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На Хмельниччині циркулюють
декілька штамів коронавірусної
інфекції

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 27 січня 2021 р.

Кількість
отримувачів
субсидій
зменшилася

На Хмельниччині циркулюють декілька штамів коронавірусної інфекції, зокрема, такі, що походять з Італії та Іспанії.
Про це зазначив під час брифінгу в Хмельницькій облдержадміністрації керівник обласного оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрій Корева.
«З початку пандемії, за ініціативи Міністерства охорони
здоров’я, наш Хмельницький лабораторний центр чотири
рази відбирав певну кількість тестів до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (до Великої
Британії), яка вивчає походження штамів вірусу та те, як
вони мігрують. Загалом, з області було відправлено 12 таких
зразків. За однією з вимог, ці зразки відбиралися від інфікованих з тяжким перебігом захворювання. І за висновками
ВООЗ, для Хмельниччини, за цими дослідженими зразками,
є більш властивими ті штами, які характерні для Італії та Іспанії», – каже Юрій Корева.
Він також додає, що Всесвітня організація охорони
здоров’я робить такі дослідження, аби зібрати дані для міжнародних інституцій в галузі охорони здоров’я. Вони вивчають хворобу, порівнюють перебіги захворюваності та визначають їх симптоматику.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

За даними Міністерства соціальної політики України, сьогодні в Україні понад 3,1 мільйона домогосподаств отримують житлові субсидії. Торік ця цифра була понад
3,2 мільйона сімей, а у 2018 році – майже 4 мільйони. Середній розмір субсидійних нарахувань за місяць сьогодні
становить близько 1 633 гривень. Понад 90% українських
домогосподарств, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, одержують її у готівковій формі.
На сьогодні розмір обов’язкової частини платежу за послуги
для кожної сім’ї визначається індивідуально за єдиною формулою і залежить від розміру середньомісячного сукупного
доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.
Окрім того, інформують у Мінсоцполітики, майже
1,8 мільйона сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25% до 100%
залежно від категорії пільговика.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Тариф на доставку газу: що у нього входить і чи
можливо забрати мережі у комунальну власність
Через зростання тарифів не лише на природний газ, а й
на його доставку, у людей виникають питання. Наприклад,
за що ми насправді платимо? Хто і як призначає тариф на
транспортування? Чи зекономимо, якщо заберемо мережі у
комунальну власність? Кореспонденти сайту «Є» спробували знайти відповіді на ці та інші питання, побувавши на
пресконференції представників АТ «Хмельницькгаз».

Питання: Хто встановляє тариф на
транспортування газу?
Відповідь: До 1 січня 2020 року вартість транспортування
блакитного палива для споживачів входила у загальний
тариф. Опісля людям почали приходити дві платіжки: за
природний газ як товар і за його транспортування. Розмежувавши їх, держава створила умови для запровадження
ринку газу.
Як наслідок нині споживачі можуть обрати компанії, у яких
купувати блакитне паливо. Хоча постачальників багато,
мережа одна. Тому неможливо змінити компанію, яка займається транспортуванням газу й відповідно – обслуговуванням мереж. Для більшості населених пунктів Хмельницької області такою компанією є АТ «Хмельницькгаз», а
для Шепетівки та району – АТ «Шепетівкагаз».
Вони напрацьовують економічне обґрунтування тарифу
на транспортування газу, який пропонується запровадити
для населення. Проте кінцеву ціну послуги затверджує державний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП).

Питання: Які зараз діють тарифи на
транспортування газу в Хмельницькій
області?
Відповідь: З 1 січня 2021 року для клієнтів «Хмельницькгазу» кінцева вартість доставки одного кубічного метра газу
становить 1 гривню 99 копійок («чистий» тариф без ПДВ –
1 гривня 66 копійок), а для «Шепетівкагазу» – 1 гривню
30 копійок («чистий» тариф без ПДВ – 1 гривня 9 копійок).
Нагадаємо, місячна платіжка за доставку газу розраховується для кожного споживача окремо. Береться кількість
блакитного палива, спожито ним впродовж газового року,
множиться на чинний тариф і ділиться на 12 місяців. Наприклад, якщо ви спожили впродовж 2020-го 500 кубів, потрібно: 500 x 1,99 / 12 = 82,91. Тобто щомісяця вам потрібно
платити 82 гривні 91 копійку.

Питання: У мене є газовий котел і я
впродовж року спожив 200 кубів, то
чому мені нараховують у платіжці за
транспортування як за 300 кубів?

Відповідь: Технологічний директор АТ «Хмельницькгаз»
Дмитро Дідич пояснив, що платіжка за транспортування газу
дійсно залежить від його фактичного обсягу, спожитого
торік. Однак з 1 січня 2021 року набули чинності зміни до
Кодексу газорозподільних систем.
НКРЕКП торік вирішило, що обсяг спожитого блакитного
палива не може бути нижчим за:

Стеж за актуальними новинами:

• для споживачів, які мають лише газову плиту, – 39 метрів
кубічних;
• для споживачів, які мають газову плиту й нагрівач води, –
126 метрів кубічних;
• для споживачів, які також мають газовий котел, –
314 метрів кубічних.
«Для абонентів, які з різних причин впродовж року майже
не споживали газ, і тому не хочуть сплачувати за його транспортування, на жаль, є лише один вихід – «відрізатися» від
газопроводу. Я б не радив йти на такий крок, адже заново
під’єднатися до мереж буде довгим і затратним процесом», –
сказав Дмитро Дідич.

Питання: Чому зросли тарифи на
доставку газу?

Відповідь: Фінансовий директор АТ «Хмельницькгаз»
Олександр Храпицький розповів, що Хмельницька область
має орієнтовно 18 тисяч 500 кілометрів газопроводу. Наразі
40 відсотків мереж зношені й потребують негайної заміни. Їх
ремонт закладається у тариф на транспортування блакитного палива. Однак він не переглядався майже шість
років – до 1 січня 2020-го.
За його словами, цьогорічне зростання тарифу на транспортування газу пов’язане з іншими чинниками. Зокрема,
підвищенням вартості блакитного палива та мінімальної
зарплатні.
«Для покриття виробничо-технологічних втрат нам теж потрібно купувати газ. Але його вартість зросла не лише для
населення, а й для АТ «Хмельницькгаз», – коментує Олександр Васильович. – Якщо раніше без врахування податку
на додану вартість він коштував для нас 3 гривні, то зараз –
5 гривень 80 копійок. Відповідно це впливає на зростання
тарифу на транспортування».

Питання: Як зекономити?

Відповідь: «Щоб суми у платіжках за транспортування
газу були нижчими, потрібно його менше споживати. Для
цього необхідно зайнятися утепленням своєї оселі», – зазначив Олександр Храпицький.
Він каже, що найперше потрібно звернути увагу на свій
газовий котел. У деяких людей досі стоять котли, яким декілька десятків років. Вони спалюють газу більше, ніж сучасніші аналоги. Далі, наприклад, можна утеплити стіни,
підлогу будинку чи замінити у ньому вікна… Звісно, це теж
вимагає додаткових витрат.

Питання: То що ж входить у тариф
доставки газу?

Відповідь: За словами Олександра Храпицького, можна
виділити три найбільші елементи витрат, які закладаються у
тариф розподілу газу.
Значною часткою ціноутворення є фонд оплати праці,
який фактично становить 41,6 відсотка від тарифу. Приблизно 35,4 відсотка запланованого виторгу АТ «Хмельницькгаз» складає придбання блакитного палива на виробничо-технологічні втрати підприємства під час розподілу
газу.
Інші потреби, наприклад, ремонт мереж, повірка й заміна
лічильників населення, придбання запчастин, матеріалів та
електроенергії, – становить до 23-х відсотків тарифу.

Питання: Що таке виробничотехнологічні втрати газу та чому за них
мають платити люди?
Відповідь: Дмитро Дідич пояснив, що для стабільного
транспортування блакитного палива до кінцевих споживачів
у мережах потрібно створювати та підтримувати належний
тиск. А під час розподілу газу стаються його втрати.
Наприклад, через зношеність мереж періодично стається
їх розгерметизація. Звісно такі витоки газу ліквідують одразу
після їх виявлення. Однак навіть ремонт чи підключення газопроводу спричиняє додаткові втрати блакитного палива.
«Наприклад, під час під’єднання нових чи відремонтованих газопроводів, необхідно витратити газ на їх «продувку». Таким чином вдається уникнути поєднання блакитного палива та повітря в мережі. Такі витрати є частиною
забезпечення стабільного газопостачання та обслуговування мереж. Тому це є частиною тарифу на розподіл газу», –
зазначив Дмитро Дідич.

Питання: Кому належать мережі? Чи
можна їх повернути у комунальну
власність?
Зараз все більше ширяться заяви щодо повернення
мереж у власність громад. Про таку можливість навіть говорять голови органів місцевого самоврядування. Однак
Олександр Храпицький вважає подібні заяви є «голослівними».
За його словами, більшість газотранспортних мереж
України фактично перебувають у комунальній або державній власності. Проте їх потрібно обслуговувати, чим займаються такі компанії як АТ «Хмельницькгаз».
«Якщо територіальна громада забирає на свій баланс
мережі, виникає питання: хто їх обслуговуватиме. Ліквідовувати витоки газу, замінювати газопроводи, виїжджати на
виклики громадян, – розповідає Олександр Васильович. –
Для цього потрібно створити нове комунальне підприємство,
найняти фахівців, придбати дорогу техніку… Тому все одно
споживачам доведеться за це платити».
Він переконує, якщо обслуговуванням мереж займатиметься територіальна громада, тариф за це буде у декілька
разів вищим, ніж нинішній. Тому, що витрати будуть значними, а споживачів, на яких вони розподіляються, стане
менше.
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».

Перерахунок пенсій:
не менше 2 400 гривень
З 1 січня пенсії зросли для 2,3 мільйона українських пенсіонерів, середня сума зростання – 295 гривень. В нашій області таких – 104,8 тисячі осіб (28% від одержувачів цивільних пенсій). Для того, щоб отримати підвищення пенсії,
потрібна наявність кількох умов. По-перше, це вік – 65 і
більше років. По-друге – стаж: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35. По-третє – пенсійна виплата зросла у тих, хто
до 1 січня отримував менше 2 400 гривень. По-четверте –
підвищення стосується лише непрацюючих пенсіонерів. Це
пов'язано з тим, що з січня підвищився розмір мінімальної
заробітної плати з 5 000 до 6 000 гривень. «Законодавством
передбачено, що для пенсіонерів віком від 65 років і зі
стажем 35 років для чоловіків та 30 – для жінок розмір мінімальної пенсійної виплати становить 40 відсотків від мінімальної заробітної плати. Тобто з 1 січня це - 2 400 гривень, –
зазначила перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області
Марія Квятківська. – Проте це не стосується пенсіонерів, які
працюють». Тобто, усі, хто підпадає під перераховані вище
умови, з січня отримують пенсію не меншу 2 400 гривень.
Але сума підвищення у кожного своя. Приміром, 66-річна
жінка зі страховим стажем 32 роки у 2020 році отримувала

пенсію 2 000 гривень. З січня вона вже отримуватиме
2 400, тобто сума підвищення – 400 гривень. Інший приклад.
Чоловік 64 років зі стажем 35,5 року, досі мав пенсію
2 350 гривень. З січня його пенсійна виплата становить теж
2 400, тобто сума підвищення — 50 гривень. А ось ті, у кого
пенсія вже була вищою 2 400 гривень, підвищення не отримають.
Наступного перерахунку пенсій слід очікувати у березні. З
1 березня будуть проведені перерахунки пенсії згідно з частиною 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» – так звана індексація
пенсій. Передбачається підвищення показника середньої
заробітної плати в Україні за 2014-2016 роки, з якої обчислюється пенсія, на 11 відсотків, і становитиме вона
5377,71 гривень (тобто 4888,83 грн х 1,1). Враховуючи зазначене, з 1 березня будуть перераховані пенсії тим особам,
в кого для обчислення її розміру застосовано показник середньої заробітної плати по Україні менший як
5377,71 гривні. А з 1 квітня буде проведений автоматичний
перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам з дорахуванням
страхового стажу за даними персоніфікованого обліку.
Підготувала Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА.

Симптоми схожі: лікарі радять
людям з ГРВІ не відмовлятися від
тестування на COVID-19
У Хмельницькому продовжують виявляти випадки
COVID-19. Утім, як зазначають в Хмельницькому міськміжрайонному відділі Держустанови «Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України», поруч з коронавірусною
інфекцією, щоденно реєструють і випадки захворювань
людей гострими респіраторними вірусними інфекціями, які
мають схожі симптоми: підвищення температури тіла, лихоманку, кашель, слабкість, пітливість, біль в м’язах, першіння
чи біль в горлі…
«Аналізуючи ситуацію, бачимо, що сприймаючи недугу як
звичайну ГРВІ, хворі не звертаються до сімейних лікарів, –
каже Лариса Гранична, лікар-епідеміолог Хмельницького
міськміжрайонного відділу ДУ «Хмельницький лабораторний
центр МОЗ України». – Однак, з огляду на схожі симптоми,
вони можуть бути інфіковані COVID-19. І ці випадки вкрай
важливо виявляти, аби попередити поширення хвороби. Наприклад, за тиждень нами було обстежено з ознаками ГРВІ
42 людини, то з них в 11-ти випадках виявили коронавірусну
інфекцію. Це майже третина. Тому вкрай важливо, щоб
люди, які мають ознаки вірусної інфекції зверталися до своїх
сімейних лікарів та обстежувалися. Адже навіть при легкому
перебігу хвороби вони є джерелом інфікування для інших».
І додає, що, згідно з наказами Міністерства охорони
здоров’я, сьогодні ПЛР-тестуванню підлягають усі хворі з
ГРВІ та пневмонією. Окрім того, обстежувати також потрібно

контактних з числа осіб групи ризику – з діабетом, іншими
системними захворюваннями, які контактували з хворим на
коронавірус. Адже в них, якщо вони інфікуються, може бути
важкий перебіг захворювання, що загрожує ускладненнями.
За словами Лариси Граничної, в Хмельницькому є вже
13 пунктів, де за направленням сімейного лікаря безкоштовно проводять відбір біоматеріалу для ПЛР-тестування
на COVID-19. Ці пункти розташовані в амбулаторіях сімейної
медицини міста.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Швидкі тести на антиген COVID-19:
чи є вони у медзакладах
Хмельниччини

У Міністерстві охорони здоров’я до пакету первинної медичної допомоги додали тестування методом експрес-діагностики – швидкий тест на антиген, результат якого можна
отримати через 15 хвилин після тестування. Понад дві
тисячі таких тестів надійшло в область від МОЗу, їх розділили між майже трьома десятками медзакладів.
«Відповідно до стандарту надання медичної допомоги,
включено використання швидких тестів на антиген. Від

Стеж за актуальними новинами:

МОЗу в область надійшло 2175 таких тестів. Вони розподілені
між 28 закладами охорони здоров’я. Серед них 23 медустанови, які визначені закладами для допомоги хворим на
COVID-19, та великі заклади, типу Хмельницької обласної
лікарні, – розповів під час брифінгу керівник обласного оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрій
Корева. – За останніх два тижні використано 1187 експрестести, з яких 134 дали позитивний результат».
Як додав Юрій Корева, також медичні заклади можуть самостійно закупляти тести на антиген COVID-19.
«Тести в області є. Зараз ними користуються у закладах
охорони здоров’я. Вони самостійно закупляються і використовуються, як один з методів діагностики захворювання на
коронавірус», – говорить він.
Швидке дослідження на визначення антигену проводитимуть:
– людям з підозрою на COVID-19;
– людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного
синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;
– пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;
– особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19
та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне розповсюдження COVID-19.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК
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Хмельницький хоче
позичити гроші для
завершення добудови
школи на Озерній
Цьогоріч місцева влада планує залучити 60 мільйонів
гривень кредиту для завершення будівництва навчально-виховного комплексу на вулиці Залізняка, 32, що у мікрорайоні
Озерна. Про це свідчить проєкт рішення виконкому, опублікований на сайті Хмельницької міської ради.
Фактично будівництво цього навчального-виховного комплексу стартувало у 2017 році. Він складається з двох частин:
дитсадка на 350 дошкільнят і початкової школи на 480 учнів.
На старті робіт кошторисна вартість закладу освіти складала
понад 110 мільйонів гривень. Вже тоді це стало чи не наймасштабнішим будівництвом навчального закладу у Хмельницькій області.
Спершу планувалося, що дитсадок буде завершений у
2018 році, а початкова школа – у 2019-у. Проте вартість спорудження навчального закладу зростала, а бюджет розвитку
міста натомість скорочувався. Таким чином відкоригована
кошторисна вартість НВК в Озерній станом на квітень минулого року склала понад 204 мільйонів 203 тисячі гривень.
Левова частка цієї суми, понад 150 мільйонів 345 тисяч
гривень, припала на спорудження початкової школи.
Зрештою новий дитсадок №9 «Кобзарик» на вулиці Залізняки, 32 відкрили для дошкільнят мікрорайону Озерна у
вересні минулого року. На нього з місцевої скарбниці було
витрачено 53 мільйони гривень. А будівництво початкової
школи триває надалі.
Згідно з пояснювальною запискою до бюджету Хмельницької міської громади на 2021 рік, наразі на будівництво
цієї школи у попередні роки було освоєно понад 36 мільйонів 670 тисяч гривень. Цьогоріч з місцевої скарбниці заплановано виділити понад 30 мільйонів 81 тисячу гривень.
Крім того, для завершення будівництва початкової школи
на вулиці Залізняка, 32 міська влада планує взяти ще
60 мільйонів гривень кредиту.
Згідно з проєктом рішення виконкому, фінансовому управлінню Хмельницької міської ради мають доручити направити
листи державним банкам для отримання їх пропозицій щодо
умов кредитування та відсоткових ставок. Отримані відповіді далі повинна опрацювати спеціально створена робоча
група.
А вже після погодження Міністерства фінансів України,
буде укладений договір на взяття 60 мільйонів гривень
кредиту. Втім, остаточне рішення щодо отримання запозичень до місцевої скарбниці мають ще підтримати депутати
міської ради.
https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН

Населення
Хмельниччини: як
змінилася кількість
жителів за місяць
Чисельність наявного населення в області станом на
перше грудня минулого року становила 1 мільйон 245 тисяч
167 осіб. Як повідомляють у пресслужбі обласного управління статистики, у порівнянні з місяцем перед тим, це на
1695 осіб менше.

«Упродовж січня–листопада 2020 року чисельність населення зменшилася на 9 535 осіб. Зменшення чисельності
населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 9 720 осіб, водночас зафіксовано міграційний
приріст населення – 185 осіб», – йдеться у повідомлені.
Як зазначають у пресслужбі, впродовж 11 місяців минулого року на Хмельниччині народилося 8 950 немовлят,
водночас 18 670 осіб померло. За останній місяць померло
2 236 жителів області, народилося 630 дітей.
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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На Кам’янецькій у
Хмельницькому збудують
нову заїзну кишеню

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 27 січня 2021 р.

Що краще –
подарувати чи
заповісти?
Багато людей не зовсім розуміють відмінність заповіту і
дарування. І часто, бажаючи залишити дітям чи комусь з
близьких якесь майно, не знають, що вигідніше – написати
заповіт чи договір дарування. Як зазначає «Юридичний
вісник України», заповіт – це односторонній акт, в якому викладене волевиявлення фізичної особи щодо розпорядження майном на випадок її смерті. Договір дарування – це
згода, на підставі якої право власності переходить від однієї
особи (дарувальника) до іншої особи (обдарованого). Саме
на підставі цих документів здійснюється перехід прав власності, однак між ними є суттєва різниця.
Заповіт оформлюється протягом життя, але право власності переходить до спадкоємця лише після смерті заповідача. А за життя заповідач у будь-який момент може передумати й написати новий заповіт, призначити інших спадкоємців. Після складання нового заповіту старий документ автоматично втрачає силу. А ось після того, як укладений договір дарування, майно одразу вибуває з володіння та власності дарувальника. Змінити рішення та забрати подароване
майно фактично неможливо, оскільки законом визначаються
доволі складні умови, за яких договір може бути визнаний
судом недійсним. Тому, обираючи між даруваням та заповітом, слід не забувати про ці особливості.
Існує ще один момент, який слід враховувати. Незважаючи
на волю заповідача, є категорія спадкоємців, яка отримує
спадщину незалежно від волі заповідача, так звана
обов’язкова частка: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова
(вдівець) та непрацездатні батьки, які, незалежно від змісту
заповіту, отримують половину частки, яка належала б
кожному з них у разі успадкування за законом. Договір дарування таких обмежень не має.
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Хмельницькі
учні здобули
призові місця
на міжнародній
олімпіаді з
інформатики
Троє учнів хмельницьких шкіл вибороли призові місця на
міжнародній олімпіаді з інформатики «IZHO-2021». Через карантинні обмеження, відбувалась вона в онлайн режимі.
«Січень порадував результатами. На міжнародній олімпіаді IZHO-2021 учень клубу «Алгоритм», 10-класник Владислав Денисюк виборов золоту медаль, а 10-класник Денис
Таравський та 9-класниця Дарина Карпенко вибороли
бронзу (а змагатись доводилось з старшокласниками)», – зазначають на сайті клубу, який відвідують школярі.
Міжнародна олімпіада проходила в номінаціях – математика, фізика та інформатика. Хмельничани брали участь
лише в напрямку інформатики.
«Цього разу олімпіада проводилась дистанційно, але спостереження за учасниками були на найвищому рівні. У
кожній країні в приміщенні, де учні пишуть завдання, мали
бути виставлені три відеокамери, які транслювали онлайн
все що відбувається в приміщенні. Учасники давали доступ
до своїх екранів та вебкамер спостерігачу від оргкомітету
олімпіади, який безперервно наглядав за учасниками», – зазначають на сайті клубу «Алгоритм».

Окрім того, бронзову медаль на міжнародній олімпіаді з
програмування «Romanian Master of Informatics 2020» здобув
учень 11 класу Віталій Міль з Хмельницького. Віталій вже
мав успішний досвід виступу на Всеукраїнських змаганнях
школярів, а тепер дебютував і на міжнародних.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

Стеж за актуальними новинами:

У центрі Хмельницького цього року планують облаштувати
нову заїзну кишеню для громадського транспорту. З’явиться
вона на зупинці «Філармонія» у напрямку руху з центру
міста.
«У нас в місті дороги не дуже широкі, а транспорту стає
все більше. Час від часу виявляються критичні місця, де
треба забрати зі смуги руху громадський траспорт. Одна з
таких точок – вулиця Кам’янецька, зупинка «Філармонія». Це
пов’язано з тим, що одразу за світлофором величезна зупинка, де багато транспорту зупиняється. Потім громадський транспорт починає рух і виїжджає на ще одну смугу.
Таким чином практично повністю заблоковуються дві смуги,
що сприяє створенню затору на перехресті вулиць ГагарінаКамянецька», – розповідає заступник міського голови – директор Департаменту інфраструктури міста Василь Новачок.
Проєкт на облаштування кишені був підготовлений ще у
2019 році. Торік із зупинки демонтували кіоски. Кошти на

реалізацію проєкту знайшли у 2021 році. Його вартість
складає понад два мільйони гривень.
«Об’єкт дороговартісний. Це пов'язано з тим, що тут
складний рельєф. Треба будувати підпірну стінку зі сторони
будинків. Також є інженерні мережі, які частково треба виносити за межі самої кишені. Кишеня будуватиметься згідно
з нормами: бетонна армована плита та три шари асфальтнобетонного покриття», – коментує Василь Новачок.
Як зазначають в Департаменті інфраструктури, цього року
більше заїзних кишень в місті будувати не будуть. Хоча додають: додатковими заїздами для громадського транспорту
необхідно облаштувати практично весь центр міста. Заїзні
кишені необхідні на зупинці навпроти СІЗО, зупинці «Філармонія» у напрямку руху в центр міста та на зупинці «Юність».
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

У хмельницьких тролейбусах
працюють контролери

У Хмельницькому з 1 січня 2021 року планували ввести в
обіг електронний квиток для пільгових категорій населення.
Але через локдаун та приєднання до Хмельницького навколишніх сіл, не всі мали змогу їх отримати, тому вирішили
відтермінувати цей процес.
«Частина людей, особливо ті, які проживають в селах, що
долучилися до громади, не мали можливості отримати
квитки. Бази даних громадян пільгових категорій місто
отримало лише на початку року від району. Ми прийняли рішення відтермінувати до 1 лютого цей процес. Тож з
1 лютого картка є обов’язковою для усіх пільговиків, які користуються транспортом КП «Електротранс». ЇЇ потрібно
провести по валідаторі після входу», – зазначив заступник
Хмельницького міського голови Микола Ваврищук під час
онлайн прийому громадян.
За його словами, окрім картки, громадянин має мати посвідчення. Ці два елементи дозволяють пільговикам користуватись комунальним громадським транспортом безкоштовно.
«Наразі видано близько 42 тисяч квитків при загальній
кількості 61 пільговиків у місті та 9 тисяч у селах громади. З
1 лютого, якщо пільговик не має картки, то змушений платити
за проїзд. Звертаюся до усіх з проханням отримати електронну картку пільговика. Усі громадські приймальні уже відчинені після локдауну, можна вільно звернутись і отримати
картку безкоштовно», – каже заступник міського голови.

Додає, що хмельничани більше пів року мали часу аби
отримати електронний квиток. Однак далеко не всі поставились серйозно до цього питання, тому біля відділень соцзахисту утворювались черги.
«Наступний етап впровадження електронного квитка – це
започаткування платної такої картки. Ми плануємо замінити
велику частину кондукторів і ввести контрольну службу.
Зараз контролери уже працюють у тестовому режимі і перевіряють чи валідовані квитки і чи всі пасажири сплатили за
проїзд», – розповідає Микола Ваврищук.
Купити електронний квиток і сплачувати ним за проїзд
зможуть решта мешканці громади навесні. Попередньо оголосять місця, де їх реалізовуватимуть.
Видачу проводять громадські приймальні Управління праці та соціального захисту населення за
місцем проживання:
- вул. Перемоги, 10Б;
- вул. Шевченка, 99;
- вул. Інститутська, 18;
- вул. Проскурівська, 56;
- вул. Проскурівського підпілля 32
та Центр надання адміністративних послуг:
- вул. Соборна 16;
- вул. Грушевського 86.
Документи, необхідні для отримання електронного
квитка:
- паспорт громадянина України;
- індивідуальний податковий номер;
- документ, що підтверджує право на пільговий проїзд.
Прийом громадян проводиться:
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00; у
п’ятницю з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 13.00.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

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 спланувати кар’єру
за 5 кроків
• На що я буду звертати увагу, коли обиратиму роботодавця: графік роботи, цікаві проєкти, команда, безпосередній керівник, локація, перспективи розвитку, розмір винагороди, соціальний пакет, посада, інше?
• Чи хочу я працювати на когось або ж створювати свій
продукт?

Другий крок – складаємо кар’єрний
план

Якщо ви не знаєте, куди йти, то кінцевий пункт
може не відповідати вашим очікуванням.
Раніше люди могли все життя працювати на одному робочому місці, отримувати одну освіту, а в питаннях кар’єри
покладатися на роботодавця. Та світ змінився, тепер ми
маємо діяти самі та підлаштовувати обставини під себе. І
якщо ви не знаєте, куди йти, то кінцевий пункт може не відповідати вашим очікуванням.
Як же визначитися з вектором розвитку? Про це розповіла
кар’єрна консультантка, керівниця Golovaboutique Віра Проценко.

Крок перший – з доступних напрямів
обрати «свій»
Дайте відповіді на низку запитань.
• Наскільки для мене важливий бренд компанії?
• Чи має компанія бути відомою на ринку України?
• Чи має значення для мене, де саме працювати: в міжнародній чи українській компанії, великій чи маленькій,
сфера діяльності?
• Які цінності значущі для мене?

Для цього скористайтеся шкалою. Намалюйте лінію і накресліть, як на лінійці, цифри від нуля до десяти на рівній відстані одна від одної – ця шкала показуватиме ваш кар’єрний
шлях, де нуль – початок кар’єри, а 10 – бажана мета.
Позначте, де на шкалі ви перебуваєте зараз. Дійте інтуїтивно. Далі виберіть цифру на шкалі, якої б ви хотіли досягти:
• найближчим часом – рекомендовано впродовж одного року;
• у довгостроковій перспективі — через 3-5 років.
Зафіксуйте на шкалі, де саме це буде і як називатиметься
ваша посада. Після цього дайте відповіді на такі запитання:
1. Що у мене є зараз? Чому я відповідаю зараз цьому
числу? Які знання і навички я вже маю?
2. Що мені потрібно зробити, щоб отримати наступну
посаду (роботу)? Це може бути новий досвід, курси, навчання або вивчення іноземної мови. Запишіть принаймні
5-10 кроків, потрібних для вашого професійного зростання.
3. Тепер уявіть, що ви вже досягли наступного результату
і плануєте свою кар’єру на наступні 3 роки. Що саме потрібно зробити, щоб отримати бажаний результат? Які нові
знання та навички потрібні? Скористайтеся допомогою
друзів, інтернету чи кар’єрного консультанта, щоб зробити
свій план максимально реалістичним.
Складіть план дій – покрокову інструкцію з дедлайнами й
результатами для кожного кроку. Заплануйте перший захід.

Третій крок – вивчаємо роботодавця
1. Перегляньте сайт компанії: історію та інформацію про
засновників; напрями діяльності; фінансові показники; місію
та цінності.
2. Познайомтеся зі сторінками в соцмережах. Наскільки
відкрита компанія в соціальних мережах, чи є інформація
про проєкти та команду?
3. Перевірте відгуки працівників компанії: як колишніх, так
і тих, які ще працюють. У пригоді стануть соціальні мережі,
знайомі знайомих та спеціалізовані сайти з коментарями
працівників. Пам’ятайте, що люди охочіше діляться негативом. Саме тому намагайтеся бути об’єктивними й беріть
до уваги факти та перевірену інформацію.
4. Проаналізуйте інформацію щодо репутації компанії на
ринку. Скористайтеся пошуковими системами та спробуйте
знайти інформацію про компанію та членів команди.

РОБОТА
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5. Підготуйтеся до інтерв’ю в компанії. На співбесіді
сміливо ставте запитання, які допоможуть вам скласти
повну картину про майбутнього роботодавця.

Четвертий крок – аудит та перевірка
професійних навичок на відповідність
вимогам роботодавців
Будь-яка успішна кар’єра передбачає розвиток двох типів
умінь: hard skills та soft skills.
Hard skills – це професійні навички, наприклад програмування або вебдизайн.
Soft skills, або гнучкі навички – це неспеціалізовані вміння,
потрібні для професійного розвитку. Наприклад, вміння працювати в команді та брати на себе відповідальність. Більшість кандидатів недооцінюють soft skills і віддають перевагу
професійним навичкам та компетенціям. Однак і ті, й інші
важливі для вашої кар’єри. Їх треба розвивати все життя.

П’ятий крок – визначаємо свою
вартість на ринку праці
Проаналізуйте свої сильні сторони: що ви вмієте робити
та робите добре?
Якщо у вас уже є досвід роботи, випишіть свої професійні
досягнення. Наприклад, успішна імплементація нових процесів компанії, організація івентів, реалізація проєктів,
успішні продажі або запуск нових напрямів.
А які у вас є додаткові знання? Знання іноземної мови,
специфічних програм, можливо, інший унікальний досвід?
Знаючи перелік власних компетенцій і кваліфікацій, ви
зможете оцінити вартість своєї праці:
• проаналізуйте резюме кандидатів на сайтах з працевлаштування з аналогічним досвідом роботи;
• переглянете вакансії компаній на цих же сайтах;
• запитаєте у знайомих, які займають аналогічні посади,
або у кар’єрного консультанта.
Пам’ятайте, що знання іноземної мови додає приблизно
40% до середнього рівня зарплати кандидата з аналогічним
досвідом, але без знання мови. А стажування під час навчання або додаткове навчання, яке стосується майбутньої
роботи, робить кандидата більш затребуваним.
Не вдалося отримати інформацію про рівень заробітної
плати? Тоді відвідайте співбесіди на посади, які вас цікавлять.
Це допоможе зорієнтуватися щодо вашої вартості на
ринку праці, попрактикуватися проходити співбесіди та покращити свої презентаційні навички.
Плануючи кар’єру сьогодні, важливо розуміти, що відбувається у світі та як це може вплинути на ваш кар’єрний шлях.
Професії трансформуються, автоматизуються та зникають,
тому корисно цікавитися професіями майбутнього. Тільки
так ми можемо отримувати актуальні знання та навички,
щоб залишатись жаданими кандидатами.
https://www.work.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Помилки під час пошуку роботи: як отримати з них користь
Ми постійно говоримо, що ваші помилки повинні приносити користь, вчити та робити вас кращими. Якщо не
знаєте, з чого почати та як винести користь з десятої відмови
на співбесіді, – спробуємо полегшити це завдання. Розберімо типові помилки, які можуть виникнути на різних
етапах працевлаштування та способи їх виправлення. Сподіваємося, що зможемо допомогти вам отримати омріяну
роботу в новому році.

Розмиті особисті якості. Рекрутери вже втомилися від
стресостійкості, комунікативності, креативності, здатності до
навчання і схожих якостей на п’ять рядків. Намагайтеся
зробити своє резюме більш персоналізованим, додайте
трохи неформальної інформації, розбавте її самоіронією.
Резюме має розкривати вас не лише як класного професіонала, але як приємну, веселу особистість, з якою будь-хто
захоче працювати пліч-о-пліч.

Етап №1 – Резюме
Це перше знайомство кандидата та HR-менеджера, і дуже
часто воно не заходить далі цього етапу. Тож написанню
резюме завжди радять приділяти близько 2-3 годин, робити
його унікальним для кожної вакансії, виділяти ключові слова
тощо. Попри безліч лайфаків зі створення ідеального
резюме, пошукачі все ж допускаються тут помилок.
Опис посадової інструкції. Це, мабуть, найпоширеніша
помилка: коли замість короткої розповіді про досвід та досягнення на попередніх місцях роботи пошукачі переписують свої посадові інструкції. Нагадаємо, рекрутеру зовсім
не цікаво, що входило у ваші обов’язки, він хоче дізнатися,
що ви зробили на минулій роботі.
Гірше переписаних обов’язків може бути тільки, коли ви
поставите риску у значенні, що інформація повторюється,
або так і напишете: «Робив те ж саме». HR-у важко зрозуміти, навіщо кандидат міняв роботу, якщо постійно робив
одне і те ж саме? Або виникне думка, що пошукач не приділив часу створенню резюме та не захотів подумати над
результатами своєї роботи.
Невідповідність вакансії. Людина прагне до кращого,
проте часто безпідставно. Якщо ви маєте досвід у своїй
сфері, але хочете отримати вищу посаду, то повинні показати або унікальні кейси, або реальні досягнення, які
змогли б показати рекрутеру, що ви точно справитеся з посадою, на яку претендуєте. Головна порада: перед тим як
відгукуватися на вакансію, перевірте, щоб резюме відповідало на 70% її вимогам.

Стеж за актуальними новинами:

Етап № 2 – Співбесіда
Якщо резюме справило на рекрутера позитивне враження, далі вас чекатимуть розмова телефоном і запрошення на співбесіду. Це один з найважливіших етапів під час
працевлаштування, тому помилки під час його проходження
часто стають фатальними. Сподіваємося, ви вже знаєте, що
до співбесіди потрібно готуватися, на інтерв’ю ви маєте приходити вчасно, а про колишнього роботодавця не говорити
нічого поганого. Тому розглянемо інші помилки.
Небажання ходити на співбесіди. Ви відкидаєте всі запрошення на співбесіду, тому що чекаєте особливої пропозиції.
Але є ймовірність її не отримати. Не відмовляйтеся від співбесіди, адже, по-перше, це підвищує ваші шанси працевлаштуватися в коротші терміни, а, по-друге, ви отримуєте
досвід, знаходите правильну тактику поведінки та знищуєте
своє хвилювання.
Фінансове питання. Безумовно, розмір заробітної плати
дуже важливий, проте починати співбесіду з цього питання

або намагатися протягом всього інтерв’ю показати, наскільки для вас важлива винагорода – неправильно. Керівники вважають, що гроші – це погана та короткотривала
мотивація, тому воліють бачити своїми співробітниками тих,
хто любить те, чим займається.
Пасивність. Після завершення співбесіди неправильно
лише попрощатися з роботодавцем, потрібно поцікавитися,
коли ви зможете отримати зворотний зв’язок за результатами співбесіди. Якщо ви отримали на пошту стандартний
лист про те, що компанія поки не готова зробити вам пропозицію про роботу, але матиме вас на увазі, то не соромтеся
поцікавитися у відповідь: «Що б ви рекомендували мені покращити, аби відповідати вакансії?» На основі зворотного
зв’язку скоригуйте свою самопрезентацію для наступних
співбесід.

Етап № 3 – Обговорення офферу
(пропозиції зайняти посаду)
Часто трапляється таке, що на етапі обговорення умов
роботи компанія бере паузу і або так і не повертається з відповіддю, або більше не може запропонувати вам роботу.
Можливо, у вас виявилися завищенні зарплатні очікування. Перед оголошенням своїх вимог перевірте, що зараз
пропонують на ринку праці за вашою професією – не лише
зарплату, а й нематеріальні можливості. Так ви будете знати,
що не налякали роботодавця своїми апетитами і водночас
не продешевили.
Не забувайте, що успішне працевлаштування не закінчується після отримання офферу. Рішення роботодавця може
змінитися на випробувальному терміні.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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Іноді кухні настільки високі, що навіть над антресолями
залишається вільне місце. Чим зайняти його?
1. Ошатний стельовий плінтус
Якщо відстань від шафок до стелі невелика, оформіть
щілину красивим стельовим плінтусом. Ви позбудетеся пилу
(який, до того ж, складно протирати), а ваш кухонний гарнітур помітно покращає.
До речі: плінтус не зобов'язаний бути гіпсовим або поліуретановим – підійде і дерев’яний. Або навіть вентиляційна
решітка.
2. Відкриті полиці над закритими секціями
На кухонній стіні можна розмістити ящики навіть в три
рядки. Нерідко верхній звільняють для кулінарних книг і декоративних дрібниць.
3. Закриті засклені полиці
Якщо зробити шафки не глухі, а зі склінням, їх можна перетворити на вітрину для зберігання рідко використовуваного посуду.
Особливо добре таке рішення працює з яскравим підсвічуванням – вечорами цей прийом додасть атмосферності
найпростішій кухні.
4. Закриті полиці над відкритими
Комбінуйте верхні шафки так, як вам буде зручніше.
Складіть власний проєкт дизайну. Під стелею розмістіть відкриті антресолі в два ряди. Або, навпаки, гарнітурні ящики
перевісьте вище, а над робочою поверхнею заплануйте
ряди відкритих полиць.
5. Організоване зберігання на «стелі» шафи
Коли посуд або предмети колекції осідають на верхівці кухонної шафки хаотично, це виглядає неохайно. Якщо очевидно, що місце для розміщення заплановано проектом, –
це вже концепція.
Важливо: якщо будете розміщувати щось поверх верхнього ряду шафок, кошики, коробки, контейнери повинні
бути однаковими, це дозволить «організувати» декоративний хаос.
6. Короб із гіпсокартону
Всередині короба утворюється порожній простір, де традиційно ховають проводку, прокладають вентиляційні
рукави та інші інженерні комунікації.
Найбільша претензія до короба: пропадає місце, яке
можна було б використовувати для зберігання. На просторих
кухнях з високими стелями нічого не заважає організувати
полицю в будівельному виконанні – продовжити короб.
Факт: гіпсокартонний короб зазвичай видається за межі
кухонного фронту. Це роблять, коли необхідно вбудувати
підсвічування робочої зони.
Ідея: Якщо незвично декорувати підшивання короба, він
здатний прикрасити кухню.
7. Декорована стіна
Якщо вдасться замовити гарнітур або підібрати під нього

Висока кухня: 8 способів
зайняти місце під стелею

Комбінуйте верхні шафки так, як вам буде зручніше. Складіть власний проєкт дизайну.
точно такий самий відтінок фарби для стін, можна більше
ніяк не декорувати простір між гарнітуром і стелею. Адже
дратує не повітря саме по собі, а разючий контраст між
стіною і гарнітуром. Немає контрасту – немає проблеми.
Розвиток тієї ж ідеї – «чепчик» (так називають продовження кухонного фартуха над верхнім рядком гарнітура).
Стіна виглядає візуально цілісною. Найважливіше в
такому рішенні – взагалі не використовувати стелю гарнітура для зберігання речей. Ніяких кошиків, вазочок тощо –
тільки порожнеча.

8. Натяжна або навісна стеля
З їх допомогою кухня монтується так, щоб ніякого зазору
взагалі не залишалося.
При виборі між підвісною і натяжною конструкцією майте
на увазі, що підвісні стелі зменшують висоту кімнати приблизно на 10 см (кріплення для монтажу гіпсокартону
меншої глибини не випускається). Тоді як натяжні можна
змонтувати всього на 3-4 см нижче існуючої стелі.
https://www.houzz.ru/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Як розширити і переобладнати ванну:
що можна і чого не можна
Одне з поширених побажань з переобладнання житлового
простору – зміна ванних кімнат і кухонь. І справа тут не
тільки в недостатній площі, але і в тому, що сучасна кухня і
ванна кімната – це приміщення з великим набором нового
технічного обладнання і нових функцій, які сформувалися
набагато пізніше будівництва більшості типових серій будинків.
Сучасний рівень і ритм життя змінюється стрімко,
з’являється нове технічне обладнання, яке робить наше
життя зручніше, але в морально застарілих типових планувальних рішеннях для цих новинок не вистачає місця. Тому
зараз так актуальні перепланування.
Середня площа ванних кімнатах в квартирах – 3,8 кв. м, а
туалетної кімнати – 1,2 кв. м. Якщо сантехнічний вузол
об’єднаний, то його загальна площа може бути від 4,2 кв. м.
При цих параметрах вдається розмістити мінімальне сантехнічне обладнання, причому воно буде уніфіковано: невелика раковина для вмивання і ванна стандартних розмірів.
Крім того, потрібно не забувати про маломобільних громадян, для яких фізично утруднене використання стандартних сантехнічних виробів. Наведені поради допоможуть
розширити та переобладнати ванні кімнати.
Об’єднання ванної кімнати і санвузла
Можна демонтувати огороджувальну стіну ванни й туалетної кімнати без узгодження тільки в тому випадку, якщо
на стіні, яка буде зноситися, не вирівняно інженерне обладнання (раковина, змішувач, водяна рушникосушка). В
іншому випадку буде потрібний проєкт перенесення комунікацій і узгодження.
Важливо: перенесення інженерного обладнання –
складний процес, і якщо допустити до виконання цих робіт
непрофесіонала, то є великий ризик порушити функціонування загальнобудинкових магістралей. Наслідки будуть
плачевними: від зміни напору води до аварій. Тому завжди
звертайтеся до кваліфікованих сантехніків при зміні інженерних мереж. Поміняти змішувач здатний кожен, а перенести водяну рушникосушку і при цьому не порушити циркуляцію води може тільки професіонал.

Стеж за актуальними новинами:

Розширення ванної кімнати
При зміні конфігурації стін потрібно уточнити їх призначення: якщо це перегородка, то знесення можливе, але
якщо стіна несе навантаження, то допустима тільки організація прорізів (розміри і місця їх організації потрібно уточнювати у архітектора або у інженера). Після визначення
призначення стін необхідно зробити проєкт розширення
ванної кімнати та віднести його на узгодження.
Важливо: розширення ванних кімнат допустимо тільки за
рахунок нежитлових приміщень. Розширення за рахунок
житлової кімнати не погоджують, так як це конфліктує із законодавством.
Перенесення ванної кімнати
З тієї ж постанови випливає, що перенесення мокрих зон
обмежено перебуванням в квартирі нижче нежитлових приміщень. Нежитлові приміщення – це кухні, коридори, комори
і ванні кімнати.
Важливо: жителям перших поверхів пощастило – перенесення мокрих зон там допустимо і в житлові кімнати, оскільки
нижче житлових просторів немає.
При облаштуванні ванної кімнати потрібно враховувати і
технічні особливості інженерного обладнання. Важливо розуміти, що для забезпечення природного самозливу каналізаційної труби (діаметр труби – 100 мм) потрібно забезпечити нахил на 4% (або підйом на 10-15 мм на метр труби),
що впливає на рівень підняття підлоги. Якщо переносити
сантехнічний виріб на п’ять метрів від магістралі каналізації,
то рівень підлоги в квартирі підніметься на 17-20 см (10 см –
труба, від 5 см – ухил, від 2 см – фінішне підлогове покриття). Зважитися на такий перенос туалетної кімнати рекомендується тільки в тому випадку, якщо в цьому є гостра
необхідність.
Є варіант простіший: встановити спеціальний насос для
каналізації. Це дозволить перенести обладнання на 50 метрів
від магістралі каналізації при мінімальному рівні підняття
підлоги і без технічного нахилу труби (труба 100 мм + фінішне
покриття від 20 мм, висота підняття стяжки – від 12 см).
Порада: обирайте якісний насос, який добре себе зарекомендував і не виробляє надлишкового шуму при функціону-

ванні. При перенесенні тільки ванни і раковини використовується труба каналізації меншого діаметру: 50 мм проти
100 мм, що дозволяє зробити стяжку менше за висотою.
Важливо: якщо стяжка підлоги має висоту понад 40 мм,
використовуйте керамзитові або аналогічні полегшені матеріали. Якщо ви заллєте в висоту 100 мм піскобетоном М300,
є ризик обвалення будівлі – плита перекриття може не витримати подібного навантаження.
Перенесення водяної рушникосушки
При перенесенні водяної рушникосушки потрібно грамотно розрахувати допустиму кількість колін і можливе віддалення від магістральної труби. Цю роботу потрібно доручити інженерові.
Перенесення водяної рушникосушки – технічно не завжди
та опція, яка реалізується, але нічого страшного в цьому
немає, оскільки зараз є електричні рушникосушки, монтаж
яких зручніший і не вимагає складних узгоджень.
Важливо: живлення електричної рушникосушки потрібно
забезпечити від окремого кабелю зі своїм автоматом, так
само вчинити і з розеткою для пральної машинки. Електричний варіант зручний тим, що допустимий його монтаж
на будь-якій стіні ванної кімнати, і тим, що за умови включення в мережу він буде працювати. У багатьох будинках,
побудованих до 80-х років, водяна рушникосушка з’єднана з
системою опалення і в літній сезон не функціонує.
Не варто зловживати будівельними нормативами, які розроблені для комфортного та безпечного проживання в багатоквартирному будинку. Це регламент взаємовідносин власників загальнобудинкового майна, заснований на взаємній
повазі і відповідальності, який дозволяє перетворення і переобладнання простору без погіршення якості життя кожного
мешканця.
https://roomble.com/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ

Більше дивись
та читай на ye.ua

у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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Âîäi¿ êàò."Å" çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó,
ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.:0-67-384-06-54, 0-97-769-47-45.

Êóõàði, îáîâ'ÿçêîâî ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-48-78.

Îôiöiàíòè, îáîâ'ÿçêîâî
ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-48-78.

Âîäié ç ä/ð çàïðîøóºòüñÿ íà Äåó
Ïiêàï ïî ìiñòó. Ãðàôiê: 7.00-15.00,
îäèí
äåíü
âèõiäíèé,
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ñêîðî÷åíèé, ç/ï - 7.000 ãðí.,+
ïðåìiÿ. Òåë.0-97-839-68-66.

Ïiäïðèºìñòâî çàïðîøóº
íà ðîáîòó âîäiÿ
çi ñòàæåì ðîáîòè íà
ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä,
ç/ï çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:61-99-98,
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Øâà÷êà òiëüêè ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó, âèñîêîîïëà÷îâàíó
ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
âóë.Êàì'ÿíåöüêàÒåðíîïiëüñüêà,
ð-í ÀÑ¹5.
Òåë.:0-96-133-56-93,
0-99-784-65-24.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ

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

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèðåêòîð
ìàãàçèíó ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.
Íà÷àëüíèê âèðîáíèöòâà-ïðîãðàìiñò
ìåáëåâèõ
íàïiâôàáðèêàòiâ
òîðãîâîãî ñêëàäó ÄÑÏ òà ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ. Òåë.068-821-44-11.

Ñëóæáà “Åêî òàêñi”
çàïðîøóº íà ðîáîòó
äèðåêòîðà ñëóæáè
ç ä/ð â ñëóæáàõ òàêñi òà
ç ä/ð íà êåðiâíié ïîñàäi.
Ðåçþìå âiäïðàâëÿòè íà
åëåêòðîííó àäðåñó:
personal.meta.ua@meta.ua
Òåë.0-67-548-80-50.
Íà÷àëüíèê ëàáîðàòîði¿
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.:0-68-113-13-55,
0-50-376-65-23

Êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-68-463-28-39.

IÍØÅ

Øèíîìîíòàæíèê ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï ñòàâêà +%.
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Ïðîäàì ïðèìiùåííÿ. Äåðàæíÿ,
öåíòð, 37 êâ.ì, áiëÿ çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó. Òåë.0-67-909-52-56.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ
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ÀÒÎ çíèæêà äî 10%. ßêiñíî.
Òåë.0-97-473-73-70.
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Øóêàþ ðîáîòó

Ôiíàíñè i îáëiê
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Òåë.0-50-376-75-37.
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ðîáî÷èé äåíü, ç äîñâiäîì ðîáîòè
(òîðãiâëÿ, ñêëàäñüêèé îáëiê, ÏÄÂ,
iìïîðò, 1Ñ-8.3). Òåë.0-67-311-11-59.

Êîíñóëüòàíò êðåäèòíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
äëÿ ñòóäåíòiâ.
Òåë.0-67-231-28-13.

Âòðà÷åíèé
âèêèäíèé
÷iïîâàíèé êëþ÷
íà Õþíäàé,
øêiðÿíèé áðåëîê,
ð-í
Ïiâäåííî-Çàõiäíèé.
Òåë.0-68-039-25-82,
0-50-065-20-08.

Áóõãàëòåðà äëÿ ïðèâàòíèõ ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ îñiá, çäà÷à çâiòíîñòi, äîñâiä ðîáîòè. Òåë.097-275-33-49.
Áóõãàëòåðà
äëÿ
ïðèâàòíèõ
ïiäïðèºìöiâ òà þðèäè÷íèõ ôiðì, çäà÷à
çâiòíîñòi. Òåë.0-97-829-42-77.
Áóõãàëòåðà
çà
ñóìiñíèöòâîì.
Òåë.0-68-969-76-60.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà þðèäè÷íèõ îñiá, îáëiê. Òåë.097-833-19-30.
Áóõãàëòåðà, çäà÷à çâiòíîñòi ÔÎÏ
òà
ôiðìè,
îáëiê,
êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-383-97-24.
Áóõãàëòåðà, ÔÎÏ, ïiäïðèºìöi
(îáëiê, çâiòíiñòü). Òåë.0-97-012-39-78.
Áóõãàëòåðà. Òåë.0-98-645-51-48.
Ñïiâðîáiòíèê
áàíêó,
çàðàç
ïåíñiîíåðêà,
øóêàþ
ïðèºìëèâó
ðîáîòó. Òðóäîëþáñòâî òà ïîðÿäíiñòü
ãàðàíòóþ. Òåë.:0-99-368-58-15.

Ïðàâî,
êîíñàëòèíã

Øóêàþ ðîáîòó
Þðèñêîíñóëüòà (öèâiëüíî-ïðàâîâi
âiäíîñèíè), ñïiâïðàöÿ çà òðóäîâèì òà
öèâiëüíèì
äîãîâîðàìè.
Òåë.067-698-94-13.

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

Ñàíiòàðêà
(ìîëîäøà ñåñòðà)
çàïðîøóºòüñÿ â
áàãàòîïðîôiëüíèé
ìåäè÷íèé çàêëàä.
Îôiöiéíî, ãàðíi óìîâè,
ãiäíà îïëàòà.
Îáîâ’ÿçêè: ïðèáèðàííÿ â
ìåäè÷íîìó öåíòði,
ïðèáèðàííÿ â
ñòîìàòêàáiíåòi,
ñòåðèëiçàöiÿ iíñòðóìåíòiâ,
âèíåñåííÿ ñìiòòÿ.
Ä/ð áàæàíèé, àëå
íåîáîâ’ÿçêîâèé.
Ãðàôiê ïîçìiííèé.
Òåë.0-97-953-77-64.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

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

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

Îôiñ-ïåðñîíàë

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

Çàïðîøóþòüñÿ
Ìåíåäæåð â iíòåðíåò-ìàãàçèí,
ä/ð, æiíî÷èé îäÿã, îáîâ’ÿçêè: ðîáîòà ç
ñàéòîì,
iíòåðíåò-ñòîðiíêàìè,
îïðàöþâàííÿ êëiºíòñüêî¿ áàçè, ïðèéîì
çàìîâëåíü, ç/ï âiä 7.000 ãðí. +%,
ãðàôiê: 9.00-18.00, âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.067-383-07-79.

Ïåðóêàð-óíiâåðñàë çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðîáîòó,
ïðîñï.Ìèðó.
Òåë.0-67-907-31-33.
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Ïðàöiâíèöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ. Âèìîãè:
îõàéíiñòü, åíåðãiéíiñòü,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-98-290-80-56.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ

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

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

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

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ
Áàðèñòà-êàñèð, ç
äîäàòêîâèìè îáîâ`ÿçêàìè
ïî êóõíi, ó ïðèâàòíå
êàôå, 8.00-17.00, Ñá, Íä
- âèõiäíi, Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-98-385-01-59.
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
êàôå, òåðìiíîâî. Òåë.0-68-202-40-02.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-97-225-42-59.
Êóõàð òà îôiöiàíò, ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøóþòüñÿ
â áàð, Äóáîâå,
âóë.Êîçàöüêà,42/1.
Òåë.0-67-382-22-20.
Êóõàð, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
ç áàæàííÿì ïðàöþâàòè
çàïðîøóºòüñÿ â ãîòåëü.
Òåë.0-97-790-81-62.
Êóõàð, ñóøèñò çàïðîøóþòüñÿ â ðåñòîðàí.
Òåë.0-68-413-15-20.

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â íîâèé
çàêëàä. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì:
0-96-521-33-39.
Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, æèòëî íàäàºòüñÿ.
Òåë.0-97-163-37-84.
Ïåêàð, êóõàð, ñóøèñò,
ïiöàéîëî çàïðîøóþòüñÿ â
íîâèé ìàãàçèí “Áóëêà”.
Òåë.0-67-382-78-13.

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

Â ìiíi-ïåêàðíþ ïîòðiáíi
ïðàöiâíèêè ç ä/ð â
õëiáîáóëî÷íîìó òà
êîíäèòåðñüêîìó
âèðîáíèöòâi.
Òåë.:0-67-998-05-29,
0-67-263-95-70.
Ïåêàð-êîíäèòåð, ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.,
ãðàôiê: 5 ðîáî÷èõ,
2 âèõiäíèõ.
Òåë.0-67-676-80-63.
Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.
Òåë.0-67-909-47-98.
Ïåêàði òà òiñòîðîáè
çäîáíèõ òà õëiáíèõ
âèðîáiâ òåðìiíîâî
çàïðîøóþòüñÿ â ïåêàðíþ.
Òåë.0-97-729-51-17.
Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà êîíäèòåðñüêå
ïiäïðèºìñòâî, áåç ä/ð,
íàâ÷àºìî, ãiäíà ç/ï.
Òåë.0-96-278-85-88.

Áàðìåíè, îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, æèòëî
íàäàºòüñÿ.
Òåë.0-97-163-37-84.

Ïðàöiâíèê íà æèëóâàííÿ
ì’ÿñà. Òåë.068-158-40-88.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ
â êàôå “Îðõiäåÿ”,
âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-67-275-07-89.

Ïîñóäîìèéíèöi àáî
ïîìi÷íèêà íà êóõíi.
Ðîçãëÿíó âñi ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-98-249-51-67.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ

Òîðãiâëÿ

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

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

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ç/÷
òà iìïîðòíî¿ ñ/ã òåõíiêè,
ä/ð â ïðîäàæàõ, 1Ñ,
âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-67-311-11-59.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ

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

Åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ, ç âîäiéñüêèì
ïîñâiä÷åííÿì (ôðóêòè,
îâî÷i), ç/ï âiä 10.000 ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü
â
ïðîäìàãàçèí,
Ãðå÷àíè. Òåë.0-67-287-32-47.

Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå.
Òåë.0-98-449-73-88.
Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí
ïî âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-68-205-99-53.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
ó
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí “Ïðîäóêòè”,
Îçåðíà. Òåë.0-97-275-91-50.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Òåë.0-98-290-80-56.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-381-79-36.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ðàêîâå.
Òåë.0-67-381-79-20.
Ïðîäàâåöü ó
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ì-í Ðàêîâå, ð-í
“Íàáåðåæíîãî êâàðòàëó”.
Òåë.0-67-383-87-78.
Ïðîäàâöi ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí.
Òåë.0-67-263-95-70.
Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ãðàôiê: 7/7,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï âiä
4.000 ãðí./òèæäåíü (âiäñîòîê âiä
ïðîäàæó), ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé íà
ïðîñïåêòi Ìèðó. Òåë.:0-96-600-00-21,
0-67-320-13-33.

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

Ïðîäàâöi ïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ÌÀÔè, ðèíêè)
Ïðîäàâåöü â êiîñê ôàñò-ôóäó, ð-í
çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-98-941-20-27.

Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êiîñê,
ç/ï âiä 400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.
Ïðîäàâåöü ÷àþ, êàâè,
“õîò-äîãiâ” çàïðîøóºòüñÿ
ó êiîñê, ç/ï 250 ãðí./äåíü +
% âiä ïðîäàæiâ.
Òåë.0-97-503-16-22.
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
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü íà ðå÷îâèé ðèíîê,
ãóðò. Òåë.0-68-648-69-81.

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

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

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

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

Âîäié-åêñïåäèòîð äëÿ
ðîçâåçåííÿ õëiáîáóëî÷íèõ
âèðîáiâ.
Òåë.0-97-876-70-15.
Âîäié-åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-231-59-64,
0-96-924-36-94.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ
Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî (TIR) çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó.
Òåë.0-96-217-67-20.

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

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, ñîöïàêåò òà
äîáîâi.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäi¿-äàëåêîáiéíèêè íà
ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ
íà ªâðîïó òà Àçiþ.
Òåë.067-383-08-38.
Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà “Íîâó
ïîøòó”, ìîæëèâî, ç âëàñíèì àâòî, äî
1,5
ò,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-682-92-00.

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ñàìîñêèä, ç/ï âiä
25.000 ãðí.
Òåë.0-67-851-03-88.
Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-094-44-43.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàò."Ñ", ðîáîòà
ïî Óêðà¿íi, ç/ï äîãîâiðíà,
ç îáîâ’ÿçêîâèì ä/ð
äàëåêîáiéíèêà.
Òåë.:0-98-151-77-88,
0-98-151-77-98,
ç 09.00 äî 17.00.
Âîäié íà ÊàìÀÇñàìîñêèä çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ç/ï 12.000
ãðí. Òåë.:0-67-250-33-61,
067-250-33-62, 67-03-43.
Âîäié-âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-96-996-25-95.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi òà
çà êîðäîíîì, êàò.:"Ñ" òà “Å”, ç ä/ð
ïîíàä
3
ðîêè,
ïàñïîðò,
÷iï.
Òåë.0-67-381-73-81.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi,
êàò."Ñ", îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç
ä/ð ïîíàä 3 ðîêè. Òåë.0-67-381-73-81.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê,
çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
ä/ð, òåíòîâàíèé
íàïiâïðè÷iï, ÐÅÔ, íà
Àçiþ, ªâðîïó.
Òåë.067-384-19-40.
Âîäié-åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó íà ðèáíå ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-984-10-14.
Âîäié, êàò.:"C", “E”, çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó íà “Íîâó ïîøòó” íà àâòî 20
ò. Òåë.0-97-793-22-38.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êðàíiâíèê íà êîçëîâèé êðàí
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-360-59-76.

Òðàêòîðèñò-ìàøèíiñò
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.:0-68-113-13-55,
0-50-376-65-23

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäié, êàòåãîðié “B”, “C”, øóêàº
ðîáîòó. Òåë.0-97-754-80-25.
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ,
êàò.:"Â",
“Ñ”,
“Ñ1",
âiäïîâiäàëüíèé, îõàéíèé, áåç ø/ç,
ñòàæ
20
ðîêiâ,
º
àâòî.
Òåë.0-96-260-02-55.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîåëåêòðèê, ìåõàíiêè, ñëþñàð,
çàïðîøóþòüñÿ â àâòîáóñíèé ïàðê íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó.
Òåë.:067-380-96-76, 050-376-49-90.
Àâòîñëþñàði,
àâòîåëåêòðèêè,
ìàéñòåð íà ñòåíä ðîçâàë-ñõîäæåííÿ
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-96-330-68-78, 0-67-927-10-05.
Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèêè
ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
âóë.Êè¿âñüêà,4
(àâòîêîëîíà).
Òåë.0-67-979-56-15.
Ìàéñòåð ç ïîëiðóâàííÿ àâòî, ç
äîñâiäîì ðîáîòè, äîñòîéíà ç/ï.
Òåë.0-98-376-77-00.

Ìàëÿð-ðèõòóâàëüíèê, ç
äîñâiäîì ðîáîòè,
äîñòîéíà ç/ï.
Òåë.0-98-376-77-00.

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

Òåõíîëîã êâàëiôiêîâàíèé
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
ñïîðòèâíi êîñòþìè, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.
Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî,
ãàðíi óìîâè ïðàöi, ä/ð
îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï âèñîêà,
âèïëàòà 2 ðàçè íà ìiñÿöü,
Öåíòð. Òåë.:067-384-62-07,
0-97-084-80-97.

ÏðÀÒ “Ïîäiëëÿ-Ïëþñ” çàïðîøóº
íà
ðîáîòó
ìåõàíiêà
ÊÏÏ.
Òåë.:67-25-07, 0-67-913-64-75.
Ðèõòóâàëüíèê, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
äîñòîéíà ç/ï. Òåë.0-98-376-77-00.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìèéíèê
âiäïîâiäàëüíèé,
êîìóíiêàáåëüíèé, ç
áàæàííÿì ïðàöþâàòè,
çàïðîøóºòüñÿ íà
àâòîìèéêó ïðåìióì êëàñó,
º ìîæëèâiñòü íàâ÷àííÿ.
Òåë.0-98-376-77-00.
Àâòîìèéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà
àâòîìèéêó, âèãiäíi óìîâè.
Òåë.0-67-352-87-37.
Àâòîìèéíèêè, ç äîñâiäîì,
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-97-781-88-88.
Òåë.0-97-781-88-88.
Ìèéíèêà çàïðîøóºìî íà
ðîáîòó â àâòîcàëîí
(Ëüâiâñüêå øîñå), ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àâòîìàëÿðà-ãîòóâàëüíèêà.
Òåë.0-68-813-51-04.

Áóäiâíèöòâî

Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Çâàðþâàëüíèêà (òiã, ìàã, ìiã).
Ìàþ
äîñâiä
ðîáîòè.
Òåë.0-97-754-80-25.
Êðàíiâíèêà àáî ñòðîïàëüíèêà.
Òåë.:0-96-877-71-42, 0-63-125-17-60.
Ïëèòî÷íèêà
øóêàþ
ðîáîòó.
Òåë.0-98-393-63-18.
×îëîâiê
øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-67-877-83-15.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ãàçîðiçàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ìàéäàí÷èê
ìåòàëîáðóõòó.
Òåë.0-97-256-90-56.

Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïîñòiéíó ðîáîòó íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-97-569-02-51.
Çàâiäóâà÷ ñêëàäîì ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.
Ìàëÿð ïîðîøêîâîãî ôàðáóâàííÿ ç
äîñâiäîì ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî. Òåë.0-96-207-48-53.

Çâàðþâàëüíèêèçáèðàëüíèêè, äåêîðàòèâíi
ìåòàëåâi âèðîáè, ìåòàëåâi
ìåáëi, ðîáîòà ïåðåâàæíî
â öåõó, ïîñòiéíà çàéíÿòiñòü, ç/ï âiä
12.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
Iíæåíåð ç õîëîäèëüíîãî
îáëàäíàííÿ, ç
ïîñâiä÷åííÿì âîäiÿ.
Òåë.0-67-383-74-07.
Iíæåíåð-ìåõàíiê ç
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ, ç ïîñâiä÷åííÿì
âîäiÿ. Òåë.067-383-74-07.
Îïåðàòîð ðóëîííî¿
ôëåêñîäðóêóâàëüíî¿
ìàøèíè.
Òåë.0-67-290-48-49,
Âîëîäèìèð.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.
Ðåìîíòíèê
ïîëiãðàôi÷íîãî
îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ïiäïðèºìñòâî. Òåë.0-67-382-15-27.
Ñëþñàðiâ
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò çàïðîøóºìî íà ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.

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

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñíèõ
ìåáëiâ
çà
ñóìiñíèöòâîì
ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ìåáëåâîãî
òîðãîâîãî öåíòðó. Òåë.0-68-821-44-11.
Çáèðàëüíèê ìåáëiâ (íà÷àëüíèê
áðèãàäè
ç
âèãîòîâëåííÿ
iíäèâiäóàëüíèõ êîðïóñíèõ ìåáëiâ),
âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.068-821-44-11.
Ñòîëÿð
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
çàðïëàòà âèñîêà (âiä âèðîáiòêó).
Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-98-942-20-14.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàêðiéíèê â øâåéíèé
öåõ, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà îïëàòà,
ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.
Êðàâåöü-çàêðiéíèê ç
ðåìîíòó îäÿãó
çàïðîøóºòüñÿ â àòåëüº
iíäèâiäóàëüíîãî ïîøèòòÿ,
Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
íîâèé öåõ (òåïëi, ñâiòëi
ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i ç/ï
âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
Øâà÷êà ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, âèðiá âiäøèâàºòüñÿ
âiä ïî÷àòêó äî êiíöÿ, ç/ï
ùîòèæíÿ, Öåíòð.
Òåë.:067-384-62-07,
0-97-084-80-97.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðå÷îâèé ðèíîê, ãðàôiê:
8:00-15:00, Ïí, ×ò âèõiäíi.
Òåë.0-67-114-18-54.
Øâà÷êà
êâàëiôiêîâàíà
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, Ðàêîâå.
Òåë.0-67-307-99-81.

Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà, â
öåõ ïîøèòòÿ æiíî÷îãî
îäÿãó, ð-í iíôåêöiéíî¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-289-48-23.
Øâà÷êà íà æiíî÷èé ïiäëiòêîâèé
ëåãêèé îäÿã, ð-í Çàãîòçåðíî, ç-ä
“Àäâiñ”.
Òåë.:0-63-615-53-60,
0-98-869-21-07.

Øâà÷êà-êðàâåöü,
êâàëiôiêîâàíà, ç îñâiòîþ,
çàïðîøóºòüñÿ â àòåëüº
iíäèâiäóàëüíîãî ïîøèòòÿ
îäÿãó. Öåíòð.
Òåë.0-67-383-60-01.
Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ,
ìîæëèâî, ïåíñiéíîãî âiêó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íàÿâíiñòü ïðÿìîñòðî÷êè.
Äîñâiä ðîáîòè. Ãàðíi
ðîçöiíêè. Ðîáîòà âåñü
ðiê. Òåë.0-67-384-22-38.
Øâà÷êè
(ìîæëèâå
íàâ÷àííÿ),
äâîãîëêà, çàêðiïêè, ïðÿìîñòðî÷êà,
ðó÷íi
ðîáîòè,
ð-í
Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-062-04-41.
Øâà÷êè äëÿ ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî
îäÿãó, Äóáîâå. Òåë.0-68-517-88-08.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
öåõ, ïîøèòòÿ âåðõíüîãî
äèòÿ÷îãî îäÿãó òà
òðèêîòàæíèõ âèðîáiâ, ð-í
àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-67-154-92-04.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ, ðàéîí
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-710-55-38.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ïîøèòòÿ âåðõíüîãî îäÿãó,
ãiäíà ç/ï òà óìîâè ïðàöi.
Òåë.0-68-589-39-00.
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Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
íà òðèêîòàæ. Òåë.0-67-290-48-04.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü,
ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
àâòîâîêçàë
¹1.
Òåë.0-97-514-90-99.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ ó
øâåéíèé öåõ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ãîëîâíèõ
óáîðiâ (êåïêè,
áåéñáîëêè), áàæàíî ç
äîñâiäîì.
Òåë.068-203-12-24.

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

Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ð-í ç-äó
“Àäâiñ”.
Òåë.0-67-294-52-20.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî,
äèòÿ÷îãî îäÿãó, ð-í
ìàñëîçàâîäó.
Òåë.0-98-231-30-65.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ ó øâåéíèé
öåõ, äëÿ ïîøèòòÿ
âåðõíüîãî îäÿãó,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-67-740-74-92.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi, ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ðîáîòà
ïîñòiéíà, âèñîêà ç/ï,
ìêðí Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-383-26-27.
Øâà÷êè òåðìiíîâî çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó,
“Þíiñòü”.
Òåë.0-97-491-59-51.
Øâà÷êè òåðìiíîâî çàïðîøóþòüñÿ,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ, ãàðíi óìîâè,
â÷àñíà
ç/ï,
ìàøèíêà-àâòîìàò,
Âèñòàâêà. Òåë.0-67-582-44-31.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
ñïåöîäÿãó, ïîñòiéíà
çàâàíòàæåíiñòü, õîðîøi
óìîâè, ñâîº÷àñíà îïëàòà,
ð-í “Þíiñòü”.
Òåë.0-67-750-16-22.
Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
÷îëîâi÷îãî îäÿãó,
îáëàäíàííÿ ç ïðîãðàìíèì
çàáåçïå÷åííÿì,
çàâàíòàæåííÿ öiëèé ðiê,
ñîöçàáåçïå÷åííÿ, âèñîêà
ç/ï. Òåë.:0-96-571-79-26,
0-97-495-31-37,
78-40-01.

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

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

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðàñóâàëüíèöi,
âèâåðòàëüíèöi òà
iíøi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïðàñóâàëüíèöÿ
òiëüêè ç ä/ð
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó â/î ðîáîòó,
æiíî÷èé îäÿã: áðþêè,
ñîðî÷êè, æàêåòè,
âóë.Êàì’ÿíåöüêà-Òåðíîïi
ëüñüêà, ð-í ÀÑ¹5.
Òåë.:0-96-133-56-93,
0-99-784-65-24.
Ïðàñóâàëüíèöÿ,
âiäïîâiäàëüíà,
Òåë.0-97-664-37-03.

ç

äîñâiäîì,
Öåíòð.

Âîäié-îõîðîííèê,
ìîæëèâî,
ïåíñiîíåð,
âiéñüêîâèé
ïåíñiîíåð.
Òåë.:70-43-24, 0-67-384-26-93.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé ñëiä÷èé içîëÿòîð.
Ãðàôiê: äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï âiä 9.000
ãðí. Òåë.:65-12-23, 0-96-788-59-90.
Iíñïåêòîðè
ìîëîäøi
çàïðîøóþòüñÿ íà ñëóæáó â ÄÊÂÑ
Óêðà¿íè,
äîñòàâêà
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-311-24-27.
Îõîðîííèê, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó,
îáëàñíî¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-67-262-62-56.
Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä,
ìîæëèâå
îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà íà
ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 530
ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-262-59-99,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00 äî
18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Ñòîðîæà,
îõîðîííèêà
àáî
÷åðãîâîãî,
ìîæëèâî,
âàõòåðà.
Àêòèâíèé ïîðÿäíèé ïåíñiîíåð øóêàº
ðîáîòó, áåç ø/ç, ìàþ äîñâiä ðîáîòè.
Òiëüêè
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-927-87-31.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

!!!
Äîìîãîñïîäàðêè,
ïðèáèðàëüíèöi, äîãëÿäàëüíèöi øóêàþ
ðîáîòó. Äîñâiä ðîáîòè â Óêðà¿íi òà çà
êîðäîíîì.
Òåë.:0-93-253-87-84
(âàéáåð), 0-97-080-98-23.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäüìè
ïîõèëîãî âiêó òà õâîðèìè ëþäüìè,
äîñâiä
ðîáîòè
13
ð.
Òåë.0-68-703-55-23.
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Ïðèáèðàëüíèê
òåðèòîði¿
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó, áåç
ø/ç. Ñòàâêà +ïðåìiÿ +ñîöïàêåò.
Òåë.:0-67-730-35-30, 0-68-031-54-13.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íà íåïîâíèé ðîáî÷èé
äåíü, ãíó÷êèé ãðàôiê,
îáîâ’ÿçêîâà óìîâà ïðîæèâàííÿ íà
ïðîñïåêòi Ìèðó,
âóë.Çàði÷àíñüêà.
Òåë.0-97-260-54-41.

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

Äîãëÿäàëüíèöi,
íÿíi
øóêàþ
ðîáîòó,
ç
äîñâiäîì.
Òåë.0-97-289-58-66.
Äîãëÿäàëüíèöi. Äîãëÿä çà õâîðèì
àáî
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó.
Òåë.0-97-221-78-42.
Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó
(äîãëÿä
ó
ìåíå
âäîìà).
Òåë.0-93-054-25-45.
Äîìîãîñïîäàðêè, ïîìi÷íèöi ïî
ãîñïîäàðñòâó äëÿ ëþäèíè äî 65 ð.
(íåïîâíèé
ðîáî÷èé
äåíü).
Òåë.0-95-029-75-07.
Íÿíi
øóêàþ
ðîáîòó.
Òåë.0-96-430-17-06.

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè
ñèäiëêè, äîñâiä ðîáîòè
16 ðîêiâ, º ðåêîìåíäàöi¿.
Ìåíi 57 ðîêiâ.
Òåë.:0-68-220-84-89,
0-93-47-65-745.
Ðîáiòíèöi
õàòíüî¿
ðîáiòíèöi,
ñìà÷íî ãîòóþ àáî íÿíi äëÿ äèòèíè, âiä
2,5 ðîêiâ, º äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿.
Òåë.0-68-173-67-80.
Ñèäiëêè, ìàþ äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-68-820-18-53.

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

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê, äîñâiä ðîáîòè,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò, ç/ï çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-356-38-98.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.

Ñàíòåõíiê, äîñâiä ðîáîòè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ïîâíèé ñîöïàêåò, ç/ï
çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-926-99-06.

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

Ïðèáèðàëüíèêè
(÷îëîâiêè òà æiíêè),
òîðãîâi öåíòðè â ì.Êè¿â,
ìîáiëüíà áðèãàäà òà iíøå,
ðîáîòà ïîçìiííà,
äîïîìîãà ç æèòëîì òà
îïëàòà ïðî¿çäó äî ì.Êè¿â,
ç/ï - 8.000-12.000 ãðí.
Òåë.:0-67-526-84-35,
066-061-25-20.
Êîìiðíèê, ïàêóâàëüíèöÿ,
çìiííèé ìàéñòåð,
âàíòàæíèê çàïðîøóþòüñÿ
â ÏðÀÒ “Õìåëüíèöüêà
ìàêàðîííà ôàáðèêà”.
Òåë.71-10-02.

çàïðîøóºòüñÿ
“Äóáîâî”.

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

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ
Ïðàöiâíèêè ñêëàäó
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-408-58-67.
Ðiçíîðîáî÷èé çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó. Òåë.:
094-981-66-70, 77-76-70.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèöi øóêàþ ðîáîòó íà
íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, iíâàëiä 3-¿
ãðóïè. Òåë.0-68-173-67-80.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ
Äîäàòêîâèé çàðîáiòîê
äëÿ â÷èòåëiâ.
Òåë.0-67-231-28-13.
Ìåðåæà
iíòåðíåò-ìàãàçèíiâ
óíiêàëüíèõ
åêîòîâàðiâ
íàáèðàº
êîìàíäó àêòèâíèõ ëþäåé â Óêðà¿íi,
äîõiä
âiä
14.000
ãðí.
Òåë.0-97-976-25-50.
Ïîìi÷íèê
çàâiäóâà÷à
ñêëàäó
ìîðîæåíî¿ ðèáè. Òåë.0-67-984-10-14.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.
Ïðàöiâíèêè (÷îëîâiêè òà æiíêè)
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ ñîðòóâàííÿ ïëiâêè
òà
ïðåñóâàííÿ
ìàêóëàòóðè.
Òåë.0-96-150-87-81.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äâà ôiçè÷íî çäîðîâi
÷îëîâiêè, 42 ð. òà 43 ð.
øóêàþòü áóäü-ÿêó
ôiçè÷íó ðîáîòó.
Òåë.:0-97-259-13-52,
0-67-304-35-42.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó (äîãëÿä ó ìåíå âäîìà).
Òåë.0-93-054-25-45.
Æiíêà, 40 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Iíòèì
íå
ïðîïîíóâàòè.
Òåë.0-98-979-45-17.
Õëîïåöü, 35 ðîêiâ øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-97-819-33-37.
×îëîâiê øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-93-355-62-48.
Øóêàþ ðîáîòó â Õìåëüíèöüêîìó.
Ìåíi 18 ð., ìàþ äîñâiä áàðèñòè.
Áóäü-ÿêi
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-95-490-29-05.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà, ðîáîòà çà
ñóìiñíèöòâîì
Çàïðîøóþòüñÿ
Ïðàöiâíèöi çàïðîøóþòüñÿ
íà ëiïëåííÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ. Âèìîãè:
åíåðãiéíiñòü òà îõàéíiñòü,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-98-290-80-56.

Çà êîðäîí
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðîáîòà â Ïîëüùi, ì.Ãëiâöè, îôiöiéíà
òà ãiäíà ðîáîòà íà áóäiâíèöòâi,
áåçêîøòîâíi âàêàíñi¿, íàäàºìî æèòëî.
Ëiö. ¹981 âiä 10.07.2018 ð., ÌÑÏÓ.
Òåë.:093-016-54-13
“Viber”,
067-174-44-29.
Ðîáîòà â ÑØÀ ïî ðîáî÷ié âiçi Í2Â,
çàïðîøóþòüñÿ ïîêî¿âêè, ïîìi÷íèêè
ïîêî¿âîê, îôiöiàíòè, ïðàöiâíèêè íà
ðåñåïøí,
ñêëàäàëüíèêè
ïîñóäó,
ïîñóäîìèéíèöi, íÿíi, áóäiâåëüíèêè. Â
Içðà¿ëü çàïðîøóþòüñÿ äîãëÿäàëüíèöi,
ìåäñåñòðè, ôåëüäøåðè Â1. Ëiö.ÀÂ
¹585042 âiä 09.11.2011ð. ÌÑÏÓ.
Òåë.0-67-232-69-04.
Ðîáîòà â ÑØÀ ïî ðîáî÷ié âiçi Í2Â,
çàïðîøóþòüñÿ ïîêî¿âêè, ïîìi÷íèêè
ïîêî¿âîê, îôiöiàíòè, ïðàöiâíèêè íà
ðåñåïøí,
ñêëàäàëüíèêè
ïîñóäó,
ïîñóäîìèéíèöi, íÿíi. Â Içðà¿ëü
çàïðîøóþòüñÿ
äîãëÿäàëüíèöi.
Ìåäè÷íèé ïåðñîíàë çàïðîøóºòüñÿ äî
Ëiâi¿.
Ëiö.ÀÂ
¹585042
âiä
09.11.2011ð.
ÌÑÏÓ.
Òåë.0-67-232-69-04.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ
Àíãëiéñüêà ìîâà: ïðîñòî,
ùîá ðîçóìiòè, ãîâîðèòè,
ïèñàòè, äî ÇÍÎ òà
iíøîãî.
Òåë.0-68-285-77-81.
Àíãëiéñüêà ìîâà. Ðåïåòèòîðñòâî
äëÿ ó÷íiâ ç 3-ãî ïî 11 êëàñ. Äîìàøíº
çàâäàííÿ.
Äîäàòêîâi
óðîêè.
Òåë.0-67-389-35-21.
Äîïîìîãà ó íàâ÷àííi 1-8 êëàñiâ,
ãîòóþ äî øêîëè òà àíãëiéñüêà ìîâà.
Òåë.0-97-417-86-67.
Äîïîìîãà ó íàâ÷àííi ç 1-îãî ïî
4-èé êëàñ. Ãîòóþ äî øêîëè.
Òåë.0-67-914-08-62.
Íiìåöüêà ìîâà äëÿ ëþäåé ðiçíîãî
âiêó. Iíäèâiäóàëüíi çàíÿòòÿ (ìîæëèâî,
îíëàéí). Ëåãêî, äîñòóïíî, öiêàâî.
Òåë.0-97-570-52-26.
Íiìåöüêà
ìîâà.
Òåë.0-96-272-08-30.
Ïîëüñüêà
ìîâà: iíäèâiäóàëüíi
óðîêè.
Òåë.:0-96-915-10-36,
0-68-280-05-26.

Íàâ÷àííÿ çà
êîðäîíîì

ÄÍÇ “Õìåëüíèöüêèé öåíòð ÏÒÎ
ñôåðè ïîñëóã ïðîâîäèòü êóðñîâå
íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ç ïåðâèííî¿
ïiäãîòîâêè,
ïåðåïiäãîòîâêè
òà
ïiäâèùåííÿ
êâàëiôiêàöi¿
çà
ïðîôåñiÿìè: ”Êóõàð", “Îôiöiàíò”,
“Áàðìåí”, “Çàêðiéíèê”, “Øâà÷êà”.
Íàäàºìî ïîñëóãè ç êåéòåðèíãîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ:
îðãàíiçàöiÿ
áàíêåòiâ,
ïðèéîìiâ,
ôóðøåòiâ, ïðåçåíòàöié, ñiìåéíèõ ñâÿò
ðiçíèõ òèïiâ, ðèòóàëüíèõ îáðÿäiâ íà
òåðèòîði¿ çàìîâíèêà, ïðèãîòóâàííÿ
ñâÿòêîâèõ ñòðàâ íà çàìîâëåííÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ
ðiçíèõ
çàõîäiâ
îôiöiàíòàìè.
Àäðåñà:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Ï.Ìèðíîãî,5.
Òåë.:0-97-445-13-67, 0-97-128- 55-87,
65-05-43, åë.àäðåñà: hcptosp@ukr.net

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Àíòèêâàðiàò

Ïîçíàéîìëþñÿ ç äiâ÷èíîþ íå
ñòàðøå 40 ðîêiâ, áåç äiòåé, äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-63-129-90-08.

Âîíà

Ñèìïàòè÷íà
ïîçíàéîìèòüñÿ
ç
Òåë.0-96-703-14-95.

äiâ÷èíà
÷îëîâiêîì.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

190/100, ÿêùî òè ñèìïàòè÷íà,
ñòðóíêà, êóëüòóðíà, äî 43 ð. i ìðiºø
ïðî ñiì’þ, äçâîíè. Òåë.0-98-592-23-36.
Ìîëîäèé ÷îëîâiê ïîçíàéîìèòüñÿ ç
æiíêîþ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-93-355-62-48.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ 35-45 ð.,
ãàðíîþ, äëÿ ñiìåéíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-98-231-41-96.
Õëîïåöü,
37/175/74,
ïîçíàéîìëþñÿ äëÿ ñ/ñ ç ïîðÿäíîþ,
áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê äiâ÷èíîþ àáî
æiíêîþ. Òåë.0-68-017-82-20.
Õìåëüíè÷àíèí, 48/180, âèãëÿäàþ
íàáàãàòî ìîëîäøèì, ïîðÿäíèé, áåç
ø/ç, ïîçíàéîìëþñü çi ñòðóíêîþ,
ïîðÿäíîþ, áåç ø/ç æiíêîþ 30-40 ð.,
áåç äiòåé äëÿ ñòâîðåííÿ ñiì’i.
Òåë.0-97-204-18-43.

Øëþáíi âiä æiíîê

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

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

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà

Êóïëþ

Ïðîäàì

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

Õëiáîïi÷êà “Êåíâóä”, íîâà, 2.100
ãðí.
Òåë.:0-97-342-08-67,
0-67-384-23-62.

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

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.
ÒÓÐÈÇÌ

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî
Ïðîäàì
Ðóøíèöÿ ìèñëèâñüêà ÌÖ-2112,
ãàðíèé ñòàí, +ïàòðîíòàæ, ÷îõîë, 8.900
ãðí., òîðã. Äîçâië ¹39 âiä 19.07.2005
ð., âèäàíèé Õìåëüíèöüêèì ÓÌÂÑ
Óêðà¿íè. Òåë.0-67-943-74-13.

Òîâàðè äëÿ
òóðèçìó òà
âiäïî÷èíêó
Ïðîäàì

Ñêîâîðîäà ç íåðæàâiþ÷î¿ ñòàëi,
âàãà
17
êã,
1.300
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

Ìåíi 38 ðîêiâ, ïîçíàéîìëþñÿ ç
äiâ÷èíîþ àáî æiíêîþ äëÿ çóñòði÷åé.
Òåë.0-67-943-17-97.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Àðäî”, iòàëiéñüêî¿ çáiðêè, á/â, â
ãàðíîìó ðîáî÷îìó ñòàíi, íà 5 êã, 2.800
ãðí.,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.0-99-303-39-90.
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.700 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Ìðiÿ”,
800
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

Ìàøèíêà
øâåéíà “Áðàéçåð”,
1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

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

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Âiäðåìîíòóºìî Âàøó ïðàëüíó
ìàøèíó çà àäåêâàòíó öiíó, çàìiíà
ïiäøèïíèêiâ âiä 800 ãðí. Ìîæëèâèé
âèêóï Âàøî¿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè.
Òåë.:0-97-266-88-90, 0-97-976-35-18.
Ðåìîíò
ïðàëüíèõ
ìàøèí,
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïëèò òà iíøîãî,
ç
âè¿çäîì
äî
êëiºíòà.
Òåë.:0-97-872-18-30, 0-68-308-83-47.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè
Ïðîäàì
“Ñàìñóíã”, ãàðíèé ñòàí, 600 ãðí.
Òåë.0-96-522-78-78.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì, 450
ãðí., Òîìñîí, äiàãîíàëü 37 ñì, 350 ãðí,
âiäìiííèé ñòàí. Òåë.0-67-300-50-02.
“Ñîíi”, äiàãîíàëü 32 ñì, 1.900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ñóïóòíèêîâi
ñèñòåìè
Ïðîäàì

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

Âiäåî-,
ôîòîòîâàðè,
êiíîòåõíiêà
Ïðîäàì

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

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi
Êóïëþ

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

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

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

ó

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè,
ÓÔÎ, ðàäiàòîðè
Ïðîäàì
Ãàçîâèé êîíâåêòîð ÀÎÃ-2, 2 øò.,
1.000 ãðí./øò. Òåë.0-96-623-04-50.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ

Òîâàðè äëÿ
ïðèáèðàííÿ, õiìiÿ
Ïðîäàì
Ìèëî òóàëåòíå, ÿêiñíå, ãàðíî ïåðå
òà ìèº, 3 ãðí./øò. Òåë.0-99-321-64-58.

Òîâàðè äëÿ
âàííî¿, ñàíâóçëà
Ïðîäàì

Ðóøíèêîñóøàðêè, 2 øò., âèñîòà
1,70
ì,
1.000
ãðí./øò.
Òåë.0-67-910-05-20.

Iíøi òîâàðè
Ïðîäàì

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

ÌÅÁËI
Êóõíi

Ïðîäàì
Êóõíÿ, âèð-âî Içÿñëàâ, á/â, 1.500
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ñòiíêà êóõîííà, á/â, ç âèòÿæêîþ
òà ãàçîâîþ ïëèòîþ, ìîæëèâî, îêðåìî,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-581-05-26.

Ñòiíêè

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

Ñòîëè, ñòîëèêè
Ïðîäàì

Êîì’þòåðíèé, êóòîâèé, 125õ105,
á/â, ãàðíèé ñòàí, 600 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-784-50-05.

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

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Êðiñëà, 2 øò., á/â, ãàðíèé ñòàí,
450 ãðí./øò. Òåë.0-67-945-26-74.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

Øàôè-êóïå,
êóõíi,
âiòàëüíi,
íåñòàíäàðòíå âèãîòîâëåííÿ. Äðiáíèé
ðåìîíò ìåáëiâ. Òåë.0-67-945-26-74.

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Ìàòðàöè òà iíøå
Ïðîäàì
Ìàòðàöè, 2 øò., 1,75õ0,8, 1.000
ãðí./2 øò. Òåë.0-67-435-79-71.

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

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

Äåêîð. Õåíä-ìåéä
Ïðîäàì

Äçåðêàëà, á/â, 6 øò., 1,60õ1,30,
500 ãðí./øò. Òåë.0-67-381-25-52.
Êàðòèíè (ôàðáà îëiÿ), íàòþðìîðò,
2 øò., 150õ100 ñì, 1.500 ãðí./øò.
Ôîòî
íàäñèëàþ
íà
âàéáåð.
Òåë.:0-97-849-09-73, 0-96-618-77-38.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ æiíîê
Ïðîäàì

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

Ãîëîâíi óáîðè
Ïðîäàì

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

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

Ñïàëüíi, ëiæêà
Ïðîäàì

Ëiæêî,
2-ñïàëüíå,
1,95õ1,5,
õîðîøèé ñòàí, ç ìàòðàöîì, 3.500 ãðí.,
êðiñëî-ëiæêî,
350
ãðí.
Òåë.0-97-788-93-09.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Êîìîä, íîâèé, ñâiòëî-ñiðèé, ôîòî
ìîæåìî íàäiñëàòè íà âàéáåð, 2.450
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.
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.

Âèãîòîâëåííÿ ìåáëiâ ïiä
çàìîâëåííÿ, øàôè-êóïå,
òîùî, íå ñòàíäàðò.
Òåë.0-67-945-26-74.
Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàò.
Òåë.0-98-398-93-60.

Áiæóòåðiÿ,
àêñåñóàðè
Ïðîäàì

Ãîäèííèê “Çàðÿ”, ðîáî÷èé, 50.000
ãðí. Òåë.0-68-050-61-98.
Ãîäèííèê “×àéêà”, ðàäÿíñüêèé,
ïîçîëî÷åííèé, ðîáî÷èé, 70.000 ãðí.
Òåë.0-68-050-61-98.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Êîçà, 2 ãîëîâè, äiéíi, 2 ìîëîäi
êiçî÷êè. Òåë.0-96-515-91-51.
Êîðîâà,
òiëüíà
4
ìiñ.
Êðàñèëiâñüêèé
ð-í.
Òåë.0-98-551-09-47.
Ïîðîñÿòà, 1 ìiñÿöü, çäîðîâi,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-98-928-93-34.
Ïîðîñÿòà, 10-15 êã. Ìîæëèâî, ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-96-600-28-58.
Ïîðîñÿòà, öiíà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíîìàòêà, ïîðîñÿòà, ïiäñâèíêè,
öàï. Òåë.0-98-867-07-66.
ßëiâêà, òiëüíà. Òåë.0-98-427-76-91.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiâ÷àðêè íiìåöüêi, ç ðîäîâîäîì,
1,5 ìiñ., ç äîêóìåíòàìè, â äîáði ðóêè.
Òåë.:0-96-792-35-11, 0-63-280-09-77.
Âiääàì â äîáði ðóêè öóöåíÿò
âiâ÷àðêè, 1,5 ìiñ., õëîï÷èêè òà
äiâ÷àòêà.
Òåë.:0-63-516-82-17,
0-98-854-18-06.
Êiøêó â äîáði ðóêè. Ãàðíà,
ëàñêàâà,
íåâèáàãëèâà
â
¿æi.
Òåë.0-99-321-64-58.
Êîøåíÿòà,
òóðåöüêà
àíãîðà,
ïîçèòèâíi,
âèõîâàíi,
ðóäi
òà
òðèêîëiðíi. Òåë.0-96-910-71-71.

Êîðìè

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

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Ãíié, ïåðåãíié. Òåë.0-97-960-52-00.

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

ÊàìÀÇîì.

Iíøi
ïîñëóãè

Ïðîäàì

Áðèãàäà ïðîâîäèòü
îáðiçêó äåðåâ,
äåêîðàòèâíó ñòðèæêó
äåðåâ òà êóùiâ, äîãëÿä çà
ñàäîì, âíåñåííÿ äîáðèâ.
Òåë.0-96-654-43-16.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ãðèçóíè
Ïðîäàì

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

Ñâåðäëîâèíè ïî îáëàñòi.
Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè,
ÿãîäè
Êóïëþ
Êàðòîïëþ
âåëèêó.
Òåë.0-67-277-80-85.
Êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê, öèáóëþ.
Êóïëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93,
0-96-518-07-94.

Çåðíîâi

Ïðîäàì

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

Ðîàí Ìàðiòà, òðàíñôîðìåð, äëÿ
äiâ÷èíêè, âèð-âî Ïîëüùà, 2.000 ãðí.
Òåë.0-97-576-86-70.
Ñàéáåêñ Áàëiîñ S, ÷åðâîíèé, 2â1, ó
âèêîðèñòàííi 1 ðiê, ïiñëÿ îäíiº¿
äèòèíè, â êîìïëåêòi ìîñêiòíà ñiòêà,
äîùîâèê, çèìîâi ìóôòè, ãàðíèé ñòàí,
ñàìîâèâiç,
5.000
ãðí.
Òåë.0-96-657-84-81.
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Ïðîäàì

Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî
“ïiä
êëþ÷”.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Âiçî÷êè

²ÍÒÅÐ’ªÐ, ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

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.

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

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

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Àïàðàò
åëåêòðîòåðàïåâòè÷íèé
“Ceragem Master CGM-M3500" +
ìàòðàö ”Ceragem", ãàðíèé ñòàí, 15.000
ãðí. Òåë.0-97-579-70-44.
Äîøêà ªâìiíîâà, íîâà, îðèãiíàë,
Ðàêîâå, ì.Õìåëüíèöüêèé, 2.100 ãðí.
Òåë.0-98-039-05-54.
Ëiæêî ìàñàæíå “Ceragem Master”,
â ãàðíîìó ñòàíi, 10.000 ãðí.
Òåë.0-96-250-70-61.
Ðåôðàêòîìåòð,
3.000
ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

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

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

Äåðåâèíà
Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-533-59-06.
Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêè äëÿ
ïiäëîãè, ñòîëÿðíi äîøêè, îáðiçíèé ëiñ.
Òåë.0-98-942-20-14.
Äåðåâî
ÿñåí
(çðiçàííÿ
òà
âèâåçåííÿ ïîêóïöåì), 1 ìàøèíà, 3.000
ãðí. Òåë.0-68-013-93-84.
Äîøêà ÿñåíîâà, t=50 ìì, äîâæèíà
2
ì.ïîã.,
5.000
ãðí./êóá.ì.
Òåë.0-50-376-78-48.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi (ÿñåí,
äóá), iç ñóøàðêè. Òåë.0-67-420-47-34.
ßñåí, ÷åðåøíÿ, íà ìàòåðiàë.
Òåë.0-68-204-89-38.

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

Ñòîëÿðíi ðîáîòè

Àêóðàòíå
ëàêóâàííÿ
òà
ôàðáóâàííÿ äâåðåé, ñõîäiâ, ïàðêåòó,
ìåáëiâ.
Ìóçè÷íi
iíñòðóìåíòè.
Ðåñòàâðàöiÿ. Òåë.0-97-633-81-33.
Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ,
iíøîãî,
ìîæëèâî
“ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.

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

Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
äâåðåé, àðîê, äâåðåé íà
ðîëèêàõ, “êîâáîéñüêèõ”,
“ãàðìîøîê”, âiêîí. ßêiñíà
äåðåâèíà. Ëàêóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ðåñòàâðàöiÿ
ñòàðèõ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-67-992-84-80.
Âèãîòîâëåííÿ,
ïðîºêòóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêàðêàñiâ.
Òåë.:0-68-794-27-11,
0-97-581-05-17.
Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ëàìiíàòó,
ïàðêåòó.
Ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí òà äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè òà iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè ç
äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ, çàñêëåííÿ äâåðåé,
âiêîí, çàìêiâ, íàáèâàííÿ ïëiíòóñiâ,
“ñàéäèíã”,
âàãîíêà,
ëèøòâà.
Òåë.0-67-117-76-71.
Ìåáëi òà iíòåð’ºðè ç äåðåâà,
ìåòàëó, â ñòèëi “Ëîôò” òà “Êàíòði”.
Òåë.0-97-40-60-940.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi âèðîáè,
ôóðíiòóðà
Ïðîäàì

Ïiäâiêîííÿ âíóòðiøíº ì/ï, ïiä
äåðåâî, 7 øò., áiëå, 1 øò., äîâæèíà
1,40
ì,
200
ãðí./øò.
Òåë.0-67-910-05-20.
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Êóïëþ
Âîðîòà
ïiäéîìíî-ïîâîðîòíi.
Òåë.0-98-382-21-99.

ãàðàæíi

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

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

Ðåãóëþâàííÿ ì/ï âiêîí,
äâåðåé, ðîëåòiâ, çàìiíà
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-113-44-92.

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì

Âèãîòîâëåííÿ
áàëêîíiâ,
îáøèâàííÿ,
âèíåñåííÿ
ïëèòè,
ðîçøèðåííÿ,
“ïiä
êëþ÷”.
Òåë.0-67-381-21-59.
Âèêîíàþ çâàðþâàëüíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ïðîôåñiéíî.
Òåë.0-93-054-25-45.

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ, ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà, äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.
Çâàðþºìî âñå: ïåðèëà, âîðîòà
âiäêàòíi, íàâiñè, áàëêîíè, äâåði,
îãîðîæi, ìåòàëåâi ìåáëi, âèðîáè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. ßêiñíà îáðîáêà
ìåòàëó.
Ïiñêîñòðóé,
ïîðîøêîâå
ôàðáóâàííÿ ìåòàëó. Òåë.096-882-33-83.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.

Ðîáîòè ïî ìåòàëó

Âèêîíàþ
åëåêòðîçâàðþâàëüíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Ïðîôåñiéíî. Òåë.0-93-054-25-45.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Äâåði
áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Äâåði ìåòàëåâi, ïðîòèïîæåæíi,
âõiäíi, íîâi, øèðèíà 80 ñì, 3.000 ãðí.
Òåë.0-68-275-80-99.

Êóïëþ

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.
Ãëèíà, áóäiâåëüíå ñìiòòÿ, ïiäñèïíèé ´ðóíò ó íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì. Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé (ïåðëiò) äëÿ
òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæîê
(çàñèïíèé óòåïëþâà÷), 10 ìiøêiâ, 120
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, ðîç÷èí,
áåòîí.
Ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-97-430-87-12.
Öåìåíò, ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ.
Òåë.0-67-383-61-40.

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

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

Ïðîäàì

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ

Ìåòàë

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

Êóïëþ
Àðìàòóðó òà òîíêi òðóáè. Àáî
îáìií íà ÿáëóêà. Òåë.0-98-900-50-60.

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.067-117-54-77.

Êàìiíü áóòîâèé,
îáëèöþâàëüíèé òà äëÿ
ëàíäøàôòó. Â íàÿâíîñòi
âåëèêèé àñîðòèìåíò.
Òåë.0-96-654-43-16.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ðåìîíòó êâàðòèð, îôiñiâ
“ïiä êëþ÷”, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò òà iíøå. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.097-819-33-37.

Ïàíåëi, á/â, 6õ1,5, 11 øò., 2.400
ãðí. Òåë.0-67-988-44-94.

Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ îòâîðiâ ó áåòîíi, öåãëi. Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè, áåòîí
Ïðîäàì

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

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

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ïåðëiò (ïiñîê ïåðëiòîâèé) ñïó÷åíèé,
äëÿ òåïëîãî ëåãêîãî øòóêàòóðåííÿ òà
ñòÿæîê, àáî ÿê çàñèïíèé óòåïëþâà÷.
Òåë.098-442-33-98.

Áóäiâåëüíi
ðîáîòè

!!! Âèêîíóþ äåìîíòàæíi, çåìåëüíîáåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó. Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ôóíäàìåíò, àðìîïîÿñ, ïàðêàíè, êëàäêà
öåãëè, áëîêiâ. Òåë.096-608-20-55.
“Àðìñòðîíã”, ðîáèìî ÿêiñíèé
ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíêiâ, îôiñiâ, âñi
âèäè ðîáiò, ïiäãîòîâêà ïiä ðåìîíò.
Òåë.0-67-877-83-15.
Àáñîëþòíî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
êiìíàò. ßêiñíî. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.

Ïðîäàì

Àáñîëþòíî âñi âèäè áåòîííèõ ðîáiò. Äåìîíòàæíi òà çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè áóäiâåëüíèõ
ðîáiò: áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêà òà ií.
Òåë.0-96-654-43-16.
Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò:
ïiäëîãè,
ïðîñòiíêè,
øòóêàòóðåííÿ.
Âèíåñåííÿ
òà
âèâåçåííÿ ñìiòòÿ. Òåë.0-68-032-07-14.

Áåòîííi ðîáîòè, êëàäêà
öåãëè, áëîêiâ, àðìîïîÿñ,
äàõè, øòóêàòóðåííÿ,
ñåïòèêè, îãîðîæi, ñõîäè
òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.
Áåòîííi ðîáîòè, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêà, ïëèòêà òà iíøi
ðîáîòè. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-416-96-08.
Áåòîíóâàííÿ,
êëàäêà
öåãëè,
ãàçîáëîêiâ,
äàõè,
àðìîïîÿñ,
øòóêàòóðåííÿ, âiäìîñòêè, îãîðîæi,
ôðîíòîíè. Òåë.0-97-819-33-37.
Áðèãàäà áåòîíÿðiâ âèêîíàº óñi çàëiçîáåòîííi ðîáîòè. Òåë.067-281-53-51.
Áðèãàäà ïðîìèñëîâèõ àëüïiíiñòiâ
âèêîíóº áóäü-ÿêi âèñîòíi ðîáîòè:
ìîíòàæ, äåìîíòàæ, ôàðáóâàííÿ òà
iíøå. À òàêîæ âèêîíóºìî ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè.
Ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.:066-084-29-49,
067-159-85-02,
096-090-71-34.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè, óñi âèäè “ïiä
êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ. Øâèäêî.
ßêiñíî. Ãàðàíòiÿ. Òåë.096-785-22-23.

Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Âèáèâàþ, âèðiçàþ îòâîðè, íiøi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ, äîñòàâêà,
çàíåñåííÿ, âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
ìåáëiâ. Êâàðòèðíi òà îôiñíi ïåðå¿çäè.
Òåë.0-68-207-16-12.
Âèêîíàºìî áóäiâåëüíi ðîáîòè,
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó. Êîïàííÿ.
Òåë.0-68-463-28-39.
Âèêîíóºìî ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó ãàçîáëîêiâ i öåãëè, øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Òåë.0-96-827-30-17.

Âèêîíóþ âñi âèäè
ðåìîíòó êâàðòèð, îôiñiâ,
“ïiä êëþ÷”, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò òà iíøå. ßêiñíî.
Øâèäêî.
Òåë.0-97-819-33-37.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð, øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü ïiä
“ºâðî”. Òåë.096-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ïîñëóãè.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè, ì.Õìåëüíèöüêèé
òà îáëàñòü. Äîñâiä.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.:0-99-025-92-05,
0-99-224-75-17.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âñi âèäè äåìîíòàæíèõ
ðîáiò. Ñòÿæêè,
øòóêàòóðåííÿ, “êîðî¿ä”.
Òåë.0-67-351-71-75.

Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Âñi âèäè ðîáiò. ßêiñíî.
Ìàéñòðè çi ñòàæåì.
Òåë.096-614-62-20.

Âñòàíîâëåííÿ
ïîðåáðèêiâ,
áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ
òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Òåë.0-68-032-23-32, Þðié.

Ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ, âñi âèäè ðîáiò,
ìîíòàæíi òà äåìîíòàæíi
ðîáîòè, ïiäãîòîâêà ïiä
ðåìîíò òà iíøå.
Òåë.0-67-877-83-15.

Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.
Êëàäêà ãàçîáëîêiâ, öåãëè, áåòîííi,
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-63-038-77-16.
Êëàäêà ãàçîáëîêiâ, öåãëè. Áåòîííi
ðîáîòè. Òåë.0-67-336-83-72.

Ìîíòàæ áðóêiâêè,
ïîðåáðèêiâ, áîðäþðiâ,
âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè. Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ìóðóâàííÿ áàðáåêþ,
ìàíãàëè, àëüòàíêè,
îãîðîæi, áåñiäêè,
êîïòèëüíi, êàìiíè.
Äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.
Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè, êàìiíè,
ëàçíi, ñàóíè. Ðîáîòà ç
íàòóðàëüíèì êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.
Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ, ç
ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Ðîáèìî
øâèäêî
òà
ÿêiñíî
øïàêëþâàííÿ ñòåëü, ñòií, ôàðáóâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ,
ïåðåñòiíêè. Òåë.0-97-819-33-37.

Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ êâàðòèð,
áóäèíêiâ, ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ
ñòåëü, ñòií òà iíøi ðîáîòè. ßêiñíî.
Òåë.0-67-877-83-15.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

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

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíà ÿêiñòü âñiõ âèäiâ
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò.
Äîñâiä,
äîñòóïíi
öiíè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíà ÿêiñòü óêëàäêè ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó,
iíøi
ðåìîíòíi
ðîáîòè.
Ñàéò:
remtion.com Òåë.0-68-516-66-92.
Àáñîëþòíå
øïàêëþâàííÿ
òà
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ ïëèòêè,
ãiïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî,
ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî àêóðàòíà ïîêëåéêà
âñiõ
âèäiâ
øïàëåð,
áàãåòiâ,
ôàðáóâàííÿ.
ßêiñíî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò îôiñiâ òà êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Äîñâiä ðîáîòè. ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-98-645-40-60.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ëàìiíàò. Òåë.0-97-686-83-34
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií,
ãiïñîêàðòîí,
îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.
Àðìñòðîíã.
Ðåìîíò
êâàðòèð,
îôiñiâ “ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.

Áðèãàäà âèêîíóº ÿêiñíî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè,
ïëèòêà, ñòÿæêà òà ií.
Òåë.0-96-654-43-16.
Âèêîíóºìî îçäîáëþâàëüíi òà
ðåìîíòíi ðîáîòè. Òåë.0-98-912-02-46.

Áðèãàäà ç 2-õ ÷îëîâiê, áåç ø/ç,
çðîáèòü ðåìîíò êâàðòèðè, áóäèíêó,
àðêè, äóøîâi êàáiíè, ñàíòåõíiêà,
ðîçâåäåííÿ âîäè, ïàÿííÿ òðóá,
åëåêòðèêà,
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ïiäëîãè òà
iíøå. Òåë.0-68-720-83-47.
Âàãîíêà,
ëàìiíàò,
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

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

Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ, îôiñíèõ
ïðèìiùåíü. Ãiïñîêàðòîííi
ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò,
ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ,
iíøi âèäè îçäîáëåííÿ.
Óòåïëåííÿ äàõiâ
ìiíâàòîþ.
Òåë.098-357-57-86.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð, øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü ïiä
“ºâðî”. Òåë.096-651-75-82.
Âèêîíóþ ÿêiñíî
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ,
ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè.
Òåë.0-68-489-63-57.
Âèêîíóþ: ïëèòêà, ëàìiíàò, àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå øòóêàòóðåííÿ ÷àñòêîâî. Òåë.0-98-776-92-51.
Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ,
ïîêëåéêà
øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Ãiïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âèðiâíþâàííÿ
ñòåëü òà ñòií. Øâèäêî òà
ÿêiñíî. Äèçàéí.
Òåë.0-67-910-63-20.
Ìîíòàæ ãiïñîêàðòîíó ñòií, ñòåëi, ïðîñòiíêè íà ìåòàëåâi i äåðåâ’ÿíi êàðêàñè.
ßêiñíî. Â÷àñíî. Òåë.067-306-11-44.
Ìîíòàæ ëàìiíàòó - 60 ãðí./êâ.ì,
ïëiíòóñè - 30 ãðí./êâ.ì, ÿêiñíî.
Âåëèêèé
äîñâiä,
º
çðàçêè.
Òåë.:096-241-01-75, 097-053-12-94.

Íàòÿæíi ñòåëi, âiä
150 ãðí. çà êâ.ì, ãàðàíòiÿ
12 ðîêiâ, çàìiðè òà
êîíñóëüòàöi¿ áåçêîøòîâíi.
Òåë.0-68-962-05-77.
Îáëèöþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ ñòåëi, ñòií, âiäêîñè,
âàãîíêà, ëàìiíàò. Òåë.0-67-848-89-10.
Ïîêëåéêà óñiõ âèäiâ øïàëåð.
ßêiñíî,
íàäiéíî,
íåäîðîãî.
Òåë.0-67-298-58-06, Âiòàëié.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ
ñòií òà âiäêîñiâ. Òåë.0-97-395-86-94.

Íàòÿæíi ñòåëi. Âèñîêà
ÿêiñòü. Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä. Êîíñóëüòàöiÿ
áåçêîøòîâíà, âiä 150
ãðí./êâ.ì. Òåë.
098-230-85-60, Àðòåì.
Ïîêëåéêà øïàëåð, ÿêiñíî, 50
ãðí./êâ.ì. Âåëèêèé äîñâiä, º çðàçêè.
Òåë.:0-96-241-01-75, 0-97-053-12-94.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
ëàìiíàò, ïëèòêà,
øïàëåðè, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. ª ðåêîìåíäàöi¿.
Òåë.0-97-306-65-08.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì

Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå. Øâèäêî
òà íåäîðîãî. Òåë.096-971-26-90.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi
öiíè. Òåë.0-98-483-72-76.

Âîäîñòi÷íà ñèñòåìà
âèð-âî Ïîëüùà âiäìiííî¿
ÿêîñòi. Ïðîäàæ, ìîíòàæ,
ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-654-43-16.

Øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè, øïàëåðè,
ñàíòåõíiêà, åëåêòðèêà,
ïëèòêà, ñòÿæêà. Ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”.
Òåë.096-843-47-76.

Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.
Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-96-169-82-82.

Øïàêëþºì, âèðiâíþºì ÿêiñíî
ñòåëi,
ñòiíè,
âiäêîñè.
×àñòêîâå
øòóêàòóðåííÿ, äîäàòêîâi òà ÷èñòîâi
ðîáîòè. Äîñâiä, ðåêîìåíäàöi¿. Âè¿çä ó
áëèæíi
ðàéîíè.
Ïîìiðíi
öiíè.
Òåë.0-68-843-01-71.

Øòóêàòóðåííÿ ãiïñîâå,
çi ñâî¿ì ìàòåðiàëîì.
Òåë.0-67-270-69-06.
ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ, êâàðòèð.
Óñi âèäè ðîáiò, áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåëåôîíóéòå: 0-68-305-67-68.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè, øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, øòóêàòóðåííÿ.
Øâèäêî òà ÿêiñíî. Òåë.0-98-653-56-11.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îáëèöþâàëüíèõ ðîáiò, âèêîíóþ ÿêiñíî.
Òåë.0-96-716-58-13.
Àáñîëþòíî ÿêiñíî øïàêëþâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ïîêëåéêà øïàëåð, âiäêîñè,
ôàðáóâàííÿ
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-98-231-41-96.
Àêóðàòíå òà ÿêiñíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïîêëåéêà
øïàëåð, iíøå. Òåë.0-67-905-88-29.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿêiñíî, 200
ãðí./êâ.ì. Âåëèêèé äîñâiä, º çðàçêè.
Òåë.:096-241-01-75, 097-053-12-94.

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

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

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

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

×åðåïèöÿ ìåòàëåâà,
áiòóìíà, ïðîôíàñòèë.
Âèêîíàííÿ çà 3 äíi. Öiíè
âèðîáíèêà.
Òåë.0-67-381-75-60.
Øèôåð, á/â, 8-õâèëüîâèé, 50 øò.,
80 ãðí./øò. Òåë.0-97-597-96-42.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

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

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó
ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,
âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.
Äàõè, ìîíòàæ, äåìîíòàæ, 150
ãðí./êâ.ì, ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Óñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-63-038-77-16.

Âèêîíóþ
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.
Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ âñiõ
âèäiâ äàõiâ, áàëêîíiâ, ãàðàæiâ, içîëÿöiÿ
ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë ñâié àáî
çàìîâíèêà.
Òåë.:0-67-439-92-19,
0-67-447-55-21.

Ôàñàäíi ðîáîòè

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

Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. ª
ðèøòóâàííÿ, çðàçêè. Íà
áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Äàõè, ìîíòàæ,
óòåïëåííÿ, ïåðåáóäîâà â
ìàíñàðäè. Áóäiâíèöòâî
îãîðîæ, ãàðàæiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Çàäóâàííÿ “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì (íå ïiíà).
Óòåïëåííÿ çà 1-2 äíi.
Ïðàöþºìî âçèìêó
(ñóõèé ìåòîä).
Òåë.0-98-442-33-98.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Âåëèêèé äîñâiä. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.097-775-26-90.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”.
Öiíè
ïîìiðíi.
Òåë.067-384-40-33.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ,
êàáåëü
Ïðîäàì

Âèìèêà÷
åëåêòðè÷íèé
250À
(ðóáèëüíèê), 2 øò., 850 ãðí./øò.
Òåë.0-67-985-46-55.
Åëåêòðîäâèãóí, 4 êÂò, 3.000 îá. òà
1,5 êÂò, 3.000 îá., 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.
Ïðîâiä ÑIÏ, 4õ25, 120 ì, 25
ãðí./ì. Òåë.0-67-985-46-55.

ÎÁËÈÖÞÂÀËÜÍ², ²ÍØ² ÐÎÁÎÒÈ

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

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

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ìîíòàæ îïàëåííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöi¿
òà
ñåïòèêiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àâòîíîìíi ñåïòèêè, áiîñåïòèêè.
Ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-98-197-75-00.
Àëìàçíå
ñâåðäëiííÿ
îòâîðiâ,
îïàëåííÿ, âåíòèëÿöiÿ, êîíäèöiþâàííÿ.
Ïðîìèâàííÿ
êîòëiâ
i
êîëîíîê.
Òåë.0-97-880-77-29.
Âèêîíóºìî
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi,
ìîíòàæ
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ. ßêiñíî.
Òåë.0-97-653-44-29.
Âèêîíóþ ìîíòàæ òà ðåìîíò
ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ,
ñåïòèêè. Âèêîíàííÿ. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðîêëàäàííÿ
êàíàëiçàöié
òà
âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë.0-98-886-20-63.
Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöi¿, ñàíòåõíiê,
ìîíòàæ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ,
ñàíòåõíiêè, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
Òåë.0-66-314-41-15.

Ïðî÷èùåííÿ êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì,
ãiäðîäèíàìi÷íèì ìåòîäîì
ó áóäèíêàõ, êâàðòèðàõ òà
ïðîìèñëîâèõ
ïðèìiùåííÿõ.
Òåë.068-649-16-04.
Ðåñòàâðàöiÿ âàíí,
äóøîâèõ ïiääîíiâ ó âàñ
âäîìà.
Òåë.:0-68-253-35-33,
0-67-171-71-15.
Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè,
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.

òåïëîâi

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

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,
áàòàðå¿)
Ïðîäàì
Êîòåë
ãàçîâèé, âîäîíàãðiâíèé
“Hot-Well”, ÐÒ0003.002 ÐÇ ôiðìè
“Speroni S.p.a”, Iòàëiÿ, 130.000 ãðí.
Òåë.0-67-759-98-24.
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Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,
ïàëåòè, iíøå)
Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿
ïðîäóêöi¿: äðîâà, ïåëåòè, áðèêåòè,
äåðåâíå
âóãiëëÿ,
ðóáàíi
ãiëêè.
Äîñòàâêà ïî ìiñòó. Òåë.096-533-59-06.
Âóãiëëÿ,
4,5
ãðí./êã,
òîðôîáðèêåòè 3 ãðí./êã. Ìiøêè ïî 30
êã.
Äîñòàâêà
âiä
100
êã.
Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ ó ì.Õìåëüíèöüêèé òà áëèæíi ðàéîíè. Òåë.067-281-70-58.
Äðîâà ðóáàíi (“÷óðêè”, “ìåòðiâêè”),
òâåðäèõ ïîðiä. Òåë.096-974-45-61.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7 ñêëàäîìåòðiâ,
3.000 ãðí. Òåë.097-726-15-62.
Äðîâà ðóáàíi, òâåðäèõ ïîðiä (“÷óðêè”
i “ìåòðiâêè”). Òåë.068-466-38-08.
Äðîâà
òâåðäèõ ïîðiä, ðóáàíi,
“ìåòðiâêè” òà “÷óðêè”. Òåë.067-728-37-53.
Äðîâà,
11
ñêëàäîìåòðiâ,
ñàìîâèâåçåííÿ, ð-í çàâîäó “Êàòiîí”.
Òåë.097-935-82-47.
Äðîâà,
600
ãðí./ìàøèíà.
Òåë.:097-132-16-36, 75-27-17.
Ïðîäàì
äðîâà.
Äîñòàâêà.
Òåë.097-246-29-47.
Ðåàëiçóºìî
òîðôîáðèêåòè.
Áðèêåòè ðîçôàñîâàíi ó ìiøêè ïî 40 êã
(1 òîííà - 25 ìiøêiâ). Öiíà äîãîâiðíà.
Òåë.:0-68-867-84-67, 0-97-813-70-74.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíî âñi âèäè äåìîíòàæíèõ ðîáiò. Âèíåñåííÿ
áóäiâåëüíîãî ñìiòòÿ.
Òåë.:0-67-380-55-01,
0-66-877-20-05.
Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè
ïî îáëàñòi.
Òåë.:0-67-380-89-30,
0-93-852-76-30.
Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí íà
âîäó áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ãàðàíòiÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.:0-98-886-20-63,
0-67-380-89-30.
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.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò: www.master-b.com.ua Òåë.067-380-89-30.
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ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Àäâîêàòñüêå
áþðî
íàäàñòü
ïðàâîâó
äîïîìîãó
ó
ñiìåéíèõ,
ñïàäêîâèõ, òðóäîâèõ, çåìåëüíèõ òà
iíøèõ ïðàâîâiäíîñèíàõ. Äîïîìîãà ïðè
ñòâîðåííi òà ðåºñòðàöi¿ áiçíåñó.
Òåë.0-97-569-60-03.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.
Òåë.0-97-711-45-40.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

Âàëiííÿ äåðåâ áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi, ïðîôåñiéíî.
Òåë.0-93-054-25-45.
Âàíòàæíèêè, äåìîíòàæ, íåäîðîãî
òà
øâèäêî,
çíåñåííÿ
ñìiòòÿ,
äîñòàâêà/âèíåñåííÿ
ìàòåðiàëiâ,
ïåðå¿çäè òà ií. Òåë.0-67-862-29-51.
Ãðàìîòíî
âèêîíàþ îáðiçàííÿ
âàøîãî ñàäó. Âèâåçåííÿ ãiëëÿ.
Òåë.0-93-054-25-45.

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

Êîïàºìî, ÷èñòèìî òà
ïîãëèáëþºìî êðèíèöi â
áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó.
Òåë.0-96-457-54-74.
Ñâåðäëîâèíè
àðòåçiàíñüêi ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.
Âåëèêèé äîñâiä, ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-380-89-30.
×èñòèìî êðèíèöi âðó÷íó,
âïðîäîâæ ðîêó. ßêiñíî.
Òåë.0-67-688-27-53.

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

ðèøòóâàííÿ,
íàñòèëîì.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð
Ïðîäàì

Îñöèëîãðàô Ñ1-112, á/â, 600 ãðí.
Òåë.0-67-985-46-55.

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

Ïîñëóãè ñ/ò

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

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

Ïîñëóãè ìiíiåêñêàâàòîðà
Komatsu - êîâøi 20, 40,
50, 100 ñì. JCB - êîâøi
45, 80 ñì.
Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.098-603-14-08.
Ïîñëóãè
îðåíäè
òðàëà,
íåãàáàðèòíi ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿íi.
Ïîñëóãè
çi
çáèðàííÿ
âðîæàþ
êîìáàéíàìè, îáðîáêà çåìëi, ïîñiâ,
îáïðèñêóâàííÿ. Òåë.0-96-559-14-38,
Ñåðãié. Ñàéò: avto-spectehnika.com.ua

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

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

Âåðñòàòè
Ïðîäàì
Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáíi, 3 øò.
Òåë.0-67-755-45-30.

Ñèðîâèíà
Ïðîäàì

Âóãiëëÿ àêòèâîâàíå (êîêîñîâå) - öå
íàòóðàëüíèé,
åêîëîãi÷íî
÷èñòèé
àáñîðáåíò. Òåë.0-97-760-64-72.
Ïîñòiéíî çàêóïîâóºìî äåðåâíå
âóãiëëÿ.
Îïò.
Ñàìîâèâiç.
Òåë.0-67-674-66-99.

Êóïëþ
Ìàêóëàòóðó ïîñòiéíî çàêóïîâóºìî.
Öiíà äîãîâiðíà. Ñàìîâèâåçåííÿ âiä
200
êã.
Òåë.:0-67-757-18-84,
0-98-152-98-19.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Ïðîäàì áiçíåñ

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

Áóõãàëòåðiÿ,
àóäèò,
ôiíàíñè

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

Ãðîøi íà âàøi ïîòðåáè.
Ëiöåíçiÿ çãiäíî ç
Ðîçïîðÿäæåííÿì
Íàöêîìôiíïîñëóã ¹1988
âiä 23.05.2017.
Òåë.0-67-231-28-13.
ÏÏ
“Óíiâåðñàëüíi
ôiíàíñîâi
ðiøåííÿ” áåðå íà îáñëóãîâóâàííÿ íîâi
çàðåºñòðîâàíi òà äiþ÷i ÒÎÂ, ÏÏ,
ÔÎÏè
íà
ðiçíèõ
ñèñòåìàõ
îïîäàòêóâàííÿ, äèñòàíöiéíî òà ó âàñ
íà ïiäïðèºìñòâi. Òåë.0-67-675-08-86.
Ïðèâàòíå
ïiäïðèºìñòâî
“Óíiâåðñàëüíi ôiíàíñîâi ðiøåííÿ”
íàäàº ïîñëóãè ôiçè÷íèì îñîáàì,
ÔÎÏàì òà þðèäè÷íèì îñîáàì çi çäà÷i
çâiòíîñòi â åëåêòðîííîìó âèãëÿäi çà
2020ð. Òåë.0-67-675-08-86.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè

Àäâîêàò.
Þðèäè÷íi
Òåë.0-68-884-92-89.

ïîñëóãè.

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

Iíôîðìàöiéíi
òåõíîëîãi¿ òà
òåëåêîìóíiêàöi¿

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

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

20.01.2021 ðîêó
îá 11.00 áóäå çäiéñíåíî âñòàíîâëåííÿ
ìåæîâèõ çíàêiâ íà çåìåëüíié äiëÿíöi â
ñàäiâíè÷îìó òîâàðèñòâi “Åíåðãiÿ”.
Çàïðîøóþòüñÿ
Ïàê À.Ð., Êàíäóë À.À., Âåðíèãîðà
Í.Î. Òåë.096-801-94-23.

ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó
ïðåäìåòó
iïîòåêè:
íåæèòëîâà áóäiâëÿ, ìàãàçèí, 273,5
ì.êâ, çåìåëüíà äiëÿíêà, 0,0449 ãà,
ÊÍ:
6810700000:01:008:1280,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Øåïåòiâêà, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòíi,42. Äàòà òîðãiâ: 22.02.2021ð., î
09.00
ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹463571.
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:
19.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹463745;
2-ïîâåðõîâà íåæèòëîâà áóäiâëÿ,
êàôå-áàð “ÀÐÀÐÀÒ”, 221,8 ì.êâ,
äiëÿíêà,
0,0100
ãà,
ÊÍ:
6810600000:03:005:0137,
çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Ñëàâóòà, âóë.Ïðèìiñüêà,3À. Äàòà
òîðãiâ: 22.02.2021ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹463749; 1-êiìíàòíà êâàðòèðà, 23,0
êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà îáë.,
ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé,
âóë.Òàòàðñüêà,16, êâ.13. Äàòà òîðãiâ:
22.02.2021ð., î 09.00 ãîä. Ñàéò:
https://setam.net.ua Ëîò ¹464047
(óöiíåíî ëîò ¹457974); íåæèòëîâå
ïðèìiùåííÿ, ìàãàçèí, 48,4 ì.êâ, çà
àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà
îáë.,
ì.Ïîëîííå,
âóë.Àê.Ãåðàñèì÷óêà,239à.
Äàòà
òîðãiâ: 22.02.2021ð., î 09.00 ãîä.
Ñàéò:
https://setam.net.ua
Ëîò
¹464048 (óöiíåíî ëîò ¹457970).

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Âåëè÷êà Ðóñëàíà Âàñèëüîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ
ÓÁÄ
¹053811, âèäàíå íà iì’ÿ Çàõàð÷óêà
Âîëîäèìèðà
Iâàíîâè÷à,
ââàæàòè
íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå
ïîñâiä÷åííÿ
ÓÁÄ
¹226209, âèäàíå íà iì’ÿ Êàíäàëþêà
Ìèõàéëà
Âiêòîðîâè÷à,
ââàæàòè
íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ íà
iì’ÿ
Êîâàëü÷óêà
ªâãåíiÿ
Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iì’ÿ Øåâ÷óêà Þðiÿ Ïåòðîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé
êâèòîê, âèäàíèé íà iì’ÿ
Ïðîäàíà Ðîìàíà
Âîëîäèìèðîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ Öèìáðèêà Àíäðiÿ
Âîëîäèìèðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ ×óìàêà Ðóñëàíà
Àðñåíòiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàëiôiêîâàíîãî
ðîáiòíèêà
ÕÌ25430817,
âèäàíèé íà iì’ÿ ßöþê Ñâiòëàíè
Àíàòîëi¿âíè, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíi
äîêóìåíòè: ïàñïîðò,
ïåíñiéíå
ïîñâiä÷åííÿ,
iäåíòèôiêàöiéíèé êîä, âèäàíi íà iì`ÿ
Êîð÷åâî¿ ªâãåíi¿ Iâàíiâíè (28.08.1940
ð.í.), ââàæàòè íåäiéñíèìè.
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Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
560 000 ãðí. Ðåñòîðàí
“Óêðà¿íà”, 42/-/8,
æèòëîâèé ñòàí, ÷óäîâå
ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

172 000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
8/9, 14 êâ.ì, êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿
íà 2-êiìíàòè, ãàðíèé ñòàí, ãàðÿ÷à âîäà äóø. Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
196 000 ãðí. ×îðíîâîëà âóë.,
ãóðòîæèòîê, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà,
4/9.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.:0-67-286-60-39,
0-97-194-66-08.
196 000 ãðí. ×îðíîâîëà âóë., ó
ãóðòîæèòêó, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà,
4/9.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-286-60-39.
200 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà, 2/5, 14/14/-, âåëèêà
òà ïðîñòîðà êiìíàòà â áëî÷íié ñåêöi¿
íà 2-õ, ó ñàíâóçëi - äóø (ãàðÿ÷à âîäà),
ç ðåìîíòîì, çàëèøàþòü ìåáëi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
200 200 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà,12/1,
êiìíàòà ó ãóðòîæèòêó, 12 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-541-28-59.

213 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, âóë.Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 5/9,
25/-/7, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë i êóõíÿ íà 2
ñiì’¿. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
220 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, êiìíàòà â ñåêöi¿,
7/9, 12 êâ.ì. Òåë.0-68-632-53-45.
246 210 ãðí. Êiìíàòà â iäåàëüíîìó
ñòàíi,
ì/ï
âiêíà,
óòåïëåííÿ,
çðó÷íîñòi íà ñåêöiþ ç 4-õ êiìíàò,
îêðåìà ñóøàðêà. Òåë.068-885-61-66.
Ïåðñïåêòèâà.
280 000 ãðí. Äóáîâå, Âàòóòiíà,
2/2, 11/17/-, äâi êiìíàòè â ñåêöi¿ íà
3-õ. Ðåìîíò, ìåáëi, áîéëåð - ãàðÿ÷à
âîäà, â ñàíâóçëi ðåìîíò, âõiäíi äâåði
áðîíüîâàíi.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Âàòóòiíà âóë., 2 êiìíàòè, ñåêöiÿ íà
3-õ, ãàðÿ÷à âîäà, âiêíà ïëàñòèêîâi,
òåïëà. Òåë.067-369-03-72. Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.

1-êiìí. ïðîäàì
Öåíòð

390 000 ãðí. Öåíòð, 5/5, 32/17/6,
ñàíâóçîë ñóìiñíèé, ïîäâiéíèé äàõ.
Òèõà,
ñóõà,
âiêíà
ó
äâið.
Òåë.:099-093-89-79, 097-440-94-36.

756 000 ãðí. Öåíòð,
Ïåäàêàäåìiÿ, 5/10,
45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 2 ëîäæi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çàãîòçåðíî
363 000 ãðí. Ùîðñà âóë., 1/4, 21
êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï âiêíà, +
ãàðàæ,
êîìiðêà,
ïîãðiá.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

Ðàêîâå
442 000 ãðí. Ðàêîâå, Ïîëiêëiíiêà,
3/5, 33/-/7, êàïðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
450
000
ãðí.
Ðàêîâå,
âóë.Äîâæåíêà, 5/9, 36/18/7,5,
çäàíèé áóäèíîê. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
570 000 ãðí. Àâòîñòàíöiÿ ¹5, 1ê.,
40/-/10, iíä/î, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ,
ìåáëi.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
570 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/6,
40/20/8, æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

616 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà
(Ôóðøåò), 2/10,
48/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê, äåøåâå
ïåðåîôîðìëåííÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
630 000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä
(Àêâàïàðê), 5/6, 40/-/9,
íåñòàðèé áóäèíîê,
ãàðíèé ñòàí,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè áëèæíi
285 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, Ìèñëèâñüêèé
êóðiíü, 26 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, óñå ñâîº.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
420 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
çóï."Îëiìïiéñüêà", 1/9, 34/18/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

Âèñòàâêà
398 000 ãðí. Âèñòàâêà, ïðîñïåêò
Ìèðó, 7/9, 32/17/7,5, ãàðíèé ñòàí,
çàëèøàþòü
ìåáëi
íà
êóõíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
415 000 ãðí. Âèñòàâêà, Çàði÷àíñüêà
(“Åëåêòðîíiêà”), 7/9, 32/17/7,5,
êiìíàòè îêðåìi, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

504 000 ãðí. Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
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.
588 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
33 êâ.ì, 3/9, í/ï, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ì/ï âiêíà, óòåïëåíà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

590 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà,32, 35,5
êâ.ì, 5/9, öåãëà, æèòëîâèé ñòàí, íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-727-03-82.
594 300 ãðí. Çäàíà í/á, íàäiéíèé
çàáóäîâíèê,
÷èñòîâi
ðîáîòè,
îáëèöþâàííÿ,
ëiíîëåóì.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.
670 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 1/9, 45/20/10.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
764
500
ãðí.
Âèñòàâêà
(Çàði÷àíñüêà), çäàíà í/á, 2/10, 53,5
êâ.ì, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ, íàäiéíèé
çàáóäîâíèê. Òåë.067-933-54-85. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

798
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Çàði÷àíñüêà âóë., 1ê., 7/10, 39 êâ.ì,
ö,
íîâå
ïëàíóâàííÿ,
ðåìîíò,
âìîíòîâàíi ìåáëi. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
1 075 500 ãðí. Ïîðÿä ç ïëÿæåì,
í/á, ïåðåïëàíîâàíà â 2-êiìíàòíó, ç
ïðèáóäîâîþ,
º/ð,
60
êâ.ì,
3-êàìåðíèé
ñêëîïàêåò,
ÿêiñíi
ìiæêiìíàòíi, âõiäíi äâåði, íîâiòíi
ñõåìè åëåêòðîêîìóíiêàöi¿, òåïëà
ïiäëîãà ïî âñié êâàðòèði, âìèêàºòüñÿ
çîíîâàíî iíä/î, 2-êîíòóðíèé êîòåë,
äîäàòêîâî âñòàíîâëåíi ðàäiàòîðè.
Òåë.0-96-709-46-27.

798 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà, í/á,
55 êâ.ì, iíä/î, 7/10, ðåìîíò.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

792 400 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü),
öåãëà, í/ï, 7/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

450 000 ãðí. Îçåðíà,
Ïàíàñà Ìèðíîãî (êiíöåâà), 40/-/9, æèòëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
605 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà
âóë., 10/10, 45/20/12, çäàíèé
áóäèíîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
656
000
ãðí.
Îçåðíà,
Ëiñîãðèíiâåöüêà, 6/10, 54/24/14,
íåêóòîâà, äî çóïèíêè 3 õâ., Ðàóø.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

2-êiìíàòíi
ïðîäàì

1-, 2-, 3-Ê²ÌÍÀÒÍ² ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
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1 680 000 ãðí. Öåíòð,
åëiòíà í/á, ç äiþ÷èì êàìiíîì, 96,4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëi çàëèøàþòüñÿ, 0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.
Äîïîìîæåìî øâèäêî ïðîäàòè
Âàøó êâàðòèðó. Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.

Öåíòð

Äóáîâå

459 000 ãðí. Ïðèáóçüêà âóë., 3/9,
50 êâ.ì, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ãàðíèé
ñòàí. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
600 000 ãðí. Öåíòð, 2/5,
43/27/6,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

420 000 ãðí. Äóáîâå,
âóë.Î.Êîøîâîãî,
43 êâ.ì, ïîòðåáóº
ðåìîíòó, º çåìëÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

680 000 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

437 000 ãðí. Ãîðîäîâiêîâà âóë.,
1/2, 50 êâ.ì. Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
460 000 ãðí. Âàòóòiíà âóë., 1/2,
52/28/7, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

460 000 ãðí. Âàòóòiíà
âóë., 1/2, 54/26/7,
æèòëîâèé ñòàí, ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà, âåëèêèé, óçàêîíåíèé áàëêîí,
áiëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé
ãàðàæ (â ïîäàðóíîê).
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
432 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
3/5, 60 êâ.ì, öåãëà, íåêóòîâà, ãàðíå
ïëàíóâàíÿ.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.

540 000 ãðí. Äóáêè,
60 êâ.ì, êàïðåìîíò,
6 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
560 000 ãðí.
Òåðíîïiëüñüêà
(Ôóðøåò), 1/2, 45 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî
ìåòàëîïëàñòèê.
Ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

827
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå, 4/9,
80/42/14.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
877 300 ãðí. Âèñòàâêà (Ñàäêè),
öåãëà, 2/9, 50 êâ.ì, ðåìîíò,
íåêóòîâà, ìåáëi, ÷àñòêîâî òåõíiêà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
900 000 ãðí. Áóäiâåëüíèêiâ âóë.,
1/9, 69,1 êâ.ì, ÷àñòêîâå îçäîáëåííÿ,
óòåïëåíà,
2
ëîäæi¿,
ïiäâàë.
Òåë.0-68-205-18-76.
917 400 ãðí. Âèñòàâêà, Òðóäîâà,
7/10, 61 êâ.ì, í/á ç ðåìîíòîì,
ñîíÿ÷íà êâàðòèðà ç iíä/î, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
1 065 900 ãðí. Âèñòàâêà, Ñâîáîäè,
5/14, 67 êâ.ì, ÆÊ “Íàä Áóãîì”,
ïàíîðàìà, ïåðåóñòóïêà. Áóäèíîê
ãîòóºòüñÿ
äî
çäà÷i.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Îçåðíà

760 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà, 10/10, çäàíà í/á,
67 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-310-95-80.
987 000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Iíñòèòóòñüêà, 9/10, çäàíà í/á,
80 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-310-95-80.
1 159 200 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Âèñòàâêà
500 000 ãðí. Ðîçãëÿíó óñi
âàðiàíòè.
Ïîñåðåäíèêàì
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-97-793-13-06.
512 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ïåðåìîãè
âóë.,
4/5,
45/26/6.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

616 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
665 050 ãðí. Ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà,
ñòåëi òà ñòiíè âèðiâíÿíi, ñ/â îêðåìî,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.

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

405 000 ãðí. Êàðìåëþêà âóë.,
7/10, 70 êâ.ì, íîâîáóäîâà çäàíà, ç
óñiìà
êîìóíiêàöiÿìè.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
742 000 ãðí. Îçåðíà, 6/10,
64/35/14.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
805 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà
âóë., 6/9, 80/47/12, êâàðòèðà â
íîâîìó
áóäèíêó,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, ïiäiãðiâ ïiäëîãè, çóïèíêà
òðàíñïîðòó ïîðÿä ç áóäèíêîì.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

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

3-êiìíàòíi
ïðîäàì
Öåíòð
616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
728 000 ãðí. Öåíòð,
3/5, íåêóòîâà, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ, öåãëà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
997 000 ãðí. Ïèëèï÷óêà,1-é
ïîâåðõ, 69 êâ.ì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-93-249-03-13.
1 200 000 ãðí. Áiëÿ “Ëèáiäü
Ïëàçè”, íîâèé áóäèíîê, ºâðîðåìîíò,
78 êâ.ì, º ìåáëi. Òåë.0-97-314-03-14.
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2-, 3-, 4-Ê²ÌÍÀÒÍ², ÁÓÄ. ÏÐÎÄÀÌ, ÇÄÀÌ

1 500 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
3-ðiâíåâèé,
æèòëîâèé,
óñi
êîìóíiêàöi¿, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, 20
ñîòîê.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-493-72-50.

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

Âèñòàâêà
2 740 000 ãðí. Öåíòð, 9/10, öåãëà,
98 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåõíiêà, ìåáëi.
Òåë.0-67-727-95-21.

Çàãîòçåðíî

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

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

1 764 000 ãðí. Âèñòàâêà,
Còàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå, 180 êâ.ì, åëiòíèé
ðàéîí, ãàðàæ, ÷àñòêîâî
çðîáëåíi áóäðîáîòè, 3
ñîòêè.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
2 556 000 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
300 êâ.ì, óñi ÷èñòîâi ðîáîòè
âèêîíàíi, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 10
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Ëåçíåâå

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

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
960 000 ãðí.
Öåíòð, Ïðîñêóðiâñüêà,
1/5, 62/-/8, ãàðíèé
ñòàí, ìîæëèâî, ïiä
êîìåðöiþ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 036 000 ãðí. Îäíà
çóïèíêà äî öåíòðó,
77 êâ.ì, öåãëà,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà çàëèøàþòüñÿ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

550 000 ãðí. Âiä ïàðêó iì.I.Ôðàíêà
400 ì, º ìîæëèâiñòü äîáóäîâè 2-ãî
ïîâåðõó. Òåë.0-97-314-03-14.
1 020 000 ãðí. Öåíòð, áåç
ðåìîíòó,
56
êâ.ì,
4,5
ñîò.
Òåë.0-68-632-53-45.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.
7 840 000 ãðí. Äî ïëîùi 100 ì,
265,5/134,8, 5,7 ñîòêè, + ãàðàæ,
ïiäâàë,
2
âõîäè,
1-à
ëiíiÿ.
Òåë.0-98-382-21-99.

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

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

Çäàì ïîäîáîâî

Äóáîâå

1-êiìíàòíi

1 290 300 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 84,8 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò + ìåáëi, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.098-690-59-27.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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.

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

Âèñòàâêà

Äóáîâå-2

575 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
10/10, 66 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò,
ìåòàëîïëàñòèêîâi
âiêíà.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
580 000 ãðí. Áiëÿ “Äóìêè”, ìàéæå
â öåíòði, º ìîæëèâiñòü äîáóäîâè,
ºâðîâiêíà,
äîðîãi
øïàëåðè.
Òåë.0-97-314-03-14.
784 000 ãðí. Ïåðåìîãè âóë., öåãëà,
3/5, 58,1 êâ.ì, íåêóòîâà, ì/ï âiêíà,
ãàðíèé ðåìîíò. Òåë.:0-98-360-17-72,
0-67-159-39-79.
846
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, öåãëà, 3-é ïîâåðõ, 60
êâ.ì, íåêóòîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí
+ ëîäæiÿ. Òåë.067-933-54-85. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
994 000 ãðí. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà,
1/10, 70 êâ.ì, í/ï, öåãëà, ãàðíèé
æèòëîâèé
ñòàí,
ìåáëi,
2%
îôîðìëåííÿ.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.068-832-15-33. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 100 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,
7/9, 62/39/12, çîâíiøíüî óòåïëåíà,
ºâðîðåìîíò. Òåë.0-99-368-58-15.
1 466 050 ãðí. Âèñòàâêà, Ìèðó
ïðîñïåêò, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

976 350 ãðí. Âiä îçåðà 700 ìåòðiâ,
áiëÿ
“Ñîëîõè”,
æèòëîâèé,
êàïiòàëüíèé, ãàç, ñâiòëî, âîäà â
áóäèíêó, äiëÿíêà 6 ñîò., ïî äåðæàêòó
íàÿâíi 9 ñîò., äiëÿíêà âèõîäèòü íà
öåíòðàëüíó äîðîãó, ìàðøðóòêà ¹30.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.

Îçåðíà
1 083 000 ãðí. 1/9, 110 êâ.ì,
êóõíÿ - 23 êâ.ì, âàííà - 6 êâ.ì,
“êîñìåòèêà”,
îôîðìëåííÿ
çà
äîìîâëåíiñòþ, 3 âõîäè, ìîæëèâiñòü
çðîáèòè äâi êâàðòèðè àáî áiçíåñ.
Òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-780-32-53.

5-êiìíàòíi òà
áiëüøå ïðîäàì
Öåíòð

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

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî

Ðóæè÷íà

Êiìíàòè

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

“Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”
(çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àòðióì,
1.500
ãðí.
Òåë.0-97-314-03-14.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó àáî æiíêó, ÿêà ïðàöþº.
Òåë.0-98-241-30-25.
Âèñòàâêà, äëÿ äiâ÷èíè, 1.500 ãðí.
Òåë.0-97-615-84-44.

Âèñòàâêà, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði, áåç ãîñïîäàðÿ, 2.300
ãðí./ìiñ. Òåë.0-96-245-63-09.
Âèñòàâêà, êiìíàòà â 3-êiìíàòíié
êâàðòèði. Òåë.0-98-077-02-49.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ãàðíèé æèòëîâèé
ñòàí, 1.500 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
õîëîäèëüíèê,
1.200
ãðí.
Òåë.0-68-789-28-34.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ, áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-96-219-11-65.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâà õëîïöi.
Òåë.0-97-175-21-54.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó äiâ÷èíó,
Ãðå÷àíè. Òåë.0-67-945-15-20.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.
Ãðå÷àíè áëèæíi, êiìíàòà äiâ÷èíi
íà
äîâãèé
òåðìií.
Òåë.0-98-0-66-89-10.
Ãðå÷àíè, “Íèâà”, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ìåáëi, 2.400 ãðí.
Òåë.0-96-112-61-88.
Ãðå÷àíè, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-96-132-87-16.
Äëÿ äiâ÷àò, ïiäñåëåííÿ, º âñi
çðó÷íîñòi. Òåë.0-67-922-09-85.
Äëÿ äiâ÷àò. Òåë.0-98-800-62-09.
Äëÿ äiâ÷èíè. Òåë.0-96-454-21-23.
Äóáîâå, âiçüìó íà êâàðòèðó 2-õ
äiâ÷àò. Òåë.0-98-040-46-83.
Äóáîâå,
âiçüìó
õëîïöÿ
íà
êâàðòèðó
â
îêðåìó
êiìíàòó.
Òåë.0-98-889-42-94.
Äóáîâå, îâî÷åâèé ðèíîê, çäàì
êiìíàòó îäíié àáî äâîì äiâ÷àòàì,
ïiäñåëåííÿ, òåõíiêà, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.0-98-276-19-30.
Åëåêòðîíiêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó. Òåë.0-96-811-07-89.
Çàâàäñüêîãî
âóë.,
áiëÿ
ôiëàðìîíi¿,
äëÿ
õëîïöÿ,
íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-787-51-28.
Çàði÷àíñüêà âóë. (Åëåêòðîíiêà),
îäíié àáî äâîì äiâ÷àòàì, ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-67-232-32-34.
Çàði÷àíñüêà
âóë.,
áåç
ãîñïîäàðêè. Òåë.0-96-791-95-65.
Çàði÷àíñüêà âóë., äiâ÷èíi, íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-231-20-89.
Êóïðiíà âóë., âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ, âñi çðó÷íîñòi, 1.500 ãðí.,
êîìóíàëüíi íå ïîòðiáíî ïëàòèòè.
Òåë.0-98-350-80-07.
Ìèðó ïðîñïåêò, äiâ÷àòàì, áåç
øêiäëèâèõ
çâè÷îê.
Òåë.0-97-603-60-98.
Ìèðó ïðîñïåêò, çäàì êiìíàòó,
äåøåâî. Òåë.0-95-029-75-07.
Ìèðó
ïðîñïåêò.
Òåë.0-95-029-75-07.
Ïiâäåííî-Çàõiä, Ëüâiâñüêå øîñå,
íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó â äâîêiìíàòíó
êâàðòèðó, áåç ãîñïîäàðÿ, 1.500 ãðí.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-95-331-73-60, Þðà.
Ïiâäåííî-Çàõiä, îäíà êiìíàòà â
äâîêiìíàòíié êâàðòèði, 1.500 ãðí.
Òåë.0-68-632-53-45.
Ð-í çàâîäó “Íîâàòîð”, 1-2
äiâ÷àòàì, ìîæëèâî, æiíöi ç äèòèíîþ.
Òåë.0-96-508-98-74.
Ð-í òàíêà, êiìíàòà â áóäèíêó, áåç
ãîñïîäàðiâ, áåç çðó÷íîñòåé, 2.000
ãðí., êîìóíàëüíi ïëàòåæi ïëàòèòè íå
ïîòðiáíî. Òåë.0-68-019-50-53.
Ðàéîí öóêðîâîãî çàâîäó, ó
ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-98-315-94-40.
Ðàêîâå, äëÿ äiâ÷èíè, çðó÷íîñòi.
Òåë.0-96-755-73-21.
Ðàêîâå, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-97-341-52-31.
Ðóæè÷íà,
çäàì
êiìíàòó
â
ïðèâàòíîìó
áóäèíêó.
Òåë.0-68-284-88-06.
Ñiëiñòðà, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
æiíêó,
ÿêà
ïðàöþº.
Òåë.0-67-476-85-89.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-418-15-57.
Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.
Öåíòð, 3/9, 38 êâ.ì, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó.
1.000
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, çäàì êiìíàòó äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ, áåç ãîñïîäàðiâ, ïðàëüíà
ìàøèíà,
òåëåâiçîð.
Òåë.:0-96-178-05-68, 0-98-724-24-06.
Öåíòð,
ìåáëi,
áàëêîí,
íå
ïîñåðåäíèê,
2.500
ãðí./ìiñ.
Òåë.0-98-731-68-96.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè âiä 25 ðîêiâ, ÿêà ïðàöþº,
iíòåðíåò,
1.500
ãðí.
Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, äiâ÷èíi íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-740-78-61.
Öåíòð,
Øåâ÷åíêà
(ìiñüêà
ëiêàðíÿ), 2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Øåâ÷åíêà âóë., áiëÿ ìiñüêî¿
ëiêàðíi, äiâ÷àòàì íà ïiäñåëåííÿ, âñi
çðó÷íîñòi,
áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-63-384-01-74.

1-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ “Ëèáiäü Ïëàçè”, â ãàðíîìó
ñòàíi, òåõíiêà. Òåë.0-93-883-33-89.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ìåáëi,
òåõíiêà, 4.500 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Áëèçüêî äî öåíòðó, ïîðÿä
çóïèíêà,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.

Âèñòàâêà,
3-é
ïîâåðõ,
“êîñìåòèêà”, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Âèñòàâêà,
Ìåäòåõíiêà,1/5,
÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 3.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-96-023-67-74.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
3.000 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Ãàðíèé
íîâèé
ðåìîíò,
çà
íåîáõiäíîñòi ìîæëèâî ìåáëi, òåõíiêà.
Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì.
Òåë.0-68-949-65-77.
Äóáîâå, ìåáëi, áåç òåõíiêè, 2.200
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, Øåâ÷åíêà
âóë., 2/4, 35/19/6, òåïëà, óñi ìåáëi
ïðèñóòíi, º õîëîäèëüíèê òà ïðàëüíà
ìàøèíà. Äëÿ ïîðÿäíèõ êâàðòèðàíòiâ,
áåç
òâàðèí.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Çàði÷àíñüêà,32, íà òðèâàëèé
òåðìií, 3.000 ãðí. +ê/ï âiä âëàñíèêà.
Òåë.0-67-727-03-82.
Çàòèøíà,
º
âñÿ
òåõíiêà.
Òåë.0-97-314-03-14.
Êàïðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ëi÷èëüíèêè, 3.500
ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3.300
ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Ìåáëüîâàíà, â æèòëîâîìó ñòàíi,
õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 2.700 ãðí.
Òåë.0-67-395-79-49.
Ìèðó ïðîñïåêò, ð-í êîñòüîëó,
ìåáëi, òåõíiêà. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-509-93-94.
Íîâîáóäîâà, º âñå íåîáõiäíå,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ, iíòåðíåò, 4-é
ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðìií, 4.600
ãðí. Òåë.068-575-30-31. Ðiåëòîð Iâàí.
Îäíîìó õëîïöåâi, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê, ñåðéîçíîìó, ÿêèé ïðàöþº.
Ïîñåðåäíèêàì
ïðîõàííÿ
íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-254-04-09.
Îçåðíà,
äëÿ
äiâ÷àò.
Òåë.0-97-159-82-09.
Îçåðíà, ìåáëi, òåõíiêà, 4.000 ãðí
+ êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí,
3.200
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Êàì’ÿíåöüêà
(òàíê), 1/1, 45 êâ.ì, ÷àñòèíà
áóäèíêó, º âñi íåîáõiäíi ìåáëi òà
òåõíiêà.
Çàñåëåííÿ
ç
1.03.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà, 3.400 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ïiëîòñüêà
âóë.,
ìåáëi,
ëi÷èëüíèêè, áîéëåð, òåõíiêà, 4.500
ãðí. + ê/ï. Òåë.0-97-793-22-38.
Ð-í âóë.Øåâ÷åíêà, 1-êiìíàòíà, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-96-685-53-79.
Ð-í çàâîäó “Êàòiîí”, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê. Òåë.0-97-595-75-43.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., ÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà, æèòëîâèé ñòàí, 3.000
ãðí. Òåë.0-96-939-09-77.
Õìåëüíèöüêèé, Ïðèáóçüêà, 1ê.,
3/9,
50
êâ.ì,
2.800
ãðí.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, 3/5, 38 êâ.ì, 2.500 ãðí.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, âñi çðó÷íîñòi,
âñÿ ïîáóòîâà òåõíiêà, 4.000 ãðí.
Òåë.0-97-740-78-61.
Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ,
îêðåìà
êiìíàòà äëÿ äâîõ àáî îäíiº¿ äiâ÷èíè.
Òåë.0-97-740-78-61.

2-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ çóïèíêè, º âñå íåîáõiäíå,
3.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíêà,
3.500
ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Â öåíòði, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
æèòëîâèé
ñòàí,
3.500
ãðí.
Òåë.0-68-884-90-43.
Âèñòàâêà, º ìåáëi, ãàðíèé æ/ñ,
õîëîäèëüíèê, ëi÷èëüíèêè, 3.500 ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.

Âèñòàâêà, í/á, 3/10, iíä/î,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 6.000
ãðí./ìiñ. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Çàði÷àíñüêà
âóë.,
íàâïðîòè
“Íàáåðåæíîãî
êâàðòàëó”.
Òåë.0-97-296-00-17.
Êàì’ÿíåöüêà,47, ç ìåáëÿìè.
Òåë.0-97-555-93-01.
Îçåðíà, çóï."Äàíà", íîâîáóäîâà,
ðåìîíò, ëi÷èëüíèêè, 3-é ïîâåðõ,
5.500
ãðí.
Òåë.068-575-30-31.
Ðiåëòîð Iâàí.

Îçåðíà, Ïàíàñà
Ìèðíîãî (ÆÊ “Çîëîòà
ïiäêîâà”), 7/9, 65 êâ.ì,
ïåðøà çäà÷à,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, óñÿ
òåõíiêà, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ. Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì íà
äîâãîòðèâàëèé òåðìií.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Ïiâäåííî-Çàõiä, ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 6.000 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Ðàêîâå, áiëÿ ÀÒÁ, ìåáëi, ðåìîíò,
òåõíiêà, äëÿ ñiì’¿, íå ïîñåðåäíèê,
4.500 ãðí. +ê/ï. Òåë.0-67-988-20-20.
Ñòàðîìiñüêà âóë. (Ïðèìàêîâà),
80 êâ.ì, iíä/î, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíà, 3.500 ãðí. + ê/ï.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
Õìåëüíèöüêèé, ôiëàðìîíiÿ, 2ê.,
3/9,
55
êâ.ì,
3.200
ãðí.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð (îâî÷åâèé ðèíîê), öåãëà,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 5.500
ãðí./ìiñ. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì, ãàðíà,
ìåáëüîâàíà, òåõíiêà, 8.500 ãðí.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð, àïòåêà ¹1, 80 êâ.ì.,
ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõíiêà, ìåáëi.
Òåë.0-67-598-00-84.
Öåíòð,
ìåáëi,
ðåìîíò,
º
ëi÷èëüíèêè, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-96-509-18-02.
Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà, iíä/î,
3.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð. Òåë.0-63-382-07-11.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Âèñòàâêà,
3-êiìíàòíà,
3/9,
ãàðíèé ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà. Äëÿ
ñiì’¿. Òåë.0-98-077-02-49.
Ñêîâîðîäè
âóë., 3-êiìíàòíà,
ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ìîæëèâî,
äëÿ ñiì`¿, 7.500 ãðí., + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-67-307-86-17.
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Çäàì, çíiìó,
êóïëþ
Êóïëþ áóäèíîê àáî äiëÿíêó â ñìò
Ìåäæèáiæ.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Ìîæíà
áåç
äîêóìåíòiâ.
Òåë.0-99-321-64-58.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

Öåíòð,
“Ëèáiäü
Ïëàçà”,
3-êiìíàòíà
êâàðòèðà.
Òåë.0-93-883-33-89.
Öåíòð, 3ê., 4/9, 67 êâ.ì, 3.600
ãðí.
Òåë.:063-122-98-57,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
âóë.Íèæíÿ
Áåðåãîâà,
4/10, 72 êâ.ì, ç ìåáëÿìè, òåõíiêîþ,
äëÿ ñiì’¿, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-96-168-03-92.
Öåíòð, Ëèáiäü Ïëàçà, äëÿ ñiì’¿,
ºâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà, 6.000
ãðí. +ê/ï. Òåë.0-67-381-25-52.

Áóäèíêè
Áåç
ºâðîðåìîíòó,
àëå
çi
çðó÷íîñòÿìè, âàííà, òóàëåò, áîéëåð,
íà òðèâàëèé òåðìií, äëÿ ñiì’¿,
æèòëîâèé ñòàí. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.
Âiçüìó äiâ÷èíó íà ïiäñåëåííÿ, áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-96-219-11-65.
Ãðå÷àíè áëèæíi, ð-í ïåäàêàäåìi¿,
÷àñòèíà áóäèíêó. Òåë.0-67-150-35-73.
Äî ïëîùi 100 ì, 150/110, + 5,7
ñîòêè, ãàðàæ íà 2 àâòî, ïiäâàë,
19.600 ãðí. Òåë.0-98-382-21-99.
Äóáîâå, “âðåì’ÿíêà”, º çðó÷íîñòi,
ãàç, âîäà, êàíàëiçàöiÿ, áåç äiòåé.
Òåë.:0-98-560-23-20, 0-68-681-80-15.
Äóáîâå, “âðåì’ÿíêà”, çðó÷íîñòi,
öiíà
çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:0-67-284-38-46, 0-96-836-92-01.
Êîçàöüêà, “âðåì’ÿíêà”, íà òðè
îñîáè, âîäà ç êîëîíêè, òóàëåò ó
äâîði, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-880-81-64.
Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ ëþäåé àáî äâîõ õëîïöiâ, àáî
îäíiº¿ ëþäèíè, áåç çðó÷íîñòåé, 2.600
ãðí. Òåë.0-96-910-71-71.

Ëåçíåâå, îêðåìèé
áóäèíîê, ìåáëi, òåõíiêà,
àâòîñòîÿíêà. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-018-29-82.
Ðóæè÷íà, çóïèíêà “Ïàí Äèâàí”,
“âðåì`ÿíêà” äëÿ ñiì`¿ áåç äiòåé, º
ãàç, âîäà, ìåáëi. Òåë.0-97-198-10-97.
Òàíê, “âðåì’ÿíêà”, îêðåìèé âèõiä,
1 êiìíàòà, êóõíÿ, áåç çðó÷íîñòåé, äëÿ
îäíiº¿ ëþäèíè, 1.500 ãðí. ç ê/ï.
Òåë.0-96-710-88-84.
Õìåëüíèöüêèé, Ïðèáóçüêà, 2ê.,
1/1, 50 êâ.ì, çðó÷íîñòi, 1.500 ãðí.
Òåë.063-122-98-57. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, 1-êiìíàòíèé áóäèíîê çi
çðó÷íîñòÿìè.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-170-18-40.
Öåíòð, áiëÿ Âi÷íîãî âîãíþ,
÷àñòèíà áóäèíêó, 30 êâ.ì, îêðåìèé
âõiä,
º/ð,
ïîðÿäíié
ñiì’¿.
Òåë.0-67-396-02-40.
Öóêðîâèé çàâîä, “âðåì’ÿíêà”, äâi
êiìíàòè, äóøîâà, òóàëåò íà âóëèöi,
áåç äiòåé, 3.000 ãðí. ç ê/ï.
Òåë.0-97-681-37-11.

Çíiìó

Êiìíàòè
Äëÿ ñåáå, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Çíiìó êiìíàòó ó âëàñíèêiâ.
Òåë.0-98-907-59-28.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-, 3-êiìíàòíó, äî 3.000 ãðí.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-96-398-45-50.
Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
ïîðÿäíà
ñiì’ÿ
îðåíäóº
íà
äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, íà òðèâàëèé
òåðìií.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-327-01-35.
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ,
íà òðèâàëèé òåðìií, íå ïåðåñåëåíöi.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Ïîðÿäíà æiíêà-âiéñüêîâîñëóæáî
âåöü, áàæàíî Öåíòð àáî Äóáîâå, íà
òðèâàëèé òåðìií. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-97-576-86-70.

Ñiì’ÿ ñåðåäíiõ ðîêiâ, áåç äiòåé
çíiìå 1-, 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, äî
3.000 ãðí. , êðiì äàëüíiõ ðàéîíiâ.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-98-813-84-55.

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

Êóïëþ

Êiìíàòè
Äëÿ ñiì’¿, çà ãîòiâêó, áàæàíî ó
ãóðòîæèòêó. Òåë.068-575-30-31.

1-êiìíàòíi

253 000 ãðí. Ãàðàæ â öîêîëi.
Òåë.0-97-101-10-75.
270
000
ãðí.
Ìèðó
ïðîñïåêò,102/1,
ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ “Äåëüòà”, äâà ñóìiæíi
ãàðàæi, 6õ4, ç ïiäâàëàìè, óòåïëåíi,
ñóõi, âèñîòà ñòåëi, 2,8 ì, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà,
òîðã.
Òåë.0-67-919-67-55.

Çäàì
Çîëîòèé êîëîñ (ìàñèâ), ãàðàæ
öåãëÿíèé,
ÿìà,
19
êâ.ì.
Òåë.0-97-477-99-99.

Ëüâiâñüêå øîñå, ìàñèâ
“Õóòðîâèê”, 6õ4,5, âîðîòà 2,50õ2,50, íà òðèâàëèé òåðìií, 1.000 ãðí.
Òåë.0-67-787-93-55.

Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó, ðàéîíè òà
ïîâåðõè
ðîçãëÿäàþ.
Òåë.068-575-30-31.
Ìàëîñiìåéêó,
ó
âëàñíèêà,
ïîñåðåäíèêàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-50-168-06-10.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

Ëüâiñüêå
øîñå,33,
ãàðàæ,
íàâïðîòè
ðå÷îâîãî
ðèíêó.
Òåë.0-67-252-05-56.
Ïiîíåðñüêèé (ìàñèâ), ãàðàæ, íà
òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-532-61-45.
Ð-í
öóêðîâîãî
çàâîäó.
Òåë.0-67-771-49-67.
Ñòàðèé
àåðîäðîì.
Òåë.0-97-597-96-42.

Áóäèíîê íà
êâàðòèðó

Ïðîäàì

Îáìií

Áóäèíîê(“âðåì’ÿíêà”, 12 ñîòîê)
= 1+Ä. 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.0-67-381-11-31.
100 000 ãðí. Ãàðàæíèé ìàñèâ
“Òåìï”, áiëÿ òåëåâåæi, ïðè â’¿çäi
ñêðàþ, ïiäâàë íà âåñü ãàðàæ, ñâiòëî,
âñi äîêóìåíòè. Òåë.0-96-626-39-41.
126 000 ãðí. Ìèðíèé (ãàðàæíèé
êîîïåðàòèâ), Ìèðó ïðîñïåêò,71/4,
öåãëà, ÿìà, ïiäâàë, îõîðîíà, òîðã
äîðå÷íèé. Òåë.0-67-678-03-63.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Ðèáàëêî-2",
22
êâ.ì,
öåãëÿíèé, ÿìà, ïiä ëåãêîâå àâòî.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
160 000 ãðí. Êîîïåðàòèâ “Òàâðiÿ”,
33 êâ.ì, êàïiòàëüíèé, ïiä áóñ.
Òåë.0-96-350-49-40.
185 250 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå, çà
ìàãàçèíîì “Åêîíîì”, ç íîâèìè
ïiäâåäåííÿìè
êîìóíiêàöiÿìè,
ïåðñïåêòèâàìè, óñå ïîðÿä, 6õ4,
îãëÿäîâà ÿìà, çàëèøèëîñü äåêiëüêà
âàðiàíòiâ.
Òåë.068-885-61-66.
Ïåðñïåêòèâà.

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

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)

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

20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8 ñîò.,
19 ñîò. çàãàëüíà. Òåë.067-381-11-31.
45 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 10 ñîòîê,
ðiâíà. Òåë.0-67-336-83-72.
120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
150 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ðàäóãà”, 12 ñîòîê, ïiäâåäåíèé ãàç.
Òåë.0-98-040-46-83.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.
337 500 ãðí. Ñåëåêöiéíà âóë.,
îðiºíòèð - ÀÑ ¹1, çåìåëüíà äiëÿíêà
10
ñîòîê,
áåç
êîìiñi¿.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

41 000 ãðí. Iâàíêiâöi, íîâèé ìàñèâ,
10
ñîòîê,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
70 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 ñîò.
ïiä
çàáóäîâó,
ïîðÿä
ñòàâ.
Òåë.0-98-577-31-04.
90 000 ãðí. Äóáîâå, êîîïåðàòèâ
“Ìðiÿ”, 6 ñîò., òîðã. Òåë.067-990-51-48.
120 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í îçåðà,
äiëÿíêà 4,2 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä.
Òåë.0-96-568-65-56.
120 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 30 ñîò., êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-68-708-58-06.
150 000 ãðí. Îëåøèí, 15 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, ðiâíà, ÷îðíîçåì,
ïîáëèçó
òðàñè,
êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-190-40-14.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.
200 000 ãðí. Äóáîâå, 6 ñîòîê,
âîäà,
ãàç,
ôóíäàìåíò.
Òîðã.
Òåë.0-98-838-09-45.
210 000 ãðí. Ìàëàøiâöi, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ,
äiëÿíêà 25 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
270 000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, ç-ä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî, òîðã. Òåë.0-68-589-37-58.

280 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ,
20 ñîò., 100 ì äî
çóïèíêè, âñi êîìóíiêàöi¿,
âñi äîêóìåíòè,
êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.0-97-148-87-89.
280 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà, 21 ñîò.,
ïîðÿä
ãàç,
ãàðíå
ìiñöå.
Òåë.0-67-580-62-35.
280 000 ãðí. Ðóæè÷íà, 100 ì äî
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,
6
ñîòîê,
ç
ïiäâåäåíèìè êîìóíiêàöiÿìè. Òîðã.
Òåë.:0-96-618-77-38, 0-97-849-09-73.
300 000 ãðí. Äóáîâå, ð-í
“Âiê-Æàíà”, äiëÿíêà 6 ñîò., ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿, äîðîãà àñôàëüòîâàíà.
Òåë.0-97-405-29-24.

280 000 ãðí. Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, âóë.Êîçàöüêà,
11,5 ñîòîê, äiëÿíêà
êâàäðàòíà, ðiâíà,
åëåêòðîìåðåæà 50 ì,
ãàçîïîñòà÷àííÿ 40 ì,
âîäîïîñòà÷àííÿ 4 ì.
Òåë.:0-96-737-37-33,
0-73-737-36-33.
300 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê, ðiâíà. Àáî îáìií íà
1-êiìíàòíó êâàðòèðó, ð-í Ðàêîâå,
òîðã. Òåë.0-67-457-55-15.
336 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ì-â
“ªâðîïåéñüêèé-2", 20 ñîò. ïiä
æèòëîâó çàáóäîâó, ñâiòëî, ïîðó÷
îçåðî.
Áåç
êîìiñiéíèõ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
350 000 ãðí. Êîïèñòèí, º êîðîáêà,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 18 ñîòîê, ãàç
ïîðÿä, ñâiòëî òà âîäà íà äiëÿíöi.
Òåë.0-97-406-59-68.
455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 56
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä.
Òåë.0-98-685-96-91.
500
000
ãðí.
Ïî
Çàõiäíî-Îêðóæíié, ð-í “Êàòiîíó” â
æèòëîâîìó ìàñèâi äâi ñóìiæíi
äiëÿíêè
10+10
ñîò.
Òåë.0-97-345-61-42.
870
400
ãðí.
Äåõòÿðêà,
Æâàíåöüêîãî âóë., äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 20
ñîòîê,
0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

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

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

Áóäèíêè ïðîäàì

105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè,
ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî âîäó, 45 ñîò.,
òîðã. Òåë.0-97-488-10-90.
210 000 ãðí. Ìàëàøiâöi, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ,
äiëÿíêà 25 ñîòîê, âèõiä äî ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
250
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
öåãëÿíi ãîñïáóäiâëi, êðèíèöÿ, 25 ñîò.,
ñàä. Òåë.0-98-535-22-30.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
274 510 ãðí. Ðåìîíò, æèòëîâèé,
óñi êîìóíiêàöi¿ â áóäèíêó äiþ÷i, 45
ñîò.,
óñå
ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.

300 000 ãðí. 15 êì âiä
“Êàòiîíà”, öåãëÿíèé
áóäèíîê, 1-ïîâ., 70 êâ.ì,
ãàç, ñâiòëî, 2 ïîãðåáè,
óñi ïðèáóäîâè, 50 ñîò.,
òîðã. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-378-91-56.
410 350 ãðí. 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. Ïåðñïåêòèâà.
430 000 ãðí. Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), áiëÿ òðàñè, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, ïiäâàë, ñàðàé, 48 ñîòîê,
ïîðÿä ëiñ. Òåë.063-896-57-47.

455 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç, 56 ñîòîê. Òåë.0-98-685-96-91.
495
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.
551 850 ãðí. ªâðîðåìîíò, ÿêiñíà
äåðåâ’ÿíà âàãîíêà, âàííà, òóàëåò âñå äiþ÷å, àëüòàíêà, àâòîíàâiñ.
Òåë.068-885-61-66. Ïåðñïåêòèâà.

567 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
Öåíòðàëüíà, 65/-/9,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
615
000
ãðí.
Îëåøèí,
øëàêîáåòîí, 74 êâ.ì, æ/ñ, îïàëåííÿ
ãàçîâå, âîäà, ñ/â, ñàðà¿, ãàðàæ,
ïîãðiá, 15 ñîò. Òåë.0-95-666-53-23.
730 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”,
áóäèíîê, ó öîêîëi ãàðàæ, óñi êîìóíiêàöi¿ º, êiíöåâà ìàðøðóòó ¹54.
Òåë.096-626-39-41, Âîëîäèìèð.

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

Îáìií

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

Âîâêiâöi)

=

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè
ïðîäàì

284 000 ãðí. Äóíà¿âöi ñìò,
Äóíà¿âåöüêèé ð-í, 3-êiìíàòíà, 5-é
ïîâåðõ, iíä/î, 61,4 êâ.ì, äàõ
âiäðåìîíòîâàíèé,
áóäèíîê
óòåïëåíèé, ãîñïïðèáóäîâè 17 êâ.ì,
äiëÿíêà
10
ñîòîê.
Òîðã.
Òåë.:0-97-135-30-73, 0-96-116-18-00.
339 600 ãðí. Êðàñèëiâ, 1-êiìíàòíà.
Òåë.0-96-759-22-50.
340 000 ãðí. Äåðàæíÿ, ð-í
öóêðîâîãî çàâîäó, 3-êiìíàòíà, 5/5,
59 êâ.ì, òîðã. Òåë.0-67-455-66-95.
420 000 ãðí. Íîâà Óøèöÿ,
âóë.Ãàãàðiíà, 1-êiìíàòíà êâàðòèðà.
Òåë.0-67-580-62-35.

Áóäèíêè ïðîäàì

30
000
ãðí.
Êîðæiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïîðÿä ãàç, 50 ñîòîê, ñàäîê, êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-998-63-26.
50 000 ãðí. Êóí÷à, Òåîôiïîëüñüêèé ð-í, öåãëà, ãàçèôiêîâàíèé, 66
êâ.ì, ñàðàé, 2 êì äî ðàéîííîãî
öåíòðó. Òåë.0-97-228-60-22.
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Îôiñè
2 100 000 ãðí. Êàðïiâöi, 127 êâ.ì,
12
ñîòîê,
êîìóíiêàöi¿,
íîâèé
ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 ïîâåðõè + ãàðàæ,
àñôàëüòîâàíèé
çà¿çä.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
Ðåäâèíöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20
õâ ¿õàòè âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
áóäèíîê îáêëàäåíî öåãëîþ, ãàç,
ïàðîâå, ïi÷íå îïàëåííÿ, æèòëîâèé
ñòàí, ïîãðiá, ñàðàé, ë/ê, 40 ñîò.
çåìëi
áiëÿ
áóäèíêó,
ñàäîê.
Òåë.0-68-453-73-12.
ßðîñëàâêà, Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 45
êì
âiä
ìiñòà,
ãëèíîáèòíèé,
îáêëàäåíèé ïëàñêèì øèôåðîì, ãàç,
êîíâåêòîðè, âîäà íà ïîäâið`¿, 50
ñîò.,
ìîëîäèé
ñàä,
ìåòàëåâà
îãîðîæà,
º
ñòàâîê
(õîðîøà
ðèáîëîâëÿ). Òåë.0-98-707-36-50.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
75 000 ãðí. Íîâå Ïîði÷÷ÿ,
Ãîðîäîöüêèé
ð-í,
ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ïiä “øóáîþ”, 80 êâ.ì, ãàç,
ñàðàé,
ãàðàæ,
ïîãðiá,
òîðã.
Òåë.0-96-136-01-08.
84 000 ãðí. Ëiòêè, Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
ãàçèôiêîâàíèé,
70
ñîò.
Òåë.0-97-709-57-89.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, 20 êì íà
çàõiä âiä Õìåëüíèöüêîãî, ãàç,
âîäîïðîâiä,
çåìåëüíà
äiëÿíêà,
ñàäîê,
òîðã
ïðèñóòíié.
Òåë.0-98-381-36-51.
100
000
ãðí.
Âàñèëüêiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, ç
ãîñïîäàðñüêèìè
ïðèáóäîâàìè,
æèòëîâèé
ñòàí,
45
ñîò.
Òåë.0-97-163-54-77.
100
000
ãðí.
Ëèñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíèé
ãîðîä 25 ñîòîê, ïîãðiá, ïîðÿä ëiñ.
Òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-941-72-89.
100
000
ãðí.
Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ë/ê, ãàðàæ, ãîñïïðèáóäîâè, ñàäîê,
40 ñîòîê, òîðã. Òåë.067-941-72-89.
110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
110
000
ãðí.
Çàõàðiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, öåãëÿíèé,
ñàðàé,
êðèíèöÿ,
0,50
ãà,
ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë.0-68-013-93-84.
119
250
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, öåíòð, 73/50/-, 3
êiìíàòè, 27 ñîòîê çåìëi, âèõiä äî
ñòàâêà, 7 õâ. äî åëåêòðè÷êè.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.
140
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.
150
000
ãðí.
Áàðàíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
áóäèíîê
öåãëÿíèé,
50
ñîòîê
çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíà,
ãàç,
êðèíèöÿ.
Òåë.0-67-727-95-21.
168
000
ãðí.
Êðèâà÷èíöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, âóë.Ïåðåìîãè,5, 45
ñîòîê
ãîðîäó,
êðèíèöÿ,
ãîñïïðèáóäîâè. Òåë.:0-67-758-68-98,
0-67-307-54-38.

180
000
ãðí.
Çàïàäèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 68 êâ.ì, ãàç, ñâiòëî,
ïðèáóäîâè, 45 ñîò. (óñÿ äiëÿíêà), ñàä,
ïðèâàòèçîâàíî, êàäàñòðîâèé íîìåð,
òîðã. Òåë.0-67-354-09-11.
180
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
ãîðîä.
Òåë.0-97-229-29-53, Âiêòîð.
195 000 ãðí. Âåðáêà Äåðåâ’ÿíà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
îäíîïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé áóäèíîê,
76 êâ.ì, 4 ê., ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå,
îïàëåííÿ êîìáiíîâàíå, äâà êîòëè
(ãàçîâèé òà íà äðîâàõ), ãðóáêè,
ñàíâóçîë, ëiòíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, â äâîði
º êðèíèöÿ, ãîñïîäàðñüêi ïðèáóäîâè,
37 ñîòîê çåìëi. Òåë.0-97-406-32-75.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
244
240
ãðí.
Êîïà÷iâêà,
Äåðàæíÿíñüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
ïëàñòèêîâi âiêíà, íîâà åëåêòðè÷íà
ïðîâîäêà, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç,
äóøîâà êàáiíà, âìèâàëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà. Òåë.0-67-580-37-47.
250
000
ãðí.
Áðàãiëiâêà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, æèòëîâèé, íîâèé,
öåãëÿíèé, 10õ12, êðèíèöÿ, ñàðàé,
ë/ê, 75 ñîòîê. Òåë.0-96-466-96-25.
250
000
ãðí.
Iâàøêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä ìiñòà,
öåíòð ñåëà, áóäèíîê 70 êâ.ì,
ãàçèôiêîâàíèé, âîäîïðîâiä, êðèíèöÿ,
ëiòíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 2 ïîãðiáè, ñàä,
ãîðîä, 25 ñîòîê, ðiâíèíà, ÷îðíîçåì,
ïîðÿä
çóïèíêà,
ìàãàçèí.
Òåë.0-96-896-86-96.
253 800 ãðí. Çàñàäüêè, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé (çðàçó çà Ãðóçåâèöåþ), êîæíi ïiâ ãîäèíè àâòîáóñ, 30
ñîò., ãàç. Òåë.068-113-17-63.
300
000
ãðí.
Ìiöiâöi,
Äóíàºâåöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 5
êiìíàò, êóõíÿ, ãàç, êðèíèöÿ íà
ïîäâið’¿, ïîãðiá, ñàäîê, ãîðîä.
Òåë.0-98-645-51-48.
350
000
ãðí.
Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãðiá, 35
ñîòîê. Òåë.0-98-645-51-48.
355
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé, æèòëîâèé ñòàí, 85 êâ.ì, 25
ñîòîê,
ïàðê,
øêîëà,
êàôå,
àìáóëàòîðiÿ, äèòÿ÷èé ñàäîê. Àáî
îáìií íà 1-êiìíàòíó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-68-421-92-83.
480
000
ãðí.
Êëèìêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 9õ12, ñàðàé, ãàðàæ
ç ÿìîþ, ë/ê, 2 ïîãðåáè, æîìîâà ÿìà,
ñàä, êðèíèöÿ, ãàç, 50 ñîò., ñàäèáà
êóòîâà, òîðã. Òåë.:0-67-492-07-60,
0-67-304-27-72.

ßñüêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë/ê,
ñàðàé, öåãëÿíi, 25 ñîòîê,
âîäà, ñåïòèê, ãàç.
Òåë.:0-97-512-94-92,
0-98-570-43-61.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

56 000 ãðí. Áåðåçiâêà, íà áåðåçi
ð.Äíiñòåð, äà÷íà äiëÿíêà, 4 ñîò.,
ãàðíå ìiñöå. Òåë.0-67-580-62-35.
80
000
ãðí.
Àäàìiâêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, äiëÿíêà 1,5 ãà, íå
çäàíà â îðåíäó. Òåë.0-67-165-39-01.
80
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà ïîðÿä, áiëÿ
“Àìåðèêè”, 12 ñîò., äîêóìåíòè.
Îáìií. Òåë.0-99-321-64-58.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
200
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 35 ñîòîê, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.
200
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ÷/á, ö, æ/ñ,
3 ê., ë/ê, ñàðàé, 20 ñîòîê.
Òåë.0-99-321-64-58.
215
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, âåëèêèé, 3 ðiâíi,
öåãëà, ïî òðàñi, æ/ñ, 4 ê., ñàðàé, 24
ñîò. Òåë.0-99-321-64-58.
215
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ïî òðàñi,
âåëèêèé, ç öîêîëåì òà âåëèêèì
ãîðèùåì. Òåë.0-99-321-64-58.
226
400
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Öåíòðàëüíà âóë., Õìåëüíèöüêèé ð-í,
ïiä çàáóäîâó, 13,66 ñîòîê, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.
280
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 50 ñîòîê, ïiä ÎÑÃ,
àñôàëüò, ñâiòëî, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.
1 000 000 ãðí. Äåðàæíÿ, äiëÿíêà,
6 ãà, çàñàäæåíà äóáàìè. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-823-80-49.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Çäàì â îðåíäó 68 ñîòîê ãîðîäó,
ñ.Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.:0-68-589-37-59, 0-68-589-37-58.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Êâàðòèðè
ïðîäàì

1 000 000 ãðí. Iðïiíü, Êè¿âñüêà
îáëàñòü, 3-êiìíàòíà, 2/2, 46 êâ.ì, ç
ìåáëÿìè,
óòåïëåíà,
àâòîíîìíå
îïàëåííÿ. Òîðã. Òåë.0-97-206-75-69.
2
100
000
ãðí.
Êè¿â,
âóë.Áîðùàãiâñüêà,139/141,
3ê,
71,6/48/7,6,
òèõà,
îõàéíà.
Òåë.0-98-382-21-99.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Ãåíi÷åñüêà Ãiðêà, íà áåðåçi
Àçîâñüêîãî ìîðÿ, çäàì â îðåíäó
çåìåëüíó äiëÿíêó, 70 ñîòîê i 2
áóäiâëi, 348 êâ.ì. Òåë.0-99-730-85-47.

Îáìií

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

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

Çäàì
Çàëiçíÿêà,8, ïðèìiùåííÿ 40 êâ.ì,
ðåìîíò,
òóàëåò,
7.999
ãðí.
Òåë.0-98-941-20-27.

Çàði÷àíñüêà, 31-42 êâ.ì,
84 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
îõîðîíà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.

Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà,
7 îôiñíèõ ïðèìiùåíü,
3-é ïîâåðõ.
Òåë.0-98-445-91-08.

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

Çäàì
Ïðîäàì (iíøi
ðèíêè, ìiñöÿ)

“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, º
ñàíâóçîë, êîìîðà, òåïëà
ïiäëîãà.
DOM.RIA.com - ID
13323834.
Òåë.067-382-79-90.

Êiîñê òà õîëîäèëüíà âiòðèíà íà
öåíòðàëüíîìó ïðîäîâîëü÷îìó ðèíêó.
Òåë.0-67-309-23-47.

Âèñòàâêà, 70 êâ.ì, ïiä òîðãiâëþ
íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.
Òåë.0-96-506-05-42.
Êàì’ÿíåöüêà (òàíê), 1/5, 95 êâ.ì,
ôàñàä, 1-øà ëiíiÿ, ïiä ìàãàçèí, êàôå,
ñàëîí òà iíøå. Òåë.097-251-98-43.
Ðiåëòîð Âàäèì.
Ìèðó ïðîñïåêò, íàâïðîòè ÒÖ
“Ðiêî”,
ïðèìiùåííÿ
22
êâ.ì.
Òåë.0-67-970-63-59.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)

ÒÖ “Ìîíáëàí”, 77 êâ.ì,
250 ãðí./êâ.ì, òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-332-43-86.
Øåâ÷åíêà,11,
çäàì ïðèìiùåííÿ
82,5 êâ.ì, âèñîòà 3,20 ì,
ðåìîíò, ñàíâóçîë,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ.
Âëàñíèê.
Òåë.0-67-739-87-63.
Þíiñòü, 50 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ,
îêðåìèé âõiä, º âëàñíèé ñàíâóçîë,
ïàðêîâêà,
âåëèêèé
òðàôiê.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè

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

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

Iíñòèòóòñüêà âóë., äâà êiîñêè â
îðåíäó, 20 êâ.ì. Ìîæëèâî, ïðîäàæ.
Òåë.0-97-433-22-05.
Ìèðó ïðîñïåêò, êiîñê ïiä öèãàðêè.
Òåë.0-97-736-99-85.
Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.
Ð-í
çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó,
âóë.Ì.Òðåìáîâåöüêî¿, êiîñê 6 êâ.ì,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-337-16-35.

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

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ
Ïðîäàì

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

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

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

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì

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

20 êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
ïðîäàì
âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, 700 êâ.ì, óòåïëåíå. Öiíà
äîãîâiðíà. Òåë.0-68-453-73-12.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

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

Ïðîäàì

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

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

Ëåãêîâi ïðîäàì

Âàíòàæiâêè

Volkswagen

Ïðîäàì

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

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

ÂÀÇ

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

ÂÀÇ-1111 “Îêà”, 30.100 ãðí.
Òåë.0-97-346-37-67.
ÂÀÇ-2106. 1991 ð.â., áåæåâèé,
ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó,
30.000
ãðí.,
ìîæëèâèé
òîðã.
Òåë.:0-68-038-98-57, 097-874-52-98.
ÂÀÇ-2121
Íèâà
“Òàéãà”,
òåõíi÷íèé ñòàí 4+, ïåðåáðàíi ìîñòè,
ïîìiíÿíà ðîçäàòêà, âñòàíîâëåíèé
ïiäðàìíèê ïiä ðîçäàòêó, íîâi: ñòàðòåð
(ðåäóêòîðíèé), ãåíåðàòîð (62 À),
ãóìà (âñåñåçîííà), êñåíîíîâå ñâiòëî,
ïðîòèòóìàíêè,
áåçêîíòàêòíå
çàïàëþâàííÿ,
ðàäiàòîð
ïi÷êè,
àêóìóëÿòîðíi äçåðêàëà, 70.400 ãðí.
Òåë.0-67-956-47-70.

Ãðå÷àíè, ïiäâàëüíå ïðèìiùåííÿ
250 êâ.ì, òà iíøi ñêëàäè, îôiñíi
ïðèìiùåííÿ. Òåë.0-67-381-29-29.
Äóáîâå, ïðèìiùåííÿ, 60 êâ.ì,
äiþ÷å àòåëüº, Ïðèáóçüêà âóë., 300
êâ.ì, ïiä áóäü-ÿêèé âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.0-96-010-17-43.

Äóáîâå,
ïðîâ.Êóïðiíà,54/2,
ñêëàä, 268 êâ.ì, òà îôiñ,
50 êâ.ì.
Òåë.0-68-649-01-31.
Êàì’ÿíåöüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ 160 êâ.ì,
ïiä ñêëàä.
Òåë.0-67-383-42-83.
ÏðÀÒ “Ïîäiëëÿ-Ïëþñ” çäàº â
îðåíäó ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ, 260
êâ.ì ç êðàí-áàëêîþ òà íåæèòëîâi
ïðèìiùåííÿ, 59 êâ.ì i 100 êâ.ì, ÿêi
ðîçìiùåíi
çà
àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà,13. Òåë.:67-25-07,
0-67-913-64-75.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
10
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.

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

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

Dacia
Dacia Dokker Embleme, 2015 ð.â.,
86 ò.êì, îðèãiíàë, ïàñ., 6 äâåðåé, 5
ìiñöü, áiëèé, Navi, 280.000 ãðí.
Òåë.0-96-316-70-76.

Ford

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

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

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

Hyundai

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

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷ IÆ-412, 1986 ð.â., 7.000
ãðí. Òåë.0-96-568-65-56.
Ìîñêâè÷-407, 1965 ð.â., ãàðíèé
ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, “íà õîäó”.
Òåë.0-97-345-61-42.

Ëåãêîâi
êóïëþ

Kia

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

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

Ïiâäåííî-Çàõiä,
íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî, + çåìåëüíà
äiëÿíêà 40 ñîò.
Òåë.0-67-380-00-40.

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ìiíiòðàêòîð, ñàìîðîáíèé, 65.000
ãðí. Òåë.0-97-556-32-29.
Ìiíiòðàêòîð,
ñàìîðîáíèé,
ç
êîñàðêîþ, ïðè÷åïîì, 25.000 ãðí.
Òåë.0-96-466-96-25.
Ìîòîáëîê “Çóáð”, 9 ê.ñ, 15.000
ãðí. Òåë.0-68-936-46-10.
Ò-40ÀÌ, ãàðíèé ñòàí, ðåäóêöiéíèé
ñòàðòåð,
110.000
ãðí.
Òåë.0-67-996-35-50.
Òðàêòîð Ò-16, ïiñëÿ êàïðåìîíòó,
ãàðíèé ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, 75.000
ãðí.,
òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-430-42-40.

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

Ïðîäàì

Îáëàñòü,
Óêðà¿íà, çà
êîðäîíîì

Òðàêòîðè

ÃÀÇ

Chery

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

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,
iíøå
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ÃÀÇåëü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
3 âèäè ïàëèâà, + äâèãóí, 64.000 ãðí.
Àáî îáìií íà åëåêòðîìîáiëü + Ä.
Òåë.0-67-382-22-92.

Çäàì

Ãåîëîãiâ,3, ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ, 32 êâ.ì,
50 êâ.ì, 60 êâ.ì.
Òåë.:0-95-711-96-64,
0-96-949-00-87.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêîãî
àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàíi.
Òåë.0-98-738-86-88.
Kia Êàðíiâàë, 2007 ð.â., 7 ìiñöü,
âåëèêèé, êîìôîðòíèé, 170 ò.êì,
3-çîíîâèé êëiìàò, îäèí âëàñíèê,
ãàðàæ. Òåë.0-98-382-21-99.

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

Subaru
Ñóáàðó, 2008 ð.â., 210 ò.êì, 3,6,
áåíçèí, àâòîìàò, ëþê, øêiðà,
òîíîâàíèé,
ñiðèé,
äîãëÿíóòèé,
282.000 ãðí. Òåë.0-99-321-64-58.

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

Àâòîêðàí,
ÊÐÀÇ-65101,
ÊÑ-3574-À-1,
1995
ð.â.,
âàíòàæîïiäéîìíiñòü 14 òîíí â
ðîáîòó. Òåë.0-67-935-40-50.
Êîìáàéí Äîìiíàòîð-85, 330.000
ãðí. Òåë.0-67-490-01-74.

Êîìáàéíè
êàðòîïëåçáèðàëüíi
“Àííà”, ïðåñè-ïiäáèðà÷i
ðiçíèõ ìàðîê, òðàêòîðè
Ò-25, ÌÒÇ-82, ïëóãè
îáîðîòíi, iíøà ñ/ã
òåõíiêà, Ïîëüùà.
Òåë.:0-97-474-22-11,
0-97-474-22-72.
Ìîëîòîáëîê “Àâðîðà”, 6,5 ê.ñ.,
áåíçèí,
8.000
ãðí.
Òåë.0-96-623-04-50.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

Áîðîíè âàæêi, 3 øò., 800
ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76.
Áóðÿêîâà ñiâàëêà, ñåêöiÿ + ñåêöiÿ
ÓÑÌÊ, 6 øò., 1.000 ãðí./øò.
Òåë.0-96-404-66-88.
Ìiíiâiÿëêà, çåðíîâà, 12.800 ãðí.
Òåë.0-98-235-72-05.
ÌÒÇ, ôðåçà, 2 ì, 15.000 ãðí.
Òåë.0-97-242-54-45.
Íàâiñíà ñöåïêà áîðií, íà 3
áîðîíè,
2.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Ïëóã äî ìîòîáëîêà, 300 ãðí.,
ëàïè äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 2 øò., 250
ãðí./øò., ëàïà äëÿ ïiäãîðòàííÿ, 300
ãðí. Òåë.0-97-525-83-29.

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì

Ïðè÷åïè ÏÒÑ-4, 2 øò., òðàêòîðíi,
çíÿòi ç îáëiêó, íîâi øèíè, ìåòàëåâi
áîðòè,
òîâàðíèé
âèãëÿä.
Òåë.:0-96-079-52-38, 0-99-058-50-81.

Ïðè÷iï “Çóáðüîíîê”, 1993 ð.â., ç
äîêóìåíòàìè,
6.000
ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.
Ïðè÷iï 1-âiñíèé, ÏÒÑ-1, 13.000
ãðí. Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï âàíòàæíèé, áîðòîâèé, äî
ÇIËà, 27.000 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
Ïðè÷iï äî ìîòîáëîêà, 2.900 ãðí.
Òåë.0-97-405-29-24.
Ïðè÷iï äî òðàêòîðà, îäíà âiñü,
âiäìiííèé ñòàí, 17.000 ãðí., òîðã,
ì.Õìåëüíèöüêèé. Òåë.0-96-430-42-40.
Ïðè÷iï òðàêòîðíèé IFA, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-242-54-45.

Êóïëþ
Äî
ë/à
Òåë.0-68-648-69-44.

“Íèâà”.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà
Ïðîäàì

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

Àâòîîáëàäíàííÿ,
ÀÊÁ
Ïðîäàì

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

ãðí.,
ãðí.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî
ÂÀÇ-21011, êîðîáêà 4ÊÏ, 700
ãðí. Òåë.0-96-761-43-82.

Äî ìiêðîàâòîáóñiâ
Ïåæî, Ôiàò, áëîê äâèãóíà, äèçåëü,
3.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82.

Äî âàíòàæiâîê
ÃÀÇ-51, ðàìà, ç ìîñòîì òà
ðåñîðàìè, ïiä ïðè÷iï, 7.000 ãðí.
Òåë.0-97-924-27-48.
ÃÀÇ-52,
âàêóóì,
250
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, ãîëîâêà öèëiíäðiâ, íîâà,
1.800 ãðí. Òåë.0-96-466-96-25.
ÃÀÇ-52, äâèãóí â êîìïëåêòi, 3.000
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, äèñê ùåïëåííÿ, íîâèé,
ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, êîðîáêà ïåðåäà÷, 2.000
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-52, ðåäóêòîð, íà 41 çóá,
2.500 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-53, êîëåêòîð, íîâèé, 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÃÀÇ-53, êîðçèíà ùåïëåííÿ, 300
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÇIË-130, áåíçîáàê, ãàðíèé ñòàí,
500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-924-87-51.
ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ðiçíi, âiä 350
ãðí.
Òåë.:0-68-059-61-90,
0-93-032-07-11.
ÇIË-130, äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷,
ãiïî¿äíèé ìiñò, êàáiíà, 8.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-404-66-88.
ÇIË-130, êîìïðåñîð ïîâiòðÿ, 1.950
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË-130, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé òà
ïðîñòèé,
5.250
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÃÀÇ, ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi,
2.450 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË,
Ãàç,
Óðàë,
ðàäiàòîðè
îõîëîäæåííÿ,
3.600
ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
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ÇIË, ÊàìÀÇ, áàêè ïàëèâíi, íîâi,
1.300
ãðí./çà
îäèí.
Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ÊàìÀÇ, êîðçèíà ùåïëåííÿ,
1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, íàïiââiñü çàäíüîãî ãiïî¿äíîãî
ìîñòó, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.
ÇIË, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà,
ïiñëÿ êàïðåìîíòó, 3.300 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-924-87-51.

ÊàìÀÇ, ãiäðîìóôòà, 3.000 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, çàï÷àñòèíè, âiä 100 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, êîðçèíà ùåïëåííÿ, 1.500
ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
ÊàìÀÇ, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòó,
íà
49
çóáiâ,
5.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.

Êóíã,
25.000
Òåë.0-67-727-03-82.

ãðí.

ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÀÇ,
ÃÀÇ, ÇiË, òðàêòîð,
àâòîáóñ. Çàï÷àñòèíè,
êàðäàíè, ñèäiííÿ.
Áåçêîøòîâíèé äîáið.
Òåë.0-97-954-36-65.
ÌÀÇ, ÇIË, ïiäðåñîðíèê, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.
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.

Äî ñïåöòåõíiêè
Ïåðåäïëóæíèêè íà ìàëèé ïëóã,
íîâi,
3
øò.,
1.500
ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
Ïiäãîðòóâà÷ êàðòîïëi, íà 4 ðÿäêà,
3.000 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76.
Ñòóïèöi ñiâàëêè ÑÇ, â çáîði, ç
ïiäøèïíèêàìè òà âàëîì, 2 øò., 550
ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76.
Øíåêè äî êîìáàéíiâ ðiçíèõ
âèðîáíèêiâ. Ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ
øíåêiâ. Òåë.0-97-788-21-63.

Äî òðàêòîðiâ
ÄÒ-75, çàï÷àñòèíè äëÿ êîðîáêè
ïåðåäà÷
i
áîðòîâèõ.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÌÒÇ,
ïîâiòðÿíèé
ôiëüòð
ç
êîðïóñîì (â çáîði), 300 ãðí.
Òåë.0-98-945-37-76.
ÌÒÇ, Ò40, êèòàéñüêîãî âèð-âà,
âiäâàë, 23.000 ãðí., êîâø, 23.000 ãðí.
Òåë.0-67-382-22-92.

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.
Òàâðiÿ, Ñëàâóòà, Ëàíîñ íà
ðîçáèðàííÿ. Òåë.0-96-710-88-84
Ôiàò Äóêàòî, Ïåæî J5, Äæàìïåð,
Áîêñåð, ïî ç/÷. Òåë.0-67-381-11-31.
Ôîðä Ìîíäåî, 1998 ð.â., 1,8,
ãàç/áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Êóïëþ

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

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

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ
Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

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

Ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ

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

Áóäü-ÿêi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ âiä ñìiòòÿ
äî äèâàíiâ, âèñîòà 3 ì,
äîâæèíà 4 ì.
Òåë.0-68-408-21-16.

Ïîíàä 3 ò

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
!!!
Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
ìiêðîàâòîáóñîì. Òåë.067-787-93-55.
Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ äî 1 ò.
Òåë.0-96-790-78-01.
Ôîëüêñâàãåí
Ò-4,
âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, 1 ò, ïî Óêðà¿íi, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-391-67-71.

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

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

1540Т

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

19865U

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

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

а

Доставк

л.
9
,
18

АР

АНС
І
З
Е
Т

ЬК А

АВТОМИЙНИК
запрошується на
постійну роботу в
ТОВ «Лідер Сервіс»

00254G

т.: 067-383-01-00, (0382) 78-50-10

