.
Зокрема, усі хмельничани та гості міста після скасування
готівкового розрахунку матимуть декілька способів заплатити за поїздку в тролейбусі. Найперше електронним
квитком. Таку картку нині можна придбати за 40 гривень. На
її рахунку одразу буде 10 гривень. Натомість місцеві жителі,
які належать до пільгових категорій населення можуть безплатно отримати електронний квиток.
Жителі Хмельницької міської громади, які не мають пільг,
можуть поповнювати рахунок на електронному квитку в особистих кабінетах на сайтах mycity.khm.gov.ua та gerc.ua, терміналах City 24 та iBox, мобільному застосунку 7pik.
Крім того, будуть разові квитки з QR-кодом, який буде зчитувати валідатор. Вони уже є у продажі в терміналах City 24
та iBox, які друкують цей квиток. Також його можна сформувати у мобільному застосунку 7pik. Нинішні проїзні квитки
для школярів та дорослих поки залишаться в продажі.
Оскільки в тролейбусах діятиме виключно безготівковий
розрахунок, у них не буде кондукторів. Натомість активніше
запрацює контрольна служба. Її працівники перевірятимуть,
чи пасажир за допомогою валідатора сплатив за поїздку, а
також штрафуватимуть «зайців».

Де придбати електронний квиток?
•
•
•
•
•

зупинка «Кармелюка»;
зупинка «вул. Довженка кінцева» (висадка пасажирів);
зупинка «вул. Гальчевського»;
зупинка «Міська лікарня»;
зупинка «Костел» проспект Миру;

• зупинка «Олімпійська»;
• зупинка «Південно-Західні тепломережі»;
• зупинка «Педагогічна академія»;
• зупинка «Гречани кінцева» (кінцева зупинка тролейбуса);
• зупинка «Філармонія»;
• зупинка «Заготзерно».
А також у магазинах «Ваш партнер» за адресами:
• вулиця Чорновола, 7;
• вулиця Героїв Майдану, 54;
• вулиця Проскурівського підпілля, 46;
• вулиця Проскурівська, 109;
• проспект Миру, 109 А (зупинка «Автостанція № 1»).
Крім того, у місцях продажу преси «Проскурів Преса»:
• на розі проспекту Миру – вулиці Панаса Мирного;
• вулиця Соборна, 43 поблизу магазину «Економ»;
• вулиця Кам’янецька, зупинка «Пам’яті Героїв»;
• вулиця Проскурівська, 16 «Променад Олександрівський»;
• на розі вулиць Грушевського – Проскурівської;
• Майдан Незалежності;
• вулиця Кам’янецька, поблизу магазину «Вікторія»;
• вулиця Гарнізонна, поблизу магазину «Контакт»;
• на розі вулиць Вайсера – Соборної;
• вулиця Кам’янецька, поблизу зупинки «Торгівельний
центр»;
• проспект Миру, поблизу магазину «Вінницький»;
• вулиця Шевченка, 99 зупинка «Автостанція № 2»;
• вулиця Курчатова, 1 зупинка «Олімпійська»;
• вулиця Подільська, поблизу Поліклініки №1;
• вулиця Пілотська, зупинка «Обласна лікарня».
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

У Хмельницькій дитячій лікарні створять нове
відділення екстреної медичної допомоги
На базі Хмельницької міської дитячої лікарні заплановано
відкрити сучасне відділення екстреної медичної допомоги.
Фактично воно об’єднає декілька нинішніх відділень в
одному приміщенні. Наразі вже стартувала його повна реконструкція, вартістю майже 18 мільйонів гривень. Що ж заплановано зробити та коли запрацює відділення екстреної
медичної допомоги, запитали у начальника міського управління охорони здоров’я Бориса Ткача.
За його словами, мова йде про реорганізацію нинішніх відділень міської дитячої лікарні: приймального, невідкладної
медичної допомоги, травмпункту. Вони стануть єдиним
цілим – відділенням екстреної медичної допомоги. Воно
буде розташоване на першому поверсі медзакладу. Туди ж
заплановано «спустити» реанімацію.
«Якщо дитину в критичному стані привозять у лікарню,
нині її потрібно підіймати на шостий поверх в реанімацію, з
неї доправляти в операційну. Таким чином втрачається «дорогоцінний» час, – розповідає Борис Ткач. – Натомість після
реконструкції все необхідне буде на першому поверсі. Це
забезпечить покращення якості та оперативності надання
невідкладної медичної допомоги».
Борис Васильович розповів, що ймовірно відділення екстреної медичної допомоги повноцінно запрацює у наступному році. Спершу необхідно провести повну реконструкцію його приміщення, що передбачає досить значний
обсяг робіт. Наприклад, буде зроблено критий під’їзд для
карет швидкої медичної допомоги: щоб дітей всередину лікарні не забирали під дощем чи снігом.
Хмельницький міський голова Олександр Симчишин у
фейсбуці додав, що реконструкція вже стартувала. Паралельно триває оновлення медичного обладнання для майбутнього відділення.
«Торік наша міська дитяча лікарня виграла грант від уряду
Японії за програмою «Кусаноне». Завдяки цьому вона безоплатно отримала інноваційний киснево-дихальний апарат й
апарат УЗД (ультразвукової діагностики – авт.), загальною
вартістю 2,4 мільйона гривень. Це обладнання вже запускають в роботу», – зазначив міський голова.

Скільки коштує реконструкція
відділення та яка компанія її
проводить?
На порталі «Прозоро» зазначено, що вже визначено підрядника, який проводитиме реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Галеон». З цією компанією директорка медзакладу Наталія Зимак-Закутня відповідний договір підписала 5 травня.
Очікувана вартість таких робіт була визначена на рівні
23 мільйонів 577 тисяч 901 гривні. Однак представники
«Компанії «Галеон» запропонували нижчу ціну, ніж їх конкуренти, – 17 мільйонів 949 тисяч 999 гривень.
Опублікована технічна документація підтверджує доволі
значний обсяг запланованих робіт. Підрядник має подбати
не лише про повну заміну покриття, підлоги, вікон, дверей,
ремонту стін і сходів, а й про заміну мереж водопостачання,
теплопостачання, електропостачання, каналізації та вентиляції. А також – встановити медичне обладнання, оновити
дорожнє покриття та провести озеленення.
За інформацією ресурсу «YouControl», ТОВ «Компанії
«Галеон» зареєстроване у Хмельницькому на вулиці
Степана Бандери. Його кінцевим бенефіціарним власником вказаний Кирилюк Леонід Григорович, а керівником –
Швед Олександр Леонідович. Цьогоріч ТОВ «Компанії
«Галеон» вже вигравало тендер на капітальний ремонт
приміщення другого поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу четвертого корпусу
Хмельницької міської лікарні, вартістю в 1 мільйон
457 тисяч 681 гривню.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Пенсії пенсіонерам,
які працюють,
перерахують у червні
Пенсії пенсіонерам, які працюють, перераховують щороку
(абзац 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Як
повідомляють в головному управлінні Пенсійного фонду в
Хмельницькій області, з 1 січня цього року внесені зміни до
порядку і термінів подання страхувальниками звітності про
нарахування та сплату єдиного соціального внеску. Відтепер вона подається щокварталу. Необхідна для проведення перерахунку пенсій інформація про набутий страховий стаж пенсіонера за січень-лютий 2021 року надійде до
реєстру застрахованих осіб в травні. Тому Пенсійний фонд
України проведе перерахунок, передбачений законодавством, у червні, з доплатою нового розміру пенсії з квітня
2021 року.
Перерахують працюючим пенсіонерам пенсії, призначені
(перераховані) до квітня 2019 року. Для розрахунку розміру
підвищення врахують страховий стаж, набутий на 1 березня
цього року.

Перерахунку підлягають пенсії:
1. за віком;
2. з інвалідності, зокрема обчислені в розмірі пенсії за
віком;
3. за вислугу років за умови, що станом на 1 квітня
2021 року особи досягли пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Перерахунок пенсії проводиться:
• без додаткового звернення особи до органів Пенсійного
фонду України;
• особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як
24 місяці страхового стажу, або менше 24 місяців страхового
стажу, але після призначення (попереднього перерахунку)
пройшло не менше двох років.
Підготувала Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА.

Мистецько-освітній центр
з паркінгом – можливе майбутнє
колишнього хмельницького
кінотеатру
Після судової тяганини у 2013 році місто повернуло в комунальну власність приміщення колишнього кінотеатру
«Мир», що на вулиці Проскурівського підпілля, 34. Оскільки
його доволі тривалий час не використовували, воно стало
аварійним. Кілька років тому виникла пропозиція збудувати
на цьому місці багаторівневий паркінг. Втім, таку ідею негативно сприйняли деякі місцеві активісти, адже іншу частину
будинку займає чи не єдиний в Україні монотеатр «Кут».
Нині, щоб визначитися з майбутнім колишнього кінотеатру,
влада хоче проконсультуватися з хмельничанами.
Про такий намір свідчить розпорядження міського голови
від 18 травня. Олександр Симчишин доручив провести публічні консультації з громадою щодо оптимального розвитку
будівлі колишнього кінотеатру «Мир». А також затвердив
склад робочої групи, яка відповідатиме за це завдання.

Приблизна концепція та аварійна
будівля: що кажуть в управлінні
архітектури
Вже є певні напрацювання розвитку будівлі колишнього
кінотеатру «Мир». Про них розповів виконувач обов’язків начальника управління архітектури та містобудування Максим
Дружинін.
За його словами, майбутні перетворення приміщення колишнього кінотеатру залежатимуть виключно від думки
хмельничан. Наразі є бачення створити там мистецькоосвітній центр з двориком і трирівневим паркінгом нагорі будівлі.
«Ця концепція ще перебуває на стадії формування. Вона
також може зазнати змін під час публічних консультацій.
Поки що ми почали підготовку до їх проведення», – розповів
Максим Дружинін.
Чи для реалізації такої концепції проходитиме реконструкція будівлі, чи взагалі її доведеться зносити – поки невідомо.
«Точно можу сказати, що приміщення перебуває в аварійному стані. За минулі роки цегла настільки просякла
водою, що неможливо обмежитися звичайним ремонтом –
усе руйнується. Тому ще маємо провести ґрунтовне дослідження технічного стану будівлі», – пояснив Максим Дружинін.

Чи буде збережено монотеатр «Кут»?
Начальник міського управління культури й туризму Артем
Ромасюков розповів, що вже подав свої пропозиції. Згідно з
ними, монотеатр «Кут» має залишитися на своєму місці.
Навіть, якщо доведеться будувати нову будівлю.
«Нинішня будівля аварійна. Її у більш-менш нормальному
стані підтримують лише у приміщенні монотеатру. Тому розуміємо, що може виникнути потреба збудувати нову
споруду, – розповідає Артем Ромасюков. – Тому ми запропонували навіть у новій будівлі передбачити місце для монотеатру «Кут». У такому випадку хочемо для нього більшу
площу. Тоді місто не втратить своє культурне надбання, а
лише примножить».

Стеж за актуальними новинами:
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Як оформити
пенсію
дистанційно
Вже більше року ми змушені пристосовуватися до умов
пандемії. Й державні установи та організації працюють у незвичному режимі – частково дистанційно, частково – за попереднім записом. Громадяни, які досягли пенсійного віку,
переймаються питанням про те, як подати заяву та оформити
пенсію.
Сьогодні це можна зробити і без особистого звернення до
органів Пенсійного фонду, скориставшись сучасною моделлю призначення пенсії «в один дотик». Тобто подати
заяву та скановані копії документів в електронному вигляді
через веб-портал Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua).
Єдина умова – потрібно мати електронний підпис.
Для подання звернення про призначення пенсії в
режимі онлайн потрібно:
• увійти на веб-портал електронних послуг Пенсійного
фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису
або через систему електронної ідентифікації GOV ID;
• в «Особистому кабінеті» обрати розділ «Заява на призначення пенсії»;
• заповнити запропоновану анкету та прикріпити до заяви
скановані копії необхідних для призначення пенсії документів, перелік яких вказаний на веб-порталі;
• необхідно підписати заяву електронним кваліфікованим
підписом. Заява автоматично передається до органу Пенсійного фонду.
За результатами опрацювання заяви в «Особистому кабінеті» відображатиметься інформація про стан її обробки
та прийняття рішення про призначення пенсії. Вже після
отримання повідомлення про призначення пенсії потрібно
буде прийти до сервісного центру, щоб отримати пенсійне
посвідчення.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Де дозволено
і заборонено
рибалити на
Хмельниччині

Артем Євгенович додав, якщо дійсно буде розпочата реконструкція нинішньої будівлі чи спорудження нової, монотеатр тимчасово розмістять в іншому приміщенні.
Нагадаємо, кінотеатр «Мир» перебуває у комунальній
власності з 1990-х. Проте через різноманітні схеми Хмельницький втратив його приміщення на 15 років. Почалася ця
історія в 1998-му. Тоді виконавчий комітет передав 306 квадратних метрів будівлі у статутний фонд ТОВ «Муніципальна телерадіокомпанія «Контакт». Цю частку виконкому
повернули грошима, коли його члени вирішили вийти зі
складу «Контакту».
Опісля Хмельницька міська рада звернулася до суду повернути у комунальну власність це приміщення, адже його
незаконно передали у статутний фонд ТОВ «Муніципальна
телерадіокомпанія «Контакт». На це міська рада, як власник
кінотеатру, не давала згоди. Тому виконком не мав повноважень приймати подібні рішення.
Після багаторічної судової тяганини Хмельницький зміг
повернути приміщення колишнього кінотеатру лише у листопаді 2013 року. Тоді останню крапку у цій справі поставив
Вищий господарський суд України, який визнав незаконним
відчуження цього комунального майна. Оскільки приміщення колишнього кінотеатру роками не використовували й
не ремонтували, воно стало аварійним.
Також нагадаємо, що у 2019 році на громадські обговорення вперше був винесений новий детальний план території центральної частини Хмельницького. Згідно з ним,
впродовж трьох-семи років на місці будівлі кінотеатру «Мир»
і монотеатру «Кут» доцільно збудувати багаторівневий
паркінг. Проте така пропозиція викликала спротив частини
громадських активістів.
«Це унікальна будівля з унікальною акустикою. Її потрібно
зберегти для жителів і гостей міста. Тому ми як громадськість будемо протистояти рішенню знести будівлю монотеатру й колишнього кінотеатру «Мир», – заявила у липні
2019-го голова громадської організації «ЖАР» Альона
Береза.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

У Хмельницькій області від 21 травня закінчився термін
заборони любительського рибальства на річках та їх кореневих водах.
Водночас, як повідомляють рибоохоронці, любительський
та спортивний лов риби ще заборонений:
• по 10 червня (включно) – на водосховищах, озерах,
ставках;
• по 30 червня (включно) – в придаткових системах водних
об’єктів (протоки, гирла, стариці, меліоративні канали,
розливи водойм, які тимчасово заповнюються водою в
період весняної повені).
Також до 30 червня продовжує діяти заборона на добування раків.
У пресслужбі Хмельницького рибоохоронного патруля нагадують, що згідно Правил любительського рибальства, дозволяється вилов одній особі за одну добу перебування на
водоймі риби не більше 3 кілограм, не меншими таких розмірів у сантиметрах: білий амур – 40, білизна – 30, головень –
24, карась – 10, короп – 25, лин – 20, лящ – 32, плітка – 18,
сом – 70, щука – 35, судак – 42, тараня – 18.

Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр
ляща – 170 гривень, щуки – 340 гривень, судака – 510 гривень,
коропа – 306 гривень, білого амура, товстолоба – 255 гривень,
лина – 119 гривень, плітки – 85 гривень, краснопірки –
68 гривень, плоскирки – 34 гривні, карася сріблястого, окуня,
йоржа звичайного, в’юна – 17 гривень, рака – 25,5 гривень.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

067-38-38-001 (автопередзвон), 26 травня 2021 р.

Гроші на
хмельницький
Палац спорту:
з яких умов його
добудують до
кінця року
Хмельницький має отримати 70 мільйонів гривень на добудову Палацу спорту. Таке фінансування днями у Києві погодили представники міжвідомчої комісії. Тому, чи можливо
до кінця року завершити спорудження Палацу спорту, запитали у Хмельницького міського голови Олександра Симчишина.
Цьогоріч на спорудження подібних спортивних об’єктів у
державному бюджеті передбачено 800 мільйонів гривень. З
них 70 мільйонів гривень мають спрямувати на добудову
хмельницького Палацу спорту. Однак їх виділення ще має
підтвердити Кабмін.
«Хоча торік міжвідомча комісія погодила виділити нам
60 мільйонів гривень, на Палац спорту місто не отримало
жодної копійки з держбюджету. Тому в 2020-му його будували
досить мляво, виключно коштом міської скарбниці, – розповідає Олександр Симчишин. – Нині в Офісі президента й у
Міністерстві молоді та спорту гарантують, що Хмельницький
отримає 70 мільйонів гривень. Також говорять про можливість збільшити фінансування».
За його словами, спорудження будівлі Палацу спорту реально завершити до кінця цього року, адже вже виконано усі
роботи, які вимагали значних затрат часу. Зокрема, монтовано металеві конструкції та підведено комунікації. Тому
за умови належного фінансування підрядник готовий в рази
пришвидшити завершальні роботи.

«Цього року з міського бюджету на Палац спорту виділили
17 мільйонів гривень. Але вони вже майже закінчилися. Якщо
Хмельницькому з держбюджету виділять 150 мільйонів
гривень, то будівництво завершиться до кінця року», – запевнив Олександр Симчишин.
Він пояснив, що тоді Палац спорту зможе приймати деякі
змагання. Частину устаткування для нього заплановано закупити ще цього року. Решту – поступово.
«Більшість устаткування буде універсальним і мобільним.
Наприклад, у проєкті передбачено спеціальне покриття для
футзалу, яке відповідає європейським кубкам. Але не проблема, що місцева команда деякий час гратиме на звичайному паркеті, а ми купимо це покриття впродовж 2022-го.
До того ж в адміністративній будівлі є частина залів, з функціюванням яких ми ще не визначилися. Якщо це будуть індивідуальні силові види спорту, то купуватимемо татамі. Якщо
фехтування, то купуватимемо спеціальні фехтувальні
станції», – зазначив міський голова.
Також він додав, що ймовірно про благоустрій навколо
Палацу спорту вже подбають у наступному році. Зокрема,
там необхідно зробити наземний паркінг.
Нагадаємо, будівництво Палацу спорту на вулиці Прибузькій триває з початку 2019 року. Він має стати багатофункціональною спорудою, де можуть проходити не лише
спортивні заходи, а й культурні події та масштабні форуми.
Він передбачає арену на три тисячі глядацьких місць, кілька
окремих спортивних залів по 330-350 квадратних метрів…
Наразі його спорудження вже освоєно майже 137 мільйонів
гривень. З них було виділено майже 60 мільйонів гривень з
міського бюджету, а з держаного – 82 мільйони гривень.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Стеж за актуальними новинами:

За статистикою, у світі на розсіяний склероз хворіє понад
2,5 мільйона людей. Хорошою новиною є те, що все частіше
хворобу діагностують на ранній стадії, коли спеціальне лікування допомагає зупинити розвиток захворювання, запобігає розвитку нападів, покращує якість життя хворого. Детальніше про хворобу та її лікування ми попросили розповісти завідувача неврологічного відділення обласної лікарні, кандидата медичних наук Олександра Костюка.
«Розсіяний склероз – це аутоімунне захворювання, – пояснює Олександр Володимирович. – Якщо говорити попростому, то це – алергія на власну нервову систему, зокрема на мієлін – білкову оболонку, яка оточує нервові волокна. Ця оболонка відіграє вирішальну роль в роботі центральної нервової системи – забезпечує швидку й ефективну передачу електричних імпульсів. При розсіяному
склерозі автоімунна атака на мієлінову оболонку спричиняє
різні неврологічні розлади, насамперед втрату моторної
функції. Найчастіше симптоми розсіяного склерозу розвиваються у 20-40 років. Жінки хворіють вдвічі-втричі частіше,
ніж чоловіки.

Як проявляється хвороба?
Симптоми залежать від місця розташування пошкоджень
нервової системи та можуть проявлятися слабкістю тієї чи
іншої половини тіла у вигляді оніміння, слабкості у м'язах,
втраті координації, проблем із зором та мовленням. Ділянки
ураження можна виявити за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) та комп'ютерної томографії (КТ) з
контрастним підсиленням.

Як лікують недугу
і чи можна зупинити її розвиток?
Зараз захворювання не є таким фатальним, як це було ще
декілька десятків років тому. Розсіяний склероз став захворюванням, яке можна тримати під контролем. Медики навчилися
знімати загострення хвороби, зупиняти його розвиток на
самому початку. Хвороба протікає нападами. Майже всі
способи лікування спрямовані на відновлення після нападу й
запобігання нового. А хвороба прогресує з кожним нападом.
Якщо запобігти їх появі, можна досягти стійкої ремісії.

Чому розвивається розсіяний склероз?

Хвороба виникає раптово?

Причини розвитку розсіяного склерозу поки невідомі. Вважається, що це відбувається внаслідок тих чи інших нейроінфекцій, коли вірус збиває імунну систему «з пантелику», і
вона починає бачити білкову оболонку нервів як чужорідну.
Внаслідок цього виробляються антитіла, які цю оболонку починають «поїдати», на її місці розвивається сполучна
тканина, і імпульс вже не надходить до головного мозку. При
розсіяному склерозі відбувається одночасне ураження
одразу декількох відділів нервової системи, що й призводить
до появи найрізноманітніших неврологічних симптомів.

Ні, розсіяний склероз розвивається поступово. Часто
перші ознаки – це порушення зору, яке проявляється тим,
що одне око бачить добре, а інше погано (розмите зображення, «мушки» перед очима, спотворення кольорів, відчуття того, що щось потрапило в око). Часто такі пацієнти
лікуються в окуліста, і буває, що симптоми минають. Але у
частини людей вони через деякий час з'являються знову. А
це – вже причина запідозрити розсіяний склероз, якнайшвидше звернутися до лікаря й розпочати лікування.
Підготувала Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА.

В обігу зросла кількість фальшивих грошей
За даними пресслужби Національного банку України, кількість фальшивих банкнот в Україні у 2020 році зросла до
5,5 штук на мільйон справжніх (у 2019 році цей показник становив 3 на мільйон). Фахівці кажуть: таке зростання сталося
через збільшення кількості готівки, що відбулося у зв’язку з
пандемією коронавірусу. За даними Нацбанку, близько
60 відсотків підробок становили банкноти номіналом
500 гривень зразка 2006 року та майже 30 відсотків –
200 гривень зразка 2007 року.
У Нацбанку зазначають, що зловмисники намагалися відтворити навіть ті елементи захисту банкнот, які можна розгледіти лише в ультрафіолетовому випромінюванні. Однак,
попри це, фальшиві 200-гривневі банкноти все ж можна відрізнити за відсутністю оранжевого свічення у слові «національний» на лицьовому боці купюри та відсутністю оранжевого свічення у нижньому номері банкноти, які з'являються
під час перевірки купюри під ультрафіолетовим світлом.
Папір 500-гривневої банкноти має бежевий відтінок, який
є основним. Водяні знаки видно, якщо піднести банкноту до
світла. Великий повторює зображений на банкноті портрет,
маленький – у вигляді символу гривні. Захисне приховане
зображення номіналу з цифрами 500 видно лише під певним
кутом зору до джерела світла.

Спільна відмінність: справжні банкноти рельєфні, а підроблені – гладкі. Рельєфний друк відчувається на дотик, люди
з вадами зору можуть пальцями визначити номінал купюри.
При розрахунках великими купюрами уважно придивляйтеся до них, дослідіть на дотик. Не міняйте великі купюри
на дрібні незнайомим людям, уникайте місць стихійної торгівлі, базарів та лотків.
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Як правильно похвалити
себе на співбесіді
Це важливе і водночас делікатне питання, чи не так? Адже
на будь-якій співбесіді вам доведеться повідати про свої переваги перед іншими кандидатами, бо вас про це обов’язково
запитають. І ніби нічого складного, бо хто знає себе краще,
ніж ми самі, та й усі без винятку люблять поговорити про
свої успіхи. Але на ділі виявляється все значно складніше. І
хвилювання, і бажання сподобатися майбутнім роботодавцям часто заганяють у глухий кут, бо в такій обстановці
складніше чітко формулювати думки, складніше говорити
коротко і по суті. Тому давайте дізнаємося, як з максимальною вигодою для себе розповісти кадровику про свої
плюси та мінуси в роботі.

Поміняйтеся місцями з роботодавцем
Пригадуєте, як в школі на уроках математики розв’язували
геометричні задачі, доводили геометричні теореми від супротивного? Схожий принцип потрібно використати в нашій
ситуації: поставте себе на місце роботодавця і подумайте,
чи хотіли б ви бачити такого співробітника, як ви, у своїй команді. І взагалі – яких би працівників ви хотіли бачити в
своєму колективі. А яким ви бачите ідеального кандидата на
посаду менеджера, бухгалтера, адміністратора? Подібний
підхід дає змогу поставити себе по інший бік ситуації, що й
дозволить вам краще проявити себе на співбесіді.

Заявляємо про себе правильно
Отже, давайте розглянемо, як можна заявити про свої навички та вміння на співбесіді, причому зробити це правильно, щоб це зіграло на вашу користь.

Про стресостійкість
Стресостійкість означає, що в складній ситуації ви
зможете витримати тиск обставин і мобілізувати свої сили
для вирішення проблеми. Розкажіть про це інтерв’юеру на
конкретних прикладах. Якщо ж такої якості у вашому характері бракує, замовчувати це навряд чи потрібно. Рано чи
пізно це відкриється в процесі роботи, і ваш роботодавець
висновки зробить, будьте певні. Так, досвідчений роботодавець, можливо, й слова вам не скаже, але в подальшому
обов’язково матиме на увазі, що в критичній ситуації на вас
не можна покластися.

Про товариськість
Теж важливий пункт. Частенько кандидати люблять перебільшити трошки, що настільки комунікабельні та товариські,
що подружаться з ким завгодно, бо спільна справа перш за
все і все для команди. А як до діла, то виявляється, що людині
важко співіснувати з іншими в одному просторі, бо завжди
знаходяться якісь причіпки: один офісний колега кондиціонер
неправильно вмикає, а інший вентилятор тільки на себе направляє тощо. В результаті виходить, що розхвалена комунікабельність на ділі виявляється великим пшиком. Тому про
такі речі варто сказати правдиво: якщо вам важко знаходити
спільну мову з колегами по роботі, роботодавець обов’язково

врахує цей момент, коли прийматиме вас на роботу. Він
зможе приставити в якості ментора до вас такого працівника,
який насправді може потоваришувати з ким завгодно, чи виділить окреме місце в офісі, щоб вам комфортно працювалося і ніхто не відволікав від роботи.
Якщо ж вам дійсно легко знаходити спільну мову й комунікувати з людьми, які мають різний характер, – знову ж таки,
скажіть про це просто і по суті: так, я товариська людина, я
люблю працювати з іншими людьми, бо чудово знаю і розумію, що від кожної людини можна чогось навчитися, навіть
якщо на перший погляд здається навпаки. Наведіть конкретні приклади з попередньої роботи. Бути голослівним –
зараз не та ситуація.

Про креативність
Ох ця креативність, про яку скільки всього сказано, що
все, що не скажеш про неї, буде видаватися банальною банальністю! Але все ж спробуємо. Продемонструйте свою
креативність на конкретних прикладах; продумайте перед
співбесідою всі можливі ситуації, в яких ви можете продемонструвати свою креативність на ділі, а не лише на словах.
А потрапивши в приміщення, де ви спілкуватиметесь з роботодавцем, з перших секунд зустрічі оцінюйте обстановку навколо себе, щоб в ході бесіди ви могли скористатися всім,
що потрапить вам під руку.
Наприклад, розповідаючи про якийсь аспект своєї попередньої діяльності, не посоромтеся підвестися з місця і взяти
зі столу інтерв’юера якісь предмети, щоб продемонструвати
наглядно свою думку. Це можна зробити без ввічливого запитання «Ви дозволите?», але тут важливо дивитися по ситуації, наскільки успішно ви встановили комунікацію.
Такі дії найкраще за все продемонструють ваші творчі здібності. Тому практикуйте спостережливість та увагу до деталей, щоб у такий важливий момент, як проходження співбесіди, вони стали вам у пригоді.

Про вміння працювати в команді
Розповідаючи про свої навички працювати в команді, ви повинні розуміти, що доведеться дійсно потім відповідати за
свої слова: якщо ви чітко усвідомлюєте, що задля успіху команди ви готові відмовитися від особистих амбіцій, то так і
скажіть своєму інтерв’юеру. Роботодавець повинен почути від
вас чітке повідомлення: так, він дійсно отримає в свій колектив ще одного однодумця, який поділяє їхні цінності та
ідеї. Адже, працюючи в команді, важливо не тільки генерувати
якісні ідеї, а й вміти розподілити обов’язки між тими, хто в
даному випадку впорається краще. Показуйте це на реальних
прикладах, в яких проєктах і як саме ви застосовували ці навички. Це найкращий спосіб похвалити себе на співбесіді.

Про здатність до швидкого навчання
Навіть якщо у вимогах до роботи не вказаний цей пункт,
про нього теж варто зауважити, якщо ви любите навчатися
новому, швидко опановуєте ті чи інші аспекти нового для вас
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Поставте себе на місце роботодавця
і подумайте, чи хотіли б ви бачити такого
співробітника, як ви, у своїй команді.
заняття. Щоб компанія могла почуватися впевнено у своїй
сфері діяльності, її працівники повинні відчувати потяг до
нових знань, бо пандемія коронавірусу чітко продемонструвала всьому людству, як раптово і докорінно може змінитися ситуація у всьому світі, не кажучи вже про якусь конкретну сферу діяльності.
Не буде зайвим зауважити – і це важливий момент, не
бійтеся говорити на співбесіді, що під здатністю до швидкого
навчання ви розумієте вміння швидко орієнтуватися в новій
для себе діяльності, а не банальне бажання набратися знань
за рахунок компанії. Мовляв, прийняли на роботу, то й навчайте мене всього. Такий підхід дещо деструктивний, погоджуєтесь?

Ідучи на співбесіду, уявіть свою
перемогу
Щоб правильно похвалити себе на співбесіді, потрібно почуватися впевнено і розслаблено, як ви почуваєтеся в
розмові з найближчими друзями. А щоб так почуватися,
уявіть собі, ідучи на співбесіду, що ви вже отримали цю
роботу. Просто уявіть це, що вона ваша. Налаштувавши
себе так, ви виграєте у будь-якому випадку, тому що в підсумку ви або отримаєте цю роботу або ні, правильно? Інших
варіантів бути не може. В першому варіанті ви отримали те,
на що й налаштувалися, а у випадку відмови вам і так нічого
не світило (і таке буває), бо знайшовся кандидат на голову
вище вас. Що ж, і такі моменти бувають у житті, і приймати їх
потрібно достойно. Пам’ятайте, що існує безліч інших компаній та колективів, де вас приймуть із радістю.

Перемога, ура!
Ідучи на співбесіду, варто тримати в голові також те, що
ваш інтерв’юер теж стурбований тим, щоб добре відіграти
свою роль. Розуміння таких речей дозволяє знизити градус
напруги перед важливою зустріччю. Ну а вміння правильно
похвалити себе на співбесіді розвивайте вже зараз, якщо
плануєте змінювати місце роботи.
https://jobs.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Неочевидні шкідливі звички, які заважають вам знайти роботу
Якщо ця шкідлива звичка вам властива, радимо частіше
нагадувати собі, що працевлаштування відбувається в декілька етапів і кожен з них важливий. Тут також стане у
пригоді порада з попереднього пункту – складіть план і дійте
організовано.

Причиною того, що робота довго не знаходиться, може
бути одна з 4 неочевидних шкідливих звичок. Що це за
звички, чому вони шкідливі та як з ними впоратися?

Ви називаєте себе
майстром на всі руки

У вас надто багато порадників

Позиціювання себе як «вмію всього потроху» може зіграти
з кандидатом злий жарт. Сьогодні роботодавці більше зацікавлені саме в фахівцях своєї справи, а не в «майстрах на
всі руки».
Найчастіше вони шукають кандидатів, які можуть виконувати певний набір обов’язків. Звичайно, ці завдання
можуть варіюватися. Але як не крути, мета претендента на
певну посаду – показати, що він компетентний саме для неї.
Тому відмовляйтеся від шкідливої звички називати себе
універсальним солдатом на співбесіді й видаліть нерелевантний досвід (досвід роботи на посадах, які відповідають
тій, на яку ви претендуєте) з резюме.

Процес пошуку роботи
залежить від ваших емоцій
Зараз ви почуваєтеся виснаженим і втомленим, тому вирішуєте не переглядати нові вакансії, а завтра будете в чудовому настрої й відгукнетеся одразу на 15 пропозицій. Або
навпаки: коли на старій роботі видався важкий тиждень і ви
тільки й думаєте, що про звільнення, ви починаєте переглядати вакансії та оновлювати резюме, але тільки-но все
вляглося – відкладаєте пошуки роботи в довгий ящик, доки
справи знову не підуть на спад.
Це ще одна погана звичка, яка заважає результативному
пошуку роботи, – звичка покеровуватися емоціями. Працевлаштування, як і будь-який інший процес, націлений на ре-

Стеж за актуальними новинами:

Постарайтеся не підлаштовувати
пошук роботи під свій настрій, краще
придумайте собі графік і дотримуйтеся його.
зультат, вимагає організованості. Тож постарайтеся не підлаштовувати пошук роботи під свій настрій, краще придумайте собі графік і дотримуйтеся його.

Ви занадто концентруєтеся
на одному з етапів пошуку
Іноді шукачі, самі того не розуміючи, занадто загострюють
увагу на якійсь складовій пошуку роботи й обділяють увагою
інші. Наприклад, ви можете годинами підшукувати підхожі
вакансії, уважно вивчати пропозиції та вибирати, на яку
краще відгукнутися, але так і не відредагувати, не оновити
своє резюме перед відгуком. Або цілими днями читати та
перечитувати резюме, щось поправляти й доповнювати, але
не продумати свої відповіді на найпоширеніші запитання рекрутерів, які вам обов’язково поставлять на співбесіді.

Звертатися по допомогу або просити поради – дійсно
хороша звичка, а прагнення дізнаватися нове – важлива
риса, яка допомагає в кар’єрі й у житті. Але пам’ятайте: що
занадто, то не здраво.
Ви просите поради в усіх підряд, розсилаєте електронні
листи з проханнями про допомогу в пошуку роботи ейчарам і експертам зі своєї сфери, шукаєте в інтернеті всі
питання про працевлаштування, які тільки можете придумати? Ймовірно, ви витрачаєте занадто багато зусиль
на те, що не так уже й важливо. Крім того, в результаті
таких вичерпних досліджень ви можете отримати багато
порад, які не узгоджуються одна з одною, і ще більше заплутатися.
Відмовтеся від звички збирати інформацію і поради з усіх
доступних джерел. Краще виберіть одного або двох експертів, яким довіряєте, і прислухайтеся до їхньої думки, а
також міркуйте самі, відкинувши все інше. Причому в ролі
експерта необов’язково повинен бути фахівець, рекрутер
або ваш більш успішний колега. Друзі та члени сім’ї, які
знають ваш характер, інтереси й прагнення, стануть чудовими порадниками.
https://www.work.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК
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Дуже часто ми згадуємо про промивку системи охолодження, коли робити це запізно і двигунові в цілому потрібен
капремонт або заміна. На щастя, таке трапляється не з
кожним – але з ким?
Через забруднення системи охолодження двигун може
перегрітися (найчастіше так воно і буває). Якщо зростання
температури помітити вчасно, автомобіль треба заглушити і
ніякого лиха не буде – хіба що водій чи пасажири кудись запізняться.
Але проблема у тому, що власники сучасних авто настільки звикли до їхньої безвідмовності, що за температурою двигуна не слідкують, внаслідок чого він отримує температурні «травми», часто непоправні.

Для чого треба промивати систему
охолодження автомобіля і коли

Чим забруднюється система
охолодження?
Навіть якщо не говорити про забруднення радіатора зовні,
причин забруднення системи охолодження декілька.
• Відкладення продуктів окислення з алюмінієвих деталей. Якщо автомобіль заправлений неякісним антифризом і до того ж нечасто експлуатується, у вузьких місцях
системи охолодження відкладаються характерні нашарування. Вони перекривають перетин каналів і, до речі, бувають такими міцними, що іноді потребують механічного видалення. Найгірше, що цей продукт надійно забиває канали
радіаторів.
• Іржа та корозія. У двигунах із великим пробігом та тих,
що довго експлуатувалися «на воді», завжди утворюється
сміття у вигляді іржі та інших продуктів корозії. На щастя,
вона здебільшого накопичується у низьких місцях системи і
нечасто перекриває патрубки. Також ці забруднення відносно легко вимиваються під час промивки.
• Накип. Це міцні нашарування солі та інших з’єднань, які
нарощуються на деталях системи охолодження за багато
років, причому в першу чергу – при експлуатації на воді. Видаляється накип хімічним шляхом, тобто за рахунок реакції
під час тривалої промивки спеціальними препаратами-промивками.

Не панацея
Говорячи про промивку системи охолодження старого
двигуна, треба розуміти, що в деяких ситуаціях промивка не
допоможе.

Якщо автомобіль заправлений неякісним антифризом, у вузьких місцях системи охолодження відкладаються
характерні нашарування.
• Накип у каналах радіаторів. Через можливість обійти забитий канал по паралельній трубці застосування промивок
може не дати результату. Найчастіше це стосується теплообмінників системи опалення, які доводиться просто заміняти новими.
• Тверді і напівтверді відкладення старого низькоякісного
антифризу, які не завжди вимиваються рідиною.

Небезпека
Беручись за справу промивки системи охолодження,
майте на увазі, що вона може нести якщо не небезпеку, то
великий додатковий клопіт. Як правило, система охолодження старого двигуна має слабкі місця – отвори, проїдені
корозією і «зашпакльовані» накипом та подібними відкла-

Переваги та недоліки
тонування скла автомобіля
Кожен автомобіліст знає, що тонування скла – це не лише
декоративне оформлення його автомобіля. Адже тонувальна плівка не тільки захищає салон і пасажирів від сторонніх поглядів, але і є хорошим захистом від попадання
всередину автомобіля шкідливого ультрафіолетового випромінювання, при цьому зменшуючи і тепловий вплив.
Сучасні плівки на авто мають безліч модифікацій, кожна з
яких відповідає за певну функцію – захист від ультрафіолетового випромінювання, бронювання скла тощо. Якщо ви до
цих пір до кінця не впевнені в доцільності тонування скла,
пропонуємо ознайомитися з перевагами та недоліками
даної процедури. Виходячи з критеріїв, ви зможете вирішити, чи потрібне вашому авто тонування, чи ні.

Шість плюсів тонування скла авто
1. Декоративні властивості. Кожен погодиться, що
плівка для тонування в мить перетворює авто, робить його
більш стильним і привабливим. Безумовно, це так. Залежно
від того, яку плівку ви вибрали – звичайну, прозору, кольорову, – ваше авто буде виглядати по-новому.
2. Захист від прямих сонячних променів. Тонування скла
підвищує безпеку руху за рахунок того, що відбиває прямі
промені. Так водій краще й чіткіше бачить всі об’єкти.
3. Захист салону від вигорання. Завдяки тому, що плівка
затримує ультрафіолет (УФ), зберігається декоративний зовнішній вигляд оббивки та інших поверхонь.
4. Захист пасажирів від впливу ультрафіолету. Як результат тонувальна плівка для авто дозволяє запобігти негативному впливу УФ на людей.
5. Захист салону від перегріву. Сучасна атермальна плівка
затримує інфрачервоний і ультрафіолетовий спектри. В результаті салон авто менше нагрівається, що актуально в жарку
пору року. Можна рідше включати кондиціонер, при цьому пасажири будуть відчувати себе комфортно.
6. Захист водія та пасажирів у разі ДТП. Сучасні плівки
затримують осколки, які утворилися внаслідок механічного
пошкодження скла. І в разі ДТП ймовірність того, що ви поранитеся осколками, значно знижується.
Як ви бачите, тонувальна плівка для авто може виконувати одночасно безліч функцій, які і є її перевагами.

Які є мінуси у тонувальної плівки?
Недоліків використання тонувальної плівки значно менше,
ніж переваг, але вони все-таки є і на них варто звернути
увагу. До основних недоліків можна віднести наступні:

Стеж за актуальними новинами:

Тонування скла підвищує безпеку руху
за рахунок того, що відбиває прямі промені.
• необхідність нанесення плівки фахівцем, а не власними
зусиллями (самостійне встановлення має багато нюансів
виконання і вкрай складне для новачка, що тягне за собою
додаткові витрати часу та грошей на повторення процесу);
• перед автовласником завжди буде стояти складний
вибір – за якісну тонувальну плівку доведеться викласти відповідні гроші.
Думка всіх автомобілістів і експертів сходиться в тому, що
тонування автомобільного скла плівкою має більше переваг,
ніж недоліків, адже вона одночасно виконує безліч функцій,
які були перераховані вище.
А виникнення будь-яких проблем з матеріалом, як
правило, пов'язано або з покупкою дешевого і неякісного
матеріалу, або з порушенням технологічного процесу при
обклеюванні. Висновок – слід віддавати перевагу висококласним та сучасним плівкам. Крім того, рекомендується довіряти обклеювання професіоналам своєї справи, оскільки
вони обізнані про всі особливості та нюанси будь-якого
етапу процедури. А виконуючи обклеювання самостійно,
немає гарантії того, що ви зможете якісно її здійснити.
Щоб придбати міцну плівку, важливо вибирати матеріали
у перевіреного виробника або постачальника. Не варто
звертати увагу на занадто занижену ціну, адже вона може
свідчити про низькоякісний товар.
https://autotheme.info/
Підготувала Тетяна САЦЮК

деннями. Після ефективної промивки ці відкладення будуть
змиті, тож треба бути готовими, що система почне протікати
і її доведеться ремонтувати.
Промивка системи охолодження за допомогою хімічних
препаратів має сенс в першу чергу на відносно новому автомобілі, система охолодження та теплообмінники якої не
мають стійких відкладень. Якщо двигун старий, є сенс розібрати систему та прочистити за можливості більшу частину
каналів охолодження механічним шляхом. В ідеальному варіанті навіть слід розібрати для прочищення радіатори (якщо
конструкція дозволяє це) або замінити їх новими.
https://auto.24tv.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Названо десятку
найпопулярніших
нових автомобілів
в Україні
У квітні 2021 року обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні побив рекорд – 10,3 тисячі одиниць, що є найбільшим показником з початку пандемії. З них 705 автомобілів – вироблені в Україні.
Найпопулярнішим брендом на «первинці» в минулому
місяці стала Toyota, змістивши на другу позицію лідера березня Renault. Далі йдуть KIA, Skoda, і Volkswagen.
Якщо називати конкретні моделі, то найчастіше в квітні купували Kia Sportage, вартість якого починається від $ 19 тис.
Традиційно українці вибирають кросовери. У десятці лідерів
за кількістю зареєстрованих нових автомобілів лише три седани:
• Kia Sportage – 643;
• Toyota RAV4 – 636;
• Renault Duster – 418;
• Renault Sandero – 318;
• Renault Logan – 301;
• Toyota LC Prado – 277;
• VW Touareg – 251;
• Toyota Camry – 235;
• Peugeot 301 – 206;
• Nissan Qashqai – 198.
За місяць з десятки популярних авто «пішов» корейський
Hyundai Tucson (зареєстровано 155 автомобілів), ціни на
який стартують від $ 24 860.
При цьому помітно збільшився інтерес до Toyota Camry
(від $ 29 тис.), Mercedes-Benz GLE (від $ 80 тис.), Toyota
Corolla (від $ 20,4 тис.), Peugeot 301 (від $ 13,6 тис.) і Chery
Tiggo 4 (від $ 14 тис.).
Серед автомобілів українського виробництва лідирують
марки Skoda (362 од.), Lada (213), Kia (91) і Renault (39).
Найпопулярнішою моделлю стала Skoda Kodiaq, що
отримала 175 реєстрацій в квітні.
На вторинному ринку було зафіксовано майже 82 тисячі
угод купівлі-продажу легковиків. Лідером продажів серед моделей став Daewoo Lanos.
https://ubr.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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ÐÎÁÎÒÀ
Àâòîìèéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-68-244-56-34.
Áàðìåí, ïîìi÷íèê êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ìîæëèâî íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë.068-205-58-83.

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

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïiäïðèºìñòâà,
çàâàíòàæåíiñòü öiëèé ðiê, ùîòèæíåâà
ç/ï,
ð-í
ç-äó
"Êàòiîí".
Òåë.0-66-830-62-46.

Ðiçíîðîáî÷èé-ìàíãàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ ó
ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi
âèòðàòè òà õàð÷óâàííÿ
çà ðàõóíîê çàêëàäó.
Òåë.0-68-520-72-70.
Øâà÷êè-íàäîìíèöi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-801-89-06.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Ïðîäàì áóäèíîê, ñ.Ïðèáóçüêå
(×åðâîíà Çiðêà), ãàç, ñâiòëî, âîäà, 0,48
ãà,
áiëÿ
òðàñè,
430.000
ãðí.
Òåë.0-98-950-81-25.
Ïðîäàì
äiëÿíêó,
ñ.Ïðèáóçüêå
(×åðâîíà Çiðêà), ãàç, ñâiòëî, âîäà, 0,48
ãà,
áiëÿ
òðàñè,
430.000
ãðí.
Òåë.0-98-950-81-25.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü, äîïîìîãà ïðè çàâàíòàæåííi òà ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè. Òåë.096-199-87-09.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ

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

ÁIÇÍÅÑ

Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî çàêií÷åííÿ
ïîâíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâiòè Ñ ¹006187,
âèäàíèé ÑØ ¹7 1988 ð. íà iì'ÿ
×àïëiíñüêîãî Àíäðiÿ Àíòîíîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

ÑÒ²Ë ÇÍÀÕ²ÄÎÊ
Çíàéøîâ

Çíàéäåíî ïàðàñîëüêó
19.05.2021 ð, íà çóïèíöi
íàâïðîòè ÖÍÀÏó.
Ïîâåðíó âëàñíèêó áåç
âèíàãîðîäè.
Òåë.0-68-019-37-03.
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Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àáñîëþòíå ïåðåâåçåííÿ ìåáëiâ,
âèíåñåííÿ
áóäü-êóäè.
Êâàðòèðíi
ïåðå¿çäè. Òåë.0-96-199-87-09.

IÍØÅ

Çâàðþâàëüíèêè, ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó. Òåë.067-798-74-23.

Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-96-362-47-87.

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

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà
àâòîñåðâiñ
ç
îáñëóãîâóâàííÿ
âàíòàæíèõ àâòî. Òåë.0-67-383-11-14.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ
òðèêîòàæíèõ
õàëàòiâ,
âóë.iíñòèòóòñüêà, Áóäèíîê ïîáóòó.
Òåë.0-97-254-99-76.

Ìèòòÿ âiêîí,
ïðèáèðàííÿ ïðèìiùåíü,
âèíåñåííÿ ñìiòòÿ.
Òåë.0-63-605-92-46.
Ëiêàð äåðìàòîâåíåðîëîã-êîñìåòîëîã íà ðîáîòó â áàãàòîïðîôiëüíèé
ìåäè÷íèé çàêëàä â êîñìåòîëîãi÷íèé
êàáiíåò. Îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ãiäíà ç/ï. Âèìîãè: âèùà ìåäè÷íà
îñâiòà. Òåë.0-97-892-19-69.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ
Àäìiíiñòðàòîð
ìàãàçèíó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïðîäóêòîâà
ãðóïà
òîâàðiâ.
Òåë.0-97-495-25-92.
Äèðåêòîð çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, çàðïëàòà
äîãîâiðíà,
ïîòðiáíi
çíàííÿ
ìîäåëüºðà-êîíñòðóêòîðà.
Òåë.0-96-384-06-01.
Äèðåêòîð
ìàãàçèíó
ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.
Äèðåêòîðà
íà
âèðîáíèöòâî
çàïðîøóº
øâåéíå
ïiäïðèºìñòâî,
âìiííÿ îðãàíiçîâóâàòè âèðîáíè÷èé
ïðîöåñ,
çíàííÿ
ïîâíîãî
òåõíîëîãi÷íîãî
ïðîöåñó,
êîìóíiêàáåëüíiñòü â ñïiëêóâàííi ç
êîëåêòèâîì òà çàìîâíèêàìè, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ, ð-í âóë.Ìîëîäiæíà.
Òåë.0-67-334-83-24.

Àäìiíiñòðàòîð
ïðîäóêòîâèõ
ìàãàçèíiâ çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó.
Òåë.:0-67-382-77-67,
0-50-432-88-84.

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

Ôiíàíñè i îáëiê

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

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü
þðèäè÷íèõ
îñiá,
Òåë.0-97-833-19-30.

ÔÎÏ òà
îáëiê.

Ïðàâî,
êîíñàëòèíã,
ñòðàõóâàííÿ

Çàïðîøóþòüñÿ

Áóõãàëòåðà
ãîëîâíîãî.
Òåë.0-97-032-95-46.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá, çäà÷à
çâiòíîñòi,
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-275-33-49.

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

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, íà
áóäü-ÿêié ñèñòåìi
îïîäàòêóâàííÿ (âiääàëåíà
ðîáîòà). Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.

Çàïðîøóþòüñÿ

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Ìàñàæèñò
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Âèìîãè: äîñâiä
ðîáîòè,
êîìóíiêàáåëüíiñòü.
Òåë.0-98-795-69-04.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìàñàæèñò æiíî÷èé øóêàº ðîáîòó,
ïðàêòèêà.
Òiëüêè
íà
âè¿çä.
Òåë.0-63-398-50-72.
Ìàñàæèñòêè. Óñå âèäè ìàñàæó.
Òåë.0-67-265-91-32.

Ïñèõîëîãè.
Ñîöiàëüíà,
âîëîíòåðñüêà
ñôåðè

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

Àðõiòåêòóðà,
áëàãîóñòðié

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

Îôiñ-ïåðñîíàë
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ”
çàïðîøóº íà ðîáîòó îïåðàòîðà 1Ñ.
Òåë.0-67-383-87-78.

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Øóêàºìî ìåíåäæåðà ç
ïðîäàæó ðåêëàìè àêòèâíó ëþäèíó, ÿêà
ïðàãíå âäîñêîíàëþâàòèñü
òà äîñÿãàòè ñâîº¿ ìåòè
ðàçîì ç êîìàíäîþ “ª”.
Îñíîâíi îáîâ’ÿçêè:
ïðîäàæ ðåêëàìè íà
iíòåðíåò-âèäàííÿõ
(áàíåðíà, òèçåðíà,
íàòèâíà ðåêëàìà,
ñïåöïðîºêòè òà iíøå) òà â
äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ
(òèæíåâi, ìiñÿ÷íi).
Ôîðìóâàííÿ ðåêëàìíèõ
ïîñëóã, öií, ïàêåòíèõ
ïðîïîçèöié. Óìîâè
ðîáîòè: îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
êîíêóðåíòíà çàðîáiòíà
ïëàòà (çà ðåçóëüòàòàìè
ñïiâáåñiäè); êîìôîðòíi
óìîâè ïðàöi. Äëÿ ðåçþìå:
hr@ye.ua Çàïèñ íà
ñïiâáåñiäó çà
òåë.0-67-776-39-26.
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Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â áàð,
öåíòð ìiñòà. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì:
0-67-342-24-20.

Ïiöàéîëî-áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ïiöåðiþ-êàâ’ÿðíþ.
Òåë.:0-66-031-94-42,
0-68-075-87-26.

Êóõàð ó êàôå íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, Ïiâäåííî-Çàõiä,
âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-98-257-55-25.

Ïiöåéîëî çàïðîøóº
ìåðåæà ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-134-24-58.

Êóõàð, êóõàð-êîíäèòåð,
ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ñåçîííó
ðîáîòó íà ìîðå ó ïàíñiîíàò ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-382-38-00.*
Êóõàð,
ïîìi÷íèê
êóõàðÿ
ó
âèðîáíè÷èé öåõ (Ëüâiâñüêå øîñå).
Ãðàôiê: 5.00-12.00 ãîä., îïëàòà - 250
ãðí./âèõiä. Òåë.0-97-839-68-66.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò
Çàïðîøóþòüñÿ
Ìàéñòåð ìàíiêþðó òà
ïåäèêþðó, ç ä/ð,
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, õîðîøà
êëiºíòñüêà áàçà.
Òåë.0-67-424-74-98.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ
Çàïðîøóþòüñÿ
Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-785-94-93,
0-97-900-77-00.
Ïðîäàâåöü, ïåêàð, êóõàð,
ïðèáèðàëüíèöÿ òà
ðiçíîðîáî÷èé íà ëiòíié
ïåðiîä, íà ìîðå â ñìò
Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-239-19-81.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Êóõàð-êåáàáùèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó “ß ëþáëþ êåáàá”,
âèñîêà ç/ï, ìîëîäèé êîëåêòèâ.
Òåë.0-68-823-65-95.

Àäìiíiñòðàòîð, êóõàð,
îôiöiàíòè òà
ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-563-28-36.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
áàð, Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà,42/1.
Òåë.0-67-382-22-20.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Äåòàëi çà
òåë.0-97-163-37-84.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ ó
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.
Êóõàð ïåðøèõ ñòðàâ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê ðîáîòè: 3/3,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-348-20-94.

Êóõàði (ç äîñâiäîì
ðîáîòè) â ãàðÿ÷èé öåõ
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-68-203-82-26.
Êóõàði ç ä/ð çàïðîøóþòüñÿ â ìàéñòåðíþ
íàïiâôàáðèêàòiâ, ãðàôiê
4/2, ç 8.00 äî 20.30,
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-98-773-39-18.
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â
ðåñòîðàí (öåíòð). Òåë.0-68-704-96-71,
Îëåíà.

Êóõàðiâ çàïðîøóº ìåðåæà
ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-134-24-58 äî
17.00.
Ìàíãàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ â íàøó
êîìàíäó. ßêùî òè ïîëþáëÿºø ñâîþ
ðîáîòó, òî ìè íà òåáå ÷åêàºìî.
Òåë.0-67-381-14-26.

Ìàíãàëüíèê òà áàðìåí
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-63-999-53-90.
Ìàíãàëüíèê. Òåë.0-50-508-31-89.

Ïîìi÷íèê êóõàðÿ òà
ïðàöiâíèêè ó êàôå,
íàäàºòüñÿ æèòëî, ç/ï
ñòàáiëüíà.
Òåë.0-67-384-62-62.
Ñóøèñò ó êàôå íà
ïîñòiéíó ðîáîòó,
Ïiâäåííî-Çàõiä, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-98-257-55-25.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êàâ’ÿðíþ,
ïðèãîòóâàííÿ êàâè,
õîò-äîãiâ, ãàìáóðãåðiâ,
ïîâíà çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-67-381-83-19.
Áàðèñòà òà ñóøèñò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-945-31-44.
Áàðìåí, îôiöiàíò ó êàôå
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
Ïiâäåííî-Çàõiä, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-98-257-55-25.
Áàðìåíè, îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ðåñòîðàí (öåíòð).
Òåë.0-68-704-96-71, Îëåíà.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ
â êàôå, 3/3.
Òåë.0-67-348-20-94.
Îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ
äî
ñïiâïðàöi
â
ðåñòîðàí.
Òåë.0-67-381-14-26.

Îôiöiàíò òà êàñèð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
êàôå, ñ.Ïðàâäiâêà.
Òåë.0-96-948-33-70.
Îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
ó ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.
Îôiöiàíòè, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-96-661-74-37.

Îôiöiàíòè, êóõàði, àäìiíiñòðàòîð, ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-774-79-54.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîñóäîìèéíèöi òà ïðèáèðàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ ó
ðåñòîðàí íà ïîñòiéíó ðîáîòó, 300-350 ãðí./çìiíà,
Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-98-615-16-88.
Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â êàôå.
Òåë.0-98-523-71-15.
Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ ó ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ,
ãàðíi óìîâè, ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-67-580-47-77,
0-96-130-85-34.
Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ ó ïiöåðiþ “×iëi
Ïiöà”, ãðàôiê: 3/3, ç
10:00 äî 23:00.
Òåë.0-68-666-38-66.
Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ïðà÷êà çàïðîøóþòüñÿ íà ñåçîííó ðîáîòó íà ìîðå ó ïàíñiîíàò
ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-382-38-00.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîíäèòåð ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-68-203-82-26.
Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
(ëàâàø), ìîæëèâî, áåç äîñâiäó,
íàâ÷àºìî, ç/ï - 6.000-18.000 ãðí.,
Öåíòð. Òåë.0-98-104-20-82.

Ïåêàði-òiñòîðîáè çàïðîøóþòüñÿ â ïåêàðíþ.
Òåë.0-98-074-74-94.
Ïåêàði-òiñòîðîáè, ôîðìóâàííÿ òà
âèïiêàííÿ õëiáîáóëî÷íèõ âèðîáiâ.
Òåë.0-97-729-51-17.

Ïðàâöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ â êîâáàñíèé öåõ.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïðàöiâíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó, ç ä/ð âèãîòîâëåííÿ ïåëüìåíiâ,
âàðåíèêiâ. Òåë.0-97-909-59-97.

Òîðãiâëÿ

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

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

Êàñèðè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
Êàñèð
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, 3/3, ç/ï 8.500
ãðí.,
Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-97-909-52-55.
Êàñèð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ìåðåæó “ß ëþáëþ êåáàá”, âèñîêà ç/ï,
ìîëîäèé
êîëåêòèâ.
Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî
“ÂÂ”
çàïðîøóº ïðîäàâöÿ â ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí,
ð-í
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-383-87-78.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé
ìiíiìàðêåò.
Òåë.0-68-158-40-88.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, ç ä/ð, ð-í
Âèñòàâêà, ïîëiêëiíiêà
¹2, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ãðàôiê 7/7, 08.00-21.00.
Ðîáîòà â ïðîãðàìi “1Ñ”.
Òåë.068-158-63-63, Ëiçà.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ìàãàçèí ñîëîäîùiâ, ç ä/ð, ãàðíi óìîâè
ïðàöi,
ïîçìiííî,
ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-97-746-36-44.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ìàãàçèí ñîëîäîùiâ, ç
ä/ð, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ïîçìiííî, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-97-897-33-97.
Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
â/î ðîáîòó, ïðîäîâîëü÷i
òîâàðè, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-67-311-77-64.
Ïðîäàâåöü íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â ïðîäìàãàçèí,
Ëåçíåâå-2, êiíöåâà
çóïèíêà ìàðøðóòó ¹54.
Òåë.:0-96-348-75-96,
0-96-211-04-18.
Ïðîäàâåöü ó êîâáàñíèé
âiääië, ãðàôiê: 9:00-20:00,
òèæäåíü/òèæäåíü, ç/ï 3.000 ãðí./òèæäåíü,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-300-19-65.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò,
êàñèð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-67-771-06-57.
Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ó
ãàñòðîíîìi÷íèé âiääië.
Òåë.0-67-263-95-70.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Ãðàôiê
ðîáîòè: 7/7, ç 7.00 äî 22.00, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï âiä 3.800
ãðí./òèæäåíü. Ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé:
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, â ðàéîíi çàâîäó
“Íîâàòîð” ( êîëèøíié “Ðàäiîçàâîä”).
Òåë.:0-96-600-00-21, 0-67-320-13-33.

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

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

Ïðîäàâåöü ìîðîçèâà, êâàñó, ïèâà.
Òåë.0-50-508-31-89.
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê äëÿ
ñìàæåííÿ òà ïðîäàæó ÷åáóðåêiâ, ç/ï
âiä 200 ãðí./äåíü. Òåë.0-98-037-27-49.
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê,
ïðîäàæ âèïi÷êè (õîäèòè ïî ðÿäàõ),
ãðàôiê: 7.00-13.00. Òåë.0-95-358-43-45.
Ïðîäàâåöü, êîíäèòåðñüêi âèðîáè,
êàâà, ïàðêîâà çîíà, ïàðê iì.×åêìàíà,
ç/ï
10.000-12.000
ãðí.
Òåë.0-97-444-51-02.
Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, ç/ï
âiä 8.000 ãðí. Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ó ìåáëåâèé
ñàëîí.
Êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âìiííÿ ïðàöþâàòè ç
êëiºíòîì, ç/ï âèñîêà, çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:068-044-54-59,
097-179-36-36.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ó ìàãàçèí
ìåáëåâî¿ ôóðíiòóðè òà ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ,
áàæàíî
ä/ð.
Òåë.0-68-821-44-11.

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

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ìàãàçèí ç ïðîäàæó íàñiííÿ i çàñîáiâ
çàõèñòó ðîñëèí. Òåë.0-98-529-21-27.
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê (ãóðò,
ðîçäðiá), áàæàíî, äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-68-648-69-81.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ïðîäàâöÿ
àáî
ïðèáèðàëüíèöi-ïîñóäîìèéíèöi.
Óñÿ
iíôîðìàöiÿ
çà
òåëåôîíîì:
0-66-563-58-91.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié ç âëàñíèì ëåãêîâèì
àâòî, äîñòàâêà ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-771-15-41.
Âîäié êàò."Ñ" íà
Ìåðñåäåñ-814, 5 ò, ïî
Óêðà¿íi, îôiñ ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-67-673-99-45.
Âîäié íà Äåó Ïiêàï, ðîçâåçåííÿ
âèïi÷êè. Ãðàôiê ðîáîòè: 6.00-13.00
ãîä, îäèí âèõiäíèé äåíü, îäèí
ñêîðî÷åíèé äåíü, âèìîãè: äîñâiä
ðîáîòè, ñòàæ, çàðïëàòà - 7.000 ãðí., +
ïðåìiàëüíi. Òåë.0-97-839-68-66.

Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
âîäi¿â. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ñòàáiëüíà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-97-733-77-37.

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

Âîäi¿, êàò."D"
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
íà ìàðøðóòàõ ïî ì.Êè¿â,
æèòëîì çàáåçïå÷óºìî, ç/ï
1.500 ãðí./äåíü.
Òåë.:0-67-600-01-61,
0-66-521-53-97.
Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî íà àâòîáóñíi ìàðøðóòè (àâòîáóñ, ìiêðîàâòîáóñ). Òåë.067-350-77-20.
Âîäié ìàðøðóòíîãî òàêñi, âîäié íà
ôóðó (òåíò) çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
äîñâiä
îáîâ’ÿçêîâèé.
Òåë.0-97-952-44-54.
Âîäié íà àâòîáóñ ÏÀÇ, ïðèìiñüêèé
ìàðøðóò.
Æèòëîì
çàáåçïå÷óºìî.
Òåë.0-67-799-18-92.

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

Âîäié íà ìiñüêèé ìàðøðóò ¹29. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-978-72-11.
Âîäié íà ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç ø/ç,
íà
êèëèìîâèé
ñêëàä.
Òåë.:0-67-105-70-77, 0-97-451-23-59.

Âîäié-åêñïåäèòîð ç
âëàñíèì àâòî (áóñ
âàíòàæíiñòþ äî 2 òîíí),
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âiä 15.000 ãðí., çàïðîøóº
êîìïàíiÿ “Dnipro-M”.
Òåë.:0-67-510-76-40
(Iðèíà Âàëåði¿âíà),
0-67-560-20-60 (Ìèêîëà
Iâàíîâè÷).
Âîäié, êàò."D", çàïðîøóºòüñÿ íà
ìàðøðóò
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-205-51-45.
Âîäié, êàò."D", íà ìiæîáëàñíèé
ìàðøðóò. Òåë.0-96-451-69-18.

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

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

Âîäié íà çåðíîâîç ÄÀÔ,
ïî Óêðà¿íi, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ç/ï 15.000-25.000
ãðí. Òåë.0-97-720-57-94.
Âîäié íà òÿãà÷ ç
íàïiâïðè÷iïîì, ðîáîòà ïî
Óêðà¿íi, âèñîêà ç/ï,
ñá-íä - âèõiäíi.
Òåë.0-67-672-06-35.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi òà
çà êîðäîíîì, êàò.:"Ñ" òà “Å”, ç ä/ð
ïîíàä 3 ðîêè. Òåë.0-67-564-85-46.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê ,
êàò."E" íàïiâïðè÷iï, ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
îôiöiéíî, ç/ï 20.000-30.000 ãðí.
Òåë.0-96-335-63-48.
Âîäié, êàò."Å", íà ôóðó
ªâðî-5, ïî Óêðà¿íi, ç/ï
âiä 25.000 ãðí.
Òåë.0-67-794-13-78.
Âîäié, êàòåãîð¿¿ Â, Ñ, íà
ðîçâåçåííÿ òîâàðó.
Òåë.0-68-158-40-88.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ
Âîäi¿, åêñêàâàòîðíèê,
êðàíiâíèê çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðèâàòíó
ôiðìó.
Òåë.0-97-610-93-83.
Âîäié-ñëþñàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó
íà
íàâàíòàæóâà÷.
Òåë.0-93-266-43-80.

Åêñêàâàòîðíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-058-07-11.
Êîìáàéíåð, ç ä/ð â
ñiëüãîñïòåõíiöi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Êðàíiâíèê íà àâòîêðàí. Âèìîãè:
äîñâiä ðîáîòè, íàÿâíiñòü ïîñâiä÷åííÿ.
Äåòàëi çà òåë.0-97-344-46-72.
Êðàíiâíèê
òà
ñòðîïàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ÒÎÂ “ÀÂ ìåòàë ãðóï
”. Òåë.0-67-440-75-86.

Ìàøèíiñò áàøòîâîãî
êðàíà çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî. Çàðîáiòíà
ïëàòà âiä 15 000 ãðí.
Òåë.0-67-384-40-57, ç
9.00 äî 18.00.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Ìîíòåðiâ
êîëi¿
çàïðîøóº
Õìåëüíèöüêà äèñòàíöiÿ êîëi¿. Âèìîãè:
ïîâíà ñåðåäíÿ îñâiòà, ïîâíà çàéíÿòiñòü,
ñîöïàêåò:
ìåäè÷íå
ñòðàõóâàííÿ,
îïëà÷óâàíi
ùîði÷íi
âiäïóñòêè,
ëiêàðíÿíi, ìàòåðiàëüíà äîïîìîãà íà
îçäîðîâëåííÿ, îïëà÷óâàíi âiäïóñòêè òà
ìàòåðiàëüíà äîïîìîãà ïðè âñòóïi â
øëþá, ïðè íàðîäæåíi äèòèíè, ïðè
ïîõîâàííi áëèçüêèõ, íàäàºìî ïóòiâêè â
ëiêóâàëüíî-îçäîðîâ÷i çàêëàäè äëÿ
ïðàöiâíèêiâ, ¿õíiõ ñiìåé òà äèòÿ÷i,
çàáåçïå÷óºìî
ñïåöîäÿãîì
òà
ñïåöâçóòòÿì. Ãðàôiê: âàõòà 15/15, ç/ï
âiä 12.000 ãðí., àáî 8-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü, 5/2, ç/ï âiä 8.000 ãðí.
Çâåðòàòèñÿ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.×îðíîâîëà,3/3, âiääië êàäðiâ.
Òåë.:69-43-43, 69-42-66, 096-384-03-14.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
Âîäiÿ, âëàñíèé ë/à (óíiâåðñàë).
Òåë.0-67-123-68-88.
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ, 1,5. Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, º âñi êàòåãîð¿¿, áàæàíî íà
ë/à àáî äî 6 ò. Òåë.0-67-123-68-88.
Øóêàþ ðîáîòó íà âëàñíîìó àâòî
(áóñ, 3,5 òîííè). Òåë.0-97-198-05-62.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ
Àâòîåëåêòðèê, ìåõàíiêè, ñëþñàð, â
àâòîáóñíèé ïàðê íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-380-96-76,
050-376-49-90.
Àâòîìåõàíiêè, àâòîåëåêòðèêè ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ â àâòîìàéñòåðíþ,
ç/ï
10.000-25.000
ãðí.
Òåë.0-98-019-97-99.

Àâòîìèéíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-116-03-30.
Àâòîñëþñàð ç îáñëóãîâóâàííÿ âàíòàæíèõ àâòî
ÄÀÔ (õîäîâà ÷àñòèíà),
çðó÷íèé ãðàôiê, ç/ï 15.000-18.000 ãðí.
Òåë.0-67-958-45-01.

Àâòîñëþñàð çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
àâòîñåðâiñ, çàðïëàòà çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-382-00-49.
Àâòîñëþñàð íà âàíòàæíå
ÑÒÎ.
Òåë.0-67-929-15-02.
Àâòîñëþñàð, àâòîìåõàíiê
ç ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà
ÑÒÎ
“ÎÑÒÐIÂÃÀÐÀÍÒ”.
Âèìîãè: âiäïîâiäàëüíiñòü,
äèñöèïëiíîâàíiñòü.
Óìîâè: ãiäíà ç/ï,
ïðîôåñiéíèé iíñòðóìåíò.
Ãðàôiê: 9.00 - 18.00.
Òåë.0-98-378-49-36.
Àâòîñëþñàð, ç/ï - 8.000-15.000
ãðí. Òåë.0-67-310-81-84.
Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê çàïðî
øóºòüñÿ â àâòîìàéñòåðíþ, íà ïîñòiéíó
ðîáîòó.
Äåòàëi
çà
òåëåôîíîì:
0-97-564-35-18.

Çâàðþâàëüíèê íà
âàíòàæíå ÑÒÎ, ðåìîíò
àâòîáóñiâ.
Òåë.0-67-929-15-02.
Çâàðþâàëüíèê-ìàéñòåð
ç ôàðáóâàííÿ àâòîìîáiëiâ
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.0-97-177-80-70.

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

Ðèõòóâàëüíèê-ãîòóâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ â
ìàëÿðíèé öåõ.
Òåë.0-96-900-93-00.
Øèíîìîíòàæíèê ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï ñòàâêà +%.
Òåë.0-68-428-59-01.
Øèíîìîíòàæíèê òà àâòîìèéíèê
òåðìiíîâî
çàïðîøóþòüñÿ
íà
àâòîìèéêó, ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì.
Ñó÷àñíi óìîâè ïðàöi. Ãðàôiê ðîáîòè:
09.00-20.00, ç/ï - ñòàâêà + % (îïëàòà
áåç çàòðèìîê). Ðîáîòà â êîìàíäi,
íàöiëåíà íà ðåçóëüòàò. Çâåðòàòèñÿ:
ì.Õìåëüíèöüêèé, âóë.Ìîëîäiæíà,22.
Òåë.:0-68-705-51-00, .

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèê ç äîñâiäîì
ðîáîòè, âèñîêà ç/ï,
ãíó÷êèé ãðàôiê.
Òåë.0-98-376-77-00.
Àâòîìèéíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó íà ÑÒÎ.
Òåë.0-67-679-67-71.
Àâòîìèéíèêè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
äîñòîéíà ñâîº÷àñíà
îïëàòà,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,79/3.
Òåë.0-67-304-12-47.
Àâòîìèéíèêè òà
øèíîìîíòàæíèêè íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âóë.Ìîëîäiæíà,22.
Òåë.0-67-951-30-09.

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

Áóäiâíèöòâî

Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áåòîíÿði-àðìàòóðíèêè,
ìîíòàæíèêè âiêîí çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-98-778-88-18,
0-93-224-62-38.
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Áðèãàäà çàïðîøóºòüñÿ
äëÿ âèêîíàííÿ
áóäiâåëüíî-îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.0-68-019-50-50.
Áðóêiâíèêè òà áåòîíÿði
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-682-07-98.
Ïiäñîáíèê, ïîìi÷íèê
ìàéñòðà, ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-96-692-55-73.
Ïi÷íèê òà áóäiâåëüíèêè ðiçíèõ
ñïåöiàëüíîñòåé. Òåë.0-50-508-31-89.
Ïðàöiâíèêè íà âêëàäàííÿ áðóêiâêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, îïëàòà 500
ãðí./äåíü. Òåë.0-98-614-43-88.

Åëåêòðîìîíòåð (íàëàøòóâàëüíèê ÊÂïÀ)
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-158-40-88.

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

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

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ
Åëåêòðèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-204-32-82.
Åëåêòðîìåõàíiê
ç
ëiôòiâ,
îáîâ’ÿçêè: òåõíi÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
ëiôòiâ, õîðîøèé êîëåêòèâ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ç/ï 10.000-15.000 ãðí., email budfal@gmail.com Òåë.0-96-199-46-06.
Ïîìi÷íèê
åëåêòðîìîíòàæíèêà,
îïëàòà
400
ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-696-93-92.

Çâàðþâàëüíèêðèõòóâàëüíèê ç
íàâè÷êàìè ìàëÿðà,
ðîáîòà ç êóçîâàìè
àâòîáóñiâ “Áîãäàí”,
ì.Êè¿â, ç/ï 1200
ãðí./äåíü, æèòëî.
Òåë.:0-67-600-01-61,
0-66-521-53-97.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ, ÌÅÁË. ÂÈÐÎÁÍ.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çâàðþâàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:71-85-41,
0-67-275-52-05.

Iíæåíåð-åíåðãåòèê iç
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.
Êîìïëåêòóâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä
ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿
(êîâáàñíi âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
Êîìïëåêòóâàëüíèê íà
ñêëàä, òåðìiíîâî, îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï - 10.000 ãðí.,
êîìïàíiÿ “Dnipro-M”.
Òåë.0-67-510-76-40.
Ìîíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó. Òåë.0-97-550-08-50.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðåñóâàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç
ä/ð, áåç ø/ç, çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï âiä âèðîáiòêó.
Òåë.0-67-649-21-52.

Çâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ.
Ïðàöþºìî
â
ñôåði
ìîíòàæó,
îáñëóãîâóâàííÿ ñîíÿ÷íèõ ñòàíöié,
âåíòèëÿöi¿, êîíäèöiþâàííÿ, îïàëåííÿ.
Äîñâiä
ðîáîòè
íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ïðàöüîâèòiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü,
ïîðÿäíiñòü, âiäñóòíiñòü øêiäëèâèõ
çâè÷îê, áàæàíî íàÿâíiñòü âîäiéñüêèõ
ïðàâ.
Òåë.:0-98-481-52-57,
0-67-381-19-45.

Ðîáiòíèê ïiäñîáíèé íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-68-158-40-88.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ôàðáóâàëüíèêè, ñëþñàði, ðiçíîðîáî÷i òà ïiäñîáíi ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó. Òåë.096-882-33-83.

Ïiäñîáíèêè íà âêëàäàííÿ
áðóêiâêè, ç/ï âiä 13.000
ãðí. Òåë.0-67-380-76-71.
Ðiçíîðîáî÷i
íà
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. Òåë.0-68-514-64-89.
Ðiçíîðîáî÷i
òà
ïiäñîáíi
ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîîòó.
Òåë.0-96-882-33-83.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
Áðèãàäà áåòîíÿðiâ øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-281-53-51.
Áóäiâåëüíèêà,
áåòîíÿðà,
øòóêàòóðà,
çåìëåêîïà
àáî
ðiçíîðîáî÷îãî. Òåë.0-67-125-54-04.
Îáëèöþâàëüíèê
êàìåíåì
òà
ïëèòêîþ
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-98-450-42-07.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âèïàëþâà÷i äåðåâíîãî
âóãiëëÿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-96-748-92-49,
0-67-961-89-54.
Åëåêòðèê-êiïîâåöü
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.

Ñëþñàð-ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.

Õîëîäèëüùèê çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñíèõ
ìåáëiâ
çà
ñóìiñíèöòâîì
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìåáëåâîãî
òîðãîâîãî öåíòðó. Òåë.0-68-821-44-11.
Çáèðàëüíèê ìåáëiâ (ñïåöiàëiñò ç
âèãîòîâëåííÿ
iíäèâiäóàëüíèõ
êîðïóñíèõ
ìåáëiâ),
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-68-821-44-11.

Çáèðàëüíèê ìåáëiâ, ç
äîñâiäîì ðîáîòè, ç âëàñíèì iíñòðóìåíòîì, äðóæíèé êîëåêòèâ, Ðóæè÷íà.
Òåë.0-67-380-77-70.
Ñòîëÿð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Äåòàëüíiøå çà
òåë.0-97-163-37-84.
Ñòîëÿð, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî, ç/ï âiä
12.000 ãðí. Òåë.0-68-112-75-36.
Ñòîëÿð,
ôàðáóâàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ ó ñòîëÿðíèé öåõ, ç/ï
âèñîêà (âiä âèðîáiòêó). Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.0-98-942-20-14.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïåðåâåçåíü,
äîïîìîãà
ïðè
çàâàíòàæåííi
òà
ðîçâàíòàæåííi.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-96-199-87-09.
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Øâåéíå
âèðîáíèöòâî
Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
ÄÌÁ “Àæóð” çàïðîøóº
íà ðîáîòó ðîçêðiéíèêà â
åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ,
ð-í Äóáîâå, ãðàôiê
8.30-17.00.
Òåë.0-50-436-11-93.

!!! Øâà÷êè ó íîâèé öåõ
(ñïîðòèâíi êîñòþìè
òðèêîòàæ, ñóêíi), íîâå
îáëàäíàííÿ, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, “Êàòiîí”.
Òåë.097-907-61-66.
Íàäîìíèöi
çàïðîøóþòüñÿ
äî
ñïiâïðàöi. Òðèêîòàæ äâîíèòêà (øîðòè,
øòàíè, êîôòè). Òåë.0-98-692-52-77.
Øâà÷êà â íåâåëèêèé öåõ, äèòÿ÷i,
ïiäëiòêîâi
ñóêíi,
ç-ä
“Àäâiñ”.
Òåë.0-63-615-53-60.
Øâà÷êà ç äîñâiäîì ðîáîòè, àòåëüº
(ðåìîíò
îäÿãó),
öåíòð
ìiñòà.
Òåë.0-68-786-74-53.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíó ìàéñòåðíþ.
Òåë.0-96-476-92-92.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íà
ðîçïîøèâàëêó
äëÿ
ïîøèòòÿ
òðèêîòàæó. Ðîáîòà ïîîïåðàöiéíà, ð-í
“Êàòiîíà”. Òåë.067-339-73-20.

Çàêðiéíèê âèñîêîêâàëiôiêîâàíèé çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, øâåéíå
âèðîáíèöòâî æiíî÷îãî
îäÿãó, ç ä/ð.
Òåë.0-68-583-52-99.

Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó,
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî òà
ñïîðòèâíîãî îäÿãó, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.068-552-61-73.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, ñòàáiëüíà
ðîáîòà, ð-í Åëåêòðîíiêè.
Òåë.:0-97-462-07-97,
0-97-481-78-49.

!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í
“Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.
!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, íîâèé öåõ
(òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè â øâåéíèé
öåõ, òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîøèòòÿ ñïîðòèâíîãî
îäÿãó, Ðàêîâå.
Òåë.0-96-876-51-07.
!!! Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
ãàðíi óìîâè, îôiöiéíî,
ç/ï âèñîêà, Ãðå÷àíè
(êiíöåâà çóïèíêà
òðîëåéáóñà).
Òåë.0-68-402-40-40.
!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, çàðïëàòà
âèñîêà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.068-045-63-46.

Øâà÷êè àáî áðèãàäà øâà÷îê,
îâåðëîæíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âèñîêîêâàëiôiêîâàíi,
øâåéíå
âèðîáíèöòâî. Òåë.0-68-583-52-99.

Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, îâåðëîæíèöi
çàïðîøóþòüñÿ,
âèñîêîêâàëiôiêîâàíi,
øâåéíå âèðîáíèöòâî, ç
ä/ð. Òåë.0-68-583-52-99.
Øâà÷êè äîñâiä÷åíi çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
(Ðóæè÷íà),
ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-669-81-27.

Øâà÷êè ç äîñâiäîì
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ùîòèæíåâà çàðîáiòíà
ïëàòà.
Òåë.0-98-311-08-08.
Øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ
äèòÿ÷îãî îäÿãó, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøóâàííÿ.
Òåë.0-97-865-79-49.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì
âèðîáíèöòâà, ð-í Ãðå÷àíè
áëèæíi, “Íàñîëîäà”.
Òåë.:0-67-922-31-72,
0-67-756-70-94.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, æiíî÷i ñóêíi. Òåë.0-67-261-70-11.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó. Íîâå òà
ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ, âèñîêà çàðîáiòíà
ïëàòà, êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi.
Òåë.0-98-262-59-77.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî, ïîøèòòÿ
òðèêîòàæíèõ âèðîáiâ,
ïîñòiéíà çàéíÿòiñòü
âïðîäîâæ ðîêó, â÷àñíà
çàðîáiòíà ïëàòà, ÷èñòå
ïðèìiùåííÿ,
ìàøèíêè-àâòîìàò, ð-í
àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-97-876-02-51.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-671-19-48.

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

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ (ð-í Ñòàðèé
àåðîäðîì), ãàðíi óìîâè
ïðàöi, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-96-099-97-77.

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

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ ïîøèòòÿ ïiäëiòêîâîãî îäÿãó,
ùîòèæíåâà îïëàòà,
îôiöiéíà çàéíÿòiñòü, ð-í
ôiëàðìîíi¿ (ðå÷îâèé
ðèíîê). Òåë.
097-408-73-75.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âèñîêà ç/ï, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, ð-í çàâîäó
“Íîâàòîð”.
Òåë.0-98-475-32-66.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi,
ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî
òðèêîòàæó, õîðîøi óìîâè
ïðàöi, ãàðíi ðîçöiíêè,
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-383-26-27.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, äèòÿ÷èé îäÿã,
ð-í Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-383-85-13.

Øâà÷êè
òà
îâåðëîæíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, ïðîñïåêò
Ìèðó. Òåë.0-67-998-98-52.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
îïëàòà ùîòèæíåâà.
Òåë.0-67-383-33-31.

Øâà÷êè ó øâåéíèé öåõ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïîøèòòÿ ëåãêîãî îäÿãó,
ãàðíi óìîâè ïðàöi,
Äóáîâå.
Òåë.0-67-283-86-69.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, òðèêîòàæíi
âèðîáè, Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-96-166-38-69.

Øâà÷êè, áåç ä/ð,
ïðàöiâíèêè, ð-í îáëàñíî¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-67-383-46-00.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó,
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.

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

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöi
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-98-948-18-18.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ
ðîáîòó. Ïîøèòòÿ ìàñîê
Òåë.0-96-365-65-93.

òà

øóêàº
iíøå.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê ïî øêiði,
ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ.
Ðîáîòà ïîñòiéíà, îïëàòà
â÷àñíà.
Òåë.0-68-709-96-91.
Ëèâàðíèêè-îïåðàòîðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç
ä/ð, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-67-262-62-56,
0-67-700-29-31.
Ðîçêðiéíèêè øêiðè òà
õóòðà íà âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî âçóòòÿ,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï
âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-352-64-87.

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

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé, ñëiä÷èé içîëÿòîð.
Ãðàôiê: äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï âiä 9.000
ãðí. Òåë.:65-12-23, 0-97-709-71-67.

Iíñïåêòîðè ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó
â ÄÊÂÑ Óêðà¿íè,
äîñòàâêà íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-311-24-27.
Îõîðîíåöü (êiíöåâà
Òåë.0-50-508-31-89.

Îçåðíî¿).

Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ñåçîííó ðîáîòó â
ì.Õìåëüíèöüêèé, íi÷íi
çìiíè, áåç ø/ç,
ç/ï - 200 ãðí./çìiíà.
Òåë.0-97-726-20-30.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 550
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî
18.00.

Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-382-40-70.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-97-571-23-44.
×îëîâiê, 58 ð., â ìèíóëîìó
âiéñüêîâîñëóæáîâåöü, øóêàº ðîáîòó
îõîðîíöÿ àáî ñòîðîæà, º äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-158-25-37.

Äîìàøíié ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Cèäiëêà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-97-572-55-12, ïiñëÿ 18.00.
Cèäiëêà ïîðÿäíà, ÿêà ïðîæèâàº â
ð-íi Âèñòàâêà. Òåë.0-98-824-70-77.
Æiíêà çàïðîøóºòüñÿ äëÿ äîïîìîãè
ïî ãîñïîäàðñòâó ëiòíié ëþäèíi,
ìîæëèâî, ç ïðîæèâàííÿì àáî ÿê
ïiäðîáiòîê. Òåë.0-68-173-53-17.
Ïîìi÷íèê
ïî
ãîñïîäàðñòâó.
Òåë.0-67-382-22-92.
Ïðàöiâíèêè (ñiì’ÿ ç ïðîæèâàííÿì).
Òåë.0-50-508-31-89.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
(ïðèáèðàííÿ
êâàðòèð). Òåë.0-67-801-10-01.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî
âiêó.
Äîñâiä.
Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó, öiëîäîáîâî, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-67-891-17-60.
Äîãëÿäàëüíèöi, º äîñâiä ðîáîòè, +
ií’ºêöi¿,
öiëîäîáîâî.
Òåë.0-97-347-67-98.
Íÿíi ç äiòüìè ïiñëÿ 3 ðîêiâ àáî
ñèäiëêè ÷è äîãëÿäàëüíèöi çà ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-68-013-73-38.
Íÿíi øóêàþ ðîáîòó ïî Óêðà¿íi,
äîñâiä 16 ðîêiâ, ïåäàãîãi÷íà, ìóçè÷íà
òà õóäîæíÿ îñâiòè. Òåë.0-97-584-42-29.
Íÿíi, º ïåäàãîãi÷íà îñâiòà, äîãëÿä
çà
äèòèíîþ,
øóêàþ
ðîáîòó.
Òåë.0-95-678-12-38.
Ñèäiëêà, ç ä/ð, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿ. Òåë.0-97-251-58-37.

Ñèäiëêè äëÿ õâîðî¿
ëþäèíè.
Òåë.0-63-948-96-98.
Ñèäiëêè, äîñâiä
íåîáõiäíîñòi
Òåë.0-96-533-22-20.

âåëèêèé, ïðè
ðåêîìåíäàöi¿.

ÏÎÁ. ÑÔÅÐÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ
Ïðàöiâíèê ïiäñîáíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà ÀÇÑ.
Òåë.0-50-412-17-41.
Ðiçíîðîáî÷èé, ðåìîíòíi
ðîáîòè, ãðàôiê ç 9.00 äî
18.00, ç/ï îáãîâîðþºòüñÿ
íà ñïiâáåñiäi. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-381-27-38.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàéñòåð
ç
ðåìîíòó
áåíçîåëåêòðîiíñòðóìåíòó.
Òåë.0-98-584-19-62.
Ïðàöiâíèê ñêëàäó çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â ìàãàçèí “Ìié
Äiì”. Òåë.:0-93-466-04-03, 65-78-58.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê òà ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-380-16-00.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi

Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàâãîñï, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ëiòíié
ñåçîí â ïàíñiîíàò,
Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.0-67-384-37-23.
Ïîìi÷íèê çàâãîñïà
çàïðîøóºòüñÿ â ãîòåëüíîðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-380-16-00.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé
êîìïëåêñ,
ãðàôiê:
äîáà
÷åðåç
äâi.
Òåë.0-67-381-11-22.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â ìàãàçèí “Ìié Äiì”,
÷àñòêîâà
çàéíÿòiñòü.
Òåë.:0-93-466-04-03, 65-78-58.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
ÖÓÌ, ìiíiìàëüíà
çàðîáiòíà ïëàòà.
Òåë.0-67-380-00-84.
Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ,
ïðèáèðàííÿ êâàðòèðè ðàç ó òèæäåíü,
ç/ï - 300 ãðí., ð-í Îçåðíà.
Òåë.0-96-070-27-72.

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

Ïðèáèðàëüíèöÿ ÷åðãîâà,
äîáà ÷åç äâi, îïëàòà çà
äîìîâëåíiñòþ, öåíòð
ìiñòà. Òåë.097-237-10-00
ç 10.00 äî 17.00.
Ïðèáèðàëüíèöÿ, îôiöiéíî, ãðàôiê:
ç 8.00 äî 29.00, Ñá-Íä - âèõiäíi, ç/ï 6.500
ãðí.,
Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-97-909-52-55.

Ïðèáèðàëüíèöÿ,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê 2/2, ç 8.00 äî
20.00, Ñiëiñòðà,
Âèñòàâêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.
Ðîáiòíèöÿ-ðiçíîðîáî÷à ó
õiì÷èñòêó “Óíiâåðñàë”,
Öåíòð ìiñòà, Ïí-Ïò,
9.00-18.00, ç/ï 7.000 ãðí.
Òåë.0-96-483-57-95.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Áóäü-ÿêó
ãîñïîäàðñüêó
àáî
áóäiâåëüíó
ïiäñîáíó
ðîáîòó.
Òåë.0-96-000-96-32.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.

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

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

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

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âàíòàæíèê, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ïîâíà çàéíÿòiñòü.
Òåë.0-67-380-77-70.

Êóð’ºð ïiøèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
íà äîñòàâêó ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-68-589-34-94.

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.

Ïàêóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà øâåéíå
âèðîáíèöòâî, ð-í
“Êàòiîíà”.
Òåë.096-408-65-49.

Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà ñêëàäi
ïðîäóêòiâ
õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà
ùîäåííà îïëàòà. Òåë.0-67-348-96-90.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà ñêëàä, íi÷íà çìiíà.
Òåë.:0-98-300-89-88.

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

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ïiäðîáiòîê, ðîáîòà
3 ðàçè â òèæäåíü,
Âèñòàâêà.
Òåë.0-97-218-86-93.
Ïðàöiâíèê íà ðåñòàâðàöiþ ïið’ÿíèõ
ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ, íàâ÷àííÿ,
âèñîêà ç/ï. Òåë.0-97-226-08-49.

Ïðàöiâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä.
Òåë.0-67-307-15-16.

Âàíòàæíèêè òà
ðiçíîðîáî÷i ó ïðèâàòíó
ïåêàðíþ.
Òåë.097-177-80-70.

Ïðàöiâíèêè íà
ñiëüñüêîãîñïîäàðñüêi
ðîáîòè, ç/ï âiä
300 ãðí./äåíü. Æèòëîì òà
õàð÷óâàííÿì
çàáåçïå÷óºìî. Ðîáîòà
ïîñòiéíà. Êè¿âñüêà îáë.,
Áîðèñïiëüñüêèé ð-í,
ñ.Äóäàðêiâ.
Òåë.0-96-280-20-90,
Îëåêñàíäð.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ðîáiòíèêè íà ìëèí,
âàæêà ðîáîòà, ç/ï
ùîòèæíåâà, æèòëî
íàäàºìî, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í. Òåë.0-96-494-40-61.

Ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ.
Ïðàöþºìî
â
ñôåði
ìîíòàæó,
îáñëóãîâóâàííÿ ñîíÿ÷íèõ ñòàíöié,
âåíòèëÿöi¿, êîíäèöiþâàííÿ, îïàëåííÿ.
Äîñâiä
ðîáîòè
íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ïðàöüîâèòiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü,
ïîðÿäíiñòü, âiäñóòíiñòü øêiäëèâèõ
çâè÷îê, áàæàíî íàÿâíiñòü âîäiéñüêèõ
ïðàâ.
Òåë.:0-98-481-52-57,
0-67-381-19-45.

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

Âàíòàæíèêè íà ãóðòiâíþ.
Ñïiâáåñiäà. Îïëàòà
ïîòèæíåâà.
Òåë.0-68-145-62-41.
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Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó.
Êâàðòèðíi, îôiñíi
ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Iíòèì
íå
ïðîïîíóâàòè.
Òåë.0-98-979-45-17.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà,
ðîáîòà çà
ñóìiñíèöòâîì

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

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

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

Ïiäãîòîâêà äiòåé äî
øêîëè. Ðåïåòèòîð ó÷íiâ
1-4 êëàñiâ.
Òåë.0-97-460-53-69.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Àêòèâíà ãðóïà õëîïöiâ âèêîíóº
áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó
ðîáîòó.
Òåë.:0-98-482-22-06, 0-96-350-12-73.

Äåêiëüêà
âàêàíñié

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çìiííîãî òåõíîëîãà,
çìiííîãî ìàéñòðà,
âàíòàæíèêà ç ïðàâîì
âîäiííÿ
åëåòðîíàâàíòàæóâà÷à,
ïàêóâàëüíèöü,
åëåêòðîìîíòåðà,
ñëþñàðà-ðåìîíòíèêà,
îïåðàòîðà óñòàíîâêè
áåçòàðíîãî çáåðiãàííÿ
ñèðîâèíè, âîäiÿ
åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à
(øòàáåëåðà) çàïðîøóº
ÏðÀÒ “Õìåëüíèöüêà
ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.

Çà êîðäîí
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîëüùà, ñïåöiàëiñòè òà
ïðàöiâíèêè íà
âèðîáíèöòâî,
áóäiâíèöòâî. Îôîðìëÿºìî
ïîëüñüêó ðîáî÷ó âiçó,
ñòðàõóâàííÿ, áðîíþâàííÿ
êâèòêiâ. Âàêàíñi¿
áåçêîøòîâíi.
Êîíñóëüòàöiÿ çà
òåëåôîíîì: ç 10.00 äî
18.00 Ïí-Ïò, íà âàéáåð ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Íàêàç
Ìiíåêîíîìiêè ¹944-21
âiä 13.05.2021 ð.
Òåë.0-67-389-83-50.
Ïðîïîíóºòüñÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â
Ïîëüùi áóäiâåëüíèêàì, ñïåöiàëiñòàì òà
ïðàöiâíèêàì íà ðiçíèõ ðîáîòàõ.
Ìîæëèâi âiäðÿäæåííÿ äî Ëèòâè òà
Íiìå÷÷èíè, Áåëüãi¿ ç Ïîëüùi. Îïëàòà çà
âèêîíàíó ðîáîòó (íåòòî) çàëåæèòü âiä
äîñâiäó òà ñêëàäíîñòi ðîáiò â
ñåðåäíüîìó âiä 109 äî 181 ãðí./ãîä - ó
Ïîëüùi, ó Ëèòâi - âiä 133 äî 231
ãðí./ãîä, â Íiìå÷÷èíi - âiä 231 äî 396
ãðí./ãîä. Íàäàºìî äîïîìîãó â
îôîðìëåííi íåîáõiäíèõ äîêóìåíòiâ
äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïîëüñüêî¿ ðîáî÷î¿
âiçè, ñòðàõóâàííÿ, áðîíþâàííÿ êâèòêiâ
íà ïàñàæèðñüêi ðåéñè ìiæíàðîäíîãî
ñïîëó÷åííÿ, ïåðåòèíó êîðäîíó íà
ðîáîòó òà ïîâíèé ñóïðîâiä ùîäî
iíôîðìóâàííÿ. ª âèáið âàêàíñié, óñi
âàêàíñi¿ áåçêîøòîâíi. Ïðàöþºìî ïî
óñié òåðèòîði¿ Óêðà¿íi, äîêóìåíòè
íàäñèëàºìî ïîøòîþ. Êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíà ç 10.00 äî 18.00 ùîäíÿ
âïðîäîâæ 5 ðîáî÷èõ äíiâ íà òèæäåíü,
íà âàéáåð ìîæíà ïèñàòè ïîâiäîìëåííÿ
â áóäü-ÿêèé ÷àñ. Íàêàç Ìiíåêîíîìiêè
¹944-21
âiä
13.05.2021
ðîêó.
Òåë.0-67-389-83-50.

Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè

Êóõàð
äëÿ
ïðèãîòóâàííÿ
êîìïëåêñíèõ îáiäiâ çàïðîøóºòüñÿ â
êàôå íà ïîñòiéíå ìiñöå ðîáîòè.
Îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íà
òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà. Ãðàôiê ðîáîòè:
ç 8.00 äî 18.00, 3/3 äíi, öåíòð ìiñòà.
Òåë.0-97-487-91-92.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

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

Êîëåêöiîíóâàííÿ
Êóïëþ

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

Àíòèêâàðiàò
Ïðîäàì
òà

Êàôå, áàðè,
ðåñòîðàíè,
êàâ’ÿðíi

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

Ïðîäàì

Ìîíåòè
Óêðà¿íè
Òåë.0-98-179-03-65.

Åëåêòðîâåëîñèïåä
“Ñïàðòà”,
ïîâíèé
êîìïëåêò,
6.500
ãðí.
Òåë.0-67-307-32-58.
Ìîòîð-êîëåñî
äëÿ
åëåêòðîâåëîñèïåäà, ïåðåäíº, 350 Âò,
1.200 ãðí. Òåë.0-67-307-32-58.

ÑÐÑÐ.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Ðóøíèöÿ IÆ-18Å, 12 êàëiáð, â
ãàðíîìó ñòàíi, 5.500 ãðí. Äîçâië ¹110
âiä 01.06.2000 ð., âèäàíèé Õìåëüíèöüêèì ÓÌÂÑ. Òåë.0-68-059-07-75.
×îâåí, ÏÂÕ-310, 2020 ð.â., 8.500
ãðí., äâèãóí äî ÷îâíà “Ìåðêóði 5ÌÍ”,
2020 ð.â., 28.500 ãðí. Òåë.097-112-78-09.

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

Äðàéâ

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

ç

õìåëüíè÷àíèí
æiíêîþ.

Âîíà

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

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

63/177/76. Ñàìîòíiñòü - íå
ïîäàðóíîê äîëi, à âàæêà îáñòàâèíà.
Ëþäè ñòâîðåíi òàêèìè, ùîá æèòè â
ïàði. ßêùî çíàéäóòüñÿ ñïiëüíi iíòåðåñè
- æèòòÿ âëàøòóºìî íà êðàùå.
Òåë.0-96-477-44-95.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ âiä 50 ð.,
äëÿ
ñòâîðåííÿ
ñiì’¿.
Òåë.0-97-430-80-93.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç æiíêîþ äî 40
ðîêiâ, äëÿ ñïiëüíîãî ïðîæèâàííÿ ó
2-êiìíàòíié
êâàðòèði.
Òåë.0-98-356-16-75.
×îëîâiê, 59/165, ïîçíàéîìëþñÿ ç
æiíêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-97-320-98-74.
ß, iíâàëiä I ãðóïè ïî çîðó, øóêàþ
äðóæèíó
1960
ð.í.,
äîáðó
i
ãîñïîäàðñüêó, ìîæå áóòè iíâàëiäîì II
ãðóïè ïî çîðó, æèòëîì çàáåçïå÷åíèé.
Òåë.0-97-308-29-81.

Øëþáíi âiä æiíîê

Æiíêà
49
ð.,
ñèìïàòè÷íà,
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâiêîì áåç ø/ç,
äëÿ ñòâîðåííÿ ñiìåéíîãî çàòèøêó.
Òåë.0-98-637-18-17.
Ïîçíàéîìëþñü
ç
ñàìîòíiì
÷îëîâiêîì äî 68 ð. äëÿ ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ. ß âäîâà, áåç ì/æ ïðîáëåì.
Òåë.0-98-587-52-19.

ÎÐÃÀÍIÇÀÖIß
ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ

Ìóçèêà,
àíiìàòîðè, âåäó÷i

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

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà

Ïðîäàì

Åëåêòðîøàøëè÷íèöÿ
“Òàâðiÿ”,
íîâà, 400 ãðí. Òåë.0-97-459-54-53.
Ñåíäâi÷íèöÿ-áóòåðáðîäíèöÿ “De
lfa”, íîâà, 400 ãðí. Òåë.0-97-459-54-53.
ßáëóêîðiçêà, åëåêòðîäâèãóí 220
Âîëüò,
1,75
êÂò,
ïðåñ
äëÿ
ïðèãîòóâàííÿ ñîêó, âèíà, â õîðîøîìó
ñòàíi, 3.600 ãðí. Òåë.0-97-693-45-45.

Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâèé,
ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ìiíñê”, ðîáî÷èé ñòàí, 1.000 ãðí.
Òåë.0-98-882-18-13.
“Ïðèâiëåã”,
íiìåöüêèé,
2-êàìåðíèé,
âèøíåâîãî
êîëüîðó,
ïîòðåáóº
çàìiíè
êîìïðåñîðà,
120x50x60,
1.000
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Êàìåðà
ìîðîçèëüíà
“Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
3.500
ãðí.,
ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-243-40-36.
Õîëîäèëüíèê
“Äîíáàñ-10",
1,40õ0,5õ0,6,
1.250
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.
Õîëîäèëüíèêè, á/â, ÑÐÑÐ, 3
øòóêè â íàÿâíîñòi, 2.500 ãðí. çà âñi.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ïðîäàì

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

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

“Ðèãà”, “Äîíáàñ”, á/â,
300 ãðí./øò.
Òåë.0-97-175-23-29.
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ÅËÅÊÒÐ., ÌÅÁË², ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
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.

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

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå

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

Ïðîäàì
“Áðàéçåð”,
Òåë.0-67-727-03-82.

1.950

ãðí.

Ïðîìèñëîâi, ïîáóòîâi
øâåéíi ìàøèíè, îâåðëîêè, ïàðîãåíåðàòîðè,
íîæi, ìiøêîçàøèâêè,
çàï÷àñòèíè,
êîìïëåêòóþ÷i. Ìîæëèâèé
ïðîäàæ â êðåäèò.
Òåë.0-67-800-68-55.
×àéêà-2, íîæíà, ç òóìáîþ, 1.000
ãðí. Òåë.0-97-197-01-70.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè

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

ó

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîëîíêè, áîéëåðè
Ïðîäàì

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

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ
Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì
Àâòîêëàâ íà 100 ë (áàíêè 0,5 ë - 80
øò.), 4.800 ãðí. Òåë.0-97-193-74-41.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“Äåíêi”, 53 ñì, â êîìïëåêòi ç
òþíåðîì, á/â, âiäìiííèé ñòàí, 550 ãðí.
Òåë.0-98-096-64-15.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, ïëîñêèé, 400 ãðí.,
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, íà êóõíþ, 350
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
“Ñîíi”, äiàãîíàëü 32, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
“Ñîíi”, ç ïðèñòàâêîþ Ò2, 350 ãðí.
Òåë.0-98-856-35-71.
LG, á/â, 500 ãðí. Òåë.098-445-28-41.
Òåëåâiçîð, 2 øò., ðîáî÷i, ãàðíèé
ñòàí, ç ïëîñêèì åêðàíîì - 400 ãðí.,
äðóãèé - 300 ãðí. Òåë.:65-14-24,
0-98-592-91-13.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè
Ïðîäàì

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

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi
Ïðîäàì

“Soundking FI 040/4",
ñèñòåìà àêóñòè÷íà,
ïàñèâíà, 2õ15"+1,35",
400 Âò, ïiäñèëþâà÷
”Skaa 600J", 8.000 ãðí.
Òåë.0-68-911-57-21.

Ìîáiëüíi
òåëåôîíè
Ïðîäàì
“Samsung S10Plus”, 128 Gb, ñòàí
÷óäîâèé, îêðiì íåçíà÷íîãî áîêîâîãî
ïîøêîäæåííÿ
ñêëà.
Òåë.0-67-444-82-95.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

Áëîê ñèñòåìíèé, 4-ÿäåðíèé/4 Gb
ääð3/1 Tb HDD/DVD-RW/HD 4650
512
Mb/500
Âò,
3.300
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Ìîíiòîð “LG L1900R-BF 19", áåç
äåôåêòiâ, ìàòðèöÿ 4 ìñ, îáèäâà êàáåëi
â
êîìïëåêòi,
650
ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.
Íîóòáóê
“LENOVO
X200
12.1"/Core
2
Duo
P8600/4Gb
DDR2/160Gb
HDD,
1.700
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

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

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè

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

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

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

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

ÌÅÁËI

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

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

Êóõíi

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

Ïðîäàì
Içÿñëàâñüêà, á/â,
Òåë.0-67-727-03-82.

Ìàòðàöè òà iíøå

1.500

ãðí.

Ñòiíêè

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

Ãiðêè, ïðèõîæi
Ïðîäàì

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

Ñòîëè, ñòîëèêè
Ïðîäàì

Ñòîëè,
2
øò.,
ðîçêëàäíèé,
äåðåâ’ÿíèé, 3.500 ãðí., íåðîçêëàäíèé
(ªâðîïà),
4.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-96-843-94-79.

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Êðiñëà íåðîçêëàäíi, 2 øò., á/â,
380
ãðí./øò.,
òîðã.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-67-945-26-74.
Êðiñëî ì’ÿêå ðîçêëàäíå, 250 ãðí.
Òåë.0-97-650-06-00.
Êðiñëî-ëiæêî, á/â, 550 ãðí.
Òåë.0-96-284-77-15.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Äèâàí íîâèé, “êíèæêà”, 2.100 ãðí.
Òåë.0-96-799-12-65.
Äèâàí-êíèæêà, 1,9õ1,1 ì, íîâèé,
3.500 ãðí. Òåë.0-98-882-18-13.

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ëiæêî ïiâòîðàñïàëüíå äåðåâ’ÿíå ç
ìàòðàöîì,
750
ãðí.
Òåë.0-97-650-06-00.
Ëiæêî, 2-ñïàëüíå, ç ìàòðàöàìè,
1,95õ1,5 ì, ãàðíèé ñòàí, 3.500 ãðí.
Òåë.0-97-788-93-09.
Ëiæêî,
á/â,
äåðåâ’ÿíå,
ïiâòîðàñïàëüíå,
ç
ïðóæèííèì
ìàòðàöîì, 2 øò., 600 ãðí./øò.
Òåë.0-97-175-23-29.
Ëiæêî, íîâå, 2-ïîâåðõîâå i 2
ìàòðàöè,
5.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-66-696-03-17.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Êîìîä, íîâèé, ñâiòëî-ñiðèé, ôîòî
ìîæåìî íàäiñëàòè íà âàéáåð, 1.600
ãðí. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà ïî ìiñòó.
Òåë.0-67-945-26-74.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

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

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Îäÿã äëÿ ãóðòêiâ,
ñåêöié
Ïðîäàì

Êîñòþì äëÿ iíäiéñüêèõ òàíöiâ,
ðîæåâèé, íà âiê âiä 5 ð. äî 11 ð., 2.000
ãðí. Òåë.0-98-445-28-41.

Äèòÿ÷èé
òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä, 6-10 ðîêiâ, á/â, ãàðíèé
ñòàí,
çåëåíîãî
êîëüîðó,
Õìåëüíèöüêèé,
1.600
ãðí.
Òåë.0-68-035-52-06.
Âåëîñèïåä, ïiäëiòêîâèé, ãàðíèé
ñòàí, äëÿ äiâ÷èíêè, 1.800 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-445-28-41.

Äðàéâ

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

ãðí.

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

Áäæîëè, âóëèêè
Ïðîäàì

Ñòîëÿðíi âèðîáè

Áäæîëè, 15 ñiìåé, îäíà ðàìêà
áäæië - 225 ãðí. Òåë.0-67-721-81-04.

Ïðîäàì

Áäæîëîïàêåòè òà
áäæîëîìàòêè êàðïàòñüêî¿
ïîðîäè
(òðàâåíü-ñåðïåíü).
Äîñòàâêà Íîâîþ ïîøòîþ
àáî ñàìîâèâiç. Öiíà
äîãîâiðíà, çà âñiìà
ïèòàííÿìè çâåðòàéòåñü çà
òåëåôîíîì:
0-97-246-05-37.

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

Êîðìè

Êóïëþ

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ äðiáíà 60 êã, 3 ãðí./êã.
Òåë.0-97-978-56-62.
Êàðòîïëÿ, äðiáíà, 100 êã, 3,5
ãðí./êã. Òåë.0-68-253-70-45..
Êóêóðóäçà,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
Ïøåíèöÿ,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü, 500 êã. Òåë.0-67-455-40-04.

Çàñîáè
óòðèìàííÿ,
àêñåñóàðè
Ïðîäàì

Iíêóáàòîð “Òåïëóøà”, ãîäiâíèöi òà
ïî¿ëêè
äëÿ
ïòèöü,
á/â,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.:0-97-487-91-36,
0-68-215-28-30.
Êëiòêà äëÿ ïàïóãè, äóæå ãàðíà, 700
ãðí. Òåë.0-98-445-28-41.
Êëiòêè äëÿ ðîçâåäåííÿ êðîëiâ, 15
øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-68-013-55-59.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

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

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.0-97-960-52-00.
×îðíîçåì-äåôiêàò.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.
×îðíîçåì. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì,
12-22 ò. Òåë.0-67-377-19-94.

Êâiòè, ðîñëèíè

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ëàéêà, ðîñiéñüêî-ºâðîïåéñüêà, 2
ðîêè, ìàñòü ÷îðíà, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-430-62-46.

Âàçîí Ìèðò çâè÷àéíèé, 15 ðîêiâ, 1
ì âèñîòà, 500 ãðí. Òåë.0-97-282-01-82.

Ïðîäàì
Êðîëi ïîðîäè Áiëà Òåðìîíñüêà,
Ðàäÿíñüêà
øèíøèëà.
Òåë.0-97-960-52-00.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì

Êîçà áiëà áåçðîãà òà êiçî÷êà 2,5
ìiñ.,
ñ.Ëiñîâi
Ãðèíiâöi.
Òåë.0-67-262-13-45.
Êîçà ìîëîäà, äiéíà, áåçðîãà, 2.500
ãðí. Òåë.0-67-798-44-01.
Êîçà
ïåðâiñòêà,
áåçðîãà,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í,
ñ.Øðóáêiâ.
Òåë.0-96-314-28-97.
Êîçåíÿòà ëàìàí÷à, 1,5 ìiñÿöÿ, 3
ãîëîâè,
1.000
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-67-798-44-01.
Êîçè ïîðîäè Ëàìàí÷à, äâi ãîëîâè,
3 ìiñÿöi, 4 ìiñÿöi, áåçðîãi, áiëi,
ñ.Êîïèñòèí. Òåë.0-98-860-85-79.

Ïîðîñÿòà, 10-15 êã.
Ìîæëèâî, ç äîñòàâêîþ.
Òåë.0-96-600-28-58.
Ñâèíþ àáî òóøêó ñâèíi, âèðîùåíó
íàòóðàëüíèìè
êîðìàìè,
êðîëÿ÷å
ì’ÿñî. Òåë.0-96-945-28-09.
Öàï
òà
2
ïiäñâèíêè.
Òåë.0-98-867-07-66.

Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê ó
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-533-59-06.
Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêà äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé ëiñ.
Òåë.0-98-942-20-14.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi (ÿñåí,
äóá), iç ñóøàðêè. Òåë.0-67-420-47-34.
Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ñóøiííÿ
äåðåâèíè (äîøêè) ó ñóøèëüíié êàìåði.
Òåë.0-67-420-47-34.

Âiääàì äîìàøíþ êiøêó â äîáði
ðóêè. Òåë.0-97-459-54-53.
Âiääàì êîòèêiâ, òðèìàñòíi, â äîáði
ðóêè,
áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-68-203-09-09.
Êiøêà áiëà, âiääàì â äîáði ðóêè.
Òåë.0-95-678-12-38.

Ïðîäàì

Ãðèçóíè

Äåðåâèíà

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Ðîëèêè, äëÿ äiâ÷èíêè, 6-10 ð., 300
ãðí.,
10-13
ð.,
800
ãðí.
Òåë.0-98-445-28-41.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ñîáàêè

Ëiæêà âiä 1.400 ãðí., ñòîëè âiä 450
ãðí., ëàâêè, àëüòàíêè, ñòîëÿðíi
êîíñòðóêöi¿. Òåë.0-67-698-94-13.

Íàñiííÿ, õiìiÿ
Ïðîäàì

Ñîÿ,
15
Òåë.0-96-113-86-01.

ãðí./êã.

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

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

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

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè,
ÿãîäè

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

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

Ïðîäàì
Êàðòîïëÿ âåëèêà, 150 êã, 5
ãðí./êã.Òåë.0-50-278-21-90.
Êàðòîïëÿ âåëèêà, 400 êã, 6 ãðí./êã.
Òåë.0-98-807-00-32.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 200 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-67-721-81-04.
Êàðòîïëÿ,
70
êã,
4ãðí./êã.
Òåë.0-98-427-29-66.
Êàðòîïëÿ, 8 ãðí./êã. Òåë.067-664-11-42.

Êóïëþ
Êàðòîïëþ, íàñiííºâó êàðòîïëþ,
ìîðêâó, áóðÿê, öèáóëþ. Êóïëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93, 0-96-518-07-94.
Êóïëþ
âåëèêó
êàðòîïëþ.
Òåë.0-67-277-80-85.

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Êóêóðóäçà,
Òåë.0-67-455-40-04.

500

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

Âèãîòîâëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ: ñõîäèíêîâi
ìàðøi, áåñiäêè, ñàóíè,
äåðåâ’ÿíi êðèíèöi,
ãîéäàëêè, iíøå. ßêiñíî.
Òåë.0-67-154-31-34.

êã.

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

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

“Ñåðàãåì êîìïàêò”, ïðèëàä äëÿ
ëiêóâàííÿ õðåáòà (ðîáèòü âèòÿæêó,
ãðiº, ìàñàæóº), + çiãðiâàëüíèé ìàòðàö.
Òåë.0-97-194-66-08.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Òîíîìåòð ç àäàïòåðîì, íîâèé, ç
ãàðàíòiéíèì
òàëîíîì,
800
ãðí.
Òåë.0-96-207-76-25.
Õîëîäèëüíèê ìåäè÷íèé “Áîø”,
á/â, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-270-37-11.

«ØÈËÎ ÍÀ
ÌÈËÎ»

Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
äâåðåé, àðîê, äâåðåé íà
ðîëèêàõ, “êîâáîéñüêèõ”,
“ãàðìîøîê”, âiêîí.
ßêiñíà äåðåâèíà.
Ëàêóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ.
Ðåñòàâðàöiÿ ñòàðèõ.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-67-992-84-80.

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

Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ,
iíøîãî,
ìîæëèâî
“ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí, äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè, iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.097-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò” òà “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

Ñiòêà ðàáèöÿ, îöèíêîâàíà, á/â,
100 ì, ãàðíèé ñòàí, 10 ãðí./ïîã.ì,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.

Ìåòàë

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

Êóïëþ
Êóïëþ
òðóáó,
“íåðæàâiéêó”,
äiàìåòð 36, òîâùèíîþ âiä 2,5 ìì, íîâó
àáî á/â. Òåë.0-67-730-48-16.
Âñòàíîâëåííÿ, çàñêëåííÿ äâåðåé,
âiêîí, çàìêiâ, íàáèâàííÿ ïëiíòóñiâ,
ñàéäèíã,
âàãîíêà,
ëèøòâà.
Òåë.0-67-117-76-71.
Íàñòèëàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
äåðåâ’ÿíî¿ âàãîíêè, øëiôóâàííÿ òà
ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-67-698-94-13.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Áëîê áàëêîííèé, á/â, 4 øò.,
2,17õ1,8, 2 øò., öåíòðàëüíå âiäêðèòòÿ,
2.500 ãðí., 2,7õ1,8, 2 øò., 1-øà òà 3-òÿ
ñòóëêà âiä÷èíÿþòüñÿ, 5-êàìåðíi, 2.800
ãðí. Òåë.0-96-199-66-13.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

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

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì

Áàê ìåòàëåâèé, òîâùèíà 5 ìì,
2õ2õ1 ì, á/â, ãàðíèé ñòàí, 5.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Òåë.0-96-613-83-70.
Âîðîòà, 5,5õ2,5 ì, 6.500 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Äðiò “êîëþ÷êà”, äëÿ ïàðêàíó, 20
ãðí./êã. Òåë.0-67-727-03-82.
Êiîñê ìåòàëåâèé áåç ìiñöÿ, 1,5õ1,5
ì, 10.000 ãðí. Òåë.0-67-270-37-11.
Êóíã âiéñüêîâèé, àëþìiíiºâèé, ó
ãàðíîìó
ñòàíi,
22.000
ãðí.
Òåë.0-96-509-42-26.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-117-54-77.
Áàëêîíè
âñiõ
âèäiâ
ç
ðîçøèðåííÿì,
ñõîäè:
ãâèíòîâi,
ìàðøåâi, êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè,
ìàãàçèíè òà iíøå. Òåë.0-97-046-49-72.

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà,
äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.
Åëåêòðîçâàðþâàëüíi
ðîáîòè:
êîçèðêè, ðåøiòêè, âîðîòà, ñõîäèíêîâi
ìàðøi, ìåòàëåâi êîíñòðóêöi¿. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.067-712-96-91.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.
Îãîðîæi, ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
âîðîòà, ñõîäèíêîâi ìàðøi. Çàìiíà
êîòëiâ.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-67-785-37-92.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé
´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.

Êàìiíü, ùåáiíü, ïiñîê, âiäñiâ, ãëèíà,
÷îðíîçåì. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì 12-22
ò. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, â ìiøêàõ òà
òîíàæåì,
äîñòàâêà.
Òåë.0-67-383-61-40.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, â ìiøêàõ òà
òîíàæåì,
äîñòàâêà.
Òåë.0-97-180-96-36.
Ïiñîê,
ùåáiíü,
âiäñiâ,
iíøå.
Äîñòàâêà 25-40 ò. Òåë.0-96-865-72-27.
Öåìåíò çàâîäñüêèé, â ìiøêàõ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-67-383-61-40.
Öåìåíò çàâîäñüêèé, â ìiøêàõ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-97-180-96-36.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

Áëîêè âiáðîïðåñîâàíi,
20õ20õ40, öiíà âiä
âèðîáíèêà 15.00 ãðí./øò.
Ìîæëèâî, äîñòàâêà.
Òåë.:0-97-443-13-00.
Áëîêè ãàçîáåòîííi
“Àåðîê” çi ñêëàäó ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Çàâîäñüêà,155.
Òåë.0-67-506-07-38.
Áëîêè ñîêèðÿíñüêè (ðàêóøíÿê),
1000
øò.,
27
ãðí./øò..
Òåë.0-98-321-79-21.
Ãàçîáëîêè,
ðiçíi
ðîçìiðè.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Öåãëà Ì-100, Ì-125. Äîñòàâêà, çà
áàæàííÿì
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Öåãëà
Ì-125.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-67-383-61-40.
Öåãëà
Ì-125.
Äîñòàâêà.
Òåë.0-97-180-96-36.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

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

20õ20õ40,
ãðí./øò.

Áóäiâåëüíi
ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè,
ôóíäàìåíò,
àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
êâàðòèðíi,
îôiñíiâ
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Àâòîòðàíñïîðò.
Òåë.0-96-199-87-09.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .
Àáñîëþòíî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
êiìíàò. ßêiñíî. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî âñi âèäè áåòîííèõ ðîáiò. Äåìîíòàæíi
òà çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.
Àáñîëþòíî âñi âèäè êëàäêè: öåãëà,
îáëèöþâàëüíà
öåãëà,
áëîê,
ôóíäàìåíòè,
îãîðîæi,
iíøå.
Òåë.0-68-912-16-32.
Àáñîëþòíî
âñi
äåìîíòàæíi
ðîáîòè: ïiäëîãè, ïðîñòiíêè, äåìîíòàæ
øòóêàòóðåííÿ. Âèíåñåííÿ, âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
Àëìàçíå
ðiçàííÿ,
âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîííî-çåìåëüíi ðîáîòè, êëàäêà
öåãëè, áëîêiâ, ïðîñòiíêè, ôóíäàìåíò,
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà,
ïàðêàíè,
äèìàði. Òåë.067-785-17-26.

Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà
ãàçîáëîêiâ, àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-68-161-23-39.

ÌÅÒÀË, ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ, ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ² ÐÎÁÎÒÈ

Ãàáiîíè (áåç öåìåíòó òà
ïiñêó) ç êàìåíþ, îãîðîæi,
êâiòíèêè, ïiäïiðíi ñòiíè,
áåñiäêè, ñåïòèêè.
Òåë.0-68-161-23-39.
Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-68-161-23-39.

Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âèêîíàºìî áåòîííi
ðîáîòè, ïàðêàíè,
ôóíäàìåíòè, îãîðîæi.
Âëàñíà îïàëóáêà.
Ïîìiðíi öiíè. Âåëèêèé
äîñâiä.
Òåë.0-98-258-24-69.
Âèêîíóºìî âñi áåòîííi ðîáîòè, ç
âëàñíîþ îïàëóáêîþ. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, º ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî òà
øâèäêî. Òåë.0-97-868-53-37.
Âèêîíóºìî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-624-66-29.
Âèêîíóºìî çåìåëüíi òà áåòîííi
ðîáîòè,
ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ.
Çàíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ, âèíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ. Òåë.0-67-295-19-04.
Âèêîíóºìî
êëàäêó
öåãëè,
ãàçîáëîêiâ,
øòóêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ êàìåíåì òà iíøå.
Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóºìî
óñi
âèäè
çàëiçîáåòîííèõ ðîáiò: ãîðèçîíòàëüíi
ïåðåêðèòòÿ, âåðòèêàëüíi êîíñòðóêöi¿,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, âiäìîñòêè, áåòîííi
ïiäëîãè, ïàðêàíè, çàëiçîáåòîííi ñòiíè,
ôóíäàìåíòè,
ïîÿñè
òà
iíøå.
Òåë.0-67-281-53-51.
Âèêîíóºìî:
çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè, êëàäêà áëîêiâ, àðìîïîÿñè,
ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-97-807-89-17.

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

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

Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà öåãëè, áëîêè,
ôóíäàìåíò,
ïåðåãîðîäêè,
øòóêàòóðåííÿ, âiäìîñòêà, ñòÿæêà,
iíøå. Òåë.0-96-916-42-70.
Áðèãàäà âèêîíóº: ôóíäàìåíòè,
êëàäêó ðiçíîþ öåãëîþ, ãàçîáëîê,
äàõè. Òåë.0-68-980-88-85.

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

Áóäiâåëüíi ðîáîòè òà
ôóíäàìåíòè, êëàäêà,
äàõè, îãîðîæi, ñåïòèêè,
óòåïëåííÿ åêîâàòîþ,
âíóòðiøíi ðîáîòè.
Òåë.097-246-68-11.

Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Òåë.0-67-163-39-53.

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

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè. Øâèäêî,
íàäiéíî, ç ãàðàíòiºþ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-953-18-13.

Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè. Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
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Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
ìîíòàæ áåòîííî¿ îãîðîæi.
Òåë.:0-67-368-36-47,
0-96-401-79-44.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ç âiáðîïëèòîþ.
Òåë.:0-96-442-71-31,
0-97-749-94-54.
Âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
ëàìiíàò, ñòÿæêà, “ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-67-122-74-68.
Âñi âèäè áåòîííèõ, êëàäî÷íèõ òà
îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-96-613-83-70.
Âñòàíîâëåííÿ íàòÿæíèõ ñòåëü
ðiçíîãî òèïó. Çëèâ âîäè ïiñëÿ
çàòîïëåííÿ.
Åëåêòðîìîíòàæ.
Âñòàíîâëåííÿ îñâiòëåííÿ. Âè¿çä íà
çàìið
ïî
ìiñòó
áåçêîøòîâíî.
Ïðàöþºìî øâèäêî òà ç ìiíiìàëüíîþ
êiëüêiñòþ
áðóäó.
Òåëåôîíóéòå:
0-93-006-89-27.
Âñòàíîâëåííÿ
ïîðåáðèêiâ,
áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-68-032-23-32, Þðié.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié,
øòóêàòóðêè, ïëèòêè, öåãëÿíî¿ êëàäêè
òà iíøå. Òåë.0-68-683-21-34.

Äàõè, ìîíòàæ-äåìîíòàæ, âiä 140
ãðí. Óòåïëåííÿ, âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè.
Äîïîìîãà ç âèáîðîì òà çàêóïêîþ
ìàòåðiàëiâ. Ôóíäàìåíò òà êëàäêà
ãàçîáëîêiâ çà äîñòóïíèìè äëÿ Âàñ
öiíàìè. Òåë.0-63-038-77-16.
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
Òåë.0-67-163-39-53.

ðîáîòè.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
êëàäêà, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, îãîðîæi, ïëèòêà,
“øóáà”, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-98-869-67-30.
Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
îãîðîæi ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, áîðäþðè,
ìîùåííÿ äîðiæîê,
êâiòíèêè, âîäîñïàäè.
Òåë.0-96-884-19-17.
Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.
Ìóðóºìî òà ðåìîíòóºìî ãðóáêè,
êàìiíè,
ïå÷i,
áàðáåêþ.
ßêiñòü
ãàðàíòóºìî. Òåë.0-97-397-59-18.

Ìóðóþ îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
êâiòíèêè, ìàíãàëè,
áåñiäêè, ôóíäàìåíòè,
âîäîñïàäè, ðîêàðié.
Òåë.0-96-884-19-17.
Îáøèâàííÿ òà óïåïëåííÿ áàëêîíiâ
âàãîíêîþ
òà
ìåòàëîïðîôiëåì.
Òåë.0-67-305-19-75.

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, ãàáiîíè áåç öåìåíòó òà ïiñêó,
âiäìîñòêè, ìîùåííÿ
êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ,
ç ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Îãîðîæi. Ìîíòóâàííÿ.
Ïðîôëèñò. Ñiòêà ðàáèöÿ.
Ç ôóíäàìåíòîì i áåç.
Òåë.:0-67-351-71-75,
0-98-237-55-07.
Ïðîìèñëîâå, êîìåðöiéíå áóäiâíèöòâî. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Ëiö.
¹2013055736 âiä 08.11.2018 ð., âèäàíà
ÄÀÁI Óêðà¿íè. Òåë.096-613-83-70.
Ïðîìèñëîâi
ïiäëîãè.
Òåë.0-96-613-83-70.
Ðîáîòè ç êàìåíþ: ïàðêàíè, ñòiíè,
öîêîëi, âîäîéìè, âîäîñïàäè òà iíøå.
Òåë.0-97-864-61-37.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Âñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ,
òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.
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Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíà ÿêiñòü óêëàäêè ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi
ðåìîíòíi
ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ
òà
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî àêóðàòíà ïîêëåéêà âñiõ
âèäiâ øïàëåð, áàãåòiâ, ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ëàìiíàò, îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ. Òåë.0-96-201-29-31.
Àáñîëþòíî ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
øêàòóðåííÿ,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
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.
Áàãåòè, âiäêîñè, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ òà iíøi ðîáîòè.
Òåë.0-96-075-49-94.
Áðèãàäà ç 2-õ ÷îëîâiê, áåç ø/ç,
çðîáèòü ðåìîíò êâàðòèðè, áóäèíêó,
àðêè, äóøîâi êàáiíè, ñàíòåõíiêà,
ðîçâåäåííÿ âîäè, ïàÿííÿ òðóá,
åëåêòðèêà,
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ïiäëîãè òà iíøå.
Òåë.0-68-720-83-47, Îëåêñàíäð.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè: äðiáíi
òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà. Ñàíòåõíiêà òà
iíøi ðîáîòè. Òåë.097-143-90-09.
Âèêîíóºìî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè. Òåë.:0-93-032-69-87,
Îëåêñàíäð, 0-98-912-02-46.
Âèêîíóºìî: àðìñòðîíã, ðåìîíò
êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ìàëÿðíi ðîáîòè. Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóºìî: ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ
çà ìàÿêàìè, êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêiâ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè.
Òåë.0-96-827-30-17.
Âiäêîñè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè.
Òåë.0-67-380-19-41.
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Âêëàäàííÿ ïëèòêè, êàìåíþ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè. Òåë.0-98-175-90-78.

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

Âèêîíóºìî
âêëàäàííÿ
êàõëþ,
ïëèòêè, ìîçà¿êè, ïðèðîäíîãî êàìåíþ.
Òåë.0-96-472-31-30.
Âèêîíóþ:
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-98-776-92-51.
Ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-96-805-06-62.

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

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ
ñòåëü, ñòií, ëàìiíàò,
ïëiíòóñè. Äèçàéí. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-67-910-63-20.

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

Íàòÿæíi ñòåëi, ãëÿíåöü,
ìàò, ñàòèí, ôîòîäðóê,
äîñòóïíi öiíè, çàìið i
êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíî. Òåë.
096-199-87-55, Ìèêîëà.

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

Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-98-483-72-76.

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

Øïàêëþâàííÿ, äåêîðàòèâíå øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà, ëàìiíàò. ßêiñíî.
Òåë.0-68-523-72-18.
Øïàêëþºìî, âèðiâíþºìî ÿêiñíî
ñòåëi,
ñòiíè,
âiäêîñè,
÷àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi ðîáîòè. Äîñâiä,
ðåêîìåíäàö¿. Âè¿çä ó áëèæíi ðàéîíè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.068-843-01-71.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Óñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

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

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå
âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî òà ÿêiñíî. Òåë.098-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò.
Âèêîíóþ
ÿêiñíî. Òåë.0-96-716-58-13.
Àáñîëþòíî ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, øïàëåðè, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àêóðàòíî âèêîíóºìî
îáëèöþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Àêóðàòíî
ïîêëàäó
Òåë.0-96-784-51-77.

ïëèòêó.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì
Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.
×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi.
Öiíè âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.

Øèôåð, á/â, 15 ëèñòiâ,
ãðí./ëèñò. Òåë.0-96-682-99-82.
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Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!! Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè,
äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.096-169-82-82.
!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ
âèäiâ,
ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâëi,
óòåïëåííÿ äàõiâ, ðèíâè, ïiäñóáiéîê.
Âèêîíóþ ÿêiñíî. Òåë.0-67-308-35-55.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò: äàõè,
ìîíòàæ-äåìîíòàæ,
óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë. Çà
äîñòóïíèìè öiíàìè. Òåë.063-038-77-16.

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,
âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.
Âèêîíóþ
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.
Âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. ÏÂÕ
ìåìáðàíè. Òåë.0-96-613-83-70.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ, içîëÿöiÿ
ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié àáî
çàìîâíèêà.
Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.

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

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

Ôàñàäíi ðîáîòè
Áàðàí÷èê, “áàéðàìiêñ”,
êîðî¿ä, ç óòåïëåííÿì òà
áåç. Äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ.
ª âëàñíå ðèøòóâàííÿ.
Çðàçêè. Òåë.067-351-71-75.
Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî.
ª ðèøòóâàííÿ, çðàçêè.
Íà áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Âèêîíóºìî ÿêiñíå óòåïëåííÿ áóäiâåëü ïiä äåêîðàòèâíå øòóêàòóðåííÿ,
îáëàøòóâàííÿ ìåòàëîïðîôiëåì, ñàéäèíãîì. Òåë.098-403-68-33.

Âèñîòíi ðîáîòè,
óòåïëåííÿ êâàðòèð
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ áàëêîíiâ, äàõiâ.
Òåë.0-96-621-68-16.
Êîìïëåêñíå óòåïëåííÿ
áóäèíêiâ, 170-240
ãðí./êâ.ì. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Ä/ð çà êîðäîíîì
òà â Óêðà¿íi. Òåë.
097-746-72-62, Ðóñëàí.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ
ïiíîïëàñòîì òà ìiíåðàëüíîþ âàòîþ, ì.Õìåëüíèöüêèé òà áëàñòü. ßêiñòü
ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-96-233-69-55.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.067-384-40-33.

Ôàñàäíi ðîáîòè, ÿêiñíi
ìàòåðiàëè. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-465-53-14.
Óòåïëåííÿ ïðèâàòíèõ
áóäèíêiâ ç îçäîáëåííÿì
i áåç. Äîïîìîãà
ç ìàòåðiàëàìè (º
ðèøòóâàííÿ). Ìîæëèâèé
âè¿çä íà ðàéîíè.
Òåë.098-237-55-07.

Óòåïëåííÿ êâàðòèð
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ áàëêîíiâ, äàõiâ.
Âèñîòíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-621-68-16.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ, ãîðèù, ïóñòîò
òà ïåðåêðèòòiâ ðiäêèì ïiíîïëàñòîì
(ïiíîiçîë). Øâèäêî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-125-26-35.

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

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì
Ëi÷èëüíèê, 3-ôàçíèé, 1.600 ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.
Ïðîâiä ðàäiî-òåëåôîííèé, ïîæåæíà ñèãíàëiçàöiÿ, ÏÒÏÆ 2õ0,6, 200
ãðí./êì (20 êîï./ì). Òåë.067-812-90-24.
Ùèò ãaðàæíèé ÙÃ -1,0/220Ó2,
ïîíèæóþ÷èé
òðàíñôîðìàòîð
äëÿ
ïiäâàëó 12V, 24V, 36V, 42V, 2.000 ãðí.
Òåë.0-67-812-90-24.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè: äðiáíi
òà êîìïëåêñíi. Åëåêòðèêà. Ñàíòåõíiêà òà
iíøi ðîáîòè. Òåë.097-143-90-09.
Âèêîíàþ åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-97-332-26-03.
Âèêîíóþ â êâàðòèðàõ òà áóäèíêàõ
åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. Òåë.0-96-945-29-78.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.
Åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè. Øâèäêî
òà ÿêiñíî. Òåë.0-96-438-03-80.

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

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì
Âàííà, ìåòàëåâà, íîâà, ðàäÿíñüêà,
170õ75,
ñàëàòîâà,
1.200
ãðí.
Òåë.0-67-600-67-14.
Óìèâàëüíèê, íîâèé, 350 ãðí.
Òåë.0-97-175-23-29.

Ñ/ò ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Àáñîëþòíî âñÿ
ñàíòåõíiêà. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, ïåðåíåñåííÿ
êîòëiâ, ëi÷èëüíèêiâ íà
ëîäæi¿. Òåë.:096-106-91-14,
0-96-181-51-29.
Âèêîíóºìî: ìîíòàæ ñàíòåõíiêè, âîäîïîñòà÷àííÿ,
îïàëåííÿ, êàíàëiçàöiÿ,
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Åëåêòðèêà.
Òåë.0-68-637-43-44.
Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöi¿, ñàíòåõíiê,
ìîíòàæ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ,
ñàíòåõíiêè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Òåë.0-66-314-41-15.

Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè. Ãàðàíòiÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë.098-197-75-00.
Âèêîíóþ ìîíòàæ òà ðåìîíò
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðîêëàäàííÿ
êàíàëiçàöié
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.

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

òåïëîâi

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

Îïàëåííÿ
Ïðîäàì
Êîíâåêòîðè ãàçîâi, ÀÃÎÂ-2, 2 øò.,
1.000 ãðí./øò. Òåë.0-96-623-04-50.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ
Ïðîäàì

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

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

Ïðîäàì
Áåòîíîçìiøóâà÷,
çàâîäñüêèé, 160 ë,
Òåë.0-96-251-86-95.

ðó÷íèé,
1.500 ãðí.

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

Ïðîäàì

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

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

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.
Âàíòàæíèêè, äåìîíòàæ, íåäîðîãî
òà
øâèäêî,
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ
íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.

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

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ

Äðîâà ïîðóáàíi, ñêëàäåíi íà
êóçîâi, 6.500 ãðí./ìàøèíà. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.
Äðîâà, ñóõi, ÿñåí, äóá, 6 ñêë.ì,
1.000 ãðí. Òåë.0-68-032-07-14.

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

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ

Iíøi ðîáîòè

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

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

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

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-620-77-07.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòÿ,
ìîòëîõó, êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Àâòîòðàíñïîðò. Òåë.0-96-199-87-09.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.
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Çàéìàºìîñÿ ÷èùåííÿì òà
ïîãëèáëåííÿì çâè÷àéíèõ
òà êàìiííèõ êðèíèöü, à
òàêîæ êîïàºìî “ç íóëÿ”.
Êîïàííÿ ñåïòèêà.
Ïðàöþºìî â áóäü-ÿêó
ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-713-63-10.

Áåòîíîçìiøóâà÷, íà 12 âiäåð
çàìiñó, 220Â, 380Â, 4.000 ãðí.
Òåë.0-97-584-27-43.
Åëåêòðîïèëêà äëÿ êîñiííÿ òðàâè,
íîâà, 3.500 ãðí. Òåë.0-97-226-85-13.
Çäàì â îðåíäó áåòîíîçìiøóâà÷.
Àáî ïðîäàì. Òåë.:0-96-591-73-03,
0-97-610-42-21.

Êóïëþ
Âîãíåãàñíèê
âóãëåêèñëîòíèé
ÎÓ-7, ÎÓ-8. Òåë.0-67-242-37-74.

Îðåíäà
Îáìiíÿþ ìåòàëåâèé ÿùèê äëÿ
áóäiâåëüíîãî ðîç÷èíó, 2,05 êóá.ì íà
ìåòàëåâi
ëèñòè.
Âàðiàíòè.
Òåë.0-98-900-50-60.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

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

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

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ

Îáëàäíàííÿ äëÿ
áiçíåñó (ñàëîíè,
ïåðóêàðíi,
ìåäêàáiíåòè,
êàôå)
Ïðîäàì
Ñòië
(ìîëî÷íî-áåæåâèé).
Òåë.0-67-850-09-05.

ìàíiêþðíèé

Âåðñòàòè
Êóïëþ

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

íàñòiëüíèé,
ÑÐÑÐ.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Ïðîäàì áiçíåñ

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

Ôðàíøèçà,
îðåíäà, iíøå

Âiçüìó
ñòàâ
Òåë.0-96-865-72-27.

â

îðåíäó.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè

Àäâîêàò.
Þðèäè÷íi
Òåë.0-68-884-92-89.

ïîñëóãè.

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

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

Áåòîíóâàííÿ, îáëèöþâàííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ ïàì`ÿòíèêiâ. Âèñîêà
ÿêiñòü. Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-63-858-05-69.
Âñòàíîâëþºìî
ïàì’ÿòíèêè,
çàëèâàííÿ,
ïëèòêà
òà
iíøå.
Òåë.0-97-864-61-37.

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

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

ÄÏ
“ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: íåæèòëîâå
ôåðìåðñüêî-âèðîáíè÷å ïðèìiùåííÿ,
206,3
êâ.ì,
çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
Ëüâiâñüêå
øîñå,18/4. Äàòà òîðãiâ: 17.06.2021ð.,
09.00 ãîä. Ñàéò: https://setam.net.ua
Ëîò ¹480064 (óöiíåíî ëîò ¹469390);
äîìîâîëîäiííÿ,
112,4
êâ.ì,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
Äóíàºâåöüêèé
ð-í,
ñ.Ìóøêóòèíöi,
âóë.Öåíòðàëüíà (Ïàïàíiíà),32. Äàòà
òîðãiâ: 22.06.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹479922;
çåìåëüíà äiëÿíêà, 0,1 ãà, ÊÍ:
6810100000:27:002:0087, çà àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Êàâêàçüêà,14.
Äàòà òîðãiâ: 23.06.2021ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹480694 (óöiíåíî ëîò ¹474897).

Âòðà÷åíå ïåíñiéíå ïîñâiä÷åííÿ,
âèäàíå íà iì`ÿ Ëiùèíñüêî¿ Ëþäìèëè
Âîëîäèìèðiâíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ
ÓÁÄ
ÌÂ005381 âiä 02.04.2015 ð.òà ëèñò
òàëîíiâ íà ïðàâî îäåðæàííÿ ïðî¿çíèõ
êâèòêiâ çi çíèæêîþ 50% ÂÁ249105,
âèäàíi íà iì’ÿ Ìàäåðè Îëåêñàíäðà
Âiòàëiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ñåðiÿ ÀÀ ¹263561,
âèäàíå íà iì’ÿ Íºäºëiíà Îëåêñàíäðà
Ñåðãiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ
äié,
âèäàíå
íà
iì’ÿ
Ìîñêîâöåâà Àíàòîëiÿ Ãðèãîðîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî çäîáóòòÿ
ïîâíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâiòè òà äîäàòîê,
âèäàíi íà iì’ÿ Âiëü÷èíñüêî¿ Âiêòîði¿
Âàëåði¿âíè, ââàæàòè íåäiéñíèìè.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê ÌÎ
¹433798,
âèäàíèé
íà
iì’ÿ
Ìàêîâñüêîãî
Îëåêñiÿ
Iâàíîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Êóçüìóêà Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Äèïëîì
ñïåöiàëiñòà
ÕÌ
¹10200148
ïðî
çàêií÷åííÿ
Òåõíîëîãi÷íîãî óíiâåðñèòåòó Ïîäiëëÿ,
âèäàíèé íà iì’ÿ Çåëåñüêîãî Ðóñëàíà
Iâàíîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
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Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
350 000 ãðí. Âèñòàâêà
(Òåìï), 2 êiìíàòè,
êiìíàòè ïðîõiäíi, 34 êâ.ì,
ñòàí áåç ðåìîíòó.
Òåë.0-96-626-39-41.

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

210 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, ðåìîíò,
ì/ï âiêíà, óòåïëåíà, âàííà, ñ/â íà 4
ñåêöi¿,
îêðåìà
ñóøàðêà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

216 000 ãðí. Çàãîòçåðíî,
(øïèòàëü), 25/17/6,
ãàðíèé ñòàí, ñàíâóçîë i
êóõíÿ íà 2 ñiì’¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
230 000 ãðí. Ðàêîâå, æèòëîâèé
ñòàí, 18 êâ.ì, iíä/î, ì/ï âiêíà.
Òåë.0-96-626-39-41.
240 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
öåãëà, ó ãóðòîæèòêó, 2/5, 16 êâ.ì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-557-36-10.
378 000 ãðí. Ðàéîííà ëiêàðíÿ, â
ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi, áàëêîí 6
êâ.ì, ì/ï âiêíà, âàííà, êóõíÿ, êiìíàòà
ãîñïïðèçíà÷åííÿ íà ñåêöiþ ç 4
êâàðòèð,
º
ìîæëèâiñòü
ïåðåïëàíóâàííÿ
ïiä
ïîâíîöiííó
êâàðòèðó. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
560 000 ãðí. Öåíòð (Äèòÿ÷èé ñâiò),
öåãëà, “õ/ð”, 2/5, 30 êâ.ì, íåêóòîâà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

756 000 ãðí. Öåíòð,
ìiñüêà ëiêàðíÿ, 38/-/8,
êàïðåìîíò, ÷óäîâå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
756 000 ãðí. Öåíòð,
ïåäàêàäåìiÿ, 5/10,
45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 2 ëîäæi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
780 000 ãðí.
Âîäîïðîâiäíà, 4/10,
43/-/12, âiäìiííå ìiñöå,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
848
000
ãðí.
Öåíòð
(Âîäîïðîâiäíà), çäàíà í/á, 46 êâ.ì,
6/10,
ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
ëi÷èëüíèêè,
óòåïëåíà.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 552 500 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè,
10/16, 45,2 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò, ìåáëi i òåõíiêà (íà ãàðàíòi¿),
0% êîìiñiÿ. Òåë.067-654-16-26. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

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

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
486 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, 3/10, 30/-/8, æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
512 000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, 1/10,
46
êâ.ì,
íîâîáóäîâà
çäàíà,
êîìóíiêàöi¿, êîòåë, òåïëà ïiäëîãà.
Òåë.096-134-32-15. Ðiåëòîð Þëÿ.

552 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 37/-/8,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
572 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
2/5, 50 êâ.ì. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

579 600 ãðí. Iíñòèòóòñüêà
âóë., 3/10, í/á, 40,3
êâ.ì, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
òåõïàñïîðò, 0% êîìiñi¿,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.
621 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, çàïðàâêà
“ÎÊÊÎ”, 2/10, 48/-/15.
Ãîòîâèé áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
792 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä (òàíê),
í/á, 2/10, 43 êâ.ì, iíä/î, ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ, ðîçâîäêà åëåêòðèêè.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

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

742 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á
çäàíà, 46 êâ.ì, iíä/î, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, òåïëà ïiäëîãà, Ðàóø.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
57/22/16, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, öåãëà,
ðåìîíò, iíä/î, ëîäæiÿ çàñêëåíà,
962.500
ãðí.
Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

720 000 ãðí. Çóïèíêà
“Àïòåêà”, 39 êâ.ì, ÷åñüêèé ïðîºêò, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, íåêóòîâà,
ëîäæiÿ. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-039-75-91.

Ãðå÷àíè äàëüíi

511 600 ãðí. 5/11, 44
êâ.ì, çäàíà íîâîáóäîâà,
êîìóíiêàöi¿, òåõïàñïîðò.
Òåë.096-134-32-15.
Ðiåëòîð Þëÿ.
667 200 ãðí. Îçåðíà, öåãëà, 8/10,
36 êâ.ì, íåêóòîâà, ðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
729 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà,
5/10, 48 êâ.ì, íåêóòîâà, êîòåë,
ëi÷èëüíèêè, ñõiäíà ñòîðîíà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
830 000 ãðí. Îçåðíà, í/á, 65,2
êâ.ì, êóõíÿ 10,5 êâ.ì, ñòàí ïiñëÿ
áóäiâåëüíèêiâ,
1
ïîâåðõ
íàä
ãàðàæàìè, ïåðåîôîðìëåííÿ 8,5%.
Ðîçóìíèé òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-857-96-50, Îëüãà.

Âèñòàâêà
416 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,
êîñòüîë, ì/ñ, 24 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
íîâi âiêíà, äâåði, ëi÷èëüíèêè, òîðã.
Òåë.0-98-445-28-41.

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

600 000 ãðí. Ñâîáîäè,
2/5, 36/-/6, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
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Îçåðíà

675 000 ãðí. Ãðå÷àíè
äàëüíi, Ïiâíi÷íà,
êiíîòåàòð “Âîñòîê”,
38/-/9, êàïðåìîíò.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

540 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Ðàóø, 54/-/16, êðàùà
êîìïàíiÿ, Ðàóø. Òåðìiíîâî. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1-, 2-, 3-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

637
100
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà,
6/9,
30
êâ.ì,
êàïiòàëüíèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
íåêóòîâà,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
644 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå, ÆÊ “Îëiìïiéñüêèé-2", ñâiòëà,
íåêóòîâà, 7-é ïîâåðõ, 51 êâ.ì,
ëi÷èëüíèêè, çäà÷à ÷åðåç 2 ìiñÿöi,
ìîæëèâå
ïåðåïëàíóâàííÿ
â
2-êiìíàòíó.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-297-12-60.

714 000 ãðí. Ìèðó ïðîñï.,
ïîëiêëiíiêà
¹2,
60
êâ.ì,
íåçàêií÷åíèé ðåìîíò, äëÿ çàêií÷åííÿ
ðåìîíòó
º
âñi
ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-345-32-33.
725 500 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
4/9, 40 êâ.ì, í/ï, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
ìåáëi. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
733 600 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë., í/á
íà åòàïi çäà÷i, 9/10, 52 êâ.ì, Ðàóø.
Äiº ïåðåóñòóïêà. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-457-55-15.

000 ãðí. Äàíà, í/á, “Áóäàëüÿíñ”,
7/9, 43/20/15, òåïëà ïiäëîãà,
çàñêëåíà ëîäæiÿ, iíä/î, ïåðåóñòóïêà,
çäà÷à îñiíü 2021. Òåë.0-97-321-00-42.

880

997 200 ãðí. Îçåðíà, Áàíäåðè âóë.,
1/5, 52,5 êâ.ì, í/á, iíä/î, ðåìîíò,
ìåáëi. Ó âàðòiñòü âõîäèòü êîìîðà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
1 017 500 ãðí. Îçåðíà, 1ê., 3/10,
ºâðîðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,
ãàðäåðîá, íåêóòîâà, íîâèé áóäèíîê.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
692 500 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
969 500 ãðí. Öåíòð, âóë.Ãàãàðiíà,
öåãëà, 2/5, 44 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï
âiêíà,
áðîíüîâàíi
äâåði.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
1 030 400 ãðí. “Õðóùîâêà”, 47
êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå, çàõiäíà ñòîðîíà,
âiêíà ó äâið, 2-é ïîâåðõ, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, íîâi âõiäíi
äâåði, íîâèé çáiëüøåíèé, óòåïëåíèé
áàëêîí ç òåïëîþ ïiäëîãîþ, ïëàñòèêîâi
âiêíà, ëi÷èëüíèêè íà ãàç, ñâiòëî i âîäó.
Òåë.0-97-125-26-35.
1 301 900 ãðí. Öåíòð, Ñâîáîäè,
ÆÊ “Íàä Áóãîì”, 9/16, 70 êâ.ì, âiä
áóäiâåëüíèêiâ, âñi ÷èñòîâi ðîáîòè, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

1 668 000 ãðí. Öåíòð,
Ïîäiëüñüêà, 76/-/18,
åëiòíèé áóäèíîê âiä
êðàùî¿ êîìïàíi¿,
êàïðåìîíò, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, çàêðèòèé äâið.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
3
000
000
ãðí.
Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.

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

Ðàêîâå
577 500 ãðí. Öåãëà, óòåïëåíà,
42/26/6, ïîðÿä øêîëà, ñàäî÷îê,
ïàðê âiäïî÷èíêó. Òåë.0-68-499-09-85.
Ðàêîâå (ÀÒÁ), 52 êâ.ì, öåãëà,
âiêíà òà ëîäæiÿ ì/ï, áàëêîí, áåç
ðåìîíòó,
632.500
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Äóáîâå
513 000 ãðí. Êîçàöüêà âóë., 2/5,
52
êâ.ì,
ãàðíèé
ñòàí.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
521 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
3/5, 45 êâ.ì, êàïiòàëüíèé ðåìîíò,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi,
íåêóòîâà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

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

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

Âèñòàâêà
616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
728
000
ãðí.
Âèñòàâêà
(Ìåäòåõíiêà), 2-é ïîâåðõ, 40 êâ.ì,
ìîæëèâî, ç ìåáëÿìè, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.0-68-202-22-50.

750 000 ãðí. Ñó÷àñíà
êâàðòèðà “çàõîäü i
æèâè”. Øâèäêî. ßêiñíî.
Òåë.0-67-191-88-96.
780 000 ãðí. Âèñòàâêà,
2/10, 70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
891 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà
âóë., 6/9, 50 êâ.ì, êàïðåìîíò,
íåêóòîâà, çàëèøàþòüñÿ âáóäîâàíi
ìåáëi, 0% êîìiñiÿ. Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ “Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
980 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
1 046 000 ãðí. Ïåðåìîãè, 2ê., 2/5,
51/28/7, ÷åñüêèé ïðîºêò, ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíi ìåáëi.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
1 161 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
3/10, 116 êâ.ì. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

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

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
840 000 ãðí. Øêîëà
¹10, 68/-/8, æèòëîâèé
ñòàí, âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
893 750 ãðí. Öåíòð (îâî÷åâèé
ðèíîê), 3/9, 65 êâ.ì, í/ï, ðåìîíò,
íåêóòîâà.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
998 000 ãðí. Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà
âóë., 3ê., 6/10, 95 êâ.ì, íîâîáóäîâà
çäàíà, ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿,
áóäèíîê îáæèòèé. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
1 242 000 ãðí. Ïðèáóçüêà âóë.,
10/10,
êóòîâà,
òåïëà,
âèñîòà
òåõïîâåðõó 1,85 ì, íå ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-95-347-93-60,
0-67-944-56-37.
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3-, 4-Ê²ÌÍÀÒÍ², ÁÓÄÈÍÊÈ ÏÐÎÄÀÌ, ÇÄÀÌ

Çàãîòçåðíî
621 000 ãðí. Ãàéäàðà
(çóïèíêà), 70/-/9,
“÷åøêà”, æèòëîâèé ñòàí,
÷óäîâå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ðàêîâå
756 000 ãðí. Ïîïîâà,7, 74 êâ.ì,
öåãëà, ïàðêåò, ðîçäiëüíi êiìíàòè, òîðã.
Òåë.0-97-334-29-39.

768 625 ãðí. Ðàêîâå, 62
êâ.ì, 4/10, öåãëà, ïîðÿä
ïîëiêëiíiêà, çóïèíêà,
áàçàð÷èê. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-127-48-34.
Ðàêîâå, ÀÒÁ, 68 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äóáîâå
750 000 ãðí. Êîçàöüêà âóë., 9/9,
65 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, ïëàñòèêîâi âiêíà,
öåíòðàëiçîâàíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
822 000 ãðí. Îáëàñíà ëiêàðíÿ
(ÄÎÑ), 2-é ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó, 74
êâ.ì.
Òåë.:0-68-978-24-57,
0-97-575-75-43.

Ïiâäåííî-Çàõiä

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

Äóáîâå-2
462 000 ãðí. Äîáðîòíèé áóäèíîê,
1,5 öåãëè, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ,
ñâiòëî â áóäèíêó, ïîøòóêàòóðåíî,
ðiâíà äiëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ïiä’¿çä,
ãàçîâèé ñòîÿê ïiä áóäèíêîì, ïîðÿä
îçåðî, çóïèíêà ìàðøðóòêè. Òåë.
068-885-61-66. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.

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.

Ïiâäåííî-Çàõiä
952 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
“Âiê-Æàí”, 80/-/8,
æèòëîâèé ñòàí,
“âðåì’ÿíêà”, 8 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 375 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Êàòiîíiâñüêà, 300 êâ.ì, êîðîáêà, 2
ïîâåðõè, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
2 622 000 ãðí. Òèõå ìiñöå, äiëÿíêà,
áðóêiâêà, ïàðêîâêà, ïàðêàí, îêðåìà
òåðèòîðiÿ ïiä ëàíäøàôòíèé äèçàéí,
êîìóíiêàöi¿
â
áóäèíêó,
çîâíi
óòåïëåíèé
(“êîðî¿ä”),
ñó÷àñíèé
âàðiàíò çà 5 õâ âiä öåíòðà ìiñòà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
650 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Iíñòèòóòñüêà âóë., 3ê., 2/5, ãàðíèé
ðàéîí,
êàïiòàëüíèé
ðåìîíò.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Âèñòàâêà
575 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
10/10, 66 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò,
ìåòàëîïëàñòèêîâi
âiêíà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

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

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

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

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

Çàãîòçåðíî
432 000 ãðí. Çàãîòçåðíî,
Áàæàíà âóë., ïîòðåáóº
ðåìîíòó, 7 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Êíèæêiâöi
1 260 000 ãðí. Êíèæêiâöi, 12 ñîò.,
60 êâ.ì, ñàðàé, áàíÿ, âîëüºð, êóðíèê,
îçåëåíåíà òåðèòîðiÿ, ìàëüîâíè÷å
ìiñöå,
áëèçüêî
áiëÿ
çóïèíêè,
ïðèïèñêà ìiñöåâà, áóäèíîê ãîòîâèé
äëÿ
ïðîæèâàííÿ.
Òîðã.
Òåë.0-67-442-84-44.

Äóáîâå
1 040 000 ãðí. Äóáîâå,
ì-í “Õëiáîñîë”, 80/-/14,
ãàðíèé ñòàí, ãàðàæ,
ïðèáóäèíêîâi
ïðèìiùåííÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 5 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
292
500
ãðí.
Äóáîâå,
2-ïîâåðõîâà, æèòëîâà, ïðîïèñêà, 4
êiìíàòè, âàííà, êóõíÿ ç çàëîþ, ðiâíà
äiëÿíêà, 5 ñîòîê. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

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

Âèñòàâêà
1 700 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîâ.1
Ìèðíèé, áóä.4, 3 ãàðàæà, 2 ïîâåðõ
120 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, 7 ñîò.
Òåë.0-67-495-51-25.

Ëåçíåâå
2 660 000 ãðí. 2-ïîâåðõîâèé, 200
êâ.ì, äiëÿíêà 16 ñîò., âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-67-703-91-18.

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

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

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”
(çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àâòîâîêçàë ¹1, ç óìîâàìè â
áóäèíêó. Òåë.0-67-384-03-43.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
1.200
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.
Âèñòàâêà, Öåíòð, ïiäñåëåííÿ,
ìåáëi, òåõíiêà, ãàðíèé ñòàí, ïîðÿä
çóïèíêà,
1.500
ãðí.
Òåë.0-98-077-02-49.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ, îêðåìà êiìíàòà, áåç
ãîñïîäàðÿ, áåç ïîñåðåäíèêiâ, ð-í
Îçåðíà. Òåë.0-98-244-24-06.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ æiíêó àáî
äiâ÷èíó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãåðî¿â Êðóò âóë., áiëÿ òàíêà,
îêðåìà
êiìíàòà,
18
êâ.ì,
ó
“âðåì’ÿíöi”, ïàðîâå îïàëåííÿ, âîäà,
ãàçîâà
ïëèòà,
ç
ìåáëÿìè.
Òåë.0-67-512-95-84, ç 14.00 äî 20.00.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
âiçüìó
â
1-êiìíàòíó êâàðòèðó æiíêó àáî
äiâ÷èíó, ïiäñåëåííÿ, ç ãîñïîäàðêîþ,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-185-83-66.

Ãðå÷àíè áëèæíi, äëÿ äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-96-830-15-45.
Ãðå÷àíè áëèæíi, çóï."Íèâà", äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-98-439-67-97.
Ãðå÷àíè áëèæíi, êiìíàòà äiâ÷èíi
íà
äîâãèé
òåðìií.
Òåë.0-98-0-66-89-10.
Ãðå÷àíè äàëüíi, êiìíàòà 20 êâ.ì, ó
ãóðòîæèòêó, äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè òà
òåõíiêîþ, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-67-947-23-75.
Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ (çóïèíêà), æiíöi,
ÿêà
ïðàöþº,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-96-374-30-33.
Äëÿ äâîõ æiíîê, ÿêi ïðàöþþòü.
Òåë.0-68-202-22-14.
Äóáîâå-2, êiìíàòà â áóäèíêó, äëÿ
õëîïöiâ,
1.650
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.
Äóáîâå, âiçüìó äâi äiâ÷èíè íà
êâàðòèðó. Òåë.0-67-251-30-87.
Äóáîâå,
çäàì
êiìíàòó.
Òåë.0-97-821-30-01.
Äóáîâå,
îêðåìà
êiìíàòà
ó
“âðåì’ÿíöi”,
îêðåìèé
âõiä.
Òåë.0-98-643-50-53.
Åëåêòðîíiêà, âiçüìó äiâ÷èíó íà
êâàðòèðó. Òåë.0-98-313-08-29.

Çàãîòçåðíî, ïiäñåëåííÿ,
âñi óìîâè, 3.500 ãðí.
(ç ê/ï), òîðã. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-941-72-89.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ 2-õ
õëîïöiâ. Òåë.0-67-759-66-22.
Çàði÷àíñüêà âóë., äëÿ äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-231-20-89.
Çàði÷àíñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöÿ
àáî
÷îëîâiêà.
Òåë.0-97-351-87-21.
Çàði÷àíñüêà,20/1, âiçüìó õëîïöiâ
íà ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-253-00-88.
Çäàºòüñÿ êiìíàòà â ãóðòîæèòêó äëÿ
ìîëîäî¿ ñiì’¿ àáî äâîõ äiâ÷àò, 1.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-96-207-08-87.
Çäàì
æèòëî
äëÿ
÷îëîâiêà.
Òåë.0-68-824-21-70.
Çäàì îêðåìi êiìíàòè â êâàðòèði,
ÿêi çà÷èíÿþòüñÿ íà çàìîê, äëÿ îäíiº¿
àáî äâîõ äiâ÷àò, æiíîê, ñiìåéíèõ àáî
ìîëîäiæíèõ ïàð áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê, 4.000 ãðí., êîìóíàëüíi íå
ïëàòèòè. Òåë.0-66-696-03-17.
Êiìíàòà
äëÿ
äiâ÷àò.
Òåë.0-67-084-72-42.
Êiìíàòà
ó “âðåì’ÿíöi” äëÿ
ìîëîäî¿ ñiì’¿. Òåë.0-96-509-27-10.
Êóïðiíà âóë. (çóï. Ïîæåæíå äåïî),
çäàì êiìíàòó äëÿ îäíîãî àáî äâîõ
õëîïöiâ,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-98-350-80-07.
Ëüâiâñüêå øîñå, îêðåìà êiìíàòà,
äëÿ ÷îëîâiêà. Òåë.0-98-631-16-78.
Ìèðó ïðîñïåêò, âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ àáî äiâ÷èíó, 1.400 ãðí.
Òåë.:0-96-487-92-72, 0-95-029-75-07.
Ìèðó
ïðîñïåêò,
êiìíàòà
ó
2-êiìíàòíié êâàðòèði, äëÿ äâîõ æiíîê,
áåç ãîñïîäàðiâ. Òåë.0-98-241-30-25.
Ìèðó ïðîñïåêò, ó 3-êiìíàòíié
êâàðòèði, äî æiíêè íà ïiäñåëåííÿ â
êiìíàòó äiâ÷èíó àáî æiíêó, 1.500
ãðí./ìiñ./ç ëþäèíè (êîìóíàëüíi íå
ïëàòèòè). Òåë.0-66-696-03-17.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
âiçüìó
íà
êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò, ÿêi ïðàöþþòü.
Òåë.0-68-206-19-78.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
êiìíàòà
â
3-êiìíàòíié êâàðòèði, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-98-845-67-46.
Ïðèáóçüêà
âóë.,
áiëÿ
ìiñüêâîäîêàíàëó,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-98-532-61-45.
Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ âóë.,
äëÿ ÷îëîâiêà àáî õëîïöÿ, ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-67-751-84-53.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, âiçüìó äiâ÷àò íà
êâàðòèðó,
áåç
ãîñïîäàðÿ.
Òåë.0-97-967-17-86.
Ð-í òàíêà, êiìíàòà â ïðèâàòíîìó
áóäèíêó,
áåç
ãîñïîäàðiâ,
áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ îäíîãî õëîïöÿ àáî
÷îëîâiêà, 1.600 ãðí., êîìóíàëüíi
ïëàòåæi
ïëàòèòè
íå
ïîòðiáíî.
Òåë.0-68-019-50-53.
Ð-í ôiëàðìîíi¿, äëÿ õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Ðàéîí öóêðîâîãî çàâîäó, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Òåðíîïiëüñüêà
âóë.,
âiçüìó
äiâ÷èíó íà êâàðòèðó. Öiíà ïîìiðíà.
Òåë.0-67-922-09-62.
Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð (Ëèáiäü Ïëàçà), îêðåìà
êiìíàòà äiâ÷èíi/æiíöi, º áîéëåð,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
iíòåðíåò.
Òåë.0-96-365-70-05.
Öåíòð,
âiçüìó
äiâ÷àò
íà
êâàðòèðó.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-175-75-58.
Öåíòð, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
àáî äâîõ äiâ÷àò. Òåë.0-68-013-73-38.
Öåíòð,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,54,
îêðåìó êiìíàòó, äëÿ äâîõ àáî îäíiº¿
äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-68-072-74-28.
Öåíòð, âóë.Ñîáîðíà, äëÿ äiâ÷èíè.
Òåë.0-67-390-98-78.
Öåíòð, êiìíàòà â êâàðòèði, ç óñiìà
çðó÷íîñòÿìè, äiâ÷èíi ç àêàäåìi¿
ïðèêîðäîííèõ
âiéñüê.
Òåë.0-98-887-44-41.
Öåíòð, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
1.700
ãðí.
Òåë.0-68-789-28-34.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè âiä 25 ðîêiâ, ÿêà ïðàöþº,
iíòåðíåò,
1.500
ãðí.
Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, ÑÁÓ, âiçüìó äiâ÷èíó íà
êâàðòèðó. Òåë.0-98-539-97-73.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-97-740-78-61.
Öåíòð, Øåâ÷åíêà (ìiñüêà ëiêàðíÿ),
2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200 ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.

1-êiìíàòíi
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ
ïåðå¿çäiâ.
Âàíòàæíèêè.
Àâòîòðàíñïîðò. ßêiñíå çàâàíòàæåííÿ
òà äîñòàâêà. Òåë.0-96-199-87-09.*
Áëèçüêî äî öåíòðó, ãàðíèé
ðåìîíò, ìåáëi, ìîæëèâî, ç òåõíiêîþ.
Òåë.0-68-949-65-77.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ìåáëi, òåõíiêà,
ðåìîíò, 4.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.

Âèñòàâêà, “Ãâîçäèêà”,
í/á, 50 êâ.ì, ìåáëi,
òåõíiêà, êàïðåìîíò, áåç
òâàðèí òà ìàëåíüêèõ
äiòåé, 5.800 ãðí. + Êîìóíàëüíi (ïðîïëàòà çà ïåðøèé òà îñòàííié ìiñÿöi).
Òåë.0-67-740-43-91.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.300
ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò
Ìèðó,
ìåáëüîâàíà, â ãàðíîìó æèòëîâîìó
ñòàíi, õîëîäèëüíèê, 3.500 ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè áëèæíi (íàâïðîòè ïàðêó),
2/9,
ìåáëüîâàíà,
òåëåâiçîð,
õîëîäèëüíèê, ìiêðîõâèëüîâà ïi÷, íåìàº
ïðàëüíî¿ ìàøèíè, 3.300 ãðí., + ê/ï. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.096-517-36-34.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-68-204-83-03.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.

Çàãîòçåðíî, âñi óìîâè,
1-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä,
ïiñëÿ êàïðåìîíòó, íå
îáæèòà, 4.500 ãðí. (ç
ê/ï), òîðã.
Òåë.0-67-941-72-89.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.500
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Çàði÷àíñüêà,
Íàáåðåæíèé
êâàðòàë, iíä/î, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, 6.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Êóïðiíà (ïîæåæíå äåïî), çäàì ïiâ
áóäèíêó (êiìíàòà, êóõíÿ, ñàíâóçîë),
îêðåìèé
âõiä,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-98-350-80-07.*
Ìèðó
ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Íîâèé
áóäèíîê,
ãàðíèé
ºâðîðåìîíò,
ñó÷àñíi
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
4.500
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Îçåðíà (“Àãîðà”), ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.300
ãðí.
Òåë.0-98-757-42-69.
Îçåðíà, í/á, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà, ðåìîíò, 5.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ðå÷îâèé ðèíîê,
í/á, ïiñëÿ ðåìîíòó, ìåáëi, òåõíiêà, 49
êâ.ì,
4.800
ãðí.
+ê/ï.
Òåë.0-96-223-31-30.
Ðàêîâå, 2.000 ãðí. +êîìóíàëüíi.
Òåë.0-98-359-42-14.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, æèòëîâèé ñòàí, 2.500 ãðí.
Òåë.0-96-325-03-49.
Ñòàðèé àåðîäðîì, ñòóäiÿ, â
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, 2.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-63-643-36-70.
Öåíòð, ìàéäàí, 2/5, ìåáëi,
òåõíiêà. Äëÿ ñiì’¿, æiíêàì, áåç ø/ç.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-117-39-46.
Öåíòð, íà íåòðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-63-895-53-12.
Öåíòð,
íàâïðîòè
êiíîòåàòðó
Øåâ÷åíêà, º óñi íåîáõiäíi ìåáëi òà
òåõíiêà
(õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà, ìiêðîõâèëüîâà ïi÷), 6.000
ãðí, ê/ï âêëþ÷åíi. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-247-08-35.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Â öåíòði, â æèòëîâîìó ñòàíi, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
3.000
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Âèñòàâêà (Åëåêòðîíiêà), ìåáëi,
òåõíiêà, ãàðíèé ñòàí, ïîðÿä çóïèíêà,
3.500 ãðí. Òåë.0-98-077-02-49.
Âèñòàâêà
(Ìåäòåõíiêà),
2-é
ïîâåðõ, 40 êâ.ì, ïîáóòîâà òåõíiêà,
ìåáëi,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.0-68-202-22-50.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.

Ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.
Ãðå÷àíè “Âîñòîê”, ìåáëi, áåç
òåõíiêè, 3.200 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ãðå÷àíè, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
2.800
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Äóáîâå,
2-êiìíàòíà.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-396-02-40.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, ìåáëi, òåõíiêà, 3.200 ãðí.
+ êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
ªâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Çàãîòçåðíî, 7/10, äëÿ ñiì’¿, íà
òðèâàëèé òåðìií, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëi ÷àñòêîâî â êóõíi, 2.800 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-97-558-22-71.
Êàì’ÿíåöüêà, 2ê., ðåìîíò, òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
2ê.,
ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí,
óñi
ìåáëi,
2.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â ãàðíîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâëåííî-Çàõiä, í/á, iíä/î,
ìåáëi, òåõíiêà, 5.500 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.

Ð-í ïðèêîðäîííî¿
àêàäåìi¿, òåõíiêà, ìåáëi,
íà òðèâàëèé òåðìií, äëÿ
ñiì’¿, 4.500 ãðí.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-988-20-20.
Ðàêîâå,
ìåáëi
òà
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Ñâîáîäè, ð-í “ÑÂ”, ãàðíi
óìîâè, âñi çðó÷íîñòi, äëÿ
ñiì’¿, 4.000 ãðí. +
Êîìóíàëüíi.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-529-20-62.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
3ê., Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãàðíèé ñòàí, ðåìîíò, íà òðèâàëèé
ïåðiîä.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-275-64-14.
Ãðå÷àíè áëèæíi, ×êàëîâà (Ïiêíiê),
3/10, 70 êâ.ì, iäåàëüíèé ñòàí,1-øà
çäà÷à, º óñi ìåáëi i òåõíiêà.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Äóáîâå, öåãëà, 58 êâ.ì, 1/5,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 4.500 ãðí. +
ê/ï. Òåë.097-867-14-74. ÐÊ “Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Öåíòð (Ìèñëèâñòâî Ðèáàëüñòâî),
ïåðøà çäà÷à ïiñëÿ ãàðíîãî ðåìîíòó,
ìåáëi, òåõíiêà, ëîäæiÿ 18 êâ.ì, 5/10.
Òåë.0-96-439-46-24.
Öåíòð, 3-ê, ïðèêîðäîííà àêàäåìiÿ,
ìåáëi, òåõíiêà, äiâ÷àòàì, õëîïöÿì,
ñiì’¿, 4.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð,
3-êiìíàòíà,
ïiñëÿ
êàïiòàëüíîãî ðåìîíòó, 8/9, ïàíåëü,
6.500 ãðí. Òåë.0-98-729-94-31.
Öåíòð, 3ê., òåõíiêà, iíòåðíåò, 3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.

Áóäèíêè
“Ïîäiëëÿ”, 2 êiìíàòè, óñÿ òåõíiêà,
ìåáëi, iíä/î. Òåë.:0-68-978-24-57,
0-97-575-75-43.
Àâòîâîêçàë ¹1, çäàì ëiòíié
áóäèíî÷îê. Òåë.0-63-516-82-17.
Ãðå÷àíè áëèæíi, “âðåì’ÿíêà”, 1
êiìíàòà, êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, òóàëåò
íà âóëèöi, áóäèíîê áåç ãîñïîäàðiâ.
Òåëåôîíóéòå: 0-98-622-61-46.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ,
çðó÷íîñòi
íàäâîði.
Òåë.0-96-258-07-67.
Äóáîâå,
âóë.Ãëiíêè,23,
“âðåì’ÿíêà”. Òåë.0-98-258-24-22.
Äóáîâå, âóë.Çàÿðíà, áiëÿ ìàãàçèíó
“Ñîëîõà”, 100 êâ.ì, 6 ñîòîê, ãàðàæ
ïiä âåñü áóäèíîê, 1-é ïîâåðõ âåðàíäà, êîðèäîð, ñïàëüíÿ, çàë,
êóõíÿ, òóàëåò, äóø, 2-é ïîâåðõ êiìíàòà ÷åðåç âåñü áóäèíîê, ëîäæiÿ,
áàëêîí, ñâiòëî, ãàç, âîäà, íà ïîäâið’¿
áåñiäêà, 6 õâ äî çóïèíêè ìàðøðóòêè
¹30. Òåë.067-264-98-58.
Äóáîâå,
âóë.Ïiâäåííà,
“âðåì’ÿíêà”,
ìåáëi,
÷àñòêîâî
çðó÷íîñòi. Òåë.0-97-102-47-66.
Çà “Êàòiîíîì”, ìàñèâ “Äðóæáà”,
÷àñòèíà áóäèíêó, âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-589-63-18.
Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè. Òåë.0-97-508-06-13.
Çà ìiñòîì, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-97-508-06-13.
Êóïðiíà
âóë.,
êiìíàòà
â
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, âñi óìîâè, áåç
ãîñïîäàðÿ, äâîì õëîïöÿì àáî ïàði.
Òåë.0-97-726-53-07.

Êóïðiíà âóë., ïîæåæíå äåïî, çäàì
“âðåì’ÿíêó”,
âñi
çðó÷íîñòi.
Òåë.0-96-836-92-01.
Êóïðiíà ð-í, “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
õëîïöiâ,
àáî
îäíîãî.
Òåë.0-96-910-71-71.
Ëåçíåâå, äëÿ ÷îòèðüîõ-ï’ÿòüîõ
÷îëîâiêiâ, âñi çðó÷íîñòi, ç ìåáëÿìè, äî
çóïèíêè 5 õâ. Òåë.0-96-467-20-18.

Ëåçíåâå, îêðåìèé
áóäèíîê, çàðîáiò÷àíàì,
áóäiâåëüíèì áðèãàäàì,
çðó÷íîñòi, àâòîïàðêiíã.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-018-29-82.
Ëüâiâñüêå øîñå, “âðåì’ÿíêà”.
Òåë.0-67-191-29-56.
Ïiëîòñüêà
âóë.,
º
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, äëÿ äâîõ õëîïöiâ.
Òåë.:0-68-202-33-07, 0-68-173-63-83.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, 1/2 áóäèíêó, áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-97-967-17-86.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà” äëÿ ñiì`¿ áåç äiòåé, º
ìåáëi, ãàç, âîäà. Òåë.0-97-198-10-97.
Òàíê, 2ê., ÷àñòèíà áóäèíêó, ìåáëi.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, áiëÿ ïåäàêàäåìi¿, ïiâ áóäèíêó,
3 êiìíàòè, êóõíÿ. Òåë.068-389-96-95.
Öåíòð, îêðåìà ÷àñòèíà áóäèíêó, 1
êiìíàòà,
çðó÷íîñòi
íà
âóëèöi.
Òåë.0-68-214-03-64.

Çíiìó

Êiìíàòè
Àáî 1-, 2-êiìíàòíó, ñiìåéíà ïàðà, ó
âëàñíèêà, Äóáîâå, âóë.Çàâîäñüêà,
Öåíòð,
äî
3.500
ãðí.
Òåë.0-98-831-89-66.
Çíiìó êiìíàòó àáî ïiâ áóäèíêó,
äëÿ
ñåáå,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-819-33-37.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, ïîðÿäíà
ñiì’ÿ îðåíäóº íà äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií. Òåë.0-68-702-19-55.
Çàãîòçåðíî, îáëàñíà ëiêàðíÿ,
ñòàðèé àåðîäðîì, ç ìåáëÿìè òà
òåõíiêîþ äëÿ ñåáå, ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-97-982-10-30.

2-êiìíàòíi
Àáî 3-êiìíàòíó, àáî áóäèíîê â
ðàéîíi ðå÷îâîãî ðèíêó. Âåëèêà ðîäèíà
ç ìàëèìè äiòüìè. Òåë.095-358-43-45.

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

Êóïëþ

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Äëÿ ñåáå, 1-êiìíàòíó, “õðóùîâêó”
àáî “ìàëîñiìåéêó”, âiä 28 äî 30 êâ.ì,
áåç ïîñåðåäíèêiâ, âiä 450.000 ãðí. äî
500.000 ãðí. Òåë.:0-97-548-14-55,
0-68-421-92-83.

Äëÿ ñåáå, óñi ðàéîíè òà
ïîâåðõè, áóäü-ÿêèé ñòàí,
ãðîøi íà ðóêàõ.
Îôîðìëåííÿ âïðîäîâæ
îäíîãî äíÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-860-90-45.
AURA, Íàòàëiÿ.
Äî 28 êâ.ì, 2-é àáî 3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-97-226-64-92.
Ìàëîñiìåéêó äî 30 êâ.ì àáî
1-êiìíàòíó, æèòëîâèé ñòàí, ìîæëèâî
áåç ðåìîíòó, ç áàëêîíîì, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-464-33-59.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Òåðìiíîâèé âèêóï 2-, 1-êiìíàòíèõ,
ïðîáëåìíèõ, êðåäèòíèõ, øâèäêèé
ðîçðàõóíîê. Òåë.0-98-198-93-69.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24. Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

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

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

Òåðìiíîâèé
âèêóï
2àáî
3-êiìíàòíèõ êâàðòèð, ïðîáëåìíèõ,
êðåäèòíèõ, øâèäêèé ðîçðàõóíîê.
Òåë.0-98-198-93-69.

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

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

Îáìií

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

Áóäèíîê íà
êâàðòèðó
Áóäèíîê(Êíèæêiâöi, öåãëÿíèé) = 1
(ç
Âàøîþ
äîïëàòîþ).
Òåë.0-68-429-71-49.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi, ãàðàæíèé ìàñèâ “Òåìï”, íåäîáóäîâàíèé, ç
äîêóìåíòàìè, òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Òîðã. Òåë.067-381-11-31.
30 000 ãðí. “Íîâàòîð”, ìiñöå ïiä
ãàðàæ, 20 êâ.ì. Òåë.0-98-908-46-21.
30 000 ãðí. Âèñòàâêà, ìåòàëåâèé
ðîçáiðíèé âîëãîâñüêèé îöèíêîâàíèé,
áåç ìiñöÿ. Òåë.0-68-113-65-43.
60 000 ãðí. Òåìï, º êàäàñòðîâèé
íîìåð,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-97-820-18-16.
65 000 ãðí. Çàãîòçåðíî, ìàñèâ
“Ïiîíåðñüêèé”, 21 êâ.ì, öåãëÿíèé,
îãëÿäîâà ÿìà, ñâiòëî, äîêóìåíòè
ãîòîâi. Òåë.0-68-059-07-75.
88 500 ãðí. Öåíòð, Öåíòðàëüíèé,
ð-í “Êîñìîñà”, áëîê 9, áîêñ 41,
ìåòàëåâèé, çåìëÿ ïðèâàòàçîâàíà.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
100 000 ãðí. Ãåîëîãiâ âóë., ìàñèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
áiëÿ
îõîðîíè.
Òåë.0-98-252-55-11.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ “Ðèáàëêî-2", 22 êâ.ì, öåãëÿíèé,
ÿìà,
ïiä
ëåãêîâå
àâòî.
Òåë.
067-354-40-54. ÐÊ ”Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü".
187 000 ãðí. Îçåðíà, ìàñèâ
“Ôðàãìåíò”, áëîê 9, áîêñ 46, º àêò íà
çåìëþ, åëåêòðèêà çàâåäåíà, º
îãëÿäîâà ÿìà. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
226 000 ãðí. Öåíòð, Ïðèáóçüêà
(àêàäåìiÿ), àêàäåììiñòå÷êî, 40 êâ.ì,
2-ïîâåðõîâèé, çåìëÿ ó âëàñíîñòi.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
277 700 ãðí. Êàðìåëþêà,12Ã, 23
êâ.ì, ïiäâàë, ïðèâàòèçîâàíà çåìëÿ,
“ºâðîãàðàæ”, ìàñèâ àñôàëüòîâàíèé,
îñâiòëåíèé. Òåë.0-97-503-07-39.

Çäàì
Îçåðíà, âóë.Êàðìåëþêà, ìåòàëåâèé, îáøèòèé. Òåë.0-67-975-29-47.
Ïiîíåðñüêèé
(ìàñèâ),
ðàéîí
öóêðîâîãî çàâîäó, ãàðàæ, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-67-771-49-67.
Ñòàðèé àåðîäðîì, âîðîòà ïiä áóñ,
âåëèêà ÿìà, ñó÷àñíå îñâiòëåííÿ, 650
ãðí. Òåë.0-96-626-39-41.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

150 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 6
ñîòîê, íåäîáóäîâàíèé 2-ïîâåðõîâèé,
íåâåëèêèé
áóäèíîê,
ãàç,
âñi
äîêóìåíòè,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-67-380-33-88.
187 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, äà÷à 50
êâ.ì, ãàðàæ, 2 êiìíàòè, áåç ðåìîíòó, 6
ñîòîê. Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð
Ëàðèñà.
190 000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”, 1 êì âiä êiíöåâî¿ çóïèíêè
ìàðøðóòîê, 8 ñîòîê, äåðåâ’ÿíèé
áóäèíîê, ç ïiäâàëîì, ñàä, äiëÿíêà
îãîðîäæåíà
º
åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-138-58-13.

250 000 ãðí. Öàðñüêå Îçåðî, 9
ñîò., öîêîëü ïiä áóäèíîê, áóäiâåëüíèé
âàãîí÷èê, êîìóíiêàöi¿, ñàä, ãîðîä.
Òåë.0-67-859-87-86.
275 000 ãðí. Êàðïiâöi, 12 ñîòîê,
öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàðàæ, ïiäâàë, ãàç,
ñâiòëî, êðèíèöÿ. Òåë.0-98-252-55-11.
336 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ
“Áóäiâåëüíèê”,
âóë.Ïiâíi÷íà,215, öåãëÿíèé áóäèíîê, 6
ñîòîê, ãàç, ñâiòëî, óñi äîêóìåíòè,
ãàðíà
äîðîãà,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-67-775-64-08.
405 000 ãðí. Äóáîâå-2, êiíöåâà
ìàðøðóòó ¹30, áóäèíî÷îê 4õ9 ì, ãàç,
ñàðàé÷èê, 6 ñîò. Òåë.0-96-354-13-02.
467 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷à
2-ïîâåðõîâà, 2 êiìíàòè, êóõíÿ, öåãëà,
æèòëîâà, 6 ñîòîê. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
1
208
300
ãðí.
Êàðïiâöi,
âóë.Âèøíåâà, 125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi,
äà÷íèé áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 500 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
ìàñèâ
“Öàðñüêèé”,
1,89
ãà,
ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.:0-67-801-28-63, 0-67-271-69-15.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

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.
25 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, 6
ñîò., º êàäàñòðîâèé íîìåð, òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.
41 550 ãðí. Ðóæè÷íà, 5 ñîò.,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
äëÿ
iíäèâiäóàëüíîãî
ñàäiâíèöòâà.
Òåë.0-96-657-84-78.
45 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè
(íàëåæèòü äî ìiñòà), ìàñèâ “Iñêðà”, 6
ñîòîê,
º
ìàëåíüêèé
âàãîí÷èê
(ñàìîðîáíèé), ïîðÿä êðèíèöÿ, ñâiòëî,
ñàäîê, ðiçíi íàñàäæåííÿ, ïiä’¿çä
(ùåáiíü),
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-67-381-20-34.
60 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ëiäiÿ”,
8
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-95-045-15-72.
65 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, äiëÿíêà,
6 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, æèòëîâèé
ìàñèâ. Òåë.0-67-392-24-54.
75 000 ãðí. 6 ñîòîê, öîêîëü-ãàðàæ
6õ4. Òåë.0-96-981-38-29.
93 200 ãðí. Iâàíêiâöi, 11,34 ñîò.
Òåë.0-96-657-84-78.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîòîê çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
140 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò.,
ïiä ÎÑÃ, ðiâíèíà, äîðîãà ç äâîõ
ñòîðií äiëÿíêè, âiä öåíòðàëüíî¿
äîðîãè
100
ì,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
168
000
ãðí.
Êíèæêiâöi,
êîîïåðàòèâ “Ñâiòëàíà”, ðiâíà, 12
ñîòîê. Òîðã. Òåë.0-97-267-00-83.

168 000 ãðí. Ëåçíåâå,
6 ñîòîê, â öåíòði, âóëèöÿ
æèòëîâà, êîìóíiêàöi¿
âçäîâæ äiëÿíêè.
Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
200 000 ãðí. Çà ñ.Êíèæêiâöi, 9 ñîò.,
êóòîâà, ãàç ñâiòëî, âàãîí÷èê óòåïëåíèé
öåãëîþ, êðèíèöÿ. Òåë.0-67-802-47-25.
240 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, ìàñèâ
“Äðóæáà”, âóë.1-à Çàõiäíà, 6 ñîò.,
êàäàñòðîâèé íîìåð, êðèíèöÿ, ïàðêàí,
âàãîí÷èê 3õ12, + íà âiäñòàíi 200 ì
äiëÿíêà 2,5 ñîòêè. Ïî âóëèöi
ïðîâåäåíî
ñâiòëî
òà
ãàç.
Òåë.097-273-79-39.
252 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà ÎÑÃ,
êàäàñòðîâèé
íîìåð
6825085200:02:012:0197,
2,12
ãà
6825085200:02:016:0487,1,03
ãà.
Òåë.0-96-626-39-41.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
290 000 ãðí. Ìàñèâ “Åëåêòðîíiêà”,
2,5 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, 6 ñîò.
Òåë.0-50-257-34-67.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ðóæè÷íà, ÒÎÂ “Êåðàìiê”, äiëÿíêà
7,9
ñîò.,
+
áóäèíîê
(âóë.Þâiëåéíà,22). Ïðîäàæ çà îäíiºþ
öiíîþ. Òåë.0-67-711-05-46.

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

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì
22 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò.,
ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, âîäà, ãàðíå
çàòèøíå ìiñöå, ïðèâàòèçîâàíî. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-880-85-08.
45 000 ãðí. Âiäðàäíå, êóòîâà
äiëÿíêà, ïî âóëèöi º âñi êîìóíiêàöi¿,
ïîêðèòòÿ
äîðîãè
áðóêiâêà.
Òåë.0-66-016-28-22.
58 000 ãðí. Áiëÿ ñ.Òèðàíiâêà, 6
ñîò., ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, º äåðåâ’ÿíèé
âàãîí÷èê,
ïëîäîâi
äåðåâà,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.
60 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 ñîò.,
ïîðÿä
ñòàâîê,
òîðã.
Òåë.0-98-577-31-04.
70 000 ãðí. Êàðïiâöi, 11 ñîòîê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïîðÿä 2 ñòàâêè,
ëiñ. Òåë.0-93-553-90-05.
80 000 ãðí. Ðàêîâå, ìàñèâ
“Âåòåðàí”, 9 ñîòîê, êóòîâà, ñâiòëî
ïîðÿä, º ñàäîê. Òåë.0-98-083-85-65.
85 500 ãðí. Äiëÿíêà ç âèäîì íà
îçåðî, ìàñèâ äëÿ ïåðñïåêòèâè, ïî
ñóñiäñòâó
æèòëîâi
áóäèíêè,
êîìóíiêàöi¿ - ñâiòëî, ãàç. Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
138 500 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 18
ñîò., º âñi äîêóìåíòè, êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä, ôóíäàìåíò 6õ8. Àáî îáìií íà
àâòî. Òåë.0-96-621-10-07.
145 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, çóï."Äà÷i",
6 ñîò., âàãîí÷èê çèìîâèé, äåðåâ’ÿíèé,
6õ3, ñâiòëî, ãàç, ãàðíèé ñàäîê, òîðã.
Òåë.0-97-297-24-57.
147 700 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 +
10 ñîò., æèòëîâèé ìàñèâ, ïîðÿä ëiñ,
îçåðî, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, òîðã.
Òåë.0-97-503-07-39.
156 750 ãðí. Äiëÿíêà iäåàëüíî
ðiâíà, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, íîâèé
çàñåëåíèé ìàñèâ, 5 õâ. äî Îçåðíî¿.
Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
165 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Ðóæè÷íà, áëèçüêî äî çóïèíêè, 6
ñîòîê,
âñi
êîìóíiêàöi¿
ïîðó÷.
Òåë.097-876-76-69. Ðiåëòîð Òåòÿíà.
250 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïiä çàáóäîâó, ãàçèôiêîâàíî, º
õëiâ,
êðèíèöÿ,
ëüîõ,
ñâiòëî.
Òåë.0-67-762-79-14.
266 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
âóë.Êàðìåëþêà, öåíòð, 16 ñîò.,
iäåàëüíî ðiâíà, àñôàëüòîâàíèé çà¿çä,
óñi êîìóíiêàöi¿. Çðó÷íå ìiñöå i öiíà
ðåàëüíà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
270 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Äàâèäêiâöi, 50 êâ.ì, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê + 12 ñîòîê çåìëi, âñi
êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä. Òåë.097-876-76-69.
Ðiåëòîð Òåòÿíà.
270
000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå
îçåðî,
ç-ä
“Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
280 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”,
“ïëèòè”,
âëàñíèê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 10 ñîò., ðiâíà,
êóòîâà,
ïîðÿä
âñi
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-280-82-39.
300
000 ãðí. ªâðîïåéñüêèé
(ìàñèâ), 25 ñîò., äîðîãà äî äiëÿíêè,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
330 500 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê,
ðiâíà,
òîðã.
Òåë.0-67-457-55-15.
370 000 ãðí. Êîïèñòèí, áiëÿ
öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, 23 ñîòêè, íà
äiëÿíöi º ëiòíÿ êóõíÿ òà ñàäîê, ãàç,
ñâiòëî,
êðèíèöÿ,
òîðã.
Òåë.096-911-39-38.
425 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í ïîëiãîíó
ÀÏÂ, 12 ñîò., ãàç çàâåäåíèé, ñâiòëî ïî
âóëèöi, ïîðÿä æèòëîâi áóäèíêè, îçåðà.
Òåë.0-97-526-41-28,
Ìèêîëà
Ìèêîëàéîâè÷.

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

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

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

Êâàðòèðè ïðîäàì

672 000 ãðí. Áîãäàíiâöi ñòàíöiÿ,
3-êiìíàòíà, 4/5, 61 êâ.ì, ñàíâóçîë
ðîçäiëüíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Òåë.0-67-307-66-93.

Áóäèíêè ïðîäàì

170 000 ãðí. 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, ç ãîñïïðèáóäîâàìè,
50 ñîò. çåìëi, êðèíèöÿ, ìîëîäèé
ñàäîê, òîðã. Òåë.0-67-278-97-09.
230 000 ãðí. Øóìiâöi, 5 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, 10õ6, ñàäîê, 36 ñîòîê
çåìëi, ïðèâàòèçîâàíî. Àáî 6.000
ãðí./ñîòêà. Òåë.0-97-322-74-75.

ÇÍ²ÌÓ, ÊÓÏËÞ, ÄÀ×², ÎÊÎËÈÖß, ÎÁËÀÑÒÜ 19
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
340 000 ãðí. 15 êì âiä ìiñòà, ïiñëÿ
êàïðåìîíòó, “êîðî¿ä”, ïëàñòèêîâi
âiêíà, ãàçèôiêîâàíèé, öåãëÿíèé ñàðàé,
ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâà, ãîðîä, äiëÿíêà
0,46 ãà. Òåë.0-96-468-29-72.
400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé, îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ,
ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç, âîäà, 20
ñîòîê ãîðîäó. Òåë.0-67-951-03-09.

420 000 ãðí. Ðîçñîøà,
öåãëÿíèé, 47 êâ.ì, 36
ñîò. çåìëi, ñàäîê, ïîðÿä
ñòàâîê, ëiñ, òîðã.
Òåë.0-96-969-79-86.
420 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, öåãëÿíèé
áóäèíîê i ñàðàé, ïîãðiá, ãàç, ïàðîâå
îïàëåííÿ, âîäîãií ïî âóëèöi, 40 ñîòîê.
Òåë.0-68-029-10-79.

458 700 ãðí. Äàâèäêiâöi,
ìàñèâ “Åíåðãiÿ”, 8 ñîòîê,
82 êâ.ì, º ãàðàæ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
480 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, ç
íåçàâåðøåíèìè
âíóòðiøíiìè
ðîáîòàìè, 68 êâ.ì, º ñâiòëî, âîäîãií,
ñåïòèê, êðèíèöÿ, äiëÿíêà 43 ñîò.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.:0-98-980-69-63,
0-67-307-32-58.
500
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.

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

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

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

Îáìií

Áóäèíîê(Ðóæè÷àíêà, 18 i 25 ñîò.,
íîâîçáóäîâàíèé
áóäèíîê
ç
íåçàâåðøåíèìè
ðîáîòàìè)
=
Êâàðòèðà(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.:0-98-980-69-63, 0-67-307-32-58.

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè ïðîäàì

170 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
öåíòð, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó êîðèäîðíîãî òèïó, 18,5 êâ.ì, êàïiòàëüíèé
ðåìîíò, 2/3. Òåë.068-515-24-18.
196
000
ãðí.
Íàðêåâè÷i,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 1/2, öåãëà, “õ/ð”,
2-êiìíàòíà, 43,7 êâ.ì, êóõíÿ 7,4 êâ.ì,
êiìíàòè îêðåìi, ñàíâóçîë îêðåìèé,
áåç
ðåìîíòó,
ïðèäàòíà
äëÿ
ïðîæèâàííÿ. Òîðã. Òåë.097-140-99-41,
Ãàëèíà.

220 000 ãðí. Ñêiáíåâî, 3-êiìíàòíà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12 êì äî
ì.Õìåëüíèöüêèé, ãàç, âîäà, 14 ñîò.,
ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-96-756-28-99.
252 000 ãðí. Ëåòè÷iâ, 1/2,
“÷åøêà”, 43,2 êâ.ì, ïðîñòîðà, ëîäæiÿ
12 êâ.ì, ì/ï âiêíà, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
645 000 ãðí. Ãîðîäîê, 2-êiìíàòíà
êâàðòèðè, 64,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà,
çäà÷à âåðåñåíü 2021 ð. Ìîæëèâî íà
âèïëàò. Òåë.0-68-121-43-46.
1 080 000 ãðí. Øåïåòiâêà,
Îñòðîâñüêîãî âóë., 1/4, 80 êâ.ì,
iíä/î, ðåìîíò, ìåáëi + òåõíiêà, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Áóäèíêè ïðîäàì

35 000 ãðí. Çiíüêiâ, Âiíüêîâåöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ç
ìåáëÿìè,
ãîñïïðèáóäîâè, 25 ñîòîê çåìëi.
Òåë.0-97-582-32-03.
49
000
ãðí.
Ëèñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 28
ñîòîê,
ïîðÿä
ëiñ,
çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà.
Òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
49
000
ãðí.
Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ë/ê, ãàðàæ, ñàäîê, 40 ñîòîê, òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
50 000 ãðí. Ãíàòiâöi, Õìåëüíèöüêèé
ð-í, äâà áóäèíêè, ãàðíå ìiñöå. 50.000
ãðí./îäèí
áóäèíîê.
Òåë.0-96-573-14-36.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé
ð-í,
ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
60 000 ãðí. Êóí÷à, Òåîôiïîëüñüêèé
ð-í, öåãëà, ãàçèôiêîâàíèé, 66 êâ.ì,
ñàðàé, 2 êì äî ðàéîííîãî öåíòðó.
Òåë.0-97-228-60-22.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
ãëèíîáèòíèé, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì,
ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá.
Òåë.0-96-136-01-08.
75 000 ãðí. Ñêiá÷å, Ãîðîäîöüêèé
ð-í, ãàðíå ìiñöå, âñi ïðèáóäîâè,
áàãàòî çåìëi. Òåë.0-98-450-66-82.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, ãàðíèé ñòàí,
20 êì íà çàõiä âiä Õìåëüíèöüêîãî,
ãàç, âîäîïðîâiä, çåìåëüíà äiëÿíêà,
ñàäîê,
òîðã
ïðèñóòíié.
Òåë.0-98-381-36-51.
85 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, ãàçîâå òà ïi÷íå îïàëåííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïïðèáóäîâè,
ïîãðiá, êðèíèöÿ, 70 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ði÷êà, ãàðíå çàòèøíå ìiñöå,
òîðã. Òåë.0-97-709-57-89.
85
000
ãðí.
Îñòàïêiâöi,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, ãàðíå ìiñöå,
æèòëîâèé ñòàí, âñi êîìóíiêàöi¿,
ðåàëüíîìó
êëiºíòó
òîðã.
Òåë.0-67-106-00-29.
90
000
ãðí.
Ïåðåãiíêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 12 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
32
ñîò.
Òåë.0-96-983-67-33.

95 000 ãðí. Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé, ãàç,
çðó÷íîñòi (âàííà, òóàëåò),
êðèíèöÿ, 23 ñîò.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-501-84-83.
95 000 ãðí. Òàðàñiâêà (5 êì âiä
Ñîëîáêîâåöü), ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
êàì’ÿíèé, ãàç, êîëîíêà íà âîäó â
äâîði, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 40 ñîò.
Òåë.0-97-489-41-48.
98
000
ãðí.
Áåðåçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, áóäèíîê 72 êâ.ì,
õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ñàðàé, ëiòíÿ
êóõíÿ, êóðíèê, ïîãðiá, êîëîäÿçü,
çàñêëåíà òåïëèöÿ 11õ5 ì, ñàä 0,03 ãà,
âèíîãðàä 40 êóùiâ, çåìåëüíà äiëÿíêà
0,25 ãà, + äiëÿíêà íà ïîëi 0,113 ãà.
Òåë.:097-693-45-45, 098-717-38-03.
100 000 ãðí. Âiéòiâöi, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, áóäèíîê, ãàç òà âîäà ïîðÿä,
ãîðîä,
äiëÿíêà
20
ñîòîê.
Òåë.067-476-54-05.
100
000
ãðí.
Ìîñêàëiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåíòð, 40 ñîòîê,
ãîïïðèáóäîâè, ãàç, ïîðÿä âîäà.
Òåë.0-98-895-76-61.
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100 000 ãðí. Þõèìiâöi, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, 30 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
æèòëîâèé ñòàí, ãàç, âîäà, 0,25 ãà
ãîðîäó. Òåë.098-582-44-92.
105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà, ãëèíîáèòíèé, ïðèáóäîâè, ïîãðiá,
ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò. ãîðîäó,
òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
105
000
ãðí.
Ñòàâ÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé ñòàí,
ãàç, âîäà â áóäèíêó, ãîñïïðèáóäîâè,
38
ñîò.,
êðèíèöÿ,
ñàäîê.
Òåë.0-98-495-18-42.
105
000
ãðí.
Ñòàâ÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, ãàç,
âîäà â áóäèíêó, ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ,
38 ñîò., ñàä. Òåë.0-98-495-18-42.

110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
112
000
ãðí.
Õîìèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, îáêëàäåíèé áiëîþ
öåãëîþ, ñàðàé öåãëÿíèé, ë/ê, ïîãðiá,
êðèíèöÿ,
35
ñîòîê.
Òåë.0-96-706-38-09.
115
000
ãðí.
Âåðõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, ïiä
ïëèòêîþ, êðèíèöÿ, ãàç, ìîëîäèé ñàä,
70 ñîò. Òåë.0-68-004-70-53.
120
000
ãðí.
Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
61
ñîòêà
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ñàä, âîäà íà ïîäâið’¿, ãàç
ïîðÿä. Òîðã. Òåë.0-98-067-01-64.
120
000
ãðí.
×îðíèâîäè,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, äî Ãîðîäêà 3 êì, 87
êâ.ì, º ãàç, âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ, õëiâ,
ë/ê, 0,25 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ïðèâàòèçîâàíèé, õîðîøå òðàíñïîðòíå
ñïîëó÷åííÿ. Òåë.0-97-047-62-88.
130
000
ãðí.
Çàõàðiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
ñàðàé,
êðèíèöÿ,
50
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.0-68-013-93-84.
131
600
ãðí.
ßñåíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, äiëÿíêà 15 ñîòîê
ïiä áóäiâíèöòâî, 30 - ïiä ãîðîä,
äîãëÿíóòèé. ª 2 âàðiàíòè áóäèíêiâ, â
öåíòði.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

140
000
ãðí.
Êðèâà÷èíöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, ãîñïðèáóäîâè, ãàç,
êðèíèöÿ, 45 ñîò., ïîðÿä àâòîáóñíà
çóïèíêà. Òåë.0-97-080-49-44.
140
000
ãðí.
Ðåäâèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 27 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê îïàëþºòüñÿ
ãàçîâèìè êîíâåêòîðàìè, äðîâàìè ÷è
âóãiëëÿì, 40 ñîòîê çåìëi, º ñàðàé,
ïîãðiá, âåëèêèé ãîðîä áiëÿ áóäèíêó,
ñàä, ïîðÿä ði÷êà òà çóïèíêà
òðàíñïîðòó. Ãàðíå i çàòèøíå ìiñöå.
Òåë.:0-67-348-97-11, 0-68-362-23-01.
150 000 ãðí. Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé
20 êì, áóäèíîê, 87 ñîòîê, 2 ñàðà¿, ãàç
â
áóäèíêó,
ñàä,
ãîðîä.
Òåë.0-67-384-22-68.
150
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
áóäèíîê,
çåìåëüíà
äiëÿíêà
0,25
ãà.
Òåë.0-97-229-29-53, Âiêòîð.
160
000
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, âóë.Ïóøêiíà,47,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-291-74-91.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà, 25
ñîòîê,
êàäàñòðîâèé
íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
170 000 ãðí. 17 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
áóäèíîê,
ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 50
ñîò., òîðã. Òåë.0-67-278-97-09.
170 000 ãðí. Âèùi Âîâêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåãëÿíèé,
ãàç,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 45 ñîò. çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî, º êàäàñòðîâèé íîìåð,
òîðã. Òåë.0-97-544-99-61.
170
000
ãðí.
Ôàùè¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 64 êâ.ì,
5 êiìíàò, ãàç, öåãëÿíi ëiòíÿ êóõíÿ òà
ñàðàé, ãàðàæ, 64 ñîò.,+ äiëÿíêà 35
ñîò., ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê, òîðã.
Òåë.0-96-610-26-90.
180 000 ãðí. Âåëèêà Êàëèíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 72/57/-, 15 ñîòîê,
öåãëà,
ïîòðåáóº
ðåìîíòó.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
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.
Êîðæiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, “ïiä øóáîþ”,
ë/ê, º ãàç, ñâiòëî, ïàðîâå îïàëåííÿ,
ôðóêòîâèé
ñàä,
40
ñîòîê.
Òåë.0-96-911-13-46.
200
000
ãðí.
Êîøëÿêè,
Ïiäâîëî÷èñüêèé ð-í, 25 êì âiä
Âîëî÷èñüêà, âîäà, êàíàëiçàöiÿ, ãàç,
åëåêòðèêà, âåëèêèé ãàðàæ, òàêîæ º
ñòàðèé áóäèíîê ç ïðèáóäîâàìè,
ìîëîäèé
ñàäîê,
0,3
ãà.
Òåë.0-96-364-64-49.
200
000
ãðí.
Ïåðåãiíêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, áóäèíîê
áåç ñâiòëà òà ãàçó, 25 ñîò. çåìëi,
ñàðàé, òîðã. Òåë.0-63-462-01-15.
235 000 ãðí. Ãîðîäîê, 98 êâ.ì,
ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 10 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
ñòàâîê.
Òåë.0-68-173-70-06.
250
000
ãðí.
Áðàãiëiâêà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, íîâèé,
öåãëÿíèé, 10õ12, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë/ê,
75 ñîòîê. Òåë.0-96-466-96-25.
250
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ïèðîãîâà, áóäèíîê, ìîæëèâî, íà
âèïëàò. Òåë.0-96-661-34-24.
250
000
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 23 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ñâiòëî,
ãàç, êðèíèöÿ, êîëîíêà, 88 ñîòîê
ãîðîäó, òîðã. Òåë.0-97-503-08-62.
250 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 50 êâ.ì,
ïîòðåáóº ðåìîíòó, 0,16 ãà çåìëi,
áëèçüêî
äî
öåíòðó.
Òåë.0-68-018-25-08.
252
000
ãðí.
Çàñàäüêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, çà ñ.Ãðóçåâöÿ, 10
êì âiä ìiñòà Õìåëüíèöüêèé, ãàç, 30
ñîò.,
ãàðíå
ñïîëó÷åííÿ.
Òåë.0-68-113-17-63.
263
625
ãðí.
Êîïà÷iâêà,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
ïëàñòèêîâi âiêíà, íîâà åëåêòðè÷íà
ïðîâîäêà, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç,
äóøîâà êàáiíà, âìèâàëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà. Òåë.0-67-580-37-47.
274
510
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óñi êîìóíiêàöi¿,
âàííà, ñ/â, ì/ï âiêíà, 45 ñîò., óñå
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
279
999
ãðí.
Çàïàäèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà, 50 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-67-751-84-19.
280
000
ãðí.
Øïè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
ñàðàé, ãàðàæ òà ïîãðiá öåãëÿíi,
êðèíèöÿ, 1 ãà çåìëi, ïðèâàòèçîâàíî, º
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïîðÿä ëiñ, îçåðî,
òîðã. Òåë.0-97-557-36-10.
299
000
ãðí.
Ìàðêiâöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
90 êâ.ì, ëiòíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0,71 ãà.
Òåë.0-67-812-90-24.
300
000
ãðí.
Áðàæåíöi,
Øåïåòiâñüêèé ð-í, 400 ì âiä òðàñè
Ïîëîííå-Õìåëüíèöüêèé,
öåãëÿíèé,
100 êâ.ì, 5 êiìíàò, âàííà, ïiäâåäåíà
âîäà, áîéëåð, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïàðîâå îïàëåííÿ, êîòåë íà äðîâàõ òà
âóãiëëi, 25 ñîòîê, ïîáëèçó ëiñ, ði÷êà, â
100 ì âiä áóäèíêó º ïàñîâèùå, ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-97-264-78-09.
300 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
÷àñòèíà áóäèíêó, 46,9 êâ.ì, äâi
êiìíàòè, ñàðàé, áåç çðó÷íîñòåé,
ãîðîä,
ñàä,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-68-211-40-19.

308 000 ãðí. Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð,
öåãëÿíèé, ïîðÿä ãàç,
ñàðàé öåãëÿíèé, êðèíèöÿ,
10 ñîò., çåìëi,
îãîðîäæåíî, ïîðÿä
øêîëà, àïòåêà, ìàãàçèíè,
ñòàâîê, òîðã.
Òåë.0-98-946-95-40.

320
000
ãðí.
Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, äâi
êàõåëüíi ãðóáêè, ïàðîâå îïàëåííÿ,
ì/ï
âiêíà,
ë/ê,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-96-175-91-25.
320 000 ãðí. Îñòàøêè, öåãëÿíèé
8õ12 ì, öåãëÿíi ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ,
25 ñîò., ñàä, ìåòàëåâà îãîðîæà.
Òåë.0-98-535-22-30.
330
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ãàç â áóäèíêó òà
ëiòíié êóõíi, âîäà íà ïîäâið’¿ êîëîíêà, º âñi íåîáõiäíi äîêóìåíòè,
òîðã. Òåë.096-948-56-16.

351 000 ãðí.
Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
80/-/7, ÷óäîâå ìiñöå, ëiñ,
ñòàâîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
370
000
ãðí.
Íåìè÷èíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíi: áóäèíîê,
2 ñàðà¿, ãàðàæ, êîòåë ãàçîâèé i íà
äðîâàõ, îãîðîæà, ãîñïïðèáóäîâè.
Òåë.067-383-54-42.
380
000
ãðí.
Ãëóøêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100
êâ.ì, ë/ê, ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, ñàä,
ãîðîä,
76
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.0-67-477-21-64.
410
350
ãðí.
Ðàäiñíå,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, 60 ñîò.,
äåðæàêò,
ïiäâåäåííi
êîìóíiêàöi¿:
ñâiòëî,
ãàç,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ, îêðåìà ëiíiÿ ñòðóìó,
çàëèòî ôóíäàìåíò 12õ15, äiëÿíêà
âèõîäèòü â ëiñ, º ìîæëèâiñòü âëàñíî¿
êîïàíêè,
óñå
ïiäâåäåíî
äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
420
000
ãðí.
Áàëàìóòiâêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
æèòëîâèé.
Òåë.0-67-862-88-13.
420
000
ãðí.
Ãîëîçóáèíöi,
Äóíàºâåöüêèé ðàéîí, öåíòð, º
ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè, ãàðàæ, ëiòíÿ
êóõíÿ, ïðèâàòèçîâàíèé, 36 ñîòîê, ãàç,
âîäà.
Òåë.:0-98-303-81-27,
0-98-398-53-65.
420
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
30
ñîò.,
ñâåðäëîâèíà, ñàäîê, ìàëüîâíè÷à
ìiñöåâiñòü.
Òåë.:0-68-411-44-12,
096-492-49-01.
490 000 ãðí. Ãîðîäîê, ºâðîðåìîíò,
ÿêiñíà äåðåâ’ÿíà âàãîíêà, âàííà,
òóàëåò - âñå äiþ÷å, àëüòàíêà,
àâòîíàâiñ. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
505
505
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëà, 86 êâ.ì, 5
êiìíàò, âñi çðó÷íîñòi â áóäèíêó, 35
ñîòîê.
Òåë.:097-273-03-30,
067-124-84-88.
560
000
ãðí.
Òèðàíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, âîäà,
ãàç, äiëÿíêà 65 ñîòîê, òîðã.
Òåë.0-96-758-59-22.
700
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê, ãàðàæ, ëiòíÿ êóõíÿ, ïîãðiá,
ñàðàé,
ðîäþ÷à
çåìëÿ.
Òåë.0-98-723-93-14.
800
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
çðó÷íîñòi,
ïðèáóäîâè,
ãàðàæ,
iíòåðíåò, 25 ñîò., ñâåðäëîâèíà.
Òåë.0-67-193-20-16.
840 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 75 êâ.ì,
çðó÷íîñòi, âîäà, ñâåðäëîâèíà, êîòåë
íà äðîâàõ, 0,65 ãà çåìëi, ñàä ç
ãîðiõàìè,
ïîðÿä
ëiñ.
Òåë.0-68-018-25-08.
1 092 000 ãðí. Äóíà¿âöi, âóë.Äà÷íà,
äî öåíòðó 15 õâ, äâà âõîäè, 200 êâ.ì,
7 êiìíàò. Â îäíié ÷àñòèíi 5 êiìíàò,
ðåìîíò 90%, iíøà ÷àñòèíà áåç
ðåìîíòó: çàë, êiìíàòà, âåðàíäà,
öîêîëü, 30 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî¿
çåìëi, 7-8 ñîò. ãîðîä, õëiâ íà 3
âiääiëåííÿ,
êóðíèê,
ïiäñîáíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-97-031-70-30.

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

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

20
000
ãðí.
Êîðæiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, 50 ñîò. ç
êîìóíàëüíèìè
ïðèáóäîâàìè,
º
êðèíèöÿ,
ñàäîê,
ïîðÿä
ãàç.
Òåë.0-67-998-63-26.
30
000
ãðí.
Ìàçíèêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, äiëÿíêà 19 ñîò.,
êîðîáêà 61 êâ.ì, º êîëîäÿçü, óñå
ïðèâàòèçîâàíî.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-499-53-00.
38
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 5 ñîòîê, äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà,
öåíòð
ñåëà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-67-381-22-56.
55 000 ãðí. Òèðàíiâêà, 8 ñîòîê, äëÿ
ñàäiâíèöòâà
òà
ãîðîäíèöòâà.
Òåë.0-68-519-01-35.
90 000 ãðí. Ïå÷åñüêè, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî, Õìåëüíèöüêèé ð-í,
30 ñîò., ìîæëèâî, ïiä “çåëåíó
åíåðãåòèêó”. Òåë.0-96-506-19-61.
98
000
ãðí.
Ðèæóëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîòîê, äiëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà,
öåíòð
ñåëà,
êîìóíiêàöi¿
ïîðÿä.
Òåë.0-67-381-22-56.
127 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í, öåíòð ñåëà, 70 ñîòîê, ñàäîê, ïiä
ÎÑÃ, ïiä çàáóäîâó, çðó÷íèé ïiä’¿çä,
òîðã. Òåë.0-97-709-57-89.
140
000
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðè â’¿çäi, 10 ñîò.,
êîìóíiêàöi¿ âåäóòüñÿ, ðiâíà, íîâèé
ìàñèâ,
áóäiâëi
íàÿâíi.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
150
000
ãðí.
Äóíà¿âöi,
âóë.Ïîäiëüñüêà,32 òà 34, äâi äiëÿíêè
ïîðÿä 12 òà 13 ñîòîê, ïiä çàáóäîâó, º
êàäàñòðîâi
íîìåðè.
Òåë.0-98-499-87-55.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
226 400 ãðí. Ïèðîãiâöi, Öåíòðàëüíà
âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïiä çàáóäîâó,
13,66
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
265
000
ãðí.
Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé ð-í, äà÷i â
ñ.Âåëèêà Ñëîáiäêà, ñ.Áðàãà, ñ.
Øóòíiâöi, ñ.Iñàêiâöi, ñ.Óñòÿ. Òîðã.
Òåë.0-67-188-44-55.
266 000 ãðí. Ìàëèíèöüêà ñiëüñüêà
ðàäà, 2 ãà ÑÃÏ (íå ïàé), º ìîæëèâiñòü
âèêîïàòè ñòàâîê, ñòðóìîê òà ñâiòëî íà
äiëÿíöi, äîêóìåíòè â íàÿâíîñòi,
ïåðåîôîðìëåííÿ
íà
âëàñíèêà.
Òåë.0-67-679-75-67.
7 560 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì áóäèíîê ñ.Òåðåøiâöi, äëÿ
æèòëà
òà
äîãëÿäó
çà
íèì.
Òåë.0-97-854-97-99.
Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Êâàðòèðè ïðîäàì

675 000 ãðí. Îäåñà, 1-êiìíàòíà,
öåãëà, 1/9, ïîðÿä øêîëà, ïîëiêëiíiêà,
ñêâåð, ðèíîê, òðàíñïîðò, ìîæëèâèé
îáìií
íà
ðiâíîöiííó
â
ì.Õìåëüíèöüêîìó
+
Ä.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-494-34-45, ïiñëÿ
19.00.

Îáìií

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

112 êâ.ì) =
âàðiàíòè(Êè¿â).

Îôiñè
Ïðîäàì
Ïðèìiùåííÿ 19 êâ.ì, çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, ïîðÿä çóïèíêà, âiä âëàñíèêà,
ïiä
áóäü-ÿêèé
âèä
äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-68-202-74-66.
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, ïðèìiùåííÿ
26 êâ.ì, ðåìîíò,
iíä/î. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-083-46-29.

Çäàì
Çàãîòçåðíî, 100, 120, 180 êâ.ì,
1-2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, ðåìîíò,
ïàðêiíã, ïiä IT-îôiñ, ìàéñòåðíþ, iíøå.
Òåë.067-297-93-63.

Çàði÷àíñüêà, 26-40 êâ.ì,
95 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
îõîðîíà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.
Iíñòèòóòñüêà,10/1, 86
êâ.ì, îôiñíå ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-67-382-40-70.
Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà, 7
îôiñíèõ ïðèìiùåíü, 3-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-98-445-91-08.
Îôiñíi ïðèìiùåííÿ, ñàíâóçîë,
ðåìîíò. Òåë.0-67-910-36-06.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, 10 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
ïàíîðàìíi âiêíà, öiëîäîáîâèé äîñòóï,
3.500 ãðí. Òåë.0-67-850-09-05.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, îôiñ 6 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, 1.500 ãðí.
Òåë.067-850-09-05.
Ïðîñêóðiâñüêà,53,
ÒÖ
“Ñiòi-Öåíòð”, îôiñ, 41 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 8.500
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ïðîñêóðiâñüêà,74, ÒÖ “Ëàêøåði”,
ð-í ìiñüêî¿ ëiêàðíi, 21 êâ.ì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-67-850-09-05.

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

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè
Ïðîäàì
Âèñòàâêà, âóë.Ñ.Áàíäåðè, äiþ÷èé
ìàãàçèí, êîìóíiêàöi¿: ñâiòëî, ìiñüêà
âîäà, êàíàëiçàöiÿ. 480.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Ìiæ ñòàðèì òà íîâèì
ðèíêàìè, ñòîÿíêà
“Içiäà”, êîíòåéíåð,
ïðîõiäíå ìiñöå, íà
òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-951-80-81.
Ñòàðèé ðèíîê, êiîñê, ð.3À, ì.10,
ïëîùà 5,6 êâ.ì, ïîäâiéíèé, âèñîêèé,
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-97-633-33-38.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.

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

Îá’ºêòè
ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Îçåðíà, 35 êâ.ì, ôàñàä, 1-øà
ëiíiÿ,
ãàðíèé
ïiøîõiäíèé
i
òðàíñïîðòíèé
òðàôiê,
åëåêòðèêó
çàâåäåíî, º ìîæëèâiñòü ïiäêëþ÷åííÿ
âîäè, êàíàëiçàöi¿. 550.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
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, 70 êâ.ì, ïåðøà ëiíiÿ âiä
äîðîãè,
ïiä
òîðãiâëþ
íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.
Òåë.0-96-506-05-42.

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

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, ðÿä
3,
ìiñöå
14.
Âëàñíèê.
Òåë.0-67-380-96-76.

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

Ïðîäàì
(iíøi ðèíêè, ìiñöÿ)
Öåíòð, ïàâiëüéîí äëÿ
òîðãiâëi, 2 øò.
Òåë.0-67-382-22-92.

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“ÀâòîÒåõÊóëüòÑåðâñ”,
2-ïîâåðõîâèé êiîñê 111,
ñåêòîð 2, 4õ2 ì, çà
àáîíïëàòó.
Òåë.0-68-202-81-33.
“ÀãðîÏðîìÌîíòàæÍàëàäêà”,
êîëèøíÿ “Íîðìà”, êîíòåéíåð, 2-é
ïðîõiä âiä âõîäó, ì.25, 1.100 ãðí.+
àáîíïëàòà. Òåë.0-96-266-80-12.
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êiîñê, ð.32, ì.7.
Àáî ïðîäàì. Òåë.0-96-120-88-45.
“Içiäà”, êiîñê, âåðõíié ðÿä, 5.000
ãðí. Òåë.0-63-166-72-70. Ñåðãié.

“Iìïóëüñ-Ñâiò”,
êîíòåéíåð. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-98-946-33-32.
“Ñàðäîíiêñ”, “Çîëîòà”
àëåÿ, êîíòåéíåð.
Òåë.0-67-383-93-59.

Ïðîäàì
Iíñòèòóòñüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ-êâàðòèðà,
108 êâ.ì òà 24 êâ.ì, 1-é
ïîâåðõ. Àáî îðåíäà.
Òåë.0-67-852-72-32.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
ïðèìiùåííÿ,
335,6 êâ.ì, 4,57 ñîò. çåìëi, ðåìîíò,
ïiä ÑÒÎ òà ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Çäàì
Çàãîòçåðíî, 100, 120, 180 êâ.ì,
1-2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõiä, ðåìîíò,
ïàðêiíã, ïiä IT-îôiñ, ìàéñòåðíþ, iíøå.
Òåë.067-297-93-63.
Ïðîñêóðiâñüêà âóë. (Ñiòi-Öåíòð),
êàáiíåò â ñàëîíi êðàñè, 8 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 2.000
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó â ñòîìàòîëîãi÷íå êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.

ÒÖ “Ñiòi-Öåíòð”,
êàáiíåò â ñàëîíi êðàñè,
10 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï,
äóøîâèé áîêñ,
3.500 ãðí.
Òåë.067-850-09-05.

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

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì
Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, âñi êîìóíiêàöi¿, 1000 êâ.ì.
Òåë.0-67-672-04-04.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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ÂÀÇ-2170 Ïðiîðà, 2011 ð.â., 1,6
áåíçèí,
130.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-311-52-56.

ÃÀÇ

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. 497.000 ãðí. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Ìîëîäiæíà âóë., òåõïîâåðõ, 70
êâ.ì, 92 êâ.ì, 114 êâ.ì, 255 êâ.ì, 315
êâ.ì, âèñîòà ñòåëi 1,90 ì, âiä 1.500
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-68-121-43-46.
Òåõïîâåðõ, 57 êâ.ì, áàòàðå¿,
åëåêòðèêà, º ìîæëèâiñòü çðîáèòè
çàêðèòèé
îôiñ,
458.400
ãðí.
Òåë.0-68-121-43-46.

Çäàì

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

Ãðå÷àíè, ñêëàäè 42 êâ.ì, 32 êâ.ì,
ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ 260 êâ.ì,
îôiñíi
ïðèìiùåííÿ
45
êâ.ì.
Òåë.0-67-381-29-29.
Îðåíäà ïðèìiùåííÿ, 100 êâ.ì, 3
õîëîäèëüíi êàìåðè, 3 êàáiíåòè, ñ/â,
ðàìïà, 6.000 ãðí. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
Ïðèìiùåííÿ
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
20
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

Ôîðä Ôîêóñ, 1,8D, âiäìiííèé ñòàí,
ïðèãíàíèé ç Ôðàíöi¿, 181.000 ãðí.
Òåë.:0-98-778-88-18, 0-93-224-62-38.

Ïðèìiùåííÿ
ç ðàìïîþ, 100 êâ.ì,
ïiä ìàãàçèí àáî
ñêëàä.
Òåë.0-67-582-23-62.

Subaru

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

Ð-í ðå÷îâîãî ðèíêó,
ñêëàäñüêi ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-68-204-32-82.

Îáëàñòü,
Óêðà¿íà, çà
êîðäîíîì

Âèêóï
àâòîìîáiëiâ áóäü-ÿêèõ
ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

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

Âàíòàæiâêè

Ñêëàä, 1000 êâ.ì, êðèòà
ðàìïà, îïàëåííÿ,
îõîðîíà, ïðèëåãëà
òåðèòîðiÿ. Òåë.65-62-43,
0-67-678-03-44.

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

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

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

Ðàêîâå, îðåíäà áîêñó, ç ÿìîþ, 54
êâ.ì, 3 ôàçè, º ïiääàøîê (ïîäíàâåñ),
îãîðîäæåíî,
4.000
ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Êóïëþ

Ëåãêîâi êóïëþ

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

Ïðîäàì
Opel
Îïåëü Êîìáî, âàíòàæíèé, 1997
ð.â., 40.600 ãðí. Òåë.:0-68-912-80-08,
0-68-770-00-17.

Reno

Ïðîäàì

ÇIË-130, áåç ïðîáiãó, 160.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ïîëîííå,
1/1,
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êâ.ì,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ, ðèíêîâà
ïëîùà, ïiä áóäü-ÿêó äiÿëüíiñòü,
âåëèêèé òîðãîâèé çàë. 420.000 ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
ßðìîëèíöi,
öåíòð,
ïðîäàì
ïðèìiùåííÿ 54 êâ.ì, ïiä áiçíåñ.
Òåë.0-98-173-35-35.

ÊàìÀÇ-55102, 1988 ð.â.,
ñàìîñêèä, äèçåëü,
220.000 ãðí., òîðã.
Òåë.:0-97-155-37-52,
0-98-043-96-71.

Òðàêòîðè
Toyota

Ïðîäàì

Òîéîòà Êîðîëëà, 2017 ð.â., 1.33 á,
ñiðà,
ì.Êè¿â,
ìîæëèâà
îïëàòà
÷àñòèíàìè,
355.000
ãðí.
Òåë.0-63-959-19-91.
Òîéîòà ßðiñ, 2007 ð.â., 1,3Á,
ìåõàíiêà, ç Ãîëëàíäi¿, 155.000 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-657-65-26.

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

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè

Volkswagen

Ïðîäàì

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

Åêñêàâàòîð ÞÌÇ-6, 80.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-68-121-70-37.
Ìîòîáëîê Àâðîðà, 6,5 ê.ñ., 8.000
ãðí. Òåë.0-96-623-04-50.

ÂÀÇ
ÂÀÇ-2103,
çàäîâiëüíèé
ñòàí,
20.000 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83.
ÂÀÇ-2104, 2006 ð.â., ãàç/áåíçèí,
57.000 ãðí. Òåë.0-97-705-40-04.
ÂÀÇ-21099, 2006 ð.â., ã/á, ãàðíèé
ñòàí,
74.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-97-880-35-04.
ÂÀÇ-2110, 2010 ð.â., ïðîáiã 109
ò.êì, çàìiíåíèé âåñü ðîçõiäíèê,
101.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.:0-98-778-88-18, 0-93-224-62-38.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

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

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

Ïðè÷åïè, òðåéëåðè, ôóðãîíè
Ïðîäàì

ÇIË-130, íàñîñ ïiäéîìó êóçîâà,
ÑÐÑÐ, íîâèé, 1.400 ãðí., ïi÷ íîâà, â
çáîði ç ðàäiàòîðîì, 950 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

ÇIË, ãóìà 260/508, 1.400 ãðí.,
ÊàìÀÇ, ãóìà 280/508, 1.900 ãðí.,
ÃÀÇîí, ãóìà 240/508, 1.400 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
Ìåðñåäåñ Êàáàí, äèñêè òèòàíîâi,
R16, îðèãiíàëüíi, 4 øò., 6.000 ãðí
Òåë.0-67-491-62-52.
ÓÀÇ, 4 ñêàòè ç äèñêàìè, 1.000
ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82.
Øèíè “Ãóäiºð”, á/â, êîìïëåêò,
235õ60 R-18, 1.200 ãðí./êîìïëåêò.
Òåë.0-96-790-41-36.
Äî ë/à, ç äîêóìåíòàìè, 8.300 ãðí.
Òåë.0-67-491-62-52.
Ïðîäàþòüñÿ
àâòîïðè÷åïè
äî
àâòîìîáiëiâ, òÿãà÷i, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË
(+ çàï÷àñòèíè äî Óðàëà). Öiíà
ïîìiðíà. Òåë.0-67-711-05-46.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i
Ïðîäàì
ÇIË-130, áàãàæíèê íà äàõ àâòî,
1.200
ãðí.,
ãîëîâêà
äâèãóíà,
çðîáëåíà,
1.900
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ñêëî, îïòèêà
Ïðîäàì

Ìåðñåäåñ
Ñïðèíòåð,
çàï÷àñòèíè. Òåë.0-67-984-82-48.

2,9,

Äî âàíòàæiâîê
Àêóìóëÿòîð ÑÒ-100, 1.300 ãðí.,
ÑÒ-190, 2.500 ãðí., ÇIË, ÃÀÇ, ÊàìÀÇ,
ÌÀÇ, äèñêè êîëiñíi, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÃÀÇ-52, ãîëîâêà öèëiíäðiâ, íîâà,
1.800 ãðí. Òåë.0-96-466-96-25.
ÇIË-130,
çàìîê
çàïàëþâàííÿ,
ÑÐÑÐ, íîâèé, 400 ãðí., ñòàðòåð, á/â,
1.300 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ïàëèâíèé áàê íà 170
ëiòðiâ, 1.400 ãðí., ÊàìÀÇ, ÇIË, ÌÀÇ,
ÿùèêè äëÿ iíñòðóìåíòiâ, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÃÀÇîí, Óðàë, ðàäiàòîð
îõîëîäæåííÿ, 3.600 ãðí., ÇIË, ÃÀÇîí,
ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi, 2.450 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ êîðçèíà ùåïëåííÿ òà
ïàëèâíà àïàðàòóðà, 1.950 ãðí.,
ÇIË-130, êîìïðåñîð, íîâèé, 1.950 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé i ïðîñòèé,
5.250 ãðí., ÇIË, ÌÀÇ, ïiäðåñîðíèêè,
1.200 ãðí., Óðàë, ãóìà, 1.300 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

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

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

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

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

Êóïëþ

Ïiäøèïíèêè: 205-222, 305-320,
3182120,
697920,
17716.
Òåë.0-68-376-21-21.
Òàâðiÿ,
Ñëàâóòà,
Ëàíîñ
íà
ðîçáèðàííÿ. Òåë.0-96-710-88-84.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè,
çàìiíà
åëåìåíòiâ
êóçîâà,
ðèõòóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-333-35-96.
Ïîëiðóâàííÿ
ôàð, âiä 150
ãðí./ïàðà.
Íèçüêà
öiíà,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-67-995-76-99.
ÑÒÎ
“JUTOR”.
Êîìï’þòåðíà
äiàãíîñòèêà
àâòî:
ïîãëèáëåíà
êîìï’þòåðíà äiàãíîñòèêà ñèñòåì àâòî,
óñóíåííÿ ïîìèëîê, ðåìîíò/çìiíà
íàëàøòóâàíü, äîîñíàùåííÿ ôóíêöié,
iíæåíåðíå ïðîãðàìóâàííÿ, êîäóâàííÿ
åëåêòðîííèõ
áëîêiâ
óïðàâëiííÿ
àâòîìîáiëåì, ïåðåâiðêà øèí Can-Can
Bus
Check.
Òåë.0-63-622-59-04,
Ðîñòèñëàâ.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ

ÇÀÇ-969, ñêëî ëîáîâå òà çàäíº,
á/ó. Òåë.0-96-981-38-29.

Äî 1,5 ò

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

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

Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî
Àêóìóëÿòîð ÑÒ-60, 700 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÂÀÇ 2101-07, êiëüöÿ ïîðøíåâi 79,
40, 250 ãðí. Òåë.0-67-812-90-24.
Ìîñêâè÷, ñòóïèöi, 600 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

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

Àâòîìîáiëiðåôðèæåðàòîðè:
äî 4 òîíí òà äî
3,5 òîíí. Íàäàºìî
ïîñëóãè ïåðåâåçåííÿ
âàíòàæiâ ç äîòðèìàííÿì
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó.
Òåë.0-67-309-19-73.
Âàíòàæíi òà êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ, 5 ò, 36
êóá.ì, içîòåðì.
Òåë.:0-67-763-16-67,
0-73-763-16-67.
ÇIË-ñàìîñêèä: àñôàëüò,
ùåáiíü, êàìiíü, öåãëà,
êåðàìçèò, ïåðåãíié,
÷îðíîçåì.
Òåë.0-98-321-79-21.
ÊàìÀÇ (ñàìîñêèä),
12-22 ò,
÷åêàº ïðîïîçèöié.
Òåë.0-67-377-19-94.

1540Т

ПОДАЙ
Тираж – 30 000 примірників
• звичайне оголошення
– від 40 грн
• оголошення в рамці
– від 80 грн
• фотооголошення – 90 грн
• привітання, співчуття – від 75 грн (автопередзвон)
* останній термін подачі – п’ятниця до 13:00

0-67-99-139-00
0-67-38-38-001

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

- ПРОДАВЦЯ
- ПОМІЧНИКА ПРОДАВЦЯ
тел. 063-421-90-60
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