19865U

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

18,9

АРТЕ

ЗІАН

СЬК

А

л.

а

Доставк

2

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 31 березня 2021 р.

У Хмельницькому
переглянуть
вартість проїзду
в громадському
транспорті
У Хмельницькому планують оновити тарифи на послуги
по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування. Про це йдеться в проєкті рішення
виконавчого комітету міськради, оприлюдненому 26 березня.
Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку
та колективне звернення автомобільних перевізників, які надають транспортні послуги в Хмельницькому, виконком проєктом передбачив встановлення нових цін на проїзд у громадському транспорті. Незабаром вартість проїзду в тролейбусі при готівковому розрахунку може становити
5,5 гривні (зараз 3,5 гривні); для власників електронного
квитка – 5 гривень. В автобусах (маршрутках також) при готівковому розрахунку – 8 гривень (зараз 5 гривень до 20:00
та 6 гривень після 20:00), для власників електронного квитка –
7 гривень.
Як йдеться в проєкті, рішення набирає чинності з моменту
його прийняття. Однак його зможуть розглянути на засіданні
не раніше, ніж через 20 робочих днів після дня оприлюднення.

Нагадаємо, в обласному центрі продовжують впроваджувати систему безготівкового розрахунку у громадському
транспорті. Наразі спецпристроями для зчитування інформації (валідаторами) з електронних та паперових квитків обладнанні усі тролейбуси, до кінця 2021 року з'являться вони
й в автобусах та маршрутках. Система безготівкової оплати
проїзду в електротранспорті у Хмельницькому запрацює з
травня. Також в місті планують додати громадського транспорту в декілька мікрорайонів.
https://ye.ua/
Даша ПАСТЕРНАК

В Україні
хочуть
монетизувати
пільги на проїзд
Пропозиція міністерства передбачає, що рішення про монетизацію пільг прийматиме місцева влада. Якщо вона
прийме таке рішення, то пільговики отримуватимуть гроші
«на руки», якщо ні – діятиме попередній механізм, при якому
компенсацію за пільгові перевезення отримуватимуть перевізники. Також, згідно з проєктом, у випадку монетизації на
міських та приміських маршрутах буде надаватися грошова
виплата, а на міжнародних – грошова компенсація (тобто
теж виплата, але вже після здійснення поїздки).
Періодичність і строки виплат затверджуватимуться місцевими органами влади. Гроші повинні будуть виплачувати
виконавчі органи територіальних громад. Проте, якщо пільговик з «монетизованого» регіону забажає скористатися
пільгою у «немонетизованому», то щоб реалізувати своє
право на пільгу, йому доведеться документально підтвердити факт поїздки та вимагати компенсації за місцем
проживання.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Стеж за актуальними новинами:

Ціна за газ, використаний
в березні: скільки платити
мешканцям Хмельниччини

Постачальники газу для населення Хмельниччини оприлюднили ціни, за якими доведеться платити за блакитне
паливо, використане у березні. Нагадаємо, 18 січня уряд
зобов’язав їх не піднімати ціни на блакитне паливо вище
рівня встановленої граничної ціни – 6 гривень 99 копійок за
кубометр газу. І таке обмеження ціни діє до кінця цього опалювального сезону або завершення карантину, але не
пізніше 31 березня.
Отож, як повідомляє ТОВ «Хмельницькгаз Збут» для споживачів-клієнтів, які користуються послугами цього товариства, ціна за блакитне паливо, використане у березні,
складе 6,99 гривні за кубометр газу.

Для мешканців Шепетівки та Шепетівського району, яких
обслуговує ДП «Шепетівкагаз», ціна за спожитий у березні
газ, також становитиме 6,99 гривні за метр кубічний блакитного палива.
Разом з тим газопостачальна компанія «Нафтогаз» встановила ціну на газ у березні для населення дещо нижчу від
граничної – на рівні 6,86 гривні за кубометр.
Отож, якщо порівнювати вартість газу, використаного в
лютому, та ціну за газ, використаний в березні, то вони
наразі поки на одному рівні, тобто не змінилися.
Додамо, що окрім вартості блакитного палива, потрібно
платити ще за його доставку. Тариф на транспортування
газу змінився з 1 січня. Відтак, згідно з рішенням НКРЕКП,
вартість доставки газу для абонентів АТ «Хмельницькгаз» з
1 січня становить 1,99 гривні. А для мешканців Шепетівки та
Шепетівського району, за доставку якого відповідає ПрАТ
«Шепетівкагаз», – 1,30 гривні. Додамо, що плата за доставку
газу сплачується щомісячно і розраховується окремо для
кожного споживача. Вона залежить від об’єму спожитого
блакитного палива впродовж «газового року». Він охоплює
період з 1 жовтня до 30 вересня.
https://ye.ua/
Ірина ОЛІЙНИК

Додаткові обмеження та
масковий режим: уряд вніс
зміни до карантину
Минулого тижня відбулося позачергове засідання Кабміну.
На ньому урядовці проголосували за чергові зміни до своєї
постанови щодо дії нинішнього адаптивного карантину. Хоча
новацій небагато, вони є досить значними. Найперше вони
стосуються планової госпіталізації, додаткових обмежень у
«помаранчевих» зонах, правил пасажирських перевезень та
маскового режиму у «червоних». Уже опубліковано повний
текст постанови Кабміну, за яким можна зрозуміти, які зміни
очікують на українців.

Планова госпіталізація у медзакладах:
у яких зонах її дозволили
Кабмін відновив поділ України на «кольорові» зони з
24 лютого. Тоді базовим для всієї країни був визначений
«жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки. Серед передбачених для нього обмежень була заборона для державних
і комунальних закладів охорони здоров’я проводити планову
госпіталізацію пацієнтів. Вона дозволялася лише у передбачених випадках. Зокрема, надання медичної допомоги
вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, паліативної
меддопомоги у стаціонарних умовах, а також проведення
термінових і невідкладних заходів з госпіталізації, якщо їх
відтермінування становить загрозу життю або здоров’ю
людини.
Тепер урядовці виключили цей пункт і таким чином дозволили в областях із «жовтим» рівнем проводити планову
госпіталізацію пацієнтів в усіх випадках. Це ж стосується
«помаранчевих» зон, адже на їхній території діють обмеження, передбачені для «жовтих».
Заборону на проведення планової госпіталізації урядовці
запровадили для областей з «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки. Однак це не стосується вище наведених
винятків.

Додаткові обмеження для
«помаранчевих» зон
Раніше для регіонів з «помаранчевим» рівнем не передбачалося додаткових обмежень. Нині урядовці їх теж не запроваджували, але дали відповідні повноваження органам
місцевого самоврядування. Зокрема, на території окремих
громад дозволили місцевим комісіям з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) вводити
власні обмеження у разі наявності таких ознак:
• кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом
останніх семи днів на території окремої територіальної
громади перевищує 70;
• кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом
останніх семи днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50 та більше відсотків.

Пасажирські перевезення та масковий
режим у «червоних» зонах
Цього разу урядовці змінили правила пасажирських перевезень в областях з «червоним» рівнем небезпеки. Вони передбачили, що заборона на здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів усіма видами транспорту прийматиметься окремим рішенням регіональної комісії з ТЕБ і
НС. Раніше цим опікувалася державна комісія.
Такі заборони не стосуватимуться низки випадків:
• перевезень легковими автомобілями, кількість пасажирів,
включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування
дітей віком до 14 років;
• службовими та/або орендованими автомобільними, транспортними засобами підприємств, закладів та установ у
межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами
руху, про які поінформовані не менше ніж за два дні органи
Національної поліції;
• пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному
сполученні за наявності у них лабораторно підтвердженого
негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більше як за
48 годин до дня поїздки.
Проте окремим рішенням державної комісії з ТЕБ і НС заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім поїздів
спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні.
Крім того, запроваджені зміни до правил так званого маскового «режиму». Тепер у «червоних» зонах людям заборонили перебувати без вдягнених засобів індивідуального
захисту на територіях загального користування. Раніше ж
йшлося лише про громадські будівлі та транспорт. Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до постанови Кабміну.
Таким чином визначили перелік місць з обов’язковим дотриманням маскового режиму у регіонах з «червоним» рівнем.
Такі зміни не передбачають носіння засобів індивідуального
захисту в парках і скверах, однак їх необхідно надівати у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, якщо у них неможливо дотримуватися
дистанції не менше як один метр.
Нагадаємо, в усіх «кольорових» зонах карантину маскового
режиму необхідно дотримуватися у громадських будівлях,
спорудах і транспорті.
Представники Міністерства внутрішніх справ України днями
запевнили, що правоохоронці штрафуватимуть лише злісних
порушників маскового режиму, які відмовлятимуться реагувати
на зауваження поліції надіти засіб індивідуального захисту.
Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Більше дивись
та читай на ye.ua

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

Коронавірус стає агресивнішим і
все частіше вражає молодих людей
Ось уже понад рік весь світ й Україна зокрема живуть в
умовах пандемії. Пам’ятаєте, як на початку ми скептично
ставилися до коронавірусу? Не вірили, що ця інфекція
дійсно небезпечна, нехтували правилами безпеки та самоізоляції... Це тривало доти, поки не почали важко хворіти
наші рідні та близькі. Поки кількість новин про смерть від
COVID-19 не почала невпинно збільшуватися.
За рік від початку пандемії в Україні від COVID-19 померли
понад 30 тисяч осіб. Для порівняння: це населення одного
містечка або невеликого райцентру. Цей рік змінив життя
кожного з нас. Та найстрашніше те, що змінив він і сам коронавірус. Хвороба почала мутувати, а лікарі та вчені досі не
змогли розгадати її повністю.

Клініка хвороби змінилася,
коронавірус помолодшав
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час одного
з брифінгів зазначив, що коронавірус став агресивнішим,
швидше передається і спричиняє важчий перебіг хвороби.
До лікарень все частіше почали потрапляти молоді люди, а
не лише люди старшого віку. Це підтверджує й лікарка-інфекціоністка Оксана Піддубна: «Дійсно, кількість молодих і
людей середнього віку, які потрапляють у нашу інфекційну
лікарню із важкими формами коронавірусу, зросла. До нас
поступає більше дітей і пацієнтів без супутніх захворювань.
Хвороба протікає значно важче. Крім дихальної системи,
вражаються шлунково-кишковий тракт, печінка, нирки. До
симптомів додаються розлад шлунку, нудота, блювота.
Хвороба важче піддається лікуванню».
Оскільки коронавірус значно помолодшав, помолодшали і
пацієнти, які потребують реанімації. Завідувач відділення
інтенсивної терапії Центру легеневого здоров’я В’ячеслав
Боднар зазначає, що середній вік пацієнтів, які потрапляють
у його відділення, постійно змінюється: «Якщо раніше ніхто
не міг подумати, що молоді люди віком 22-25 років можуть
потрапити у реанімацію, то тепер такі випадки непоодинокі.
При чому у них переважно відсутні супутні захворювання, а
відсоток ураження легень є дуже високим. На початку пандемії нашими пацієнтами були люди віком 60-65, 70-80
років. Зараз середній вік розпочинається з 35-ти».

Щоб інфікуватися, не обов’язово
входити до групи ризику та мати
супутні захворювання
«Звичайно, пацієнтів із груп ризику і з супутніми захворюваннями у нас багато, – зазначає лікарка-інфекціоністка
Оксана Піддубна. – Та їх все більше «розбавляють» люди,
які не входять до груп ризику, але мають важкий перебіг
хвороби». Лікарка відзначає і часті випадки повторного зараження. В її інфекційну лікарню не раз потрапляли пацієнти, які вдруге заразилися коронавірусом і мають важку
форму хвороби. Адже кількість антитіл, які виробляються
внаслідок інфікування, у всіх різна. І після одужання ризик
знову захворіти залишається високим.

Чи можна запобігти важкій формі
хвороби?
Сімейна лікарка Валентина Гесаль зазначає, що запобігти
важкій формі коронавірусу практично неможливо.
«Хворі, у яких виявили легку форму коронавірусу, лікуються амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. Усіх пацієнтів ми лікуємо чітко за протоколом, – розповідає Валентина Григорівна. – Призначаємо часте лужне пиття, постільний режим, жарознижувальні засоби при температурі
тіла понад 38 градусів, вітаміни. Але передбачити протікання хвороби, на жаль, не можемо. Низька сатурація, сер-

йозні супутні захворювання є показниками до госпіталізації.
Якщо у пацієнта має бути важка форма хвороби – то, повірте, жодні заходи не допоможуть. І це не залежить від віку
хворого. Бувають випадки, що молода людина років двадцяти переносить коронавірус дуже важко, а людина
старшого віку – безсимптомно».

Постковідний синдром: які обстеження
необхідно пройти та як лікувати
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, до 70%
тих, хто перехворів, потребують додаткового лікування від
постковідного синдрому, який може тривати три-шість місяців. Ситуація ускладнюється дією самого вірусу, прийомом
антибіотиків та подальшим можливим прийомом гормональних препаратів. Лікарі зазначають, що коронавірусна
інфекція впливає не лише на дихальну чи нервову систему,
а й на серцево-судинну.
Кардіолог Ігор Салабай називає такі симптоми постковідного синдрому: підвищена втома, прискорене серцебиття –
тахікардія (пульс більше 90-110 ударів за хвилину), задишка
при навіть незначному емоційному або фізичному навантаженнях, порушення сну, тривога, зниження розумових здібностей.
При постковідному синдромі лікар рекомендує:
1. Аналіз крові загальноклінічний та біохімічний з оцінкою
функції систем та органів: електролітний обмін, печінкові,
ниркові тести, ревмопроби, оцінка рівня цукру (глюкози)
крові, холестерину та згортання крові. Найкраще його проводити через місяць після останнього прийому антибіотика
або негативного тесту на коронавірус. Жінкам (особливо
тим, які приймають гормональні препарати або мають внутрішньоматкову спіраль, страждають від варикозу вен
нижніх кінцівок) бажано здати додаткові тести на ризик утворення тромбів та гормони щитоподібної залози. Додатково
можна зробити електрокардіограму (ЕКГ) та ультразвукове
дослідження необхідних органів.
2. За результатами аналізів перевагу бажано надавати
препаратам на натуральній основі або хімічним речовинам,
починаючи із мінімального дозування. Це дозволить м’яко
налаштувати організм на відновлення.
3. Прийом будь-яких медикаментів та вітамінів без аналізів може погіршити стан. Прийом вітамінів С, Д3 із кальцієм,
омега-кислот, аспірину тощо повинен мати визначений
термін та розраховані дози.
4. Після COVID-19 не менш важливо вести здоровий
спосіб життя: вживати 1,5-2 літри негазованої питної води в
день, обмежити куріння, алкоголь та напої із кофеїном,
спати 7-8 годин, мінімізувати фізичні та емоційні навантаження.

Вакцинація
Всесвітня організація охорони здоров’я, провідні науковці,
медики наразі вважають вакцинацію єдиним засобом, який
може побороти коронавірус. Дія вакцини полягає у «налаштуванні» і підготовці захисних сил організму – його імунної
системи – до розпізнавання й атаки небезпечних вірусів і
бактерій.
Інфекціоністка Оксана Піддубна наголошує: «Вакцинація
є єдиним способом зупинити розповсюдження COVID-19.
Якщо її не провести, то люди надалі будуть помирати. Не
потрібно боятися, що виробником вакцини є Індія чи Китай.
Всі вакцини, які схвалює Всесвітня організація охорони
здоров’я, є дієвими». Також лікарка наголошує, що потрібно
не забувати носити маски, мити та дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції та без нагальної потреби не виходити
з дому.
Підготувала Олена КРЕМІНСЬКА.

НОВИНИ
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Запис до лікаря
по-новому: для
хмельничан
розробили мобільний
додаток «Medics»

В обласному центрі продовжують впроваджувати новітні
технології у галузі охорони здоров'я. Окрім вебпорталу
«Medics», де можна онлайн записатись на прийом до лікаря,
для мешканців громади розробили й однойменний мобільний додаток.
«Ми рухаємось в напрямку розвитку закладів охорони
здоров'я. На сьогодні в країні функціонує єдина система – це
eHealth, яка фактично об’єднує дані про пацієнтів. Але
кожна територія має свою медичну систему, яка реалізує
компонент держави на території тієї чи іншої громади. У нас
таким партнером є компанія «Medics», з якою співпрацюємо
з 2015 року», – зазначив заступник хмельницького міського
голови Роман Примуш.
За його словами, завдяки порталу, є можливість зменшити
кількість часу, який пацієнт проводить в закладі не для лікування, а для бюрократичних моментів – зареєструватися,
взяти картку, записатись на прийом, отримати направлення.
«Ми провели аналітику з авторизації і зрозуміли, що більшість пацієнтів (70%) роблять це із мобільних телефонів,
тому створили додаток «Medics» на базі Android та iOS. У
додатку більше функцій ніж у вебверсії. Там є код електронного направлення, можливість знайти лікаря, відфільтрувати
за вільною датою прийому, місцем проживання, статтю.
Буде можливість записати до лікаря не тільки себе, а й
рідних», – зазначив представник компанії «Medics» Станіслав Бондаренко
Експерт каже, що через додаток пацієнт може отримувати
повідомлення про запланований візит до лікаря. Є також
розподіл, де відображена хронологія візитів до лікаря, направлення та рецепти. Щоб отримати результат аналізів не
потрібно йти до лікаря чи телефонувати йому, а лиш заглянути в додаток. Лаборант, отримавши дані, внесе їх в
систему, звідки інформація автоматично надійде у додаток.
Станіслав Бондаренко каже, що з часом додаток удосконалять, додадуть можливість Face ID та Touch ID, встановлять послуги замовлення ліків та різних платних послуг –
виклик медпрацівника та спілкування з лікарем.
Завантажити додаток можна відповідно у «Google Play» та
«App Store».
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

10 найактуальніших вакансій обласного центру
зайнятості: перелік професій

До Хмельницької обласної служби зайнятості щодня, за
поданою роботодавцями інформацією, вносяться дані про
вільні робочі місця. Як повідомляють у пресслужбі установи,
знайти вільні вакансії можна на сайті Державної служби зайнятості, у віконці «шукаю роботу». Там можна обрати професію чи посаду, вказати розмір заробітної плати та характер виконуваної роботи.

Стеж за актуальними новинами:

До переліку найбільш актуальних вакансій увійшли:
1) тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – 439 вакансій (середній розмір заробітної плати
7 093 гривні);
2) водій автотранспортних засобів – 256 вакансій (середній розмір заробітної плати 7 163 гривні);
3) швачка – 129 вакансій (середній розмір заробітної
плати 8 013 гривень);
4) підсобний робітник – 84 вакансій (середній розмір заробітної плати 6 250 гривень);
5) водій тролейбуса – 68 вакансій (середній розмір заробітної плати 9 000 гривень);
6) охоронник – 57 вакансій (середній розмір заробітної
плати 6 550 гривень);
7) продавець продовольчих товарів – 54 вакансії (середній
розмір заробітної плати 6 301 гривня);

8) бухгалтер – 40 вакансій (середній розмір заробітної
плати 7 357 гривень);
9) інспектор – 39 вакансій (середній розмір заробітної
плати 9 000 гривень);
10) кухар – 37 вакансій (середній розмір заробітної плати
6 598 гривень).
У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації із захворюваністю на гостру респіраторну хворобу COVID-19 Хмельницький міський центр зайнятості та декілька філій обласного центру зайнятості працюють в дистанційному
режимі.
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».

4

Що таке небезпечні
відходи та де їх викинути у
Хмельницькому

НОВИНИ
067-38-38-001 (автопередзвон), 31 березня 2021 р.

Незаконно
отримані субсидії
доведеться
повернути
Минулого року Міністерство фінансів України створило
систему верифікації (комплекс заходів зі збору та перевірки
достовірності інформації) державних виплат. Вона показала,
що додаткової перевірки потребують виплати на загальну
суму понад 1,5 мільярда гривень. Отримувачів цих коштів (а
їх близько 2,5 мільйона) додатково перевірять на достовірність інформації.
Найбільше невідповідностей – 70% від загальної кількості –
виявлено саме під час перевірки поданої інформації отримувачами житлових субсидій.
Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, по
кожному випадку має бути проведена додаткова перевірка:
«Ми розіслали близько 2,5 мільйона рекомендацій відповідним органам провести додаткову перевірку по кожному з
випадків. І за результатами цих перевірок повинні бути
прийняті справедливі та обґрунтовані рішення щодо подальших виплат реципієнтам».
Рекомендації щодо правомірності виплати субсидій стосувалися переважно здійснення виплати після смерті; придбання отримувачами земельних ділянок, квартир, автомобілів на суму понад 50 тисяч гривень; наявності у сім’ї, яка
отримує субсидію, автомобіля, якому менше п’яти років з
дати випуску; отримання виплати однією людиною за
різними адресами. За словами міністра, за результатами перевірки лише одного місяця – грудня 2020 року – 21 тисячі
людей нараховували житлові субсидії після їхньої смерті.
Сергій Марченко додає, що якщо перевірка підтвердить
незаконність таких нарахувань, отримані кошти доведеться
повернути: «Допускаю, що в деяких випадках після додаткових перевірок органи, які нараховували виплати, можуть
звертатися до суду про повернення коштів до бюджету.
Наведу приклад. Існує сім'я, яка отримала субсидії та соціальні виплати на суму 170 тисяч гривень. При цьому її члени
за п'ять років купили п'ять нових автомобілів. У такому випадку державний грант доведеться повернути».
Нагадаємо, отримувач незаконних коштів має повернути
їх добровільно або за рішенням суду. Крім того, у разі доведення факту у судовому порядку на майно порушника
можуть накласти арешт, вилучити і продати на торгах.
Підготувала Олена КРЕМІНСЬКА.

Пенсія за
особливі заслуги
«Як розраховується пенсія за особливі заслуги перед
Україною?»
Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка
до розміру пенсії, на яку має право особа, у відсотках від
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність, – від 20 до 40 відсотків.
З грудня 2020 року прожитковий мімнімум для непрацездатних осіб становить 1 769 гривень. Тобто розмір надбавки
буде від 353,8 до 707,6 гривні. Якщо пенсіонер, який має
особливі заслуги перед Україною, помер, членам його сім’ї
виплачують 70 відсотків від пенсії за особливі заслуги.
Підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Чи можна
отримати доплату
як дитині війни за
чоловіка?
«Мій чоловік мав статус дитини війни. У грудні він
помер. Чи маю я право отримувати цю доплату за
нього?»
Доплата за статус дитини війни доплачується особі, яка
його має. Отримання додаткової доплати за чоловіка, який
помер і мав статус дитини війни, законодавством не передбачена. Нагадаємо, що розмір доплати дітям війни регулюється Кабінетом Міністрів. Він не змінюється уже протягом
декількох років і становить 66,43 гривні.
Підготувала Валентина ШВЕЦЬ.

Стеж за актуальними новинами:

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні властивості, які можуть бути небезпечними
для довкілля і здоров'я людини та тварин. Як розповідає фахівчиня офісу проєкту «Розумне довкілля» Світлана Каритун, до небезпечних відходів відносять хімічні та біологічні
речовини, побутове сміття.
«Те що ми зазвичай генеруємо вдома, входить до складу
побутових відходів і є небезпечним – це батарейки, акумулятори, енергозберігаючі (люмінесцентні) лампи, ртутні термометри, електричне та електронне обладнання. Ліки теж
можна вважати небезпечними відходами, але все-таки їх
класифікують до медичних відходів», – каже Світлана Каритун.
Фахівчиня каже, що загалом існує чотири класи небезпеки відходів:
I-й клас – надзвичайно небезпечні (люмінесцентні лампи,
мінеральні та синтетичні мастила, термометри, брезент,
спеціальні теплозахисні костюми);
II-й клас – високонебезпечні (тара від лакофарбової продукції, відпрацьовані акумулятори, мідно-жильні кабелі,
дьоготь);
III-й клас – помірно небезпечні (відходи від сільськогосподарських об’єктів, промислове ганчір’я, автомобільні та моторні мастила);
IV-й клас – малонебезпечні (фотопапір, будівельні відходи,
ДСП, пух, відпрацьовані покришки).
«Більшість небезпечних відходів, коли потрапляють у довкілля, виділяють небезпечні токсини. Кожного року в землю
разом зі сміттям потрапляє 500 кілограмів ртуті, 160 кілограмів кадмію і 250 тонн натрієвих хлоридів. У світі використовують понад 70 мільярдів батарейок на рік. А одна українська сім’я продукує їх близько 12-ти в рік. Небезпека криється в тому, що до складу батарейки входить велика кількість шкідливих речовин: ртуть, свинець, кадмій, які через
воду і їжу потрапляють в організм людини», – додає експертка.
Найбільш небезпечним є електричне та електронне обладнання, бо якраз воно містить мікс небезпечних сполук
більше, ніж батарейки. Коли такі відходи не потрапляють на
правильну утилізацію, вони можуть спричинити важкі захворювання в людей та тварин.
«Якщо батарейка потрапляє у воду, то вона може забруднити близько 400 літрів, а якщо в ґрунт, то близько
20 квадратних метрів території. Ртуть з одного термометра

може забруднити близько 6 тисяч квадратних метрів повітря. Якщо фарби, розчинники і клеї потраплять на сміттєзвалище, то вони стають однією з причин пожеж. А коли змішуються небезпечні відходи, органіка та інше сміття, на
сміттєзвалищі відбувається викид метану та діоксину
вуглецю, що є однією із причин зміну клімату. Це спостерігаємо і зараз, бо зима затягнулась майже на весь березень», –
каже Світлана Каритун.
У Хмельницькому усі вище перелічені небезпечні відходи
приймає безкоштовно екобус. Розклад курсування екобуса
публікують на початку кожного нового місяця, переглянути
його можна на сторінці у фейсбуці «Розумне довкілля.
Хмельницький». Також такі відходи приймають у Центрі
управління відходами, що на проспекті Миру, 7.
Ртутьвмісне сміття хмельничан потрапляє на дочірнє підприємство «Боднарівка», що у Львові, всі інші небезпечні
відходи – на підприємство «Екологічні інвестиції» у місті
Києві. Столична компанія, наприклад, торік підписала договір і батарейки вивезла на спецзавод у Румунію. Однак
наразі більшість батарейок складаються, бо немає в Україні
підприємства, яке б займалося їх масовою утилізацією.
https://ye.ua/
Наталя ГАРМАТЮК

За декілька років у
Хмельницькому розширять і
забудують мікрорайон Заріччя

У Хмельницькому презентували проєкти того, як можуть
виглядати 75 гектарів Заріччя та 170 гектарів центральної
частини міста. У Хмельницькій міській раді повідомляють,
що рішення щодо кожної із пропозицій не остаточні, і будуть
ухвалюватись на засіданнях виконавчого комітету.
Обидві містобудівні документації виконало державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя».
У детальних планах виділені заходи реалізації на період від
3 до 7 років.
«Новий детальний план забудови центральної частини
міста покликаний вирішити ряд проблемних питань, що є
наразі у центральній частині міста. Зокрема, хаотичну забудову, відсутність достатньої кількості внутрішньоквартальних майданчиків для відпочинку та місць для паркування автомобілів», – зазначають у міськраді.
На територіях двох нефункціонуючих промислових підприємств планується збудувати багатоповерховий паркінг
(територія заводу ковальсько-пресового устаткування
«Пригма-Прес») та багатоповерховий будинок (завод оцинкованого посуду). Сучасний багаторівневий паркінг, відповідно до плану, з’явиться і на місці колишнього кінотеатру
«Мир», що на вулиці Проскурівського підпілля. Будівництво

паркінгу тут заплановано разом з реконструкцією монотеатру «Кут». Зазнає змін і кінотеатр ім. Т. Шевченка, в якому
запланована надбудова ще одного поверху. Це стосується і
деяких житлових будинків.
«Аби розвантажити транспортний потік, автостанцію №3
планують винести за межі центру, натомість побудувати сучасний паркінг. За місто, згідно з планом, буде винесено і
слідчий ізолятор. У центральній частині міста заплановано
створити нові пішохідні зони та продовжити існуючу на
вулиці Проскурівській до вулиці Свободи. У новому плані забудови центральної частини міста також знайшли своє відображення заходи із озеленення міста, зокрема, передбачене
вертикальне та контейнерне озеленення тощо», – зазначають у міськраді.
Новий житловий масив із 10-ти та 16-ти поверховими будинками, двома дитячими садочками, школою та паркінгом
запроєктований у мікрорайоні Заріччя. Розташується він на
лівому березі Хмельницького водосховища, за територією
міського пляжу, від кінно-спортивного клубу «Тамерлан» у
напрямку вулиці Західно-Окружної. Ця територія вільна від
забудови. Тут також передбачається побудувати нову магістральну вулицю, яка пролягатиме між парком «Молодіжний» і центром «Парус» і з’єднає вулицю Степана
Бандери із вулицею Західно-Окружною.
На території Заріччя знаходиться архітектурна пам’ятка –
курган, який збережуть.
Детальні плани території центральної частини міста та Заріччя ґрунтуються на принципах, закладених у генеральному
плані Хмельницького.
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».

Секрети щоденної
продуктивності
А ви знали, що продуктивність буває різною? Наприклад,
сезонна продуктивність, коли краще працюється влітку чи в
прохолодні дні осені. Або тимчасова продуктивність, коли
ми прискорюємося до цілі, бо вона вже близько. Робимо
ривок, так би мовити. А ще є щоденна продуктивність, і про
неї поговоримо далі.

Гармонізуйте свій день
Іншими словами, знайдіть баланс між роботою, щоденними справами та відпочинком. Ефективний режим дня,
який ідеально підходить саме вам – це найкраща профілактика проти емоційного вигорання. Суворо дотримуйтеся
його, що б не відбувалося навколо.

Ефективний відпочинок
Від робочих завдань можна ефективно відпочити навіть
за 5-10 хвилин. Коли підійшов час перерви, займіть себе
чимось: приміром, вимийте чашку з-під кави або чаю чи приготуйте собі напій. Прогуляйтесь по офісу чи по квартирі,
якщо ви працюєте віддалено. Секрет полягає в тому, щоб
перетворити ці незначні справи в декілька хвилин медитації.
Зосередьтеся на своїх відчуттях і просто спостерігайте. В
такі моменти часто з’являються важливі рішення й думки. Ви
здивуєтесь, наскільки такі незначні, здавалося б, речі можуть
бути ефективними.
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Як долати залежність від ґаджетів?
Пристрасть до ґаджетів значно зменшує нашу продуктивність. Щоб відучити себе від інтернет-залежності, почніть
ставитися до смартфонів і планшетів так, як ви ставитеся до
зубної щітки. Після виконання нею прямих обов’язків ви забуваєте її у ванній до наступного чищення. Так само з ґаджетами: вирішили з їх допомогою важливе питання і
«забули» про них до наступного разу. Не крутіть щохвилини
телефон у руках, мовби очікуючи на диво. Дива не станеться.
Використовуйте браузерні версії соцмереж. А самі додатки можна видалити. Також заведіть звичку відкривати
програми через пошук. В ті моменти, коли друкуєте текст,
активізується усвідомленість. «Відпишу в месенджері і повертаюся до роботи». І ви дійсно так робите, а не зависаєте
на фейсбуці ще півгодини.
Тільки уявіть: пів години щодня, і за місяць вже назбирається п’ятнадцять змарнованих годин. А якщо марнуємо час
по дві-три години щодня? Серйозні цифри набігають.

Ефективні навички тайм-менеджменту
Розвинувши вміння керувати своїм часом, ви зможете
управлятися з найскладнішими завданнями. Так, на них витрачатиметься більше часу, ніж на простіші завдання, але й
результат буде більш значущий.

Від робочих завдань можна ефективно
відпочити навіть за 5-10 хвилин.
Безсумнівно, найважливіший навик, який потрібно напрацювати, – це глибоке занурення в роботу. Встановіть собі
робочі години, коли ви працюєте і ні на що більше не відволікаєтеся. Це може бути декілька двогодинних інтервалів
або ж чотири години інтенсивної роботи. Наприклад, з 10-ї
до 14-ї ви займаєтеся тільки роботою, а потім, після годинної
перерви, працюєте ще дві-три години. Знову ж таки, не відволікаючись. Такий строгий режим принесе в результаті ту
щоденну продуктивність, яку, безсумнівно, хоче опанувати
кожна людина.
https://jobs.ua/
Підготувала Тетяна САЦЮК

Дев’ять факторів, які псують співбесіду
пливе на поверхню, а ви осоромитеся. Не має значення, на
яку посаду претендуєте, представники компанії знайдуть
час, щоб перевірити всі рекомендації. І чим вища посада,
тим ретельнішою буде перевірка. Не важливо – ви збрехали
про щось глобальне чи просто не договорили якусь
дрібницю, сам факт того, що ви збрехали, зіграє не на вашу
користь. Брак певних навичок або досвіду, можливо, не позбавить вас ймовірності отримати роботу. Але збрехавши,
ви будете виключені зі списку кандидатів на займану посаду.
Зовсім не обов’язково розповідати абсолютно все рекрутеру, ви не на сповіді. Приватне життя не повинно обходити представників компанії, поговоріть краще про ваш
досвід, знання, вміння та навички, які знадобляться в роботі.

Мова вашого тіла

Намагайтеся спланувати свій день так, щоб у вас був запас часу перед співбесідою.
Ви активно шукаєте роботу, вас запрошують на співбесіди
у різні компанії, а ви щоразу відчуваєте себе, наче на допиті?
Це поширена ситуація. Рон Фрай – відомий американський
письменник, автор бестселерів з підвищення ефективності
роботи та навчання, у своїй книзі «Як пройти співбесіду в
компанію мрії. Ілон Маск, я той, хто вам потрібен» зазначає,
що більшість кандидатів неправильно уявляють співбесіду
та наголошує, що саме кандидат здебільшого відповідальний за неї.
Ви, напевне, знаєте, що існують правила, яких потрібно
дотримуватися під час співбесіди. Але існує список правил,
які ні в якому разі не можна порушувати, інакше приречете
себе на відмову ще до початку інтерв’ю.

Запізнення
Для багатьох рекрутерів запізнення кандидата є вагомою
причиною для скасування співбесіди та відмови у прийнятті
на роботу. Ви спізнилися, тому що не змогли знайти адресу
з першого разу, спустило колесо в автомобілі, відводили
дитину в дитячий садок тощо. Можливо, причини запізнення
дійсно є вагомими, проте подробиці та виправдання нікого
не цікавлять. Намагайтеся спланувати свій день так, щоб у
вас був запас часу перед співбесідою, краще прийдіть
раніше.

Куріння

Заходити в приміщення одразу після того як покурили не
потрібно. Серед присутніх представників компанії можуть
бути люди, які не курять, вагітні, алергіки, вони одразу відчують різкий запах. До того ж багато компаній пропагандують здоровий спосіб життя, тому можете отримати мінус
до своєї кандидатури. Також краще не виходьте курити під
час самої співбесіди, наприклад, коли попросили когось зачекати.

Ексцентрична поведінка
Аби сподобатися рекрутеру та справити на нього враження, кандидати можуть поводити себе, м’яко кажучи,
дивно. Через напруження та знервованість претенденти починають сміятися, кричати, розповідати анекдоти, лаятися
тощо. Деякі кандидати приходять на співбесіду у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, засинають, беруть із
собою матерів, виходять у вбиральню і не повертаються.
Пам’ятайте, що така поведінка говорить про вас більше,
ніж рекомендації з минулого місця роботи, роки досвіду та
інші досягнення. У рекрутера може виникнути думка: якщо
ви так себе поводите під час співбесіди, що буде, коли працюватимете в компанії? Контролюйте свої емоції, стежте за
словами.

Неохайний зовнішній вигляд

Увімкнений телефон

Причиною відмови у прийнятті на роботу може стати і зовнішній вигляд. Звичайно, в салон краси перед співбесідою
йти не обов’язково, але охайна зачіска справить гарне враження на рекрутера. Якщо ви полюбляєте наносити багато
парфумів, краще залиште це для вечірок у неформальній
обстановці. Для першої зустрічі з представником компанії
краще обрати нерізкий аромат і в розумних кількостях. Щодо
макіяжу – віддайте перевагу мінімальним штрихам, без
яскравих тіней та червоної помади, не надівайте занадто
багато аксесуарів та коштовностей. Що стосується вбрання –
жінкам підійдуть костюми стриманих кольорів і туфлі, чоловікам – біла або світло-блакитна сорочка, класичний костюм,
краватка (можна без неї) і туфлі (футболки, сланці, шорти
прибережіть для відпочинку на пляжі).

Під час співбесіди він відриватиме вас від розмови. Відповідати на телефонні дзвінки або здійснювати їх, постійно переписуватися у месенджерах протягом співбесіди не потрібно. У рекрутера може скластися враження, що під час
роботи ви теж будете постійно розмовляти, переписуватися,
вирішувати особисті питання.
Під час зустрічі поставте телефон на беззвучний режим та
не перевіряйте, хто та що вам написав. Взагалі не беріть
телефон у руки, не дивіться на годинник, все вирішіть після
зустрічі.

Стеж за актуальними новинами:

Брехня
Не брешіть про те, де, коли та ким працювали, чим займалися або де і коли навчалися. Рано чи пізно правда ви-

Недооцінювати її вплив – помилково. Те, що ви не дивитеся рекрутеру в очі, надмірна метушливість або знервованість означає, що ви щось приховуєте. Привітайте співрозмовника міцним рукостисканням, подивіться в очі. Але
не забувайте, що пильно розглядати рекрутера теж не потрібно, все повинно бути невимушено.

Байдужість
Рекрутери шукають людей, в яких горять очі, кандидатів,
відданих своїй справі, ентузіастів. Тому зітхати, нудитися,
дивитися у вікно, постійно поглядати на годинник або телефон під час співбесіди не рекомендовано. Так ви показуєте, що не зацікавлені у роботі. Кандидатам потрібно бути
впевненими у собі, натхненними та веселими, але не перебільшуйте.
Намагайтеся зберігати спокій у відповідь навіть на прості
питання рекрутера. Якщо вам нічого приховувати, не поводьте себе так, наче виправдовуєтеся за щось.

Співбесіда під час обіду
Також може закінчитися провалом. Можливі два сценарії
співбесіди, наприклад, у ресторані. Перший – ви будете соромитися та боятися щось з’їсти чи випити, другий – з
повним ротом їжі відповідатимете на запитання, що не дуже
привабливо. До того ж вибір страви теж може викликати
сумніви: замовлення найдорожчої або найдешевшої страви
з меню посилає небажаний сигнал рекрутеру. Рон Фрай зазначає: «Якщо ви не можете уникнути співбесіди під час
прийому їжі (а я б точно спробував це зробити), користуйтеся своїм здоровим глуздом. Замовте що-небудь легке і
за розумною ціною – ви ж тут не для того, щоб поїсти, чи не
так?» Перед зустріччю пригадайте правила етикету за
столом, краще не замовляйте алкоголь, не паліть та не критикуйте страви, не забувайте, що це не приватна зустріч з
друзями, а співбесіда.
Один із зазначених факторів деякі рекрутери можуть і не
помітити – люди різні. А от сукупність декількох може
змусити їх задуматися про вашу придатність. Здоровий
глузд, впевненість у собі та професіоналізм ще нікому не
нашкодив під час співбесіди, пам’ятайте про це.
https://thepoint.rabota.ua/
Підготувала Зоряна НЕФРИТ
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у Facebook – @www.ye.ua, Instagram – @ye.ua, Twitter – @GazetaYEnews,
Telegram – @yeuanews, YouTube – @gazetaE, Viber – «Є Новини Хмельниччини».
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ÇÌ²ÑÒ, ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ, Ô²ÍÀÍÑÈ, ²ÍÆÅÍÅÐÈ

ÐÎÁÎÒÀ
Êîìiðíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ñêëàä
ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿
(êîâáàñíi âèðîáè).
Òåë.0-68-158-40-88.
Ìèéíèêà çàïðîøóºìî
â àâòîcàëîí
(Ëüâiâñüêå øîñå), ç/ï
çà äîìîâëåíiñòþ.
Ãðàôiê: ç 9.00 äî 18.00.
Òåë.:72-68-00,
0-93-348-28-38.
Ìèéíèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó íà àâòîìèéêó,
Ãðå÷àíè, ãàðíi óìîâè.
Òåë.0-67-352-87-37.
Ïðàñóâàëüíèöÿ ç
äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-609-00-75.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ñòàáiëüíà
ç/ï. Òåë.0-96-477-85-40.

Êåðiâíèêè
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Äèðåêòîð ìàãàçèíó ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ òà ôóðíiòóðè, äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-68-821-44-11.
Äèðåêòîð ìàãàçèíó ïðîäóêòîâèõ
òîâàðiâ òà ìåíåäæåð ïî ðîáîòi ç
òîâàðàìè ïðîäóêòîâî¿ ãðóïè, ç
äîñâiäîì ðîáîòè íå ìåíøå 5 ðîêiâ ó
ñôåði òîðãiâëi íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-97-495-25-92.
Íà÷àëüíèê âèðîáíèöòâà-ïðîãðàìiñò
ìåáëåâèõ
íàïiâôàáðèêàòiâ
òîðãîâîãî ñêëàäó ÄÑÏ òà ìåáëåâèõ
êîìïëåêòóþ÷èõ. Òåë.068-821-44-11.
Ïîìi÷íèê
äèðåêòîðà
òà
ãîëîâíîãî
áóõãàëòåðà
(òîðãiâëÿ
ìåáëåâîþ
ôóðíiòóðîþ
òà
êîìïëåêòóþ÷èìè),
çíàííÿ
1Ñ.
Òåë.068-821-44-11.

Ôiíàíñè i îáëiê

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áóõãàëòåð ìàòåðiàëüíîãî ñòîëó
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-50-376-75-37.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, àñîðòèìåíò
ðiçíîìàíiòíèé, ãàðíi
óìîâè.
Òåë.0-97-609-00-75.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Çäàì êiìíàòó,
Àâòîâîêçàë ¹2,
äëÿ äiâ÷èíè,
áåç ãîñïîäàðÿ.
Òåë.0-97-609-01-36.

ÊÎÌÅÐÖIÉÍÀ
ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ
Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,
îôiñíi
ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
äåìîíòàæíèõ ðîáiò.
Âèíåñåííÿ áóäiâåëüíîãî
ñìiòòÿ.
Òåë.0-67-380-55-01.
Âèêîíóºìî ðåìîíò
áóäèíêiâ, êâàðòèð òà
îôiñiâ. Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-380-55-01.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ.
ÐÅÌÎÍÒ
Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,
îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
âêëàäàííÿ ëàìiíàòó,
ëiíîëåóì.
Òåë.0-67-380-55-01.

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

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

Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, íà
áóäü-ÿêié ñèñòåìi
îïîäàòêóâàííÿ
(âiääàëåíà ðîáîòà).
Êîíñóëüòàöi¿.
Òåë.0-96-517-36-34.
Áóõãàëòåðà äëÿ ÔÎÏ, ÒÎÂ, ÏÏ çà
ñóìiñíèöòâîì, 1Ñ, îáëiê, çâiòíiñòü.
Òåë.:0-68-202-99-57, 0-68-173-58-28.
Áóõãàëòåðà. Âåäåííÿ þðèäè÷íèõ
îñiá òà ïiäïðèºìöiâ (1Ñ, îáëiê,
çâiòíiñòü).
Äîñâiä,
ïîðÿäíiñòü.
Òåë.0-68-173-58-28.

Âòðà÷åíi äîêóìåíòè:
ïàñïîðò, âèä íà
ïðîæèâàííÿ - âèäàíi
íà iì’ÿ Çàäðóöêî¿ Ê.À.,
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè
çà âèíàãîðîäó.
Òåë.0-96-881-93-76.

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
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.
Äîìàøíié ìàéñòåð: âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, ìîíòàæ/äåìîíòàæ,
âiäêîñè,
øïàëåðè,
ñàíòåõíiêà,
åëåêòðèêà.
ßêiñíî.
Íàäiéíî.
Òåë.067-192-48-14.
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè. Òåë.097-885-71-78.
Êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-68-463-28-39.

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Åêñïåðò ç êðåäèòóâàííÿ,
äîäàòêîâèé çàðîáiòîê.
Òåë.0-97-844-26-20.

Çàãóáèâ

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

IÍØÅ

Ïðîäàì
ÇÀÇ
"Ñëàâóòà",
÷åðâîíèé êîëið, 2002 ð.â., 1,2,
áåíçèí, íà õîäó, õîðîøèé ñòàí,
32.000 ãðí. Òåë.0-98-103-28-30.

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

ÑÒ²Ë ÇÍÀÕ²ÄÎÊ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÒÀ
ÐÅÊËÀÌÀ ÐÓÁÐÈÊÈ
“ÐÈÒÓÀËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊÈ”
ÏÓÁËIÊÓÞÒÜÑß Â
ÁËÎÖI «ÁIÇÍÅÑÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ” ÍÀ Ñ.14.
Áóõãàëòåðà, çâiòíiñòü ÔÎÏ òà
þðèäè÷íèõ
îñiá,
îáëiê.
Òåë.0-97-833-19-30.
ÏÏ
“Óíiâåðñàëüíi
ôiíàíñîâi
ðiøåííÿ” øóêàº êëiºíòiâ (ÒÎÂ, ÏÏ,
ÔÎÏiâ, ïðèâàòíèõ îñiá) äëÿ íàäàííÿ
áóõïîñëóã, ôiíàíñîâèõ êîíñóëüòàöié,
ïðîâåäåííÿ çîâíiøíüîãî àóäèòó
áiçíåñó. Òåë.0-67-675-08-86.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àñèñòåíò ñòîìàòîëîãà, áàæàíî ç
äîñâiäîì ðîáîòè. Òåë.067-384-02-39.
Ìåäè÷íà ñåñòðà çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî
ÒÎÂ
“ÒÑÖ
”Êîîïåðàòîð". Òåë.0-97-569-02-51.

Ìåäñåñòðà çàïðîøóºòüñÿ
ó ñòîìàòîëîãi÷íèé
êàáiíåò “Ñiìåéíà
ñòîìàòîëîãiÿ”.
Òåë.:0-67-299-88-44,
0-68-048-53-04.
Ïðîâiçîðè
òà
ôàðìàöåâòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.:0-67-380-50-03, 0-67-382-77-67.
Ñåñòðà ìåäè÷íà çàïðîøóºòüñÿ â
ìàíiïóëÿöiéíèé
êàáiíåò.
Òåë.0-67-354-08-12.

Ñåñòðà ìåäè÷íà òà
ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ â êîìàíäó
â ìåäè÷íó ëàáîðàòîðiþ
CSD. Òåëåôîí äëÿ
äîâiäîê: 0-67-721-49-88.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìàñàæèñòêà
øóêàº
Òåë.0-68-176-07-35.

ðîáîòó.

Ñåñòðè ìåäè÷íî¿, º ñòàæ ðîáîòè.
Òåë.0-68-712-55-76.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîíñòðóêòîð-äèçàéíåð
ìåòàëåâèõ âèðîáiâ ìåáëi, òîðãîâåëüíå,
òåõíîëîãi÷íå îáëàäíàííÿ.
Âèìîãè: çíàííÿ
SolidWorks, äîñâiä,
iíiöiàòèâíà, òâîð÷à
ëþäèíà iç òåõíi÷íèì
ìèñëåííÿì, îïëàòà âiä
15.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.

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

Îôiñ-ïåðñîíàë

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ëîãiñò çàïðîøóºòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ãðàôiê 3/3,
íåïîâíîé ðîáî÷èé äåíü,
âîäiéñüêi ïðàâà, ç/ï âiä
6.000 ãðí.
Òåë.0-67-676-80-63.
Ìåíåäæåð iíòåðíåòìàãàçèíó, âiääàëåíà
ðîáîòà, ç/ï âiä 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-388-38-85.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÊÐÀÑÀ, ÒÎÐÃ²ÂËß, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Îïåðàòîð äëÿ
îïðàöþâàííÿ çàìîâëåíü
(ñèñòåìà prom.ua)
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä
iíòåðíåò-ìàãàçèíó.
Çíàííÿ ÏÊ òà âìiííÿ
ñïiëêóâàòèñÿ ç êëiºíòàìè
îáîâ’ÿçêîâå. Çàéíÿòiñòü ç
6.00 äî 15.00, ç/ï 6.000-12.000 ãðí, ïiñëÿ
ïðîõîäæåííÿ
ñòàæóâàííÿ. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-717-52-87.
Îôiñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ,
êîìóíiêàáåëüíiñòü,
áàæàííÿ
ïðàöþâàòè, ðîçâèâàòèñÿ, çàðîáëÿòè.
Òåë.067-850-09-05.

Ìàðêåòèíã,
ðåêëàìà, ÇÌI, PR

Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
ó ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-307-47-48.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ
Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-388-38-85.

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

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Êîíòåíò-ìåíåäæåðà,
ä/ð,
êîïiðàéòåðà, çàâàíòàæåííÿ îïèñó
òîâàðiâ íà ñàéò, íàïèñàííÿ ñòàòåé,
Prom.ua Òåë.0-96-364-58-47.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ìàñàæèñòêà,
ìîæëèâî,
äîñâiäó. Òåë.0-73-101-07-02.

áåç

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé
áiçíåñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.
Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ç òðàâíÿ ïî
âåðåñåíü, â ïàíñiîíàò â
ñìò Çàëiçíèé Ïîðò.
Òåë.:0-67-384-37-23,
0-97-392-97-85.

Ïiöàéîëè, ñóøèñòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ìåðåæó ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-134-24-58.
Ïîìi÷íèê êóõàðÿ
(âèãîòîâëåííÿ øàóðìè),
Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.
Òåõíîëîã, êîíäèòåð,
ïåêàð, ïiöàéîëà, êóõàð
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â êàôå-ïåêàðíþ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãiäíà
ç/ï, õàð÷óâàííÿ çà
ðàõóíîê çàêëàäó,
ñîöiàëüíèé ïàêåò.
Òåë.0-97-353-74-69.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êàôå “Ëàòòå”,
ç/ï ñòàâêà +%.
Òåë.0-68-504-12-92.
Áàðìåíè, îôiöiàíòè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
æèòëî íàäàºòüñÿ.
Òåë.0-97-163-37-84.
Â êàôå “Äâà ãóñÿ”
çàïðîøóþòüñÿ îôiöiàíòè,
ìîæëèâî, áåç äîñâiäó
ðîáîòè, ìîæëèâî,
ñòóäåíòè.
Òåë.0-97-563-28-36.
Îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-880-92-98.
Îôiöiàíò, ïîêî¿âêà
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ çà ìiñòîì.
Òåë.0-67-270-34-92.
Îôiöiàíòè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ìåðåæó
ïiöåðié “Ìðiÿ”.
Òåë.0-96-894-80-31.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â
ïåêàðíþ (âèïi÷êà
õà÷àïóði, õëiáà).
Òåë.0-96-349-66-06.
Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.
Òåë.0-67-909-47-98.
Ïåêàði-êîíäèòåðè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî, ç/ï âèñîêà, ãíó÷êèé
ãðàôiê. Òåë.0-67-679-67-47.

Ïðàöiâíèêè íà
ôîðìóâàííÿ òà âèïiêàííÿ
âèðîáiâ çàïðîøóþòüñÿ â
ïåêàðíþ-öåõ.
Òåë.0-67-380-00-68,
ïiñëÿ 14.00.

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

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò,
ç âåòåðèíàðíîþ îñâiòîþ,
ãðàôiê: 9.00-20.00, ñá ñêîðî÷åíèé äåíü, íä âèõiäíèé, ç/ï âèñîêà,
ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-96-827-25-48.

Òîðãiâëÿ
Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àãåíòè òîðãîâi,
ç/ï âiä 15.000 ãðí./ìiñ.,
ìîæëèâà ùîäåííà
îïëàòà.
Òåë.0-68-396-91-47.
Ìåíåäæåð
ç
ïðîäàæó
ñiëüãîñïòåõíiêè. Òåë.0-97-555-63-63.
Ìåíåäæåð ç ðîçäðiáíî-ãóðòîâî¿
òîðãiâëi ìàãàçèíó-ñêëàäó ÄÑÏ òà
ìåáëåâî¿
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-821-44-11.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé, ç
âëàñíèì àâòî,
çàïðîøóºòüñÿ â
êîíäèòåðñüêó
äèñòðèáóöiéíó êîìïàíiþ.
Áàæàíî ä/ð.
Òåë.0-67-966-61-53.

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

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ç äîñâiäîì ðîáîòè.
Òåë.0-67-287-32-47.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ
â
ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí
ïî
âóë.Iíñòèòóòñüêà. Âèìîãè: ïîðÿäíiñòü,
÷åñíiñòü. Òåë.0-68-205-99-53.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-68-026-81-74.
Ïðîäàâåöü
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðiâ
çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
Ãðå÷àíè áëèæíi.
Òåë.0-67-381-79-36.
Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìiíiìàðêåò,
ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-67-382-33-04.

Ïðîäàâöi, âiäïîâiäàëüíi,
çàïðîøóþòüñÿ â ìàãàçèí
“Ì’ÿñíèé ìàéñòåð”,
îôiöiéíî, ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-98-709-00-45.

Ïðîäàâöi ó ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà
ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.
Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿
ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó (ÌÀÔè,
ðèíêè)

Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êiîñê, ç/ï âiä
400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.

Ïðîäàâåöü
âçóòòÿ
(ãóðò)
çàïðîøóºòüñÿ íà ðå÷îâèé ðèíîê.
Ðîáîòà íà ðèíêó òà íà ñêëàäi ïàêóâàííÿ çàìîâëåíü, ç 5.00 äî
15.00, ç/ï - 9.000-12.000 ãðí., ç
îôiöiéíèì
ïðàöåâëàøòóâàííÿì.
Ëþáèòåëÿì ïîñïàòè òà àëêîãîëþ íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-67-717-52-87.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â êîâáàñíèé êiîñê,
ãðàôiê: 8.00-18.00, ç/ï 300 ãðí./äåíü, + %,
îâî÷åâèé ðèíîê.
Òåë.0-96-345-22-24.
Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê “Ðàíêîâèé”,
áàæàíî çi ñòàæåì ðîáîòè íà ðèíêó.
Çàðïëàòó òà ãðàôiê çàïèòóéòå çà
òåë.0-67-282-71-03.
Ïðîäàâåöü
êàâè
òà
÷àþ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, ìîæëèâî,
áåç
äîñâiäó,
ãðàôiê
ðîáîòè:
7.00-21.00, 2/2, âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-97-021-37-31.

Ïðîäàâåöü ÷àþ, êàâè,
“õîò-äîãiâ” çàïðîøóºòüñÿ
ó êiîñê, ç/ï - 250
ãðí./äåíü + % âiä
ïðîäàæiâ.
Òåë.0-97-503-16-22.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Ìåíåäæåð
ç
ïðîäàæó
(îíëàéí-ïðîäàæi,
îôîðìëåííÿ
çàìîâëåíü,
ïðèéîì
äçâiíêiâ).
Òåë.0-96-364-58-47.
Ïðåäñòàâíèêà
òîðãîâîãî,
ñóïåðâàéçåðà,
êåðiâíèêà
ôiëi¿,
÷îëîâiê, 40 ðîêiâ. Ðåçþìå çà
çàïèòîì. Òåë.0-99-321-64-58.
Ïðîäàâöÿ
ïðîäòà
íåïðîäòîâàðiâ. Æiíêà, 38 ðîêiâ.
Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè.
Òåë.0-96-896-70-35.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿ ëåãêîâèõ
àâòî
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Ïðîäàâöi
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó, ó çâ`ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
ç/ï
âiä
8.000
ãðí.
Òåë.0-68-823-65-95.

Âîäié ç âëàñíèì ëåãêîâèì
àâòî, äîñòàâêà ïðîäóêòiâ
ïî ìiñòó.
Òåë.0-97-771-15-41

Ïðîäàâöi íåïðîäîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)
Ïðîäàâåöü ó ìåáëåâèé
ñàëîí. Êîìóíiêàáåëüíiñòü, âìiííÿ ïðàöþâàòè ç
êëiºíòîì, ç/ï âèñîêà, çà
äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.:068-044-54-59,
097-179-36-36.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò
ó
ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðíiòóðè òà
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ, áàæàíî
ä/ð. Òåë.0-68-821-44-11.
Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, áàæàíî
ç ä/ð, â ìàãàçèí æiíî÷î¿ áiëèçíè,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-67-384-21-99.

Ïðîäàâöi ç äîñâiäîì, çi
çíàííÿì òîâàðó ó çâ’ÿçêó
ç âiäêðèòòÿì íîâîãî
ìàãàçèíó ºâðîïåéñüêî¿
ïðîäóêöi¿.
Òåë.0-68-525-82-05.

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò,
ç âåòåðèíàðíîþ îñâiòîþ,
ãðàôiê: 9.00-20.00, ñá ñêîðî÷åíèé äåíü, íä âèõiäíèé, ç/ï âèñîêà,
ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-96-827-25-48.

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

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

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ â
êiîñêè íà ïðîäóêòîâèé
ðèíîê, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ç/ï âiä 10.000 ãðí.
Òåë.0-67-995-59-65.

Ïðîäàâåöü, ïîðÿäíèé, â
êîíäèòåðñüêèé ìàãàçèí,
ãðàôiê: 9.00-22.00, ç/ï 350 ãðí. (ñòàâêà) + %,
Öåíòð.
Òåë.0-96-349-66-06.

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.

7

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

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,
àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿, êàò."D", çàïðîøóþòüñÿ íà
ìiêðîàâòîáóñ,
ïî
ìiñòó.
Òåë.0-67-383-47-36.
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Àâòîñëþñàði,
àâòîåëåêòðèêè,
ìàéñòåð íà ñòåíä ðîçâàë-ñõîäæåííÿ
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.:0-96-330-68-78, 0-67-927-10-05.

Øèíîìîíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
íà ñåçîí.
Òåë.:0-97-801-14-51,
0-67-927-10-05.

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

Áóäiâíèöòâî

Ôàõiâöi
áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ
ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Âîäié
íà
ìàðøðóòêó
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé, ç äîñâiäîì ðîáîòè
íà ìàðøðóòöi. Òåë.:0-97-124-62-89,
0-73-110-84-18.

Âîäié êàò."D", íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-67-767-17-75.
Âîäié íà ÃÀÇåëü,
çàïðîøóºòüñÿ ó ìåáëåâèé
ñàëîí íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï âiä 6.000 ãðí.
Òåë.0-96-650-58-53.
Âîäié íà ìàðøðóòíå
Òåë.0-67-380-52-35.

òàêñi.

Âîäié-åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-231-59-64,
0-96-924-36-94,
ç 10.00 äî 16.00.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,
äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäi¿ êàò."Å" (áåíçîâîç,
ãàçîâîç, çåðíîâîç), ç/ï 33.000 ãðí., ñìò
Âiíüêiâöi.
Òåë.0-67-354-06-73.
Âîäi¿ êàò."Å" çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó
ðîáîòó,
ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.098-77-54-574.

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “Ñ” “Å” ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó íà
àâòîìîáiëü-ñàìîñêèä, ç/ï
15.000-30.000 ãðí.
Òåë.0-97-720-57-94.
Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà ìiæíàðîäíi âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ, äîáîâi, ñîöïàêåò.
Òåë.0-96-290-54-93.
Âîäi¿ íà ìiæíàðîäíi
âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-967-53-23.
Âîäié êàò."Å"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ä/ð âiä 1 ðîêó.
Òåë.0-67-775-55-77.
Âîäié êàò."Å" íà
âàíòàæíi àâòî, òÿãà÷i.
Òåë.0-97-771-33-88.
Âîäié êàò."Å", çåðíîâîç,
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-767-17-75.
Âîäié êàò."Å", íà ôóðó,
ç ä/ð, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-381-61-00.
Âîäié êàòåãîði¿ “Å”,
âèñîêà ç/ï, ñá-íä âèõiäíi, ðîáîòà ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-672-06-35.
Âîäié íà àâòîìîáiëü ÇIË-130, äëÿ
äîñòàâêè íàïî¿â. Òåë.0-97-318-94-62.
Âîäié-äàëåêîáiéíèê çàïðîøóºòüñÿ íà àâòî Âîëüâî FH Ìåãà,
íàïiâïðè÷iï,
100
êóá.ì.
Òåë.0-67-379-92-79.

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,
ç/ï
18.000-30.000
ãðí.
Òåë.0-96-335-63-48.

Âîäié, êàò. “ÑÅ”, ç
äîñâiäîì ðîáîòè, ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-97-793-22-38.
Âîäié, êàò.:"Ñ", “Å”,
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Âîäié, ôóðà 20 ò, ïî
Óêðà¿íi.
Òåë.0-67-382-20-72.

Âîäi¿ ñïåöòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âîäié ôðîíòàëüíîãî
íàâàíòàæóâà÷à ç ïîñâiä÷åííÿì òðàêòîðèñòà
êàò.À1, Å2. Ïîâíèé
ñîöïàêåò. Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.
Âîäié-ìåõàíiê
ç
äîñâiäîì
ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ
íà
ôðîíòàëüíèé
íàâàíòàæóâà÷.
Òåë.0-67-311-20-44.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäiÿ, âëàñíèé ë/à (óíiâåðñàë).
Òåë.0-67-123-68-88.
Âîäiÿ, º âëàñíèé âàíòàæíèé
ìiêðîàâòîáóñ,
1,5
ò.
Òåë.0-67-275-26-25.
Âîäiÿ, º âñi êàòåãîð¿¿, áàæàíî íà
ë/à àáî äî 6 ò. Òåë.0-67-123-68-88.
×îëîâiê ç âëàñíèì àâòîìîáiëåì
Ôiàò Äîáëî (ðåôðèæåðàòîð) øóêàº
ðîáîòó.
Òåë.0-68-301-58-20,
Âîëîäèìèð.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Àâòîìåõàíiêè, àâòîåëåêòðèêè òà
ó÷íi çàïðîøóþòüñÿ â àâòîìàéñòåðíþ,
ç/ï
10.000-25.000
ãðí.
Òåë.0-98-019-97-99.
Àâòîñëþñàð,
âîäié.
Òåë.0-67-382-22-92.

Çâàðþâàëüíèê,
àâòîñëþñàð
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-365-03-89.
Ïðàöiâíèêè çàïðîøóþòüñÿ â àâòîñåðâiñ ç
îáñëóãîâóâàííÿ
âàíòàæíèõ àâòî.
Òåë.0-67-383-11-14.
Ñëþñàð ç ðåìîíòó
äâèãóíiâ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó ó ÕÊÏ
“Ñïåöêîìóíòðàíñ”, ç/ï
âiä 10.000 ãðí.
Òåë.:67-18-94,
0-67-445-03-55.

Áðèãàäà áóäiâåëüíèêiâ
äëÿ áóäiâíèöòâà “ïiä
êëþ÷” â ì.Îäåñà,
ïðèâàòíèé ñåêòîð.
Òåë.0-95-129-58-76.
Áðèãàäó ìóëÿðiâ òà
áåòîíÿðiâ çàïðîøóº íà
ðîáîòó ïiäïðèºìñòâî.
Îïëàòà ïðàöi äîãîâiðíà.
Òåë.0-67-382-60-13, ç
9.00-18.00.
Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,
àðìàòóðíèêè íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï
âèñîêà. Òåë.0-96-423-27-51.
Ïiäñîáíèê áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-96-348-35-42.
Ïðàöiâíèêè âñiõ ñïåöiàëüíîñòåé
çàïðîøóþòüñÿ
íà
áóäiâíèöòâî.
Òåë.0-96-898-68-57.

Ðiçíîðîáî÷i, áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê, íà
âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿
ïëèòêè.
Òåë.0-96-348-35-42.
Ðîáiòíèêè ïiäñîáíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî. Îïëàòà
ïðàöi äîãîâiðíà.
Çâåðòàòèñü çà
òåë.0-67-975-17-03.
Ôàõiâöi áóäiâåëüíèõ
ïðîôåñié çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.0-97-129-27-15
(Viber).

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê
çàïðîøóºòüñÿ
íà
áóäiâíèöòâî.
Óñi
äåòàëi
çà
òåëåôîíîì: 0-96-372-51-61.
Åëåêòðîìåõàíiê
ç
ëiôòiâ,
îáîâ’ÿçêè: òåõíi÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
ëiôòiâ, õîðîøèé êîëåêòèâ, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ç/ï 10.000-15.000 ãðí.,
email
budfal@gmail.com
Òåë.0-96-199-46-06.

Åëåêòðîìåõàíiê
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî ç ä/ð.
Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Åëåêòðîìîíòåð çàïðîøóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
(äèïëîì, ïîñâiä÷åííÿ).
Ïîâíèé ñîöïàêåò.
Òåë.:64-43-94,
097-104-24-50.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Áóäiâåëüíèê-îçäîáëþâàëüíèê øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-67-528-29-07.
Ïiäñîáíèêà, êàìåíÿðà, áåòîíÿðà,
øëiôóâàëüíèêà,
ðiçíîðîáî÷îãî,
ìîëîäèé õëîïåöü, áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê. Òåë.0-67-125-54-04.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà,
ïîìi÷íèêà ñòîëÿðà, ñêëàäàëüíèêà
ìåáëiâ. Òåë.0-96-842-70-03.
Øóêàþ ðîáîòó ïîêðiâåëüíèêà,
áóäiâåëüíèêà, ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-98-793-74-68.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó

Àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ,
çíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ.
Êîïàííÿ ãîðîäiâ,
òðàíøåé.
Òåë.0-98-257-81-83.
Äâi æiíêè øóêàþòü ðîáîòó
ïàêóâàëüíèöi àáî êîìïëåêòóâàëüíèöi.
Òåë.0-67-77-406-54.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå
âèðîáíèöòâî

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

Ìåáëÿði êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-380-00-40.

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

Ñòîëÿð íà ïiäïðèºìñòâî,
ç/ï - 17.000 ãðí.
Òåë.0-96-020-30-30.

Ãàçîðiçàëüíèê òà ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Òåë.0-67-509-72-98.
Çàâiäóâà÷ ñêëàäó ÄÑÏ òà iíøèõ
ìåáëåâèõ êîìïëåêòóþ÷èõ. Âèìîãè:
çíàííÿ 1Ñ, âîäiéñüêå ïîñâiä÷åííÿ.
Òåë.0-68-821-44-11.

Ñòîëÿð íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
çàðïëàòà âèñîêà (âiä âèðîáiòêó).
Iíîãîðîäíiì
íàäàºòüñÿ
æèòëî.
Òåë.0-98-942-20-14.
Ñòîëÿð, ç äîñâiäîì ðîáîòè, ç/ï
âiä 12.000 ãðí. Òåë.0-68-112-75-36.
Ñòîëÿð, ì’ÿêi ìåáëi, àâòîñàëîíè,
øâà÷êà íà ì’ÿêi ìåáëi, àâòîñàëîíè.
Òåë.0-96-533-29-85.
Øëiôóâàëüíèê
äåðåâ’ÿíèõ
âèðîáiâ, áàæàíî ç äîñâiäîì ðîáîòè.
Òåë.0-98-423-17-17.

Çâàðþâàëüíèêè-çáèðàëüíèêè, ìåòàëåâi ìåáëi,
òåõíîëîãi÷íå, òîðãîâåëüíå
îáëàäíàííÿ, äðiáíi
äåêîðàòèâíi âèðîáè,
ïîñòiéíà çàéíÿòiñòü, ç/ï 12.000-15.000 ãðí.
Òåë.0-96-382-47-37.
Iíæåíåð-ìåõàíiê iç
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.
Ìàéñòåð
òà
ñëþñàði
ìåõàíîñêëàäàëüíèõ
ðîáiò
çàïðîøóþòüñÿ íà ìàøèíîáóäiâíå
âèðîáíèöòâî.
Òåë.:64-43-60,
0-98-876-14-80.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.

Ïðàöiâíèêè â öåõ ç
îáðîáëåííÿ
òîíêîëèñòîâîãî ìåòàëó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ,
iíîãîðîäíiì íàäàºìî
æèòëî, Ãðå÷àíè.
Òåë.098-060-91-15.
Ñëþñàð-ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-383-74-07.
Ñòðîïàëüíèê-êðàíiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ìåòàëîáàçó, îôiöiéíî,
ñîöïàêåò, ç/ï - 10.000
ãðí. Òåë.0-97-354-44-42.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Äâi äiâ÷èíè øóêàþòü ðîáîòó
ïàêóâàëüíèöi àáî êîìïëåêòóâàëüíèöi.
Òåë.:0-96-853-16-00, 0-63-216-58-92.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè
îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîíñòðóêòîð-ìîäåëüºð ç
íàâè÷êàìè êîìï’þòåðíî¿
ðîçðîáêè ëåêàë, ð-í
àâòîâîêçàëó ¹1.
Òåë.0-97-942-90-71.
Êîíñòðóêòîð-òåõíîëîã ç
äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-98-311-08-08.
Òåõíîëîã êâàëiôiêîâàíèé
íà âèñîêîîïëà÷óâàíó
ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
ñïîðòèâíi êîñòþìè, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í
“Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.

!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, íîâèé öåõ
(òåïëi, ñâiòëi ïðèìiùåííÿ), çàâàíòàæåíiñòü i
ç/ï âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè (òðèêîòàæ)
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ãðàôiê: ç
9.00 äî 18.00, ãàðíà ç/ï,
çóï. Ãàéäàðà.
Òåë.0-96-876-51-07.
!!! Øâà÷êè â øâåéíèé
öåõ, òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.097-263-80-98.
!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, çàðïëàòà
âèñîêà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.068-045-63-46.
!!! Øâà÷êè ó íîâèé öåõ
(ñóêíi, ñïîðòèâíi
êîñòþìè òðèêîòàæ), íîâå
îáëàäíàííÿ, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, “Êàòiîí”.
Òåë.097-907-61-66.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â àòåëüº,
ðåìîíò
îäÿãó,
Öåíòð.
Òåë.0-68-786-74-53.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ãàðíi
óìîâè, äðóæíié êîëåêòèâ,
ç/ï ãiäíà.
Òåë.0-63-667-19-82,
0-96-136-01-82.
Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó íà ðîáîòó â
øâåéíèé öåõ, Ëåçíåâå.
Òåë.0-67-159-37-62.
Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ,
ïîøèòòÿ æiíîãî îäÿãó
(ñóêíi), ð-í iíôåêöiéíî¿
ëiêàðíi.
Òåë.0-97-289-48-23.
Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà íà
âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó,
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî òà
ñïîðòèâíîãî îäÿãó, ð-í
ðàäiîçàâîäó.
Òåë.068-552-61-73.
Øâà÷êà íà
ðîçïîøèâàëêó, äëÿ
ïîøèòòÿ òðèêîòàæó.
Ðîáîòà ïîîïåðàöiéíà. Ð-í
“Êàòiîí”.
Òåë.0-67-339-73-20.
Øâà÷êè â öåõ äëÿ ïîøèòòÿ
òåêñòèëþ,
çàâàíòàæåíiñòü
öåõó
ïîñòiéíà.
Çíàõîäèìîñÿ
áiëÿ
àâòîâîêçàëó ¹1. Òåë.0-97-514-90-99.

Øâà÷êè ç äîñâiäîì
ðîáîòè òà âìiííÿì
ïðàöþâàòè ç ðiçíèìè
âèäàìè ñêëàäíîñòi
âèðîáiâ òêàíèí. Âèìîãè:
÷åñíiñòü, îõàéíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü, ð-í
“Êàòiîíà”.
Òåë.0-96-294-59-97.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî îäÿãó. Íîâå òà
ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ,
âèñîêà
çàðîáiòíà ïëàòà, êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi. Òåë.0-98-262-59-77.

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.
Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ â êàôå,
öåíòð ìiñòà. Òåë.:0-67-381-10-81,
0-67-312-70-34.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.
Îõîðîíöÿ
àáî
ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-98-527-65-65.
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

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ç/ï âèñîêà,
Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-354-23-97.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, àñîðòèìåíò
ðiçíîìàíiòíèé, ãàðíi
óìîâè.
Òåë.0-97-609-00-75.
Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè
áëèæíi.
Òåë.0-67-922-31-72.
Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
ðîáîòó.
Íîâå
îáëàäíàííÿ,
ìàøèíêè-àâòîìàòè, ìàñïîøèòòÿ, ð-í
çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.
Òåë.0-98-686-70-33.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà øâåéíå ïiäïðèºìñòâî ó
çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì,
áàæàíî ç ä/ð, ÿêi ìîæóòü
øâèäêî i ÿêiñíî
âèêîíóâàòè ðîáîòó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ.
Âèìîãè: óâàæíiñòü,
äèñöèïëiíîâàíiñòü,
áàæàííÿ ïðàöþâàòè,
çàðîáëÿòè. Óìîâè ðîáîòè:
5-äåííèé ðîáî÷èé
òèæäåíü, 8-ãîäèííèé
ðîáî÷èé äåíü,
ïîîïåðàöiéíà îïëàòà.
Òåë.0-67-800-31-00.
Øâà÷êè
êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé öåõ íà
ïîøèòòÿ êóðòîê òà òðèêîòàæó,
âóë.Çàði÷àíñüêà. Òåë.0-68-204-26-76.
Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi íà øâåéíå
âèðîáíèöòâî (ëåãêèé æiíî÷ié îäÿã),
ç/ï ùîòèæíåâà, çóïèíêà “Äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ”. Òåë.096-312-69-48.

Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ð-í Ãðå÷àíè,
âóë.Òðàíñïîðòíà,26.
Òåë.0-97-287-73-25.
Øâà÷êè òà îâåðëîæíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ïðîñïåêò Ìèðó.
Òåë.0-67-998-98-52.
Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, àâòîâîêçàë
¹1. Òåë.0-97-808-90-02.
Øâà÷êè, ïàêóâàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
ç ä/ð, ïîñòiëüíà áiëèçíà,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
Äóáîâå.
Òåë.0-96-647-42-16.
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
Øâà÷êè-íàäîìíèöi,
ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê
4-íèòêà, ðîçãëÿíó
ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-98-431-02-92.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå
âèðîáíèöòâî
Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàãîòiâåëüíèê
âåðõó
âçóòòÿ
(øâà÷êà) òà çàêðiéíèê ç äîñâiäîì
ðîáîòè
çàïðîøóþòüñÿ
íà
âèðîáíèöòâî
øêiðÿíîãî
âçóòòÿ.
Ðîáîòà ïîñòiéíà, ç/ï âiä 10.000 ãðí.
Òåë.:0-68-217-59-79, 0-68-709-96-91.

Äîãëÿäàëüíèöi.
Òåë.0-98-295-98-04.
Ïîìi÷íèê
ïî
ãîñïîäàðñòâó
(ñàäiâíèê,
áäæîëÿð).
Òåë.0-67-382-22-92.
Ïðàöiâíèê
iç
äîãëÿäó
çà
ïðèâàòíîþ äiëÿíêîþ i áóäèíêîì.
Ãðàôiê ðîáîòè i îïëàòà çà
äîìîâëåíiñòþ, ð-í Ãðå÷àíè. Óñÿ
äåòàëüíà iíôîðìàöiÿ çà òåëåôîíîì:
0-67-172-25-30.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

×îáîòàði, ðîçêðiéíèê øêiðè òà
õóòðà, çàãîòiâåëüíèê âåðõó âçóòòÿ ç
ä/ð çàïðîøóþòüñÿ íà âèðîáíèöòâî
æiíî÷îãî
øêiðÿíîãî
âçóòòÿ.
Òåë.0-97-155-71-23.

Äîãëÿäàëüíèöi
äëÿ
ëþäèíè
ïîõèëîãî âiêó. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà ëþäèíîþ
ïîõèëîãî âiêó, º äîñâiä. Æiíêà, 59
ðîêiâ. Òåë.0-96-159-40-95, Ëàðèñà.
Äîãëÿäàëüíèöi çà ëþäüìè àáî
ïðèáèðàëüíèöi â áóäèíêàõ, æiíêà 57
ðîêiâ, ìàþ äîñâiä ðîáîòè çà
êîðäîíîì. Òåë.0-97-656-71-19.
Äîãëÿäàëüíèöi
çà
õâîðîþ
ëþäèíîþ. Òåë.0-63-948-96-98.
Äîãëÿäàëüíèöi, º äîñâiä ðîáîòè,
öiëîäîáîâî,
+
ií’ºêöi¿.
Òåë.0-67-286-09-49.
Äîãëÿäàëüíèöi, çà õâîðèìè òà
ëþäüìè ïîõèëîãî âiêó. Âiäíîâëåííÿ
ïiñëÿ õâîðîáè. Òåë.0-98-228-75-40.
Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó
(äîãëÿä
ó
ìåíå
âäîìà).
Òåë.0-93-054-25-45.
Íÿíi ç äèòèíîþ âiä 3 ðîêiâ, àáî
ó÷íiâ äî 5 êëàñó, àáî äîãëÿäàëüíèöi
çà
ëþäèíîþ
ïîõèëîãî
âiêó.
Òåë.0-68-013-73-38.

Øâà÷êè òà ïîìi÷íèêè
øâà÷îê çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî øêiðÿíîãî
âçóòòÿ, ç/ï âiä 10.000
ãðí. Òåë.0-67-352-64-87.

Íÿíÿ ç äîñâiäîì ðîáîòè
òà ìåäè÷íîþ îñâiòîþ,
ïðàöþþ ç äiòüìè âiêîì
âiä 6 ìiñÿöiâ.
Òåë.0-97-526-49-59.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà

Ïîáóòîâà òà
êîìóíàëüíà
ñôåðè

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

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

Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ çà ìiñòîì.
Òåë.0-67-270-34-92.
Îõîðîíåöü íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàôiê:
äîáà ÷åðåç äâi, ç/ï 6.500 ãðí.
Òåë.0-97-514-59-89.
Îõîðîíåöü, 1/2, ãàðíi óìîâè,
òåðèòîðiÿ
ç-äó
“Òåìï”.
Òåë.0-67-771-31-03.

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Åëåêòðèê òà ñàíòåõíiê
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî ÒÎÂ
“ÒÑÖ ”Êîîïåðàòîð".
Òåë.0-97-569-02-51.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.

Ñëþñàð-ñàíòåõíiê,
ñëþñàð-ðåìîíòíèê.
Òåë.0-97-620-20-07.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi
Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,
êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Êîìiðíèê (÷îëîâiê) íà ñêëàä
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ (ïèâî, âîäà).
Òåë.0-97-318-94-62.
Ïðèáèðàëüíèêè
òåðèòîði¿,
ðiçíîðîáî÷i, áåç ø/ç, çàïðîøóþòüñÿ
â
ÊÏ
“ÕÌË”,
îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-68-031-54-13.

Ïðèáèðàëüíèöÿ (íà 3
ãîä), ð-í áiáëiîòåêè
ÕÍÓ. Òåë.097-966-28-89.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó â
çàêëàä, Öåíòð.
Òåë.0-67-310-00-93.
Ïðèáèðàëüíèöÿ çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, îáîâ’ÿçêîâà óìîâà - ïðîæèâàííÿ â ð-íi Âèñòàâêà.
Òåë.0-97-260-54-41.
Ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàôiê:
9.00-21.00, ãàðäåðîáíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
Ñiëiñòðà, Âèñòàâêà.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-724-28-83.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Âàíòàæíèê
åíåðãiéíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó íà
ñêëàä öåíòðàëüíîãî ïðîäðèíêó.
Âèñîêà îïëàòà. Òåë.0-67-383-45-48.

Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
â êîíäèòåðñüêó êîìïàíiþ,
õîðîøi óìîâè, ç/ï
âèñîêà.
Òåë.:0-97-567-61-44,
0-99-028-93-20.
Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó,
ðèíîê
“Äóáîâî”.
Òåë.0-67-939-44-78.

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

Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
ãàðíi óìîâè ïðàöi, ãiäíà
ç/ï. Òåë.0-67-795-48-65.
Âàíòàæíèêè çàïðîøóþòüñÿ ó
ñêëàä-ìàãàçèí ãóðòîâî¿ òîðãiâëi,
ðèíîê “Äóáîâî”. Òåë.0-68-013-55-59.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Ðiçíîðîáî÷i ç äîãëÿäó çà ñàäîì
(áiëÿ ì.Õìåëüíèöüêèé), íàâè÷êè
ðîáîòè
ç
ìiíiìîòîòåõíiêîþ.
Òåë.0-67-382-23-95.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-603-57-00.
Çàâñêëàäà. Òåë.0-97-776-11-55.
Êîìiðíèêà, ïðàöiâíèêà ñêëàäó.
Òåë.0-97-776-11-55.
Ïðèáèðàëüíèêà,
äâiðíèêà.
Òåë.0-68-222-83-54.
Ðiçíîðîáî÷îãî,
ïiäñîáíèêà.
Ðîçãëÿíó
ðiçíi
âàðiàíòè.
Òåë.0-98-173-26-92.

Iíøi ñïåöiàëiñòè

Çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó
Çàïðîøóºìî äî 44-î¿
îêðåìî¿ àðòèëåðiéñüêî¿
áðèãàäè (ì.Òåðíîïiëü) íà
âiéñüêîâó ñëóæáó çà
êîíòðàêòîì.
Òåë.0-50-983-51-08.

ÂÇÓÒÒªÂÅ ÂÈÐ-ÂÎ, ÎÕÎÐÎÍÀ, ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ

Ïðàöiâíèêè íà ïåðåðîáíå
ïiäïðèºìñòâî
(ÏÅÒ-ïëÿøêè), ç/ï
6.500-10.000 ãðí., ãðàôiê:
8.00-18.00.
Òåë.0-96-927-47-98.

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

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ
Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó íà ðèáíå ãîñïîäàðñòâî
(ñòàâîê),
âàõòîâèé
ìåòîä.
Òåë.0-67-300-48-01.
Ïðàöiâíèê
íà
ðåñòàâðàöiþ
ïið’ÿíèõ ïîäóøîê, âîäiéñüêèé ñòàæ,
íàâ÷àííÿ,
âèñîêà
ç/ï.
Òåë.0-97-226-08-49.

Ïðàöiâíèêè äëÿ ðîáîòè â
ïîëi. Òåë.0-67-301-69-61.
Ïðàöiâíèêè íà ðîçäà÷ó
ðåêëàìíèõ ëèñòiâîê.
Òåë.0-97-686-38-04.
Ïðàöiâíèêè, åíåðãiéíi ëþäè,
çàïðîøóþòüñÿ
íà
îáùèïóâàííÿ
êóðåé, íà ïðèâàòíå ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-67-282-71-03.

Ðîáiòíèêè íà ìëèí,
âàæêà ðîáîòà, ç/ï
ùîòèæíåâà, æèòëî
íàäàºìî, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í. Òåë.0-96-494-40-61.
Ôàñóâàëüíèöi çàïðîøóþòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî, ãðàôiê: ç 9.00 äî 18.00,
ç/ï âiä âèðîáiòêó (â ñåðåäíüîìó 280
ãðí./äåíü),
Ãðå÷àíè
äàëüíi.
Òåë.0-98-155-77-09.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.
Àêòèâíi
âàíòàæíèêè
ÿêiñíî
âèêîíàþòü áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó,
äîñâiä 15 ð. Äåìîíòàæ. Êîïàííÿ
òðàíøåé. Òåë.0-96-657-48-84.
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.
×îëîâiê øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó.
Òåë.0-68-542-72-00.
Øóêàþ
ðîáîòó,
ïîñòiéíó.
Òåë.0-97-776-11-55.

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

Ìàéñòåð
çàïðîøóºòüñÿ
äëÿ
âñòàíîâëåííÿ åëåêòðîïðîâîäêè äëÿ
ìîïåäà Äåëüòà. Òåë.0-98-450-98-18.
Ïiäðîáiòîê äëÿ ìàéñòðà ñâîº¿
ñïðàâè. Òåë.0-98-637-18-17.
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Øóêàþ ðîáîòó
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.

Àáñîëþòíî âñþ ôiçè÷íó
ðîáîòó âèêîíàþòü âàíòàæíèêè, äîñâiä ðîáîòè
15 ðîêiâ. Äåìîíòàæ.
Òåë.0-96-657-48-84.

Äåêiëüêà âàêàíñié
Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå
Âîäiÿ, êàò."Â" àáî îõîðîíöÿ.
×îëîâiê,
49
ðîêiâ.
Òåë.0-96-383-86-85.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ
Åñòîíiÿ, Ôiíëÿíäiÿ, Íiìå÷÷èíà.
Íàáèðàºìî
ðîáî÷èõ
íà
çáið
ïîëóíèöi, ìàëèíè òà ãîðîõó íà ïîëi.
Òàêîæ ïîòðiáíi òðàêòîðèñòè. Ç/ï âiä
35.000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ.
Òåðìiíîâî.
Êiëüêiñòü
ìiñöü
îáìåæåíà. Ëiö.ÀÂ ¹585142 âiä
28.04.2012ð., ÌÑÏÓ. ÔÎÏ Ìàñëîâà
Î.Â. Òåë.:0-67-840-46-70 (Viber),
0-97-902-70-62.

Åñòîíiÿ. Ëåãàëüíà ðîáîòà
äëÿ ÷îëîâiêiâ, æiíîê,
ñiìåéíèõ ïàð. Ïîòðiáíi
ðîáî÷i íà çàâîäè,
ôàáðèêè, ñêëàäè, ðîáîòà
â ëiñi, äåðåâîîáðîáêà,
ôåðìè, îâî÷åâi áàçè,
ãîòåëi òà ií. Ç/ï âiä
31.000 ãðí. Ðîáî÷à âiçà
íà 6-9 ìiñ. Ëiö.ÀÂ
¹585142 âiä
28.04.2012ð., ÌÑÏÓ.
ÔÎÏ Ìàñëîâà Î.Â.
Òåë.0-67-840-46-70
(Viber).
Ïîëüùà, ëåãàëüíà
ðîáîòà, çà âiçîþ 6 ìiñÿöiâ
àáî çà áåçâiçîì.
Áåçêîøòîâíi âàêàíñi¿, ç/ï
23.000-29.000 ãðí. ª
áàãàòî ðîáîòè íà âèáið
äëÿ ÷îëîâiêiâ, æiíîê òà
ñiìåéíèõ ïàð. Æèòëî
íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî.
Ëiö.ÀÂ ¹585142 âiä
28.04.2012ð., ÌÑÏÓ.
ÔÎÏ Ìàñëîâà Î.Â.
Òåë.0-67-840-46-70
(Viber).
×åõiÿ. Îôiöiéíî çà ðîáî÷îþ âiçîþ,
äëÿ ÷îëîâiêiâ, æiíîê, ñiìåéíèõ ïàð,
ðîáîòà
íà
àâòîçàâîäàõ,
ñóïåðìàðêåòàõ, ñêëàäàõ, çàâîäàõ,
ôàáðèêàõ,
â
ðåñòîðàíàõ,
ç/ï
26.000-38.000 ãðí. Ëiö.ÀÂ ¹585142
âiä 28.04.2012ð., ÌÑÏÓ. ÔÎÏ Ìàñëîâà
Î.Â. Òåë.067-840-46-70 (Viber).
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ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÒÎÂÀÐÈ, ÌÅÁË², ÇÎÎÑÂ²Ò

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè
Ïðîäàì

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ
Àíãëiéñüêà ìîâà,
äîñâiä÷åíèé âèêëàäà÷
ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ.
Ïiäãîòîâêà äî ÄÏÀ,
ÇÍÎ.
Òåë.0-98-589-68-80.
Ìàòåìàòèêà, óêðà¿íñüêà ìîâà, 1-8
êëàñè. Äîïîìîãà ó âèêîíàííi
äîìàøíiõ çàâäàíü. Ãîòóþ äî øêîëè.
Òåë.0-97-417-86-67.
Íiìåöüêà ìîâà. Iíäèâiäóàëüíi
çàíÿòòÿ äëÿ ëþäåé ðiçíîãî âiêó
(ìîæëèâî, îíëàéí). Ëåãêî, äîñòóïíî,
öiêàâî. Òåë.0-97-570-52-26.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Àíòèêâàðiàò
Ïðîäàì
Ìîíåòè
Óêðà¿íè
Òåë.0-98-179-03-65.

òà

ÑÐÑÐ.

Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè
Ïðîäàì

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

Çàðèáîê êîðîïà,
òîâñòîëîáà, áiëîãî àìóðà.
Òåë.0-68-320-80-88.
Ñåéô äëÿ ðóøíèöi, 3.500 ãðí.
Òîðã. Òåë.0-96-425-46-89.
×îâåí, ÏÂÕ-310, 2020 ð.â., 8.500
ãðí., äâèãóí äî ÷îâíà “Ìåðêóði
5ÌÍ”, 2020 ð.â., 28.500 ãðí.
Òåë.0-97-112-78-09.

Êóïëþ
Âiçüìó
ñòàâ
Òåë.0-96-865-72-27.

â

îðåíäó.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè
Ïðîäàì

“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,
ãàðíèé ñòàí, 3.800 ãðí., ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-243-40-36.
“Âiðïóë”, âèð-âî Ïîëüùà, á/â, íà
6 êã, âiäìiííèé ñòàí, 3.200 ãðí., òîðã.
Òåë.0-98-631-35-14.
“Åëåêòðîëþêñ”,
âèð-âî
Ñëîâà÷÷èíà, á/â, 4 ðîêè, âiäìiííèé
ñòàí,
5.200
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-98-578-57-82.
“Êàíäi”, á/â, ðîáî÷èé ñòàí,
2.500 ãðí. Òåë.0-96-023-67-74.
“Ðèãà”, “Äîíáàñ”, á/â, 300
ãðí./øò. Òåë.0-97-175-23-29.
Ìàøèíà ïðàëüíà, àâòîìàò, á/â,
ïîòðåáóº
ðåìîíòó,
400
ãðí.
Òåë.0-67-585-06-19.

Ïèëîñîñè

Äðàéâ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

“Âiõðü”, ðîáî÷èé ñòàí, íà
çàï÷àñòèíè,
150
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-68-833-01-55.
Ïèëîñîñè “Ñàìñóíã” òà “LG”,
á/â, âiäìiííèé ñòàí, 800 ãðí./øò.
Òåë.0-97-297-24-57.

Âåëîñèïåä Òóðèñò, òà íîâi
êîëåñà,
1.600
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-97-297-24-57.
Âåëîñèïåä, ðîáî÷èé ñòàí, 2.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-585-06-19.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I
Âií

Ìåíi 38 ðîêiâ, ïîçíàéîìëþñÿ ç
äiâ÷èíîþ àáî æiíêîþ äëÿ çóñòði÷åé.
Òåë.0-67-943-17-97.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç äiâ÷èíîþ íå
ñòàðøå 40 ðîêiâ, áåç äiòåé, äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-63-129-90-08.
×îëîâiê, 42 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç
äiâ÷èíîþ
äëÿ
çóñòði÷åé.
Òåë.0-96-398-58-20.

Âîíà

Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç
çàáåçïå÷åíèì
÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.
Æiíêà áåç ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç
÷îëîâiêîì âiä 50 ð. äî 70 ð., áåç
ø/ç. Òåë.0-66-071-79-86.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

42/177/90
Õìåëüíè÷àíèí
ïîçíàéîìèòüñÿ ç æiíêîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì¿. Òåë.0-98-810-22-40.
Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ âiä 50
ð.,
äëÿ
ñòâîðåííÿ
ñiì’¿.
Òåë.0-97-430-80-93.
Ïîçíàéîìëþñÿ ç æiíêîþ âiêîì
50-55 ðîêiâ ç Äåðàæíÿíñüêîãî ð-íó,
ñ.Ãàòíà.
Äåòàëi
ïðè
çóñòði÷i.
Òåë.0-96-573-92-64.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå
Ïðîäàì

“Ðæåâ”,
øâåéíà
ìàøèíêà,
åëåêòðè÷íà,
800
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-254-04-09.
Íîæíà,
á/â,
500
ãðí.
Òåë.0-97-175-23-29.

Äðiáíà ïîáóòîâà
òåõíiêà
Ïðîäàì

Ñóøóàð äëÿ âîëîññÿ, á/â,
âiäìiííèé ñòàí, 1.100 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-564-63-89.

Ïðîäàì

Ïðîäàì
Ëiæêî äåðåâ’ÿíå, îäíîñïàëüíå. ç
ìàòðàöîì,
750
ãðí.
Òåë.0-67-728-87-00.
Ëiæêî,
á/â,
äåðåâ’ÿíå,
ïiâòîðàñïàëüíå,
ç
ïðóæèííèì
ìàòðàöîì, 2 øò., 600 ãðí./øò.
Òåë.0-97-175-23-29.

Ïðîäàì
Àâòîêëàâ íà 100 ë (áàíêè 0,5 ë 80
øò.),
4.800
ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.
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.

Áàòàðåéêè ñîëüîâi
“Bionom”, 3À, 2À, ãóðò
òà ðîçäðiá, 1 ãðí./øò.,
òîðã.
Òåë.0-67-771-31-03.
Òà÷êà-"êðàâ÷ó÷êà", íîâà, 250 ãðí.
Òåë.0-98-566-47-07.

ÌÅÁËI

“Ñàìñóíã”, 100Ãö, ðîáî÷èé ñòàí,
íà çàï÷àñòèíè, 400 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-833-01-55.
“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, ïëîñêèé, 450 ãðí.,
“LG”, äiàãîíàëü 37 ñì, íà êóõíþ, 350
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.
ÒÁ òþíåð, ðàäÿíñüêèé, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Òåëåâiçîð “Denki”, d=53 ñì, ó
âiäìiííîìó
ñòàíi,
900
ãðí.
Òåë.0-98-096-64-15.

Ñòiíêè
Ïðîäàì
Á/â, â ãàðíîìó ñòàíi, 1.000 ãðí.
Òåë.0-97-870-18-16.
Ñòiíêà “Îñêàð”, á/â, 1.000 ãðí.
Òåë.0-98-056-15-37.
Ñòiíêà 5 ÷àñòèí, ïiä ÷åðâîíå
äåðåâî, â õîðîøîìó ñòàíi, 6.999 ãðí.
Òåë.0-68-204-81-01.

Àóäiî-,
ðàäiîòåõíiêà,
ðàäiîäåòàëi

Ó âiòàëüíþ, ðàäÿíñüêà,
400õ245õ44, á/â, ãàðíèé
ñòàí, 2.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-696-20-80.

Ïðîäàì

Øàôà âåëèêà, ìiñòêà, º âiääië äëÿ
âèñÿ÷îãî
îäÿãó,
1õ522õ10
ì.
Òåë.0-97-247-08-35.

“Soundking FI 040/4", ñèñòåìà
àêóñòè÷íà, ïàñèâíà, 2õ15"+1,35", 400
Âò, ïiäñèëþâà÷ ”Skaa 600J", 9.000
ãðí. Òåë.0-96-211-87-94.
Ñìàðò-ãîäèííèê “Smart Watch”,
300 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.

Ìîáiëüíi
òåëåôîíè
Ïðîäàì

Apple iPhone SE, 32Gb, ñiðèé,
á/â, 2.800 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
“ATADM10EBE”,
àêóìóëÿòîð
AB043446BE
òà
ãàðíiòóðà
äî
òåëåôîíó “Samsung”, á/â, 100 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Ñìàðòôîí “Sony Xperia M dual
C2005", ïóðïóðîâèé, á/â, íà îäíó
SIM-êàðòêó,
300
ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.

Òåëåôîíè,
ðàäiîñòàíöi¿,
ôàêñè, òåëåôîííi
ñòàíöi¿ (ìiíi-ÀÒÑ)
Ïðîäàì

Áëîê æèâëåííÿ äî àéôîíiâ “Apple 11Pro” i “Apple 12Pro”.
Òåë.0-98-694-98-61.

ÏÊ, ïëàíøåòè
Ïðîäàì

Íîóòáóê “Asus K50C”, ãàðíèé
ñòàí, 2.800 ãðí. Òåë.0-97-809-07-46.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
åëåêòðîíiêè
Ðåìîíò òåëåâiçîðiâ âäîìà
ó çàìîâíèêà.
Òåë.0-96-784-45-80.

Ñïàëüíi, ëiæêà

Áîéëåð “Ãîðåíüº”, íîâèé, 1.800
ãðí. Òåë.0-96-425-46-89.

Iíøi òîâàðè

Ïðîäàì

Åëåêòðîøàøëè÷íèöÿ,
âåðòèêàëüíà, íà 8 øàìïóðiâ, íîâà,
âèð-âî
ÑÐÑÐ,
550
ãðí.
Òåë.0-67-728-87-00.
Ìóëüòèâàðêà “Grunhelm MC-108",
ìàéæå
íîâà,
600
ãðí.
Òåë.0-97-809-07-46.
Ïi÷ ìiêðîõâèëüîâà “Ñàìñóíã”,
600 ãðí. Òåë.0-97-876-02-23.

Êîëîíêè,
áîéëåðè

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I
ÒÎÂÀÐÈ

Ïëèòà ãàçîâà (ïàíåëü), “Àðäî”,
2.000 ãðí. Òåë.0-68-012-06-48.

Iíøà êóõîííà
òåõíiêà

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

Òåëåâiçîðè

Êóïëþ àíòèêâàðiàò:
ìîíåòè, ìåäàëi, çîëîòî,
iêîíè, êàðòèíè, iíøå.
Òåë.0-73-505-50-50
(Viber, WhatsApp, Telegram), ç 10.00 äî 20.00.

Ïðîäàì

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî

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

Ïëèòè, âàðèëüíi
ïîâåðõíi,
äóõîâêè

Êóïëþ

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Äèâàí + 2 êðiñëà, äèâàí - 2,4õ1
ì, ñïàëüíå ìiñöå 2õ1,6 ì, êðiñëî 0,9õ1 ì, ãàðíèé ñòàí, 12.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.068-113-47-10.
Äèâàí,
âèðîáíèöòâî
ÑÐÑÐ,
ðîçêëàäíèé,
500
ãðí.
Òåë.0-98-220-58-42.
Òàõòà, 1,90õ1,30, á/â, âèñóâàºòüñÿ
âïåðåä, ç âáóäîâàíèìè ïîëèöÿìè,
900 ãðí. Òåë.0-67-856-73-31.
×àñòèíà ì’ÿêà, äèâàí, äîâæèíà
1,5 ì, íåðîçêëàäíèé, êðiñëî, âèð-âî
Iòàëiÿ, 1.500 ãðí. Òåë.0-67-960-70-24.

Øàôè

Ïðîäàì
Øàôà 3-ñòóë÷àñòà òà 2-ñòóë÷àñòà,
êíèæêîâà,
âiøàê,
äèâàí-ëiæêî,
îäíîñïàëüíi ëiæêà, 2 øò., ñòië
êóõîííèé, 4 ñòiëüöi, íàâiñíi òóìáî÷êè
(êóõîííi), 2 øò. Òåë.0-67-600-67-14.
Øàôà
3-ñòóë÷àñòà, á/â, ç
àíòðåñîëëþ,
450
ãðí.
Òåë.0-67-728-87-00.
Øàôà, ç àíòðåñîëÿìè, 2 øò., 500
ãðí. Òåë.0-98-220-58-42.

Ãiðêè, ïðèõîæi
Ïðîäàì

Ïðèõîæà, á/â, 1.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-844-54-45, äî 22.00.

Iíøi ìåáëi
Ïðîäàì

Êîìîä, íîâèé, ñâiòëî-ñiðèé, ôîòî
ìîæåìî íàäiñëàòè íà âàéáåð, 1.800
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 êîðïóñíèõ ìåáëiâ
ïiä
çàìîâëåííÿ.
Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä. Ïðèâàáëèâà öiíà. ßêiñòü.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-962-00-09.

Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü
ÌÄÔ, âiä 2.800
ãðí./ïîã.ì, øàôè-êóïå,
âiä 2.900 ãðí./ïîã.ì,
êóõîííi êóòî÷êè, âiä
2.500 ãðí./ïîã.ì.
Çâåðòàòèñÿ:
âóë.Ñòàðîìiñüêà,26, 2-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-97-245-70-48,
Àíäðié.
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.
Øàôè-êóïå, êóõíi, âiòàëüíi, iíøi
ìåáëi. Âèãîòîâëÿºìî íåñòàíäàðò.
Òåë.0-67-945-26-74.

Ðåìîíò òà
îáñëóãîâóâàííÿ
ìåáëiâ

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

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè
Ïðîäàì
Êèëèìè, 3 øò., âîâíà, 2õ3 ì,
÷åðâîíi,
300
ãðí./øò.
Òåë.0-68-113-47-10.

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé, 2õ1,6 ì,
âiäìiííèé ñòàí, 1.800 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-564-63-89.
Ìàòðàöè âàòíi, îäíîñïàëüíi, íîâi,
2õ0,80, âèð-âî ÑÐÑÐ, 6 øò., 450
ãðí./øò. Òåë.0-67-728-87-00.

Ñòiëüöi, êðiñëà
Ïðîäàì

Êðiñëî
ì’ÿêå
ãàðíîìó
ñòàíi,
Òåë.0-96-745-81-52.

ðîçêëàäíå ó
1.000
ãðí.

Ïðîäàì
Êîñòþì êëàñè÷íèé, äâiéêà, ð.46,
÷îðíèé, çðiñò 165-167 ñì, á/â, 1.000
ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Êîñòþì ÷îëîâi÷èé íîâèé, ðîçìið
52, ðiñò 176, ñiðîãî êîëüîðó, 300 ãðí.
Òåë.0-97-373-05-31.
Êîñòþì ÷îëîâi÷èé øåðñòÿíèé,
ñiðèé, ó ñìóæêó, 168/177/108,
Êè¿âñüêà øâåéíà ôàáðèêà, 2.500 ãðí.
Òåë.0-68-013-73-38.
Êóðòêà øêiðÿíà “Yiteli”, á/â,
íàòóðàëüíà øêiðà, ÷îðíîãî êîëüîðó,
ðîçìið 46, á/â, 1.000 ãðí.
Òåë.0-68-112-88-00.
Îäÿã äëÿ ÷îëîâiêiâ, âåëèêèõ
ðîçìiðiâ,
20-500
ãðí.
Òåë.0-67-960-70-24.

Ñïåöîäÿã,
ñïåöâçóòòÿ,
óíiôîðìà
Ïðîäàì

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

Ïîøèòòÿ

Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêiâ, ÿêiñòü,
â÷àñíiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-96-341-23-14.
Øâåéíèé öåõ øóêàº
çàìîâíèêiâ. Ïîøèòòÿ
îäÿãó. Ïîâíèé öèêë
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-97-664-37-03.

ÄÈÒß×ÈÉ
ÑÂ²Ò
Òîâàðè äëÿ
íåìîâëÿò
Ïðîäàì
Êåíãóðó äèòÿ÷å â êëiòèíêó, ñiðå ç
áiëîþ âèøíåâîþ îáëÿìiâêîþ, 450
ãðí. Òåë.0-68-013-73-38.

Äèòÿ÷i ìåáëi
Ïðîäàì

Äèâàí â äèòÿ÷ó êiìíàòó, 2,15õ1 ì,
ñïàëüíå ìiñöå 2õ1,6 ì, ãàðíèé ñòàí,
4.200 ãðí., òîðã. Òåë.068-113-47-10.

Äèòÿ÷èé
òðàíñïîðò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä, 6-13 ðîêiâ, 1.200
ãðí., ñàìîêàò, 400 ãðí., ñàíêè, 600
ãðí. Òåë.0-98-566-47-07.

Iíøå

Ïðîäàì
Âàííî÷êà äèòÿ÷à åìàëüîâàíà, â
õîðîøîìó
ñòàíi,
650
ãðí.
Òåë.0-68-013-73-38.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Ñîáàêè
Ïðîäàì

Ìàòðàöè òà
iíøå

Ñòîëè, ñòîëèêè

Êîìï’þòåðíèé,
1000õ590õ745,
á/â, 500 ãðí. Òåë.0-68-112-88-00.
Ñòië êóõîííèé ç ñòiëüöÿìè, 699
ãðí. Òåë.0-68-204-81-01.
Ñòië
ïèñüìîâèé,
500
ãðí.
Òåë.0-67-960-70-24.
Ñòië ðîçêëàäíèé (æóðíàëüíèé îáiäíié), íå “êíèæêà”, ïiä ÷åðâîíå
äåðåâî, â õîðîøîìó ñòàíi, 1.999 ãðí.
Òåë.0-68-204-81-01.
Ñòië, ïèñüìîâî-êîìï’þòåðíèé, 600
ãðí.,
ñòiëåöü,
400
ãðí.
Òåë.0-96-153-62-59.
Ñòîëèê æóðíàëüíèé, 500 ãðí.,
äçåðêàëî â äåðåâ’ÿíié ðàìöi, 60õ90
ñì, 400 ãðí. Òåë.0-98-220-58-42.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß
Îäÿã äëÿ
÷îëîâiêiâ

Òåêñòèëüíi
òîâàðè, òêàíèíè
Ïðîäàì

Äåðìàíòèí,
äëÿ
îááèâàííÿ,
ÿêiñíèé, áîðäîâèé, 10 ì, 75 ãðí./ì.
Òåë.0-67-254-04-09.

Øòîðè, êàðíèçè,
æàëþçi, ðîëåòè
Ïðîäàì

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

Âiâ÷àðêà íiìåöüêà, ÷èñòîêðîâíi
öóöåíÿòà. Òåë.0-98-060-81-73.
Íiìåöüêà
âiâ÷àðêà,
åëiòíi
öóöåíÿòà, áàòüêè îäåðæàëè ïðèçîâå
ìiñöå íà âèñòàâöi ñîáàê, 5.000 ãðí.
Òåë.0-67-269-84-54.

Ãðèçóíè
Ïðîäàì

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

ÀÃÐÎÑÂ²Ò, ÏÐÎÄÓÊÒÈ, ÑÏÎÐÒ, ÁÓÄ²ÂÍ.

Iíøi äîìàøíi
òâàðèíè

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

Ïðîäàì
Ïðîäàì çàðèáîê: êîðîï,
òîâñòîëîá, áiëèé àìóð,
êàðàñü, ñîì.
Òåë.0-67-725-83-38.

Ñâiéñüêi òâàðèíè,
ïòèöÿ
Ïðîäàì
Âiâöi, ðiçíîãî âiêó, 3 ãîëîâè, âiä
1.000 ãðí. äî 2.000 ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-97-601-45-80.
Êà÷êè ìèñëèâñüêi ïiäñàäíi íàäiéíèé ïîìi÷íèê ìèñëèâöÿ, 10
ãîëiâ,
250
ãðí./ãîëîâà.
Òåë.0-97-601-45-80.
Êîçè, 2 ãîëîâè, ïåðâiñòêè, ïiñëÿ
îòåëó, ñ.Ñòóô÷èíöi, Õìåëüíèöüêèé
ð-í. Òåë.0-68-039-24-70.
Êîçè,
äiéíi,
ñ.Øðóáêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í.
Òåë.0-96-314-28-97.
Êîðîâà
“ç
õàðàêòåðîì”,
ñ.Ðóæè÷àíêà. Òåë.0-68-204-83-03.
Êîðîâà, ÷îðíî-ðÿáà, ñïîêiéíà,
òiëüíà 7 ìiñÿöiâ. Òåë.0-67-877-81-53.
Êóðè, ïîðîäè áðàìà, ìîëîäi,
1.000 ãðí./ïàðà. Òåë.0-67-771-49-67.
Ïîðîñÿòà, 10-15 êã. Ìîæëèâî, ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-96-600-28-58.
Ïîðîñÿòà,
2.000
ãðí.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ïîðîñÿòà, 3 ãîëîâè, 8 òèæíiâ, 2
ãîëîâè, 6 òèæíiâ. Òåë.0-98-928-93-34.
Ñâèíi,
æèâîþ
âàãîþ.
Òåë.0-97-904-02-43.
Ñâèíîìàòêà, ïiäñâèíêè, öàï.
Òåë.:0-97-441-57-05, 0-98-867-07-66.
Ñâèíþ
àáî
òóøêó
ñâèíi,
âèðîùåíó íàòóðàëüíèìè êîðìàìè,
êðîëÿ÷å ì’ÿñî. Òåë.0-96-945-28-09.
ßëiâêà, òiëüíà 7 ìiñÿöiâ, ÷åðâîíà.
Òåë.0-67-920-68-03.

Ïðîäàì

Ïðîäàì
Äâåði, äåðåâ’ÿíi, 1.000 ãðí./øò.
Òåë.0-67-397-60-85.

Ïðîäàì

Êàðòîïëÿ
äëÿ
õàð÷óâàííÿ,
ðîæåâà, 100 êã, 9 ãðí./êã. Ìîæëèâà
äîñòàâêà
ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-941-41-11.

Íàñiííÿ, õiìiÿ

Àãðîïåðëiò
ó
âèãiäíîìó
ôàñóâàííi (ïîëiåòèëåíîâèé ìiøîê,
100 ë), ôðàêöiÿ 1,5-3 ìì, 10 óï., 200
ãðí./óï. Òåë.0-98-442-33-98.
Êàðòîïëÿ íàñiííºâà, 10 ãðí./êã.
Äîñòàâêà. Òåë.0-96-929-91-50.

Ðåìàíåíò, ñàäîâi
iíñòðóìåíòè,
íàñîñè
Ïðîäàì

Åëåêòðîíàñîñ “Ñòðóìîê”,
ãðí. Òåë.0-67-866-02-91.

500

Ãîòîâi òà çáiðíi
êîíñòðóêöi¿,
ìåáëi
Ïðîäàì

Ëàâêà ñàäîâà, á/â, äóæå ãàðíà,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-236-45-83.

Êóïëþ
Òåïëèöþ
Òåë.0-68-121-70-37.

ðîçáiðíó.

Êîðìè

Òîâàðè äëÿ
çáåðiãàííÿ

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Áóðÿê êîðìîâèé, 500 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-97-147-02-93.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 100 êã, 3
ãðí./êã.
Òåë.:62-10-56,
0-98-351-15-81.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 150 êã, 2.50
ãðí./êã, áóðÿê êîðìîâèé, 200 êã, 3
ãðí./êã. Òåë.0-50-278-21-90.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 300 êã, 4
ãðí./êã. Òåë.0-67-955-63-70.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, 300 êã, 4
ãðí./êã. Òåë.0-68-509-17-65.
Êàðòîïëÿ äðiáíà, òðè ìiøêè, 6
ãðí./êã,
ñ.Ìàëèíè÷i.
Òåë.0-67-400-42-46.
Ñiíî
(ëþöåðíà,
êîíþøèíà),
ñòiæîê 4,5õ1,5õ2 ì, 900 ãðí.
Òåë.:62-10-56, 0-98-351-15-81.

Áiäîí 40 ë, õàð÷îâèé, º çàïàñíà
êðèøêà, 600 ãðí. Òåë.0-68-013-73-38.
Áiäîí ìîëî÷íèé, 450 ãðí., òîðã.
Òåë.0-98-566-47-07.
ªìíiñòü ìåòàëåâà äî 4 êóá.ì,
6.000 ãðí. Òåë.0-97-297-69-06.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ñàäiâíèöòâî
Ïðîäàì

Àãðîâåðìiêóëiò äëÿ ðîçñàäè
äåðåâ, áóëüá i êóùiâ, 7 ãðí./ë, öiíà ç
äîñòàâêîþ. Òåë.0-50-376-28-25.
Ñàäæàíöi êiâi, ãðàíàòà, iíæèðó,
õóðìè,
ôóíäóêà.
Âèðîùåíi
â
êîíòåéíåðàõ ç çàêðèòîþ êîðåíåâîþ
ñèñòåìîþ. Òåë.0-99-798-29-88.

Ãîðîäíèöòâî
Ïðîäàì

Âåðìèêóëiò, ïàêóâàííÿ - ìiøîê,
80 ë, 1-, 2-, 4-, 8-î¿ ôðàêöi¿, 10
óïàêîâîê,
400
ãðí./óïàêîâêà.
Òåë.0-98-442-33-98.
Ãíié,
ïåðåãíié.
Òåë.0-97-960-52-00.

Äåðåâèíà

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

Çåðíîâi
Ïðîäàì

Êóêóðóäçà,
Òåë.0-67-455-40-04.

Êóïëþ
Îáìií (áàê ìåòàëåâèé, 2 êóá.ì) =
ìåòàëåâi ëèñòè. Òåë.0-98-900-50-60.

Äèçàéí.
Îçåëåíåííÿ.
Ëàíäøàôò

Áðèãàäà âèêîíàº
áëàãîóñòðié òåðèòîðié,
îçåëåíåííÿ, ïîñiâ ãàçîíiâ,
ïîñàäêà êâiòiâ, ðîñëèí,
ëàíäøàôòíèé äèçàéí.
Òåë.0-67-430-27-40.

Iíøi ïîñëóãè

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Áóðiííÿ, áëàãîóñòðié, ñóïðîâiä.
Òåë.0-98-886-20-63.
Àðòåçiàíñüêi
ñâåðäëîâèíè.
Ïðîôåñiéíî “ïiä êëþ÷”. Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-67-380-89-30.
Áóðiííÿ
òà
îáëàøòóâàííÿ
ñâåðäëîâèí.
Ãàðàíòi¿.
Òåë.0-98-886-20-63.
Äîïîìîæó ïðèáðàòè êâiòíèêè,
ãàçîíè, ïðèáóäèíêîâó òåðèòîðiþ.
Òåë.0-67-383-35-49.
Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî
ñàä. Òåë.0-97-814-03-86.
Ïiäðiçàºìî
ãiëêè,
çðiçàºìî
äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20.
Ïðîôåñiéíî îáðiæó ôðóêòîâi
äåðåâà: ÿáëóíi, ãðóøi, ñàä â
ì.Õìåëüíèöüêèé
òà
îêîëèöi.
Òåë.0-97-541-55-62.

500

êã.

Ðîáëþ îáðiçóâàííÿ äåðåâ
òà êóùiâ.
Òåë.0-97-440-96-18.

ß÷ìiíü, ïøåíèöÿ,
íàñiâêà, 500 êã, 8 ãðí./êã.
Ç ïèòàíü äîñòàâêè
çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíîì: 0-96-747-48-00,
Îëåêñàíäð.

Êóïëþ
Êóïóþ çåðíî íà ïîñòiéíié îñíîâi.
Äîðîãî. Òåë.0-97-904-02-43.

Iíøå

Ïðîäàì
Ìåä ç äîìàøíüî¿ ïàñiêè, áåç
àíòèáiîòèêiâ
òà
äîìiøîê,
ç
åêîëîãi÷íî
÷èñòîãî
ðàéîíó.
Òåë.0-67-931-93-69.

Ìåä ñîíÿøíèêîâèé, 500
êã, 50 ãðí./êã ç òàðîþ.
Òåë.0-66-696-03-17.
Îëiÿ ãàðáóçîâà äîìàøíÿ, 3 ë, 300
ãðí./ë. Òåë.0-68-031-90-31.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß
Êîñìåòè÷íi
ïîñëóãè

Ðîëèêî-âàêóóìíèé
ìàñàæ,
êðiîëiïîëiç - ñõóäíåííÿ õîëîäîì,
ëàçåðíà
åïiëÿöiÿ,
ôiòîáî÷êà,
ôîòîîìîëîäæåííÿ.
Òåë.0-67-850-09-05.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà
Ïðîäàì

Ïóëüñîêñèìåòð, íîâèé,
180 ãðí.
Òåë.0-98-012-80-91.
Ðåôðàêòîìåòð,
Òåë.0-67-242-37-74.

3.000

Äåðåâ’ÿíi áóäèíêè, ëàçíi,
ñàóíè, àëüòàíêè,
ãîéäàëêè, äèòÿ÷i
ìàéäàí÷èêè òà iíøå.
Òåë.0-98-212-72-50.
Ïàðêåò áóêîâèé, 300õ50õ15, 20
êâ.ì, 300õ60õ15, 37 êâ.ì, 60
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-96-251-86-95.

Ïøåíèöÿ,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü,
500
êã.
Òåë.0-67-455-40-04.
ß÷ìiíü, íàñiííÿ, 500 êã, 9 ãðí./êã.
Òåë.0-96-903-09-96.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Êëiòêè êðîëÿ÷i â ãàðíîìó ñòàíi, 4
øò., âiä 200 ãðí. Òåë.0-96-914-60-93.

Êàðòîïëþ âåëèêó,
ìîðêâó, áóðÿê, ãîðiõè,
êâàñîëþ, ÿáëóêà, âñå
äîìàøíº, ïî
Õìåëüíèöüêié îáëàñòi.
Òåë.0-67-439-66-83.

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

Ïðîäàì

Ïðîäàì

Êóïëþ

Ïðîäàì çåðíî êóêóðóäçè,
â íåîáìåæåíié êiëüêîñòi,
7 ãðí./êã. Ìîæëèâà
äîñòàâêà.
Òåë.0-68-828-93-13.

Ïàâiëüéîí äëÿ áäæië, 2 øò.,
240.000 ãðí., ìîæëèâèé îáìií.
Òåë.0-67-382-22-92.

Çàñîáè
óòðèìàííÿ,
àêñåñóàðè

Ñòîëÿðíi
âèðîáè

×îðíîçåì. Äîñòàâêà ÊàìÀÇîì.
Òåë.0-67-377-19-94.

Áäæîëè, âóëèêè

Êiøêà
ðèæà,
äóæå
ãàðíà,
äîãëÿíóòà, âiääàì â äîáði ðóêè â
çâ’ÿçêó
ç
ïåðå¿çäîì
.
Òåë.0-95-678-12-38.
Êiøêè áiëi, äóæå ãàðíi, âiääàì â
äîáði ðóêè. Òåë.0-95-678-12-38.
Êiøêó â äîáði ðóêè. Ãàðíà,
ëàñêàâà,
íåâèáàãëèâà
â
¿æi.
Òåë.0-99-321-64-58.

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.

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

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Îâî÷i, ôðóêòè,
ÿãîäè

ãðí.

Äîïîìîãà
iíøèõ
ñïåöiàëiñòiâ

Äèòÿ÷èé ïñèõîëîã.
Êîíñóëüòàöi¿ äëÿ áàòüêiâ.
Ðîáîòà ç äiòüìè òà
ïiäëiòêàìè. Äîñâiä.
Òåë.0-67-392-08-80.
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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.
Äîøêè ñòîëÿðíi, ñóõi, íåñóõi
(ÿñåí,
äóá),
iç
ñóøàðêè.
Òåë.0-67-420-47-34.

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

Ñòîëÿðíi ðîáîòè
Áàíi òà ñàóíè “ïiä
êëþ÷”. Ôiíñüêà òà
ðîñiéñüêà áàíi.
Iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä.
Òåë.0-68-013-56-42.

Âàãîíêà,
äîøêè,
ìåáëi,
ïðîøèâàííÿ äîøîê. Ñòîëÿðíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ. Òåë.0-68-013-56-42.
Âèãîòîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
êîíñòðóêöié,
îáëàøòóâàííÿ
òåðàñ,
àëüòàíîê,
ñõîäiâ, íàâiñiâ òà ïîäiáíîãî, äåðåâîì
àáî
åëåìåíòàìè
ç
äåðåâà.
Òåë.0-97-40-60-940.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,
ôóðíiòóðà

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.

Âîðîòà
ïiäéîìíî-ïîâîðîòíi.
Òåë.0-98-382-21-99.

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

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

Âèãîòîâëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ
äâåðåé, ëiæîê, ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ,
ñõîäiâ, iíøîãî, ìîæëèâî “ïiä
ñòàðîâèíó”. Òåë.0-67-420-47-34.
Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ëàìiíàòó,
ïàðêåòó.
Ðåìîíò
òà
øëiôóâàííÿ.
Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-21-52-488.
Âñòàíîâëåííÿ âiêîí, äâåðåé â
çðóáàõ. Äåðåâ’ÿíi ñòåëi, ïiäëîãè,
áàëêîíè, ñõîäè, iíøi ïðåäìåòè
iíòåð’ºðó
“ïiä
ñòàðîâèíó”.
Òåë.097-40-60-940.
Âñòàíîâëåííÿ
òà
ìîíòàæ
äåðåâ’ÿíèõ
ñõîäiâ
òà
ìåáëiâ.
Îáëàøòóâàííÿ iíòåð’ºðiâ åëåìåíòàìè
ç äåðåâà. Òåë.0-97-40-60-940.

Ïðîäàì
Âiêíà ì/ï, 4 øò., á/â, 1,10õ0,80
ì,
ãëóõi,
800
ãðí./øò.
Òåë.0-97-033-04-72.

Êóïëþ
ãàðàæíi

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi
ðîáîòè
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Çàëiçîáåòîííi
âèðîáè,
áåòîí
Ïëèòè çàëiçîáåòîííi 6õ1,5 ì, 4
øò., Ëåçíåâå, ïiä ëiñîì êiíöåâà
àâòîáóñà ¹20, 3.500 ãðí./øò.
Òåë.0-68-013-73-38.

Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò:
âíóòðiøíi
îçäîáëåííÿ,
âiäêîñè.
Ìîíòàæ/äåìîíòàæ. Âîäîâiäâåäåííÿ:
âñòàíîâëåííÿ,
çàìiíà.
Äàõè,
ïiäñóáiéêè, óòåïëåííÿ, ìàíñàðäè.
Øâèäêî.
Ïðîôåñiéíî.
ßêiñíî.
Òåë.:067-192-48-14, 093-332-15-30.
Àáñîëþòíî
âñi
äåìîíòàæíi
ðîáîòè:
ïiäëîãè,
ïðîñòiíêè,
äåìîíòàæ øòóêàòóðåííÿ. Âèíåñåííÿ,
âèâåçåííÿ
ñìiòòÿ.
Òåë.0-68-032-07-14.

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

Àáñîëþòíî ÿêiñíèé òà
øâèäêèé ðåìîíò áóäèíêiâ
òà êâàðòèð. Ãiïñîêàðòîí,
øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, åëåêòðèêà.
Òåë.0-97-104-24-97.

Êóïëþ

Àëìàçíå
áóðiííÿ
îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.
Àëìàçíå ðiçàííÿ, âèáèâàííÿ
îòâîðiâ
ó
áåòîíi,
öåãëi.
Òåë.0-67-163-39-53.
Áåòîí:
äîâáàííÿ,
ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

Ïðîäàì

Çàéìàºìîñÿ ðåìîíòîì
ïðèìiùåíü, áóäèíêiâ:
ðîçâåäåííÿ åëåêòðèêè â
ïðèìiùåííi,
øïàêëþâàííÿ ñòií,
âiäêîñiâ, âèêëàäàííÿ
ïëèòêè, ïîêëåéêà øïàëåð
òà iíøå. Øâèäêèé òà
ÿêiñíèé ðåìîíò çà
ïîìiðíîþ öiíîþ.
Òåë.0-97-869-54-68.
Ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà
òà äâåði, ëîäæi¿, áàëêîííi
áëîêè. Çàìið, äîñòàâêà òà
ìîíòàæ.
Òåë.0-97-104-24-97.
Ðåãóëþâàííÿ ì/ï âiêîí,
äâåðåé, ðîëåòiâ, çàìiíà
ôóðíiòóðè.
Òåë.0-68-113-44-92.
Ðåìîíò,
ðåãóëþâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ,
ïðîäàæ
ì/ï
êîíñòðóêöié,
ìîñêiòíi
ñiòêè.
Òåë.:0-67-800-87-92, 0-98-179-03-65.

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè
Ïðîäàì

Âîðîòà ãàðàæíi, ìåòàëåâi, 2õ2,5
ì,
3.000
ãðí.,
òîðã
Òåë.0-67-803-71-00.
Äâåði áðîíüîâàíi, âõiäíi, ç
ÌÄÔ-íàêëàäêàìè, âiä 3.340 ãðí.
Òåë.:0-97-070-31-78, 77-98-96.
Äâåði ìåòàëåâi, ç ëóòêîþ, 2õ0,80,
çàìêàìè,
2.500
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-67-728-87-00.

Êóïëþ
Êóïëþ âõiäíi äâåði, á/â, íà äà÷ó.
Òåë.0-68-012-06-48.

Ìåòàë
Êóïëþ

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

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-98-886-20-63.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
çâàðþâàëüíèõ
ðîáiò.
Òåë.0-98-829-58-11.

Àáñîëþòíî âñi
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Áàëêîíè, ñõîäè.
Ñàéò:
www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.
Àêóðàòíî çâàðþºìî ðiçíîìàíiòíi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿, àðêîâi ôåðìè,
ðåøiòêè,
òåïëèöi,
ìîíòàæ
ïðîôëèñòiâ. Òåë.0-97-525-06-65.

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ ç
ðîçøèðåííÿì “ïiä êëþ÷”
òà iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-117-54-77.
Áàëêîíè
âñiõ
âèäiâ
ç
ðîçøèðåííÿì,
ñõîäè:
ãâèíòîâi,
ìàðøåâi, êîìáiíîâàíi, àðêè, ïàðêàíè,
ìàãàçèíè
òà
iíøå.
Òåë.0-97-046-49-72.

Âèãîòîâëÿºìî çñóâíi
âîðîòà, êîçèðêè òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-287-82-28.

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

Âèãîòîâëÿºìî òåïëèöi,
ãàðàæi, ðåøiòêè, êîçèðêè
òà iíøi
ìåòàëîêîíñòðóêöi¿.
Òåë.0-67-732-56-88.
Âèêîíàþ çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-434-67-83.
Âèêîíóþ: ïåðèëà ç “íåðæàâiéêè”,
÷îðíîãî ìåòàëó (ïiä ñêëî), êîçèðêè,
âîðîòà, ñõîäèíêîâi ìàðøi, iíøå.
ßêiñíî. Òåë.0-96-651-02-61.

Çâàðþâàííÿ òà
îáøèâàííÿ äåðåâîì
ñõîäèíêîâèõ ìàðøiâ.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-456-42-84.
Çâàðþºìî âñå: ïåðèëà, âîðîòà
âiäêàòíi, íàâiñè, áàëêîíè, äâåði,
îãîðîæi, ìåòàëåâi ìåáëi, âèðîáè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
ßêiñíà
îáðîáêà
ìåòàëó.
Ïiñêîñòðóé,
ïîðîøêîâå ôàðáóâàííÿ ìåòàëó.
Òåë.0-96-882-33-83.
Êiîñêè
ìåòàëåâi,
ìàãàçèíè,
áàëêîíè, íàâiñè. Òåë.0-67-380-89-30.
Íàäàþ ïîñëóãè çâàðþâàëüíèêà
ñâî¿ì àïàðàòîì. Òåë.0-68-385-77-20.

Ðîáîòè
ïî ìåòàëó

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

Ñèïó÷i
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, á/â, äëÿ íàñèïàííÿ
äîðiæîê
íà
äà÷íèõ
äiëÿíêàõ.
Òåë.0-67-377-19-94.
Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 220 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.

Âåðìiêóëiò ðiçíèé:
îçäîáëåííÿ, óòåïëåííÿ,
òåðìîáàð’ºð, 550
ãðí./ìiøîê.
Òåë.0-67-613-10-04.
Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.
Ãëèíà,
áóäiâåëüíå
ñìiòòÿ,
ïiäñèïíèé ´ðóíò ó íåîáìåæåíié
êiëüêîñòi,
÷îðíîçåì.
Òåë.0-67-377-19-94.
Ïiñîê ïåðëiòîâèé äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæîê (çàñèïíèé
óòåïëþâà÷),
10
ìiøêiâ,
120
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïiñîê, ùåáiíü, âiäñiâ, iíøå.
Äîñòàâêà
25-40
ò.
Òåë.0-96-865-72-27.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿ
Ïðîäàì

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

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Åêîâàòà - öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷.
Óòåïëåííÿ ñòií, äàõiâ, ìàíñàðä,
ïåðåêðèòòÿ, ïiäëîã, 900 êã, 22
ãðí./êã. Òåë.0-98-442-33-98.
Ïåðëiò
(ïiñîê
ïåðëiòîâèé)
ñïó÷åíèé, äëÿ òåïëîãî ëåãêîãî
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæîê, àáî ÿê
çàñèïíèé
óòåïëþâà÷.
Òåë.0-98-442-33-98.

Áóäiâåëüíi
ðîáîòè

!!!
Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó.
Òåë.0-97-625-67-97.
!!! Äàõè, ìîíòàæ/äåìîíòàæ, âiä
140 ãðí. i âèùå. Óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë.
Ôóíäàìåíò òà êëàäêà ãàçîáëîêiâ çà
äîñòóïíèìè
äëÿ
Âàñ
öiíàìè.
Òåë.0-63-038-77-16.
!!! Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, àðìîïîÿñ, ïàðêàíè,
êëàäêà
öåãëè,
áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
Àáñîëþòíî
áóäü-ÿêi
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè, ïàðêàíè,
ñòiíè. Âëàñíà îïàëóáêà, òåõíiêà.
Øâèäêî, ÿêiñíî. Òåë.0-68-683-21-34 .
Àáñîëþòíî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè
“ïiä êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
êiìíàò. ßêiñíî. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-032-07-14.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò.
Äåìîíòàæíi òà
çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà
øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.
Àáñîëþòíî âñi âèäè
áóäiâåëüíèõ ðîáiò.
Áåòîííîôóíäàìåíòíi
ðîáîòè, êëàäêà öåãëè
÷îðíîâî¿ òà
îáëèöþâàëüíî¿,
îãîðîæi, ñòÿæêà,
ñåíäâi÷ïàíåëi.
Òåë.:0-97-245-70-09,
0-68-050-18-69.
Àáñîëþòíî âñi âèäè êëàäêè
öåãëè òà ãàçîáëîêiâ. Áðèãàäà áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê çi ñòàæåì áiëüøå
30 ðîêiâ. Ðîáèìî ôóíäàìåíòè,
äîïîìàãàºìî
ç
ïðîºêòóâàííÿì,
êðåñëåííÿì, ïðîâîäèìî ðîçðàõóíêè.
Ðîáèìî ãàðàíòîâàíî i ÿêiñíî. Çà
äåòàëÿìè
òåëåôîíóéòå:0-63-038-77-16,
0-98-723-34-24.

Áåòîííi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà,
ïëèòêà òà iíøi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-416-96-08.
Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà
ãàçîáëîêiâ, àðìîïîÿñ,
ïàðêàíè ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
ñåïòèêè.
Òåë.0-97-482-20-19.
Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêiâ, ïåðåãîðîäêè, ôóíäàìåíò,
âiäìîñòêè,
øòóêàòóðåííÿ.
Òåë.0-96-916-42-70.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè òà
ôóíäàìåíòè, êëàäêà,
äàõè, îãîðîæi, ñåïòèêè,
óòåïëåííÿ åêîâàòîþ,
âíóòðiøíi ðîáîòè.
Òåë.097-246-68-11,
095-087-97-62.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè óñiõ âèäiâ.
Iíäèâiäóàëüíèé
ïiäõiä.
Ïëèòêà,
âàãîíêà, ãiïñîêàðòîí, áåòîíóâàííÿ,
ñòÿæêè i ò.ï. Òåë.0-68-013-56-42.
Áóäiâåëüíi ðîáîòè, óñi âèäè “ïiä
êëþ÷”. Ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ.
Øâèäêî.
ßêiñíî.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-785-22-23.

Áóäiâåëüíi ðîáîòè:
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, êëàäêà,
ïëèòêà, ëàìiíàò, âàãîíêà,
ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-98-717-20-90.
Áóäiâíèöòâî áóäèíêiâ ç
ïiíîáëîêiâ. Óòåïëåííÿ
ïðèâàòíèõ áóäèíêiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Áóäóºìî ïàðêàíè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ãàíêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,
âiäìîñòêè, ñòÿæêè.
Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Öiíè ïîìiðíi.
Òåë.0-96-372-19-53.
Âèêîíàºìî áóäiâåëüíi ðîáîòè,
áóäü-ÿêó ôiçè÷íó ðîáîòó. Êîïàííÿ.
Òåë.0-68-463-28-39.
Âèêîíàºìî êëàäêó öåãëè, ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ.
Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ, âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-295-19-04.

Âèêîíóºìî: êëàäêà
áëîêiâ, öåãëè,
ïåðåãîðîäîê òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.

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

Âèêîíóºìî: îãîðîæi ç
áåòîíó, êàìåíþ, öåãëè,
ìåòàëîïðîôiëþ òà ií.
Òåë.0-97-752-78-90.
Âèêîíóþ øâèäêî òà
ÿêiñíî ôàðáóâàííÿ ñòåëü,
ïîêëåéêó øïàëåð,
øïàêëþâàííÿ ñòií, ñòåëü
ïiä “ºâðî”.
Òåë.0-96-651-75-82.
Âiäáiéíi
ìîëîòêè.
Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.
Âêëàäàííÿ áðóêiâêè. Øâèäêî,
íàäiéíî, ç ãàðàíòiºþ. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-953-18-13.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè.
ßêiñíî.
Òåë.0-68-830-59-22.
Âêëàäàííÿ
ïëèòêè,
Òåë.0-98-175-90-78.

êàìåíþ.

Âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò, ðåìîíò “ïiä êëþ÷”:
îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè
(ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò,
îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè,
ñàíòåõíiêà), à òàêîæ
àðêè òà ëiïíèíà ç ãiïñó.
Òåë. 0-97-800-80-48.
Ãàáiîíè (áåç öåìåíòó òà
ïiñêó) ç êàìåíþ, îãîðîæi,
êâiòíèêè, ïiäïiðíi ñòiíè,
áåñiäêè, ñåïòèêè.
Òåë.0-96-884-42-17.
Ãîëüô-ïîëÿ, ðiçíi
ðîçìiðè, îçåëåíåííÿ,
âiäâåäåííÿ ãðóíòîâèõ âîä,
áåòîíóâàííÿ,
ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè.
Òåë.0-67-270-64-66.
Ãðóáêè, ïå÷i, ëåæàíêè,
ìàíãàëè, êàìiíè, ëàçíi,
ñàóíè. Ìóðóâàííÿ,
îçäîáëåííÿ êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.
Ãðóáêè, ïå÷i. Øâèäêî.
ßêiñíî.
Òåë.0-67-384-45-22.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié,
øòóêàòóðêè, ïëèòêè, öåãëÿíî¿ êëàäêè
òà iíøå. Òåë.0-68-683-21-34.
Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.
Çåìåëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
îãîðîæi ç ïðîôíàñòèëó,
êàìåíþ, áîðäþðè,
ìîùåííÿ äîðiæîê,
êâiòíèêè, âîäîñïàäè.
Òåë.0-96-884-19-17.

Êëàäêà,
öåãëà,
áëîêè,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà.
Òåë.0-96-458-02-60.

Îãîðîæi ç ñiòêè ðàáèöÿ,
ç ïðîôíàñòèëó, ç
ôóíäàìåíòîì òà áåç.
Òåë.:0-98-237-55-07,
0-67-351-71-75.
Ïåðåïëàíóâàííÿ, öåãëÿíi òà
áëî÷íi ïåðåãîðîäêè, øòóêàòóðåííÿ,
âiäêîñè òà iíøi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-98-333-24-25.
Ïðîôåñiéíå âêëàäàííÿ ïëèòêè
âiáðîìàøèíîþ. Òåë.0-96-348-35-42.

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 äîìàøíüîãî
ðåìîíòó: äðiáíèé òà êîìïëåêñíèé.
Òåë.0-98-847-36-77.
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
îçäîáëþâàëüíèõ òà îáëèöþâàëüíèõ
ðîáiò îôiñiâ, êâàðòèð, àäìiíáóäiâåëü
òîùî. Òåë.0-68-683-21-34.
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.0-97-807-89-17.
Àêóðàòíî
âèêîíóºìî:
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàëåðè,
ñòåëi,
ëàìiíàò.
Òåë.0-96-398-45-50.
Àðìñòðîíã. Ðåìîíò êâàðòèð,
îôiñiâ “ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.
Áðèãàäà ç 2-õ ÷îëîâiê, áåç ø/ç,
çðîáèòü ðåìîíò êâàðòèðè, áóäèíêó,
àðêè, äóøîâi êàáiíè, ñàíòåõíiêà,
ðîçâåäåííÿ âîäè, ïàÿííÿ òðóá,
åëåêòðèêà,
ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà,
øòóêàòóðåííÿ, ìîíòàæ ïiäëîãè òà
iíøå.
Òåë.0-68-720-83-47,
Îëåêñàíäð.

Âàãîíêà, ëàìiíàò,
ïëèòêà, øïàêëþâàííÿ.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.
Âèêîíàþ ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”, âiäêîñè, ïiñëÿ
çàìiíè âiêîí, áàãåòè,
øòóêàòóðåííÿ, áåòîííi
ðîáîòè òà iíøå.
Òåë.0-97-925-60-26.

Êëàäêà âñiõ âèäiâ îáëèöþâàëüíî¿
öåãëè. ßêiñòü òà ãàðàíòiÿ. Ðîáîòà ç
ìåòàëîì, áåòîíîì. Ïðàöiâíèêè çi
ñòàæåì. Òåë.098-231-27-78.
Êëàäêà
ãàçîáëîêiâ,
öåãëè.
Áåòîííi ðîáîòè. Òåë.0-67-336-83-72.
Êëàäêà òà ðåìîíò ãðóáîê, êàìiíè,
áàðáåêþ. Òåë.0-96-458-02-60.

Âèêîíóºìî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi:
øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò, ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí.
Òåë.0-97-560-29-49.
Âèêîíóºìî:
ñòÿæêó,
øòóêàòóðåííÿ, êëàäêà ãàçîáåòîííèõ
áëîêiâ, öåãëè, øïàêëþâàííÿ. Áåòîííi
ðîáîòè. ßêiñíî. Òåë.0-96-827-30-17.
Âèêîíóþ
âíóòðiøíi
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè.
Òåë.0-98-912-02-46.

Ìóðóâàííÿ: ãðóáêè, ïå÷i,
ëåæàíêè, ìàíãàëè,
êàìiíè, ëàçíi, ñàóíè.
Ðîáîòà ç íàòóðàëüíèì
êàìåíåì.
Òåë.0-97-482-20-19.

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

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

Ìóðóþ îãîðîæi ç
êàìåíþ, ïiäïiðíi ñòiíè,
êâiòíèêè, ìàíãàëè,
áåñiäêè, ôóíäàìåíòè,
âîäîñïàäè, ðîêàðié.
Òåë.0-96-884-19-17.

Ãàçîáëîêè,
ðiçíi
ðîçìiðè.
Äîñòàâêà,
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.
Êàìiíü äëÿ îãîðîæi, 1 êóá.ì,
2.200 ãðí. Òåë.0-97-985-85-38.
Öåãëà Ì-100, Ì-125. Äîñòàâêà, çà
áàæàííÿì
ðîçâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-96-865-72-27.

Îãîðîæi ç êàìåíþ,
ïðîôíàñòèëó, ãàáiîíè áåç öåìåíòó òà ïiñêó,
âiäìîñòêè, ìîùåííÿ
êàìåíåì.
Òåë.0-67-270-64-66.

ÎÁËÈÖÞÂÀÍÍß, ÏÎÁ²ËÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍ²ÊÀ
Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
âàãîíêó, êëàäêó, ëàìiíàò,
ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84..

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ðîáiò ç ïëèòêîþ,
øïàêëþâàííÿ, äåìîíòàæ
òà iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.

Âíóòðiøíº îçäîáëåííÿ
êâàðòèð, îôiñiâ. ßêiñíî,
øâèäêî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-884-83-09.

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

Ãiïñîêàðòîí,
àðìñòðîíã,
øïàêëþâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð,
óêëàäêà ïëèòêè, ðåìîíò êâàðòèð.
Äîñâiä, ÿêiñòü. Òåë.0-98-483-72-76.

Àêóðàòíå òà ÿêiñíå øïàêëþâàííÿ
ñòií, ãiïñîêàðòîí, îáëèöþâàííÿ,
ïîêëåéêà øïàëåð, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

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

Àêóðàòíî
âèêîíóºìî
îáëèöþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-398-45-50.

Âiäêîñè,
øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-98-175-90-78.

Íàòÿæíi ñòåëi. Ïðîôåñiéíèé,
øâèäêèé ìîíòàæ áóäü-ÿêîãî ðiâíÿ
ñêëàäíîñòi. Äîñòóïíi öiíè. ßêiñíi
ìàòåðiàëè. Ïðàöþºìî ïî îáëàñòi.
Ãàðàíòiÿ
15
ðîêiâ.
Òåë.0-98-329-83-16.
Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ, âiäêîñè,
øïàëåðè, øïàêëþâàííÿ, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-286-09-49.
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.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðèêà, ñàíòåõíiêà,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí, ëàìiíàò.
Òåë.0-96-843-47-76.
Ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ “ïiä êëþ÷”,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-68-172-64-33.
Ðåìîíò êâàðòèð, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ÷àñòêîâèé ðåìîíò òà iíøå.
Øâèäêî
òà
íåäîðîãî.
Òåë.0-96-971-26-90.
Ðåìîíò
êâàðòèð:
ïëèòêà,
øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè, ëàìiíàò.
Òåë.0-68-172-65-08.
Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ (ìàøèííå,
ðó÷íå), øïàêëþâàííÿ, ãiïñ, ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”. Âåëèêèé äîñâiä, äîñòóïíi
öiíè. Òåë.0-98-483-72-76.
Øïàêëþâàííÿ òà âèðiâíþâàííÿ
ñòåëü ïî ïàíåëÿõ, äîäàòêîâi ðîáîòè.
ßêiñíî. Äîñâiä. Òåë.0-68-843-01-71.

Øïàêëþâàííÿ,
äåêîðàòèâíå
øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ïëèòêà, ëàìiíàò.
ßêiñíî.
Òåë.0-68-523-72-18.
Øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð, ïëèòêà, ëàìiíàò,
äåêîðàòèâíi
îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-98-066-82-35.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âêëàäàííÿ ïëèòêè,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Øâèäêî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.

Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ
êåðàìi÷íîþ ïëèòêîþ,
øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ,
ãiïñîêàðòîí. Ñàíòåõíiêà.
Åëåêòðèêà.
Òåë.0-68-172-14-90.
Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ,
ñòÿæêó.
Òåë.0-68-172-65-08.
Âèêîíóþ:
ïëèòêà,
ëàìiíàò,
àðìñòðîíã, øïàëåðè, äåêîðàòèâíå
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-98-776-92-51.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî. Øâèäêî.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-158-24-97.
Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
åëåêòðèêà, ñàíòåõíiêà,
øïàêëþâàííÿ. Ðåìîíò
“ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-96-843-47-76.
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 ÿêiñíå ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, ïîêëåéêà øïàëåð,
áàãåòiâ. Òåë.0-68-032-07-14.
Àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü.
Ïîêëåéêà
øïàëåð.
Âiíiëîâi.
Ôëiçåëiíîâi. Ïàïåðîâi. Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.0-67-769-50-26.
Âèêîíóþ ôàðáóâàííÿ ñòií, ñòåëü,
ïîêëåéêà øïàëåð, âiäêîñè, ëàìiíàò,
øïàêëþâàííÿ. Òåë.0-97-530-63-11.

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

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè
Ïðîäàì
Âîäîñòi÷íà
ñèñòåìà
áåç
ïåðåïëàò, çà äîñòóïíîþ öiíîþ.
Ïëàñòèêîâà
58
ãðí./ïîã.ì
(Ïîëüùà), ìåòàëåâà - 157 ãðí./ïîã.ì
(Øâåöiÿ). Ïðè êóïiâëi ìàòåðiàëó íà
ðîáîòó
25%
çíèæêà.
Òåë.0-63-038-77-16.

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

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ
âîäîñòîêiâ

!!! Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ïðîôåñiéíîãî ìîíòàæó ïîêðiâëi.
Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè,
äîñòàâêà
ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-96-169-82-82.
!!!
Àáñîëþòíî
âñi
âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè,
ïiäñóáiéêè.
Òåë.0-97-625-67-97.
Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êåðàìiêà.
Ðåìîíò äàõiâ. Ðîáîòè ç ðóáåðîéäîì.
Ãàðàæi, áàëêîíè, òîùî. Ïîøóê òà
óñóíåííÿ ïðîòiêàíü ïiñëÿ íåâäàëèõ
áðèãàä. ßêiñíî. Òåë.0-97-822-19-60.
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!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ, ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò:
ïiäñóáiéêà, âîäîñòîêè òà
iíøå.
Òåë.0-97-752-78-90.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ïîêðiâëi,
óòåïëåííÿ äàõiâ, ðèíâè, ïiäñóáiéîê.
Âèêîíóþ ÿêiñíî. Òåë.0-67-308-35-55.
Àáñîëþòíî âñi âèäè ðîáiò: äàõè,
ìîíòàæ-äåìîíòàæ,
óòåïëåííÿ,
âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè. Äîïîìîãà ç
âèáîðîì òà çàêóïêîþ ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ íà ðîáîòó i ìàòåðiàë. Çà
äîñòóïíèìè
öiíàìè.
Òåë.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.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè, óòåïëåííÿ
äàõiâ, ìîíòàæ ïiäñóáiéêè, âîäîñòîêiâ.
Àëüòàíêè,
áåñiäêè.
Òåë.0-67-996-97-65.

Äàõè, ìîíòàæ,
ïåðåáóäîâà ïiä ìàíñàðäó,
ðåìîíò, óòåïëåííÿ.
Òåë.0-67-283-63-65.
Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi
(ºâðîðóáåðîéä,
ìåìáðàíà),
áóäèíêè,
áàëêîíè,
ñêëàäè, ãàðàæi. Òåë.0-96-557-43-14.

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

Ôàñàäíi ðîáîòè

!!! Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè. ª
ðèøòóâàííÿ. ßêiñíî. Äîïîìîãà ç
ìàòåðiàëàìè.
Ãóðòîâi
öiíè.
Òåë.0-96-349-15-15.
Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ óòåïëåííÿ
(ïiíîïëàñò,
ìiíâàòà,
âåëiò).
Îçäîáëåííÿ:
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðîìiêñ”, äåêîð äåðåâà. Äëÿ
çàìîâíèêà ìàòåðiàëiâ çíèæêà âiä
15%. Êàòàëîã îá’ºêòiâ. Áàãàòîði÷íèé
äîñâiä, âèñîêà òà ãàðàíòîâàíà ÿêiñòü.
Òåë.0-97-431-75-57.

Áðèãàäà óòåïëþº áóäèíêè.
Øâèäêî. ßêiñíî. ª
ðèøòóâàííÿ, çðàçêè. Íà
áóäìàòåðiàëè çíèæêà.
Çàìiðè áåçêîøòîâíi.
Òåë.067-351-71-75.
Çàäóâàííÿ “ïóñòîòiëèõ”
ñòií ïåðëiòîì. Óòåïëåííÿ
çà 1-2 äíi. Ïðîôåñiéíà
ïíåâìîóñòàíîâêà.
Äîñòóïíà öiíà.
Òåë.0-98-442-33-98.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ
ïiíîïëàñòîì òà
ìiíåðàëüíîþ âàòîþ.
ßêiñòü ãàðàíòîâàíà.
Òåë.0-96-233-69-55.
Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ ïiíîïëàñòîì,
ìiíâàòîþ,
“êîðî¿ä”,
“øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. Öiíè ïîìiðíi. Âåëèêèé
äîñâiä. Òåë.067-384-40-33.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ,
ãîðèù, ïóñòîò òà
ïåðåêðèòòiâ ðiäêèì
ïiíîïëàñòîì (ïiíîiçîë).
Øâèäêî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-125-26-35.
Óòåïëåííÿ
òà
îçäîáëåííÿ
ôàñàäiâ. Âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè,
âèêîíóºìî
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi
òà
îá’ºìó,
ïîâíà
êîìïëåêòàöiÿ îá’ºêòó ìàòåðiàëàìè,
ãàðàíòîâàíà
ÿêiñòü
âèêîíàííÿ.
Òåë.0-68-048-76-36.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Âèñîòíi ðîáîòè. Øâèäêî.
ÿêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Ïðàöþºìî ïî ìiñòó òà
îáëàñòi.
Òåë.0-67-117-09-85.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ.
Òåë.0-67-132-15-30.

Åëåêòðîîáëàäíàííÿ, êàáåëü
Ïðîäàì
Åëåêòðîäâèãóí, 1,5 êÂò, 3.000
îá., 1.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.
Ëi÷èëüíèê, 3-ôàçíèé, 1.600 ãðí.
Òåë.0-97-193-74-41.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-97-332-26-03.
Âèêîíàþ
åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè. Òåë.0-68-172-65-08.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ðåìîíò òà
âñòàíîâëåííÿ çàìêiâ. ßêiñíî. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-67-305-19-75.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi.
ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-855-54-87.
Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè.
Øâèäêî òà ÿêiñíî. Òåë.096-438-03-80.
Øâèäêî,
ÿêiñíî
âèêîíàºìî
ðîáîòó áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.0-98-804-50-67.

Ñàíòåõíiêà
Ïðîäàì

Âàííà, íîâà, ðàäÿíñüêà, 170õ75,
ñàëàòîâà,
1.100
ãðí.
Òåë.0-67-600-67-14.
Óíiòàç, á/â, ãàðíèé ñòàí, 350 ãðí.
Òåë.0-97-772-66-38.

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.
Âèêîíàþ âñi ðåìîíòíi ðîáîòè:
äðiáíi òà êîñìåòè÷íi. Åëåêòðèêà.
Ñàíòåõíiêà
òà
iíøi
ðîáîòè.
Òåë.0-97-143-90-09.
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.
Çâàðþâàëüíi, ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè.
Ïåðåâàðþâàííÿ ëi÷èëüíèêiâ, ãàç,
âîäà, êîòëè, îïàëåííÿ, âîäîïðîâiä,
áàòàðå¿.
Òåë.:068-022-06-18,
096-346-30-93.
Ìîíòàæ
ñèñòåì
îïàëåííÿ,
âîäîïðîâîäó,
òåïëèõ
ïiäëîã.
Òåë.0-68-492-80-58.
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.
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ÎÏÀËÅÍÍß, Á²ÇÍÅÑ, ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Àáñîëþòíî
äåìîíòàæíèõ
Òåë.0-97-009-26-24.

âñi

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.

âèäè
ðîáiò.

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

Ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-826-50-96.
Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè, òåïëîâi
íàñîñè. Òåë.0-98-886-20-63.
Ñåïòèêè “ïiä êëþ÷”, áåç âèêà÷êè,
çà îäèí äåíü. Òåë.0-97-777-93-73.

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
Êîíâåêòîð
“Atlantic
F-129",
åëåêòðè÷íèé, ç ïðîãðàìîþ, 2.000
ãðí. Òåë.0-96-153-62-59.

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.0-67-281-70-58.
Äðîâà
ðóáàíi,
ìåòðiâêè.
Äîñòàâêà.
Äîñòóïíi
öiíè.
Òåë.0-67-287-29-66.
Äðîâà
ðóáàíi,
ìåòðiâêè.
Äîñòàâêà.
Äîñòóïíi
öiíè.
Òåë.0-68-953-35-30.
Äðîâà ðóáàíi, ìåòðîâi, 4.500 ãðí.,
âiäõîäè äóáîâi, 3.000 ãðí. 7
ñêëàäîìåòðiâ,
3.000
ãðí.
Òåë.0-97-726-15-62.
Äðîâà,
600
ãðí./ìàøèíà.
Òåë.:097-132-16-36, 75-27-17.

Êóïëþ
Àãðîïåëåòè
äëÿ
Òåë.0-98-637-18-17.

îïàëåííÿ.

Iíøi
ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Ñìîëà áiòóìíà, ÿùèêè ïî 30 êã,
14
ãðí./êã,
ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.067-850-09-05.

Êóïëþ
Ëiíîëåóì ãðóáèé, ñiòêó äëÿ
îãîðîæi, ïëèòó ÷àâóííó ç êðóæêàìè
äëÿ
ïi÷êè,
áî÷êó
ìåòàëåâó.
Òåë.0-96-626-39-41.

Iíøi ðîáîòè

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-620-77-07.
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.
Àáñîëþòíî àêòèâíi âàíòàæíèêè:
âèíåñåííÿ áóäìàòåðiàëiâ, çíåñåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Äåìîíòàæ.
Êâàðòèði
ïåðå¿çäè. Òåë.0-96-657-48-84.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí “ïiä
êëþ÷”. ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.:0-98-973-78-80,
0-67-929-43-67.

Îðåíäà
Áóäiâåëüíà òóðà, çäàì â îðåíäó.
Òåë.0-97-112-78-09.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Ïðîäàì
Ìàøèíè øâåéíi:
ïðîìèñëîâi, ïîáóòîâi,
ìiøêîçàøèâàëüíi,
îâåðëîêè, íîæi, ãîëêè,
íèòêè, çàï÷àñòèíè.
Òåë.:0-67-800-68-55,
78-82-92.

Áóðiííÿ
ñâåðäëîâèí.
Âñòàíîâëåííÿ íàñîñiâ. ×èùåííÿ
êðèíèöü. Òåë.0-67-143-39-49.

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

Âåðñòàòè

Âàëiííÿ äåðåâ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi,
ïðîôåñiéíî.
Òåë.0-93-054-25-45.

Ïðîäàì
Âåðñòàò
ñàìîðîáíèé,
öèðêóëÿðêà, ìàéæå íîâèé, 12.000
ãðí. Òåë.0-97-996-38-10.
Âåðñòàò ôóãóâàëüíèé çàâîäñüêèé,
ìiíi, äîðîáëåíà ñòàíèíà, 12.000 ãðí.
Òåë.0-97-996-38-10.
Äåðåâîîáðîáíèé,
ïîáóòîâèé,
2.000 ãðí., åëåêòðîðóáàíîê, 500 ãðí.,
ñòði÷êîâà øëiôìàøèíêà, 500 ãðí.
Òåë.0-96-251-86-95.
Äëÿ îáðîáêè ìàðìóðó, ïîðiçêà
ïðÿìà, ïiä êóòîì 45 ãðàäóñiâ, â
êîìïëåêòi 5 ôðåç, 55.000 ãðí.
Òåë.067-850-09-05.
Öèðêóëÿðêà, ç ôóãóâàëüíèì
âàëîì (íîæåì), 3-ôàçíà, âèð-âî
ÑÐÑÐ, 4.500 ãðí. Òåë.0-67-728-87-00.

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.

Äåìîíòàæ, çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà ïîâåðõ,
âèâåçåííÿ ñìiòòÿ,
êâàðòèðíi òà îôiñíi
ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-68-842-18-87.

Ãåíåðàòîðè,
äâèãóíè, ïîìïè,
iíøå

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.

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

Ñèðîâèíà
Êóïëþ

Çàíåñåííÿ
áóäìàòåðiàëiâ íà
ïîâåðõ òà âèíåñåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.
Çáèâàííÿ
ïëèòêè,
ñòÿæîê.
Òåë.0-67-163-39-53.
Ñâåðäëîâèíè àðòåçiàíñüêi ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Òåë.:0-98-886-20-63,
0-50-699-50-33.

Ìàêóëàòóðó
ïîñòiéíî
çàêóïîâóºìî.
Öiíà
äîãîâiðíà.
Ñàìîâèâåçåííÿ
âiä
200
êã.
Òåë.:0-67-757-18-84, 0-98-152-98-19.
Ïið’ÿ ãóñèíå òà êà÷èíå, ñâiæå òà
á/â (ïîäóøêè, ïåðèíè), çàáèðàºìî
ñàìi. Òåë.0-67-439-66-83.

Iíøå

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

Îðåíäà
Çäàì áåòîíîçìiøóâà÷ â îðåíäó.
Òåë.0-96-865-72-27.
Çäàì
â
îðåíäó
ìåòàëåâó
îïàëóáêó. Òåë.0-97-193-74-41.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,
ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ïðèñòðié
çàðÿäíèé
äî
íàâàíòàæóâà÷à, ïðîôiëü àëþìiíiºâèé
íîâèé, çàñóâêè d=50, 80, 100 (íîâi òà
á/â), ïiääîíè 120õ80, êðiñëà ñïàðåíi
ïî 3 øò. (ì’ÿêi). Òåë.0-67-750-15-23,
65-62-43.

Ïðîäàì
Âñi âèäè ïîñëóã ìiíiåêñêàâàòîðà,
ìàíiïóëÿòîðà. Òåë.0-97-777-93-73.

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

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ
Òîðãîâå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì
Âiòðèíè õîëîäèëüíi â
ìàãàçèíi â ãàðíîìó ñòàíi.
Òåë.0-67-380-0009.

Òåëüôåð, ïiäéîì
Òåë.0-96-636-47-95.

äî

2

ò.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

Ñó÷àñíèé íàïðÿìîê åêîíîìiêè
äëÿ ëþäåé, ÿêi õî÷óòü áóòè áàãàòèìè i
ùàñëèâèìè. Òåë.0-97-489-82-34.
Øóêàþ
êîìïàíüéîíà,
iíâåñòîðà-çàáóäîâíèêà, º çåìåëüíà
äiëÿíêà,
íàÿâíi
âñi
äîçâiëüíi
äîêóìåíòè. Òåë.0-67-382-22-92.

Áóõãàëòåðiÿ,
àóäèò, ôiíàíñè

Ãðîøi íà âàøi ïîòðåáè.
Ëiöåíçiÿ çãiäíî ç
Ðîçïîðÿäæåííÿì
Íàöêîìôiíïîñëóã ¹1988
âiä 23.05.2017.
Òåë.0-67-231-28-13.

ïîñëóãè.

Ïðîåêòóâàííÿ,
êîíñòðóþâàííÿ,
çåìëåóñòðié.
Îöiíêà

Îáëàäíàííÿ äëÿ
øâåéíîãî
âèðîáíèöòâà

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Âåëèêèé äîñâiä. Ïîìiðíi
öiíè. Ñàéò: www.master-b.com.ua
Òåë.0-98-886-20-63.

Þðèäè÷íi,
íîòàðiàëüíi
ïîñëóãè.
Ïåðåêëàäè

Àäâîêàò. Þðèäè÷íi
Òåë.0-68-884-92-89.

Îáëàäíàííÿ,
íîâå
äëÿ
ìåäè÷íîãî
êàáiíåòó:
åëåêòðîâiäñìîêòóâà÷
íà
1
ë,
“Áiîìåä”, ñòåðèëiçàòîð ïîâiòðÿíèé,
ÌIÑ-ÌÀ,
ÃÏ-20,
êàìåðà
óëüòðàôiîëåòîâà äëÿ çáåðiãàííÿ
ìåäè÷íîãî
ñòåðèëüíîãî
iíñòóìåíòàðiþ,
ñòîëèê
iíñòðóìåíòàëüíèé, êîíòåéíåð äëÿ
çíåçàðàæåííÿ iíñòðóìåíòiâ, 3 ë.
Òåë.0-96-153-62-59.

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

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ

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

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

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

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.

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

Ðèòóàëüíi,
ïîìèíàëüíi
ïîñëóãè.
Ïàì’ÿòíèêè

Àáñîëþòíî âåñü ñïåêòð ðîáiò:
âèãîòîâëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ
ïàì`ÿòíèêiâ, õóäîæíº îôîðìëåííÿ,
ðiçíà êîíôiãóðàöiÿ, îáëèöþâàííÿ.
Òåë.096-196-21-71.

Àáñîëþòíî âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ
ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè
âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäóºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.
Áåòîíóâàííÿ ï’ºäåñòàëiâ,
âèãîòîâëåííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ.
Òåë.0-98-669-97-72.
Áåòîíóâàííÿ,
îáëèöþâàííÿ òà
âñòàíîâëåííÿ
ïàì`ÿòíèêiâ. Âèñîêà
ÿêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-63-858-05-69.
Ïàì`ÿòíèêè âiä
âèðîáíèêà.
Âèãîòîâëåííÿ.
Âñòàíîâëåííÿ. Õóäîæíº
îôîðìëåííÿ 5 âèäiâ.
Âèñîêà ÿêiñòü. Ïîìiðíi
öiíè. Òåë.067-391-14-93.
Ïàì’ÿòíèêè
ç
ãðàíiòó.
Âèãîòîâëåííÿ.
Äîñòàâêà.
Âñòàíîâëåííÿ. Öiíè ïîìiðíi. Ðó÷íà
ðîáîòà.
Òåë.:0-97-473-73-70,
0-97-218-70-48.
Ïàì’ÿòíèêè ç ãðàíiòó. Ðó÷íà
ðîáîòà.
Âèãîòîâëåííÿ,
Âñòàíîâëåííÿ.
Ïåíñiîíåðàì,
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çíèæêà äî 8%.
Çíèæêà äiº äî 27 êâiòíÿ 2021 ð.
Òåë.0-97-473-73-70.

Ïîâiäîìëåííÿ,
âiäãóêè

27.03.2021 ðîêó î 12:00 ãîä íà
çåìåëüíié äiëÿíöi, ùî çíàõîäèòüñÿ
çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêèé ðàéîí,
Øàðîâå÷êiâñüêà
ñiëüñüêà
ðàäà,
ñàäiâíè÷å òîâàðèñòâî “Äðóæáà” (çà
ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó), áóäóòü
ïðîâîäèòèñü ðîáîòè iç çàêðiïëåííÿ
ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿
äiëÿíêè Ñîëîì÷óê Àíåëi Iâàíiâíè â
íàòóði.
ÄÏ “ÑÅÒÀÌ” îãîëîøóº ïðî
ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðãiâ ç
ïðîäàæó ïðåäìåòó iïîòåêè: íåðóõîìå
ìàéíî,
765,1
êâ.ì,
à
ñàìå:
ïðèìiùåííÿ àâòîñåðâiñó, 181,5 êâ.ì,
ðåñòîðàí, 402,8 êâ.ì, áóäiâëÿ îôiñó,
180,8 êâ.ì, çà àäðåñîþ: Õìåëüíèöüêà
îáë., Õìåëüíèöüêèé ð-í, ñ.Ìàöüêiâöi,
øîñå Óìàíü-Ëüâiâ-Êðàêîâåöü, 297
êì. Äàòà òîðãiâ: 26.04.2021ð., î 09.00
ãîä. Ñàéò: https://setam.net.ua Ëîò
¹472639.

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,
ëiêâiäîâóºòüñÿ

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ïî÷åñíîãî
äîíîðà Óêðà¿íè, âèäàíå íà iì’ÿ
Áîéêà
Âiòàëiÿ
Îëåêñàíäðîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê íà
iìÿ Êóëèíè÷à Ñåðãiÿ Îëåêñàíäðîâè÷à
ââàæàòè íåäiéñíèì.
Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ Ñåñòðîâà Iãîðÿ
Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.
Ïåíñiéíå ïîñâiä÷åííÿ, âèäàíå íà
iì`ÿ Çîçóëi Ïåòðà Âàñèëüîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Ê²ÌÍÀÒÈ, 1-Ê²ÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
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Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

213 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, âóë.Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 5/9,
25/-/7, æèòëîâèé ñòàí,
ñàíâóçîë i êóõíÿ íà 2 ñiì’¿.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
216 000 ãðí. Çàãîòçåðíî,
(øïèòàëü), 25/17/6,
ãàðíèé ñòàí, ñàíâóçîë i
êóõíÿ íà 2 ñiì’¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

224 000 ãðí. ×îðíîâîëà âóë.,
ãóðòîæèòîê, 13 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà,
íåêóòîâà, 4/9. Òåë.:0-67-286-60-39,
0-97-194-66-08.
246 210 ãðí. Çàãîòçåðíî, ðåìîíò,
ì/ï âiêíà, óòåïëåíà, âàííà, ñ/â íà 4
ñåêöi¿,
îêðåìà
ñóøàðêà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

1-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

430 000 ãðí. Ôiëàðìîíiÿ, 3/5,
æèòëîâèé ñòàí, 27 êâ.ì. Ðiºëòîðàì
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-68-561-13-85.

575 460 ãðí.
Ôiëàðìîíiÿ, 4/9, í/ï,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

675 000 ãðí. 6/9, 37 êâ.ì, íåêóòîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, áàëêîí,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
680 000 ãðí. Ïðîñêóðiâñüêà, 1ê.,
3/3, 37/-/14, ïiä çäà÷ó â îðåíäó,
âiêíà âèõîäÿòü íà âóë.Ïðîñêóðiâñüêà. Òåë.067-369-03-72. Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.
680 000 ãðí. Öåíòð, Ïîäiëüñüêà
(“Äèòÿ÷èé
ñâiò”),
37/19/12,
ïðîñòîðà, ç âåëèêèì áàëêîíîì íà
äâi
êiìíàòè,
æèòëîâèé
ñòàí.
Ìîæëèâà êîìåðöiÿ àáî ïiä îðåíäó.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

747 900 ãðí. Öåíòð,
(Ìîöàðò), 43/-/11,
êðàùèé çàáóäîâíèê,
îãîðîäæåíèé äâið.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.
756 000 ãðí.
Öåíòð, ïåäàêàäåìiÿ,
5/10, 45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 2 ëîäæi¿.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
780 000 ãðí.
Âîäîïðîâiäíà, 4/10,
43/-/12, âiäìiííå ìiñöå,
çàêðèòà òåðèòîðiÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 250 000 ãðí.
Öåíòð, 53 êâ.ì, ó
ïðåñòèæíîìó áóäèíêó,
ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
iíäèâiäóëüíå îïàëåííÿ.
Áåç êîìiñi¿.
Òåë.0-67-100-07-46,
Äìèòðî.

Çàãîòçåðíî
600 000 ãðí. Ïîâñòàíñüêà,36,
êiìíàòà
26,8
êâ.ì,
÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-379-35-61.

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

Äóáîâå
590 000 ãðí. Æèòëîâèé êîìïëåêñ
“Êîðîíà Äóáîâî”, 4 ñåêöiÿ, 11 ïîâ.,
46 êâ.ì, åëiòíà íîâîáóäîâà, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-93-034-82-55.
612 000 ãðí. Äóáîâå, öåãëà, í/á,
47 êâ.ì, 9/10, ïiñëÿ áóäiâåëüíèêiâ,
iíä/î,
øòóêàòóðêà,
ðîçâîäêà
åëåêòðèêè. Òåë.068-239-25-65. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä
175 500 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, 2/5,
12/12/-, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï
âiêíî,
ñåêöiÿ
íà
4
ñiì’¿.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.
415 000 ãðí. Õìåëüíèöüêèé,
Iíñòèòóòñüêà âóë., 1ê., 38 êâ.ì.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.
418 500 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå,
3/9, 30/18/7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ì/ï
âiêíà.
Òåë.096-218-56-05.
Ðiåëòîð Îêñàíà.
430 000 ãðí. Êàòiîí, 3/9, 27 êâ.ì,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà, íåêóòîâà.
Ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-561-13-85.
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470 000 ãðí. 1/5, 32 êâ.ì,
íåêóòîâà, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí,
ïîðÿä çóïèíêà. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.
510 000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà, 1ê.,
3/10, 32/18/8, Öåãëà, ºâðîðåìîíò,
íåêóòîâà, òîðã. Òåë.096-218-56-05.
Ðiåëòîð Îêñàíà.
680 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, 1ê.,
5/9, 40/-/10, çäàíà íîâîáóäîâà
âiêíà çáiëüøåíi. Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.
695 000 ãðí. 10/11, 42 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, iíä/î, áàëêîí ç êóõíi,
ì/ï âiêíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
êîìiñiÿ
0%.
Òåðìiíîâî.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

Ãðå÷àíè áëèæíi
552 000 ãðí.
Îëiìïiéñüêà âóë.
(çóïèíêà), 8/10, 50
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
öåãëà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 340 000 ãðí. Ãðå÷àíè
áëèæíi, 48 êâ.ì,
ñó÷àñíèé äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò, íîâi ìåáëi,
êîìîðà, òåïëà, íàâiòü ó
çèìîâèé ïåðiîä, ãàðíèé
âèä. Êâàðòèðà êîøòóº
öèõ ãðîøåé.
Òåë.0-96-490-51-14.

Çàãîòçåðíî

529 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 6/9,
30 êâ.ì, áàëêîí, ì/ï âiêíà,
êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

700 000 ãðí. Ãàéäàðà
(çóïèíêà), 2/10, 38/-/8,
êàïðåìîíò, íåêóòîâà.
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.

Âèñòàâêà
420 000 ãðí.
Âèñòàâêà, Çàði÷àíñüêà,
25/-/5, ãàðíèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
504 000 ãðí.
Åëåêòðîíiêà
(âóë.Çàði÷àíñüêà), 4/9,
32/-/7, ãàðíèé ñòàí,
óòåïëåíà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
510 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 3/9,
32/19/8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï
âiêíà,
òîðã.
Òåë.096-218-56-05.
Ðiåëòîð Îêñàíà.

Ðàêîâå
575 000 ãðí. Ïîïîâà, 2ê., 2/5,
45/29/6, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.
600 000 ãðí. Ìàéáîðñüêîãî âóë.,
2ê., 6/9, 50 êâ.ì, ç ðåìîíòîì,
iíä/î. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.
Ðàêîâå (ÀÒÁ), 50 êâ.ì, öåãëà, 8-é
ïîâåðõ, âiêíà ì/ï, áåç ðåìîíòó,
644.000 ãðí. Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.

547
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Ïåðåìîãè, 5/9, 36/19/8, âäàëå
ïëàíóâàííÿ, óòåïëåíà ç çîâíi.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
550
000
ãðí.
Âèñòàâêà,
37/20/12, öåãëà, íåêóòîâà, ñ/â
îêðåìèé, iíä/î, áîéëåð, ç ìåáëÿìè,
ãàðíèé
æ/ñ,
ïîðÿä
çóïèíêà.
Òåë.0-98-077-02-49.

653 300 ãðí.
Âèñòàâêà, í/á, 2/10,
39,5 êâ.ì, ïàíîðàìíi
âiêíà, êîìîðà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
668 000 ãðí. 5/10, 48 êâ.ì,
íîâîáóäîâà çäàíà, iíä/î, áàëêîí ç
êóõíi, ì/ï âiêíà, ÷îðíîâi ðîáîòè,
ñòÿæêà. Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð
Ãàëèíà.
742 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà,
í/á çäàíà, 46 êâ.ì, iíä/î, ñòÿæêà,
øòóêàòóðêà, òåïëà ïiäëîãà, Ðàóø.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
802 000 ãðí. Âèñòàâêà (êîñòüîë),
öåãëà, í/á, 5/10, 40 êâ.ì,
“êîñìåòèêà”,
iíä/î,
íåêóòîâà.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Äóáîâå

973 000 ãðí. Âèñòàâêà, öåãëà,
í/á, 55 êâ.ì, iíä/î, 7/10, ðåìîíò.
Òåë.067-933-54-85.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
999 000 ãðí. 5/10, 48 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, iíä/î, ì/ï âiêíà,
áàëêîí ç êóõíi, ºâðîðåìîíò, ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

Îçåðíà
475 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèpíîãî,
3/9, 40/20/9, íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí. Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð
Îêñàíà.

740 000 ãðí. Êàðìåëþêà, 1ê.,
5/12, 45/20/12, ðåìîíò, íåêóòîâà,
iíä/î. Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð
Îêñàíà.

2-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð

459 000 ãðí. Ïðèáóçüêà âóë., 3/9,
50 êâ.ì, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ãàðíèé
ñòàí. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.

520 000 ãðí. Øåâ÷åíêà
(“Ïîäiëëÿ”), 2ê., 7/9,
44 êâ.ì, öåãëà,
íåêóòîâà.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
648 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà, 3/5,
45/28/6, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí,
ì/ï
âiêíà.
Òåë.096-218-56-05.
Ðiåëòîð Îêñàíà.

697 500 ãðí. Öåíòð
(ÑÁÓ), 40 êâ.ì, iíä/î,
ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
âìîíòîâàíà êóõíÿ.
Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
730 000 ãðí. Öåíòð, öåãëà, “õ/ð”,
íåêóòîâà, 2/5, 44 êâ.ì, ê/ð - 3,5
ðîêè, ì/ï âiêíà, áðîíüîâàíi äâåði,
ÀÃÂ (íîâèé). Òåë.0-68-124-47-75.

780 000 ãðí. Áiëÿ
“Äèòÿ÷îãî ñâiòó”, 2-é
ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó.
Òåë.0-63-166-72-71.
792 400 ãðí. Öåíòð (Þíiñòü),
öåãëà, í/ï, 7/9, 47 êâ.ì, íåêóòîâà,
ðåìîíò, ìåáëi. Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.

920 000 ãðí. Öåíòð,
7/10, 85/-/14, ãîòîâèé
áóäèíîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 008 000 ãðí. Õðóùîâêà, 47 êâ.ì,
âiäìiííå ìiñöå, çàõiäíà ñòîðîíà,
âiêíà âèõîäÿòü ó äâið, 2-é ïîâåðõ,
íåêóòîâà, ðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà,
íîâi âõiäíi äâåði, íîâèé çáiëüøåíèé,
óòåïëåíèé
áàëêîí
ç
òåïëîþ
ïiäëîãîþ,
ïëàñòèêîâi
âiêíà,
ëi÷èëüíèêè íà ãàç, ñâiòëî i âîäó.
Òåë.0-97-125-26-35.
3
000 000 ãðí. Ìàéäàí,
òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, ÷/á, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-59.

460 000 ãðí. Âàòóòiíà
âóë., 2/2, 67/35/7,
äîáóäîâà óçàêîíåíà,
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi
çàëèøàþòüñÿ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
460 000 ãðí. Ñiöiíñüêîãî
(Âàòóòiíà), 2ê., 2/2,
64/-/10.
Òåë.067-369-03-72.
Ðiåëòîð Ëþäìèëà.
980 000 ãðí. Äóáîâå,
ãóðòîâèé ðèíîê,
70/-/15, ãîòîâèé áóäèíîê, ÷óäîâå ïëàíóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä
510 000 ãðí. Ìîëîäiæíà, 2/5,
45/29/6, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí,
ì/ï âiêíà, êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.
546 000 ãðí. Êàì’ÿíåöüêà (äèòÿ÷à
ëiêàðíÿ), 2ê., 10/11, 50 êâ.ì,
êâàðòèðà â ãàðíîìó ðàéîíi, ç
ðåìîíòîì.
Òåë.067-384-34-56.
Ðiåëòîð Ìàðèíà.
620 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà, 1/9,
54/32/9, ºâðîðåìîíò, ì/ï âiêíà,
êiìíàòè
ðîçäiëüíi,
òîðã.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.
640 000 ãðí. Òåðíîïiëüñüêà âóë.,
öåãëà, 2/5, íåêóòîâà, ì/ï âiêíà, áåç
ðåìîíòó, òîðã. Òåë.0-67-383-23-89.
670 000 ãðí. 3/5, 44 êâ.ì,
áàëêîí, ì/ï âiêíà, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

820 100 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, 6/9, ìåáëi,
òåõíiêà çàëèøàþòüñÿ,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
835 000 ãðí. 3/9, 50 êâ.ì,
íåêóòîâà, áàëêîí, ì/ï âiêíà,
êàïðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
1 159 200 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 62 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëi, 2%
îôîðìëåííÿ. Òåë.067-360-09-67. ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

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

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,
5,7 ñîòîê, çàãàëüíà ïëîùà 270
êâ.ì,+ ãàðàæ, ïiäâàë, 2 âõîäè, 1-øà
ëiíiÿ. Òåë.0-98-382-21-99.

Çàãîòçåðíî
645 000 ãðí. Ïiëîòñüêà âóë.,
öåãëÿíèé, 82 êâ.ì, 5 ñîò., ãàðàæ òà
ïîãðiá öåãëÿíi, âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-96-833-73-01.

Äóáîâå
1 000 000 ãðí. Ãîãîëÿ âóë.,
öåãëÿíèé, 50,8 êâ.ì, 5 ñîò., ãàðàæ,
ãîïïðèáóäîâè. Òåë.0-98-670-94-59.

Âèñòàâêà
530 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà, 3/5,
45/28/6, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï âiêíà,
íåêóòîâà.
Òåë.096-218-56-05.
Ðiåëòîð Îêñàíà.

616 000 ãðí.
Âèñòàâêà,
âóë.Çàði÷àíñüêà
(Åëåêòðîíiêà), 3/9,
50/-/8, æ/ñ, öåãëà,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
700
000
ãðí.
Âèñòàâêà
(Ìåäòåõíiêà), öåãëà, 3/5, 44 êâ.ì,
ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ì/ï âiêíà.
Òåë.068-239-25-65.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
700 000 ãðí. Âèñòàâêà, 5/5,
êàïðåìîíò, 44 êâ.ì, ðîçäiëüíi
êiìíàòè. Òåë.0-96-023-67-74.
751 000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 6/9,
50 êâ.ì, íåêóòîâà, áàëêîí, ì/ï
âiêíà, ðåìîíò, ïîðÿä çóïèíêà.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

759 000 ãðí. Ñó÷àñíà
êâàðòèðà, “çàõîäü i
æèâè”. Øâèäêî. ßêiñíî.
Äîñòóïíî.
Òåë.0-67-191-88-96.
780 000 ãðí.
Âèñòàâêà, 2/10,
70/-/18, êðàùà
êîìïàíiÿ, çäàíà, óñå
ïiäêëþ÷åíî, ÷èñòîâi
ðîáîòè. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
868 000 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.
1 066 450 ãðí. Âèñòàâêà,
Ñòàðîêîñòÿíiâñüêå øîñå, 1/10, 69,9
êâ.ì, çäàíà òà çàñåëåíà í/á,
âíóòðiøíi ðîáîòè, “ÁóäÀëüÿíñ”.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

1 115 800 ãðí.
Âèñòàâêà,
í/á çäàíà, “Ðàóø”,
80 êâ.ì, 8/10, íåêóòîâà,
0% êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.

Îçåðíà
572 000 ãðí. Äàíà, 54/-/10,
õîðîøèé
æ/ñ,
çðó÷íå
ìiñöå
ðîçñòàøóâàííÿ. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
702 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèðíîãî
âóë., 8/10, 50 êâ.ì, ðåìîíò,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð Ìàðèíà.

880 000 ãðí.
Òðè Âåäìåäi, 3/10,
70/-/14, êàïðåìîíò
(ðåìîíòó ïiâ ðîêó),
ìåáëi, Ðàóø.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1
218 800 ãðí. Îçåðíà,
Ï.Ìèðíîãî, 70,6 êâ.ì, 7/7 +
òåõïîâåðõ, í/á ç ðåìîíòîì, iíä/î,
íåêóòîâà,
âáóäîâàíi
ìåáëi.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

3-êiìíàòíi ïðîäàì
Öåíòð
616 000 ãðí. Öåíòð,
ôiëàðìîíiÿ, 3/5, 60/-/6,
æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
890 000 ãðí. Ïðèáóçüêà, 3ê., 9/9,
65/42/11, ðåìîíò, ì/ï âiêíà,
íåêóòîâà,
º
òåõïîâåðõ.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.

Ðàêîâå
700 000 ãðí. Ðàêîâå, 78 êâ.ì,
öåãëà, ïàðêåò íîâèé, ðîçäiëüíi
êiìíàòè, ëi÷èëüíèêè íà âñå, òîðã.
Òåë.0-98-334-29-39.
895 000 ãðí. 6/9, 65 êâ.ì, 2
áàëêîíè, ì/ï âiêíà, ðåìîíò.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.

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

Äóáîâå
520 000 ãðí. Êîçàöüêà âóë., 3ê.,
5/10, 65/44/9, öåãëà, æèòëîâèé
ñòàí, íåêóòîâà. Òåë.096-218-56-05.
Ðiåëòîð Îêñàíà.

Ïiâäåííî-Çàõiä
690 000 ãðí.
Ìîëîäiæíà âóë.,
öåãëà, 3/5, 55 êâ.ì, ì/ï
âiêíà, íîâà êîëîíêà,
æ/ñ, òîðã.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-67-354-34-21.
1 290 300 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 10/10, 84,8 êâ.ì,
íîâîáóäîâà, ðåìîíò + ìåáëi, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.098-690-59-27.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
750 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
Îëiìïiéñüêà âóë., 8/9, 65/35/8.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
891 000 ãðí. Îëiìïiéñüêà, 3ê.,
4/9, 74/48/10, öåãëà, æèòëîâèé
ñòàí,
íåêóòîâà,
òîðã.
Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð Îêñàíà.

770 000 ãðí. Âèñòàâêà,
íåêóòîâà, æèòëîâèé
ñòàí, 60 êâ.ì, öåãëà,
0% êîìiñi¿. Àáî îáìií íà
2-êiìíàòíó.
Òåë.0-97-681-37-11.
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”.

945 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà
âóë., 2/10, 67/-/9,
êàïðåìîíò, âiäìiííå
ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 150 000 ãðí. Âèñòàâêà, 1/9,
98,9 êâ.ì, öåãëà, ïiäãîòîâëåíà äî
ðåìîíòó, ïðîõiäíå ìiñöå. Ìîæëèâî,
ïiä áiçíåñ. Òåë.0-63-732-93-09.
Âèñòàâêà, ÿêiñíèé ðåìîíò, iíä/î,
87 êâ.ì, 10-é ïîâåðõ, 1.106.000 ãðí.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.

Îçåðíà
975 000 ãðí. Îçåðíà, 5/9, 74
êâ.ì, ëîäæi¿, ì/ï âiêíà, ºâðîðåìîíò.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
1 180 000 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.
1 680 000 ãðí. Ïàíàñà Ìèðíîãî
âóë., 9/9, 98 êâ.ì, áàëêîí, iíä/î,
óòåïëåíà, òåïëà ïiäëîãà, ïàðêåòíà
äîøêà,
ïëèòêà,
ãàðíèé
ñòàí,
ñó÷àñíèé
ðåìîíò,
çàëèøàºòüñÿ
âáóäîâàíà
êóõíÿ,
ãàðäåðîáíà,
øàôà-êóïå. Òåë.0-68-013-93-07.

4-êiìíàòíi ïðîäàì
Ðàêîâå

760 000 ãðí. Ðàêîâå, 3/5, 57
êâ.ì, ïiâäåííà ñòîðîíà, íîâà
ñàíòåõíiêà, êîëîíêà, æ/ñ, òîðã.
Òåë.0-68-205-62-90.

Ïiâäåííî-Çàõiä
756 000 ãðí. Ñêîâîðîäè, 4ê.,
10/10, 75/51/10, öåãëà, æèòëîâèé
ñòàí, êiìíàòè ðîçäiëüíi, º òåõïîâåðõ,
òîðã. Òåë.096-218-56-05. Ðiåëòîð
Îêñàíà.

5-êiìíàòíi òà
áiëüøå ïðîäàì

Âèñòàâêà

Öåíòð

108 810 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,
2/10, 98 êâ.ì, çäàíèé, iíä/î,
ëîäæiÿ, ì/ï âiêíà, ÷îðíîâi ðîáîòè,
ïîðÿä
çóïèíêà,
Ðàóø.
Òåë.098-724-25-88. Ðiåëòîð Ãàëèíà.
502 000 ãðí. Çàði÷àíñüêà âóë.,
3ê., 5/5, 53 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Òåë.067-384-34-56. Ðiåëòîð
Ìàðèíà.

11
500
ãðí./êâ.ì.
Çàâàäñüêîãî,54, â 10-ïîâåðõîâîìó
áóäèíêó, 2-ðiâíåâà, 9-10 ïîâåðõ, áåç
ðåìîíòó, áåç êîòëà, 182 êâ.ì.
Òåë.0-67-924-01-36.

675 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó “ÑÂ”,
63/-/7, æèòëîâèé ñòàí.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
729 000 ãðí. Âèñòàâêà, 3/5, 56
êâ.ì, áàëêîí, ì/ï âiêíà, ãàðíèé
ñòàí, çóïèíêà. Òåë.098-724-25-88.
Ðiåëòîð Ãàëèíà.

748 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ñåðåäíié ïîâåðõ,
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi.
Òåë.0-97-793-13-06.

Îçåðíà
834 000 ãðí. Îçåðíà, Êàðìåëþêà
(Äàíà), 7/9, 106 êâ.ì, æèòëîâèé
ñòàí, ïðîñòîðà, ç òðüîìà ëîäæiÿìè.
Òåë.067-459-66-21. Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
890 000 ãðí. Êàðìåëþêà, 5ê.,
7/9, 97/-/9, ñòàí æèòëîâèé, ãàðíèé
ðàéîí. Òåë.067-369-03-72. Ðiåëòîð
Ëþäìèëà.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð
837 000 ãðí. Öåíòð,
Ïîäiëüñüêà, 60 êâ.ì,
÷àñòèíà áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 4 ñîòêè.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1 040 000 ãðí.
Äóáîâå, ì-í “Õëiáîñîë”,
80/-/14, ãàðíèé
ñòàí, ãàðàæ,
ïðèáóäèíêîâi
ïðèìiùåííÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 5 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Äóáîâå, êîëèøíié òàíêîäðîì,
280 êâ.ì, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, 2
êîòëà (ãàç, äðîâà), ãîñïïðèáóäîâè, 2
ãàðàæi (îêðåìèé 6õ9), âñi çðó÷íîñòi,
ñâåðäëîâèíà, ñàäîê, äiëÿíêà 10
ñîòîê.
Àáî
îáìií.
Òåë.097-309-00-55.

Äóáîâå-2
940 500 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. ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.

Ðóæè÷íà
390 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
ïåðøèé Íàãiðíèé,
70 êâ.ì, âiäìiííå ìiñöå,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,
18 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 500 000 ãðí. Ðóæè÷íà,
3-ðiâíåâèé,
æèòëîâèé,
óñi
êîìóíiêàöi¿, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, 20
ñîòîê.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-493-72-50.
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Ïiâäåííî-Çàõiä
952 000 ãðí. ÏiâäåííîÇàõiä, “Âiê-Æàí”,
80/-/8, æèòëîâèé ñòàí,
“âðåì’ÿíêà”, 8 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
1 517 400 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Êàòiîíiâñüêà, 300 êâ.ì, êîðîáêà, 2
ïîâåðõè, ìiñüêi êîìóíiêàöi¿, 0%
êîìiñiÿ.
Òåë.067-360-09-67.
ÐÊ
“Ïîäiëüñüêà íåðóõîìiñòü”.

Ãðå÷àíè áëèæíi
2 622 000 ãðí. Òèõå ìiñöå,
äiëÿíêà, áðóêiâêà, ïàðêîâêà, ïàðêàí,
îêðåìà òåðèòîðiÿ ïiä ëàíäøàôòíèé
äèçàéí, êîìóíiêàöi¿ â áóäèíêó, çîâíi
óòåïëåíèé (“êîðî¿ä”), ñó÷àñíèé
âàðiàíò çà 5 õâ âiä öåíòðà ìiñòà.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

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

Ãðå÷àíè äàëüíi
1 120 000 ãðí. Ôiëiïîâà âóë.,134,
êðèíèöÿ â äâîði, 30 ñîò., âåëèêèé
ôóíäàìåíò. Òåë.0-68-123-06-73.

1 700 000 ãðí.
Çàëiçíè÷íà, 120/-/10,
ãàðíèé ñòàí, íà äiëÿíöi
ùå îäèí áóäèíîê, ÿêèé
ìîæíà çäàâàòè
êâàðòèðàíòàì, 7 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
7 000 ãðí./êâ.ì. Ùàñëèâà âóë.,
170 êâ.ì, ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñåïòèê,
ïiäâàë, ñàä. Òåë.0-67-613-10-04.

Âèñòàâêà
896 000 ãðí. Çà àâòîâîêçàëîì
¹1, òàóíõàóñ, 170 êâ.ì, ÷îðíîâi
ðîáîòè, êîìóíiêàöi¿ çàâåäåíi, âiêíà
ì/ï,
5
ñîòîê,
àñôàëüò.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
1 700 000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîâóëîê 1-é Ìèðíèé, áóä.4, 3
ãàðàæà, 2-ïîâåðõ 120 êâ.ì, 7 ñîò.,
ãàðíèé ñòàí. Òåë.0-67-495-51-25.

Ëåçíåâå
1 163 400 ãðí. Ëåçíåâå, 119,3
êâ.ì, óñi êîìóíiêàöi¿, ÷èñòîâi ðîáîòè,
8 ñîòîê, çðó÷íèé ïiä’¿çä, 0% êîìiñiÿ.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
1 400 000 ãðí. Êiíöåâà çóï.
ìàðøðóòó ¹54, 360 êâ.ì, íà 2-ìó
ïîâåðñi ÷àñòêîâèé ðåìîíò, çàâåäåíî
380 Âò íà 22 êÂ,11 ñîò.
Òåë.0-67-127-26-02.

17

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

Çäàì ïîäîáîâî
1-êiìíàòíi

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

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî
Êiìíàòè
“Äèòÿ÷à ëiêàðíÿ” (çóïèíêà),
âiçüìó
íà
êâàðòèðó
äiâ÷èíó.
Òåë.0-96-425-79-08.
Àâòîâîêçàë ¹2, ó ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-96-877-06-02.
Â êâàðòèði, íà 1-2 ìiñÿöi, êóõíÿ,
ñàóíà, ïîäâið’ÿ ç àëüòàíêàìè â
çàãàëüíîìó êîðèñòóâàííi, 3.500 ãðí.
Òåë.067-201-12-01.
Âèñòàâêà,
“Òåìï”,
îêðåìà
êiìíàòà, äëÿ äiâ÷èíè, ÿêà ïðàöþº
àáî íàâ÷àºòüñÿ, ãàðíi óìîâè, º
ïðàëüíà
ìàøèíà.
Òåë.0-98-260-51-75.
Âèñòàâêà, âiçüìó íà êâàðòèðó
õëîïöÿ. Òåë.0-68-594-26-25.
Âèñòàâêà, êiìíàòà â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði, äëÿ ÷îëîâiêà, áåç ê/ï òà
ãîñïîäàðÿ,
1.800
ãðí.
Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-95-583-99-25.
Âèñòàâêà, êiìíàòà â êâàðòèði,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, æèòëîâèé ñòàí,
1.200 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
õîëîäèëüíèê,
1.200
ãðí.
Òåë.0-68-789-28-34.
Âèñòàâêà, îêðåìà êiìíàòà äëÿ
îäíiº¿ äiâ÷èíè, ÿêà ïðàöþº, ç
ãîñïîäàðêîþ. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-924-04-48.
Âèñòàâêà, ïîëiêëiíiêà ¹2, äëÿ
äiâ÷èíè,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-68-421-58-86.
Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò.
Òåë.0-67-325-12-66.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíîãî àáî
äâà õëîïöi. Òåë.0-96-206-41-36.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó àáî äâi
äiâ÷èíè,
öåíòð
ìiñòà.
Òåë.0-68-013-73-38.
Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó æiíêó,
ÿêà ïðàöþº. Òåë.0-67-476-85-89.
Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ, ð-í
åëåêòðîìåõàíi÷íîãî
êîëåäæó.
Òåë.0-96-363-22-58.
Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ äiâ÷èíó
àáî
æiíêó.
Áåç
ãîñïîäàðiâ.
Òåë.0-67-877-18-25.
Ãðå÷àíè
áëèæíi, âiçüìó â
1-êiìíàòíó êâàðòèðó æiíêó àáî
äiâ÷èíó, ïiäñåëåííÿ, ç ãîñïîäàðêîþ,
1.200 ãðí. Òåë.0-96-185-83-66.
Ãðå÷àíè áëèæíi, îäíó äiâ÷èíó
àáî
æiíêó,
ïiäñåëåííÿ
áåç
ãîñïîäàðiâ. Òåë.0-97-814-02-83.
Ãðå÷àíè,
çäàì
êiìíàòó
â
ãóðòîæèòêó. Òåë.0-96-132-87-16.
Äiâ÷èíà âiçüìå õëîïöÿ íà
êâàðòèðó,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-880-89-35.
Äóáîâå-2, êiìíàòà â áóäèíêó, äëÿ
õëîïöiâ,
1.800
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.
Äóáîâå,
äëÿ
äâîõ
äiâ÷àò.
Òåë.:0-98-040-46-83, 0-96-610-03-72.
Äóáîâå,
êiìíàòà
äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ,
1.000
ãðí./ìiñ.
Òåë.0-96-610-03-72.
Çàãîòçåðíî,
êiìíàòè
â
ïðèâàòíîìó
áóäèíêó.
Òåë.0-97-475-06-50.
Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äëÿ õëîïöÿ
àáî ÷îëîâiêà. Òåë.0-67-759-66-22.
Çàði÷àíñüêà âóë., âiçüìó õëîïöiâ
íà ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-253-00-88.
Çàði÷àíñüêà âóë., äâîì äiâ÷àòàì,
ïiäñåëåííÿ, áåç ãîñïîäàðÿ, 1.500
ãðí. Òåë.0-98-231-20-89.
Çàði÷àíñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöÿ
àáî
÷îëîâiêà.
Òåë.0-97-351-87-21.
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Çäàì æèòëî äëÿ ÷îëîâiêà.
Òåë.0-68-824-21-70.
Çäàì êiìíàòó â 2-êiìíàòíié
êâàðòèði äëÿ äâîõ äiâ÷àò, 2.000 ãðí.
+ êîìóíàëüíi. Òåë.0-98-356-16-75.
Çäàì êiìíàòó, 2.000 ãðí. + 1.000
ãðí. ê/ï. Òåë.0-68-665-12-67.
Iíñòèòóòñüêà âóë., ó 3-êiìíàòíié
êâàðòèði, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ
çàî÷íèöi àáî äëÿ äiâ÷èíè, ÿêà
ïðàöþº. Òåë.0-67-585-06-19.
Êiìíàòà, 1.800 ãðí. + ê/ï.
Òåë.0-68-665-12-67.
Ëüâiâñüêå øîñå, äëÿ äâîõ äiâ÷àò,
ç ãîñïîäàðåì. Òåë.0-96-533-22-86.
Ëüâiâñüêå
øîñå,29,
îêðåìà
êiìíàòà,
äëÿ
äiâ÷èíè.
Òåë.0-97-860-76-06.
Ìåäòåõíiêà, ïðîñïåêò Ìèðó, äëÿ
õëîïöiâ. Òåë.0-68-336-69-74.
Íàäàì áåçêîøòîâíå æèòëî æiíöi
âiä 40 äî 50 ðîêiâ (ìîæëèâî, ç
äèòèíîþ), ÿêà áóäå äîïîìàãàòè ïî
ãîñïîäàðñòâó. Òåë.097-898-96-71.
Ïåðåìîãè âóë., äëÿ îäíîãî
õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-68-112-80-34.
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, ó “âðåì’ÿíöi”,
êiìíàòó äëÿ ñiì’¿, ç ìåáëÿìè.
Òåë.0-67-900-08-36.
Ïðîñïåêò Ìèðó, çäàì êiìíàòè â
3-êiìíàòíié êâàðòèði äëÿ ìîëîäèõ
ïàð, æiíîê àáî äiâ÷àò, 1.500
ãðí./ëþäèíè,
êîìóíàëüíi
íå
ïëàòèòè. Òåë.0-66-696-03-17.
Ð-í òàíêà, êiìíàòà â ïðèâàòíîìó
áóäèíêó, áåç ãîñïîäàðiâ, áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ îäíîãî ÷îëîâiêà,
1.800 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, çóï."Ñõiäíà",
êiìíàòà â áóäèíêó,
îêðåìèé âõiä, äëÿ
ìîëîäî¿ ïàðè, áåç äiòåé.
Òåë.0-96-911-13-46.
Ñêîâîðîäè âóë., äèòÿ÷à ëiêàðíÿ,
äëÿ äiâ÷èíè, ïiäñåëåííÿ, áåç
ãîñïîäàðÿ, 1.500 ãðí., + ê/ï.
Òåë.0-96-978-37-94.
Òåðíîïiëüñüêà
âóë.,
âiçüìó
äiâ÷èíó íà êâàðòèðó. Öiíà ïîìiðíà.
Òåë.0-67-922-09-62.
Òåðíîïiëüñüêà âóë., êiìíàòà äëÿ
õëîïöiâ (äiâ÷àò). Òåë.0-67-287-98-36.
Öåíòð,
äëÿ
äiâ÷èíè,
áåç
ãîñïîäàðÿ. Òåë.0-97-526-41-42.
Öåíòð, çäàì êiìíàòó äiâ÷èíi,
ïiäñåëåííÿ, ïîðó÷ çóïèíêà, ïðàëüíà
ìàøèíà,
ìåáëi,
iíòåðíåò.
Òåë.0-96-260-58-14.
Öåíòð, çäàì êiìíàòó äëÿ õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ,
ïðàëüíà
ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê, iíòåðíåò, ìåáëi, ïîðó÷
çóïèíêà. Òåë.0-96-260-58-14.
Öåíòð,
îâî÷åâèé
ðèíîê,
ïîëiêëiíiêà ¹1, äëÿ äiâ÷èíè, ÿêà
ïðàöþº. Òåë.0-67-700-53-87.
Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ
îäíîãî õëîïöÿ (âiä 25 ð.), º iíòåðíåò,
1.500-2.000 ãðí. Òåë.0-68-463-12-15.
Öåíòð, ó 2-êiìíàòíié êâàðòèði,
ïiäñåëåííÿ äëÿ äðóãî¿ äiâ÷èíè.
Òåë.0-68-072-74-28.
Öåíòð,
Øåâ÷åíêà
(ìiñüêà
ëiêàðíÿ), 2/9, îêðåìà êiìíàòà. 1.200
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
ÖÓÌ,
âiçüìó
äiâ÷èíó
íà
ïiäñåëåííÿ,
ãàðíi
óìîâè.
Òåë.0-96-349-39-95.

1-êiìíàòíi
“Êàòiîí”,
ïiäñåëåííÿ,
äëÿ
äiâ÷èíè. Òåë.0-68-204-83-03.
Âèñòàâêà, 1/5, ç ìåáëÿìè, íà
òðèâàëèé òåðìií, 2.800 ãðí., + ê/ï.
Òåë.0-96-023-67-74.
Âèñòàâêà, 2/10, ºâðîðåìîíò,
ìåáëi, òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, äëÿ ñiìåéíî¿ ïàðè.
Òåë.0-67-275-60-07.
Âèñòàâêà, ìåáëi, òåõíiêà, 3.500
ãðí.
+
êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Âèñòàâêà,
ìåáëüîâàíà,
â
æèòëîâîìó ñòàíi, õîëîäèëüíèê,
3.000 ãðí. Òåë.0-67-395-79-49.

Âèñòàâêà, íîâîáóäîâà, ïðàëüíà
ìàøèíêà,
õîëîäèëüíèê,
ïîñóäîìèéíà ìàøèíà, 5.000 ãðí.,
ðiºëòîð Àëiíà. Òåë.0-98-837-06-73.
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðìií,
2.500 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Ãàðíèé ðåìîíò, º ìåáëi òà
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè
áëèæíi,
ïîðÿäíèì
ëþäÿì.
Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè, ìåáëi òà òåõíiêà, ãàðíà
iíôðàñòðóêòóðà. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Äåïîâñüêà âóë., äëÿ ìîëîäî¿
ñiì’¿,
ç
ìåáëÿìè.
Òåë.0-67-127-58-90.
Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi òà
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Äóáîâå, ç ìåáëÿìè, òåõíiêîþ,
ðåìîíò, 3.700 ãðí., + ê/ï.
Òåë.0-98-096-64-15.
ªâðîðåìîíò, òåõíiêà, ìåáëi.
Ïåðøà çäà÷à. Òåë.0-68-938-90-96,
Âiêòîðiÿ.
Çàãîòçåðíî, ïîðÿäíié ñiì’¿, íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-67-985-46-55.

Çàãîòçåðíî, ×îðíîâîëà
(“Àäâiñ”), 2/9, 34 êâ.ì,
ìåáëi, ïðàëüíà ìàøèíà,
õîëîäèëüíèê. Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Çàãîòçåðíî, ×îðíîâîëà, 2/9,
36/-/7, ÷èñòà, îõàéíà, º ìåáëi,
òåõíiêà,
ïîðó÷
çóïèíêà.
Òåë
.067-369-03-72. Ðiåëòîð Ëþäìèëà.
Çàði÷àíñüêà,
1ê.,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.500
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Çàði÷àíñüêà,18/1,
÷àñòêîâî
ìåáëi,
êîëîíêà,
4/5.
Òåë.0-97-071-78-30.
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
3.200 ãðí. Òåë.0-98-757-42-69.
Ìèðó ïðîñïåêò, 1ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
2.800
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Íîâèé
áóäèíîê,
ãàðíèé
ºâðîðåìîíò,
ñó÷àñíi
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
4.000
ãðí.
Òåë.0-96-939-09-77.
Íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà.
Ïåðøà
çäà÷à.
Òåë.0-98-837-06-73, ðiºëòîð Àëiíà.
Îçåðíà
(“Àãîðà”),
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíä/î,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Îçåðíà, Ëiñîãðåíiâåöüêà âóë.,
2/9, 42 êâ.ì, ç ðåìîíòîì òà
ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèê. Ïîðÿäíèì
êâàðòèðàíòàì. Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.
Ïiâäåíío-Çàõiä, ãàðíèé ñòàí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 1ê., ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
2.600
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ðàêîâå, º ìåáëi òà òåõíiêà,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.067-758-39-92.
ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Òðóäîâà, ÒÐÖ “Âóäìîëë”, í/á,
ìåáëi, òåõíiêà, 3.600 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð,
êàïðåìîíò,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
4.000 ãðí. Òåë.0-96-325-03-49.
Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëi, 4.000 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

2-êiìíàòíi
Â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàíi,
ìåáëi, õîëîäèëüíèê, 2.800 ãðí.
Òåë.0-96-787-54-39.
Â öåíòði, º ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíêà, æèòëîâèé ñòàí,
3.500 ãðí. Òåë.0-68-884-90-43.
Âèñòàâêà
(ãàçêîíòîðà),
íîâîáóäîâà,
iíä/î,
º
êóõíÿ,
÷àñòêîâî ìåáëi. Ðiºëòîðàì íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-68-886-89-16.
Âèñòàâêà (ÑÂ), ïîðÿäíié ñiì’¿,
áåç äîìàøíiõ óëþáëåíöiâ, ìîæíà ç
äiòüìè. Îïëàòà çà 2 ìiñ. + ê/ï.
Òåë.0-97-857-85-48.
Âèñòàâêà, 3/10, 56 êâ.ì,
ºâðîðåìîíò, iíä/î, ìåáëi, òåõíiêà,
6.500 ãðí./ìiñ. Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ “Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
Âèñòàâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëi,
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, çóï."Ìåäòåõíiêà", 2/5,
39
êâ.ì,
äëÿ
ñiì’¿,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, æ/ñ,
3.500 ãðí., + ê/ï. Òåë.097-620-76-68.
Âèñòàâêà,
ìåáëi,
òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
3.500 ãðí. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
Âèñòàâêà,
íîâèé
áóäèíîê,
ñó÷àñíi
ìåáëi,
ºâðîðåìîíò,
õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ëi÷èëüíèêè,
5.000
ãðí.
Òåë.0-96-327-01-35.

Äóáîâå, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi,
òåõíiêà. Òåë.067-758-39-92. ÀÍ
“Ïðîñêóðiâ”.
ªâðîðåìîíò, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Êàì’ÿíåöüêà,
2ê.,
ðåìîíò,
òåõíiêà,
3.100
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Ìèðó ïðîñïåêò, iíä/î, ãàðíèé
ñòàí,
ì/ï
âiêíà,
÷àñòêîâî
ìåáëüîâàíà,
3.300
ãðí.
Òåë.0-68-886-89-16.
Îçåðíà, ãàðíèé ñòàí, ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 2ê., ãàðíèé
æèòëîâèé ñòàí, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.097-176-19-51. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 3/5, ìåáëi,
òåõíiêà, 3500 ãðí., ðiºëòîð Àëiíà.
Òåë.0-98-837-06-73.
Ïiâäåííî-Çàõiä, 5/9, ÷óäîâèé
ñòàí, óñi ìåáëi, 2.500 ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ïiâäåííî-Çàõiä, â ãàðíîìó ñòàíi,
º íåîáõiäíi ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ðàêîâå, ìåáëi òà òåõíiêà.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Õîòîâèöüêîãî âóë., 2ê., ìåáëi,
iíòåðíåò,
òåõíiêà,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08, 067-368-04-90.
Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð,
âóë.Ïîäiëüñüêà,
1-é
ïîâåðõ, ìåáëi, òåõíiêà, ºâðîðåìîíò,
ì/ï âiêíà, ðåøiòêè, çàêðèòèé äâið,
ïàðêîâêà, ìîæëèâî, ïiä îôiñ, 6.000
ãðí. Òåë.0-67-850-09-05.
Öåíòð,
ãîòåëü
“Ïîäiëëÿ”,
ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóäiÿ, ìåáëi,
òåõíiêà,
çàêðèòèé
äâið.
Òåë.0-67-947-60-28.
Öåíòð,
ìåáëi,
òåõíiêà,
êóõíÿ-ñòóäiÿ,
5.000
ãðí.
+
êîìóíàëüíi. Òåë.0-97-681-37-11.
Öåíòð,
ðåìîíò,
ìåáëi.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
3ê., Âîäîïðîâiäíà, øêîëà ¹10,
ºâðîðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.
Ãðå÷àíè áëèæíi, âóë.×êàëîâà,13,
3-êiìíàòíà, 65 êâ.ì, ïåðøà çäà÷à íà
äîâãèé òåðìií, ìåáëi, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-955-35-35.
Îçåðíà, 3/10, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ìåáëi,
òåõíiêà,
3.500
ãðí.
Òåë.067-758-39-92. ÀÍ “Ïðîñêóðiâ”.

Öåíòð, 3-êiìíàòíà,
ãàðíèé ðåìîíò, äâà
êîíäèöiîíåðè, ìåáëi,
òåõíiêà, âåëèêà ëîäæiÿ.
Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-96-439-46-24.
Öåíòð, 3ê., òåõíiêà, iíòåðíåò,
3.000
ãðí.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
Öåíòð, Ïîäiëüñüêà âóë., 6/10,
60/38/8, íåêóòîâà, æèòëîâèé ñòàí,
ìåáëi. Äëÿ ïîðÿäíèõ êâàðòèðàíòiâ.
Òåðìiíîâî.
Òåë.067-459-66-21.
Ðiåëòîð Ëiëiÿ.

Áóäèíêè
Áiëÿ öåíòðó, ÷àñòèíà áóäèíêó, ç
îêðåìèì âõîäîì òà âðåì`ÿíêà". Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-67-458-39-22.
Âðåì`ÿíêà, ñiì`¿ áåç äiòåé.
Òåë.0-68-206-51-34.
Âðåì’ÿíêà, ñiì’¿ áåç äiòåé, âñi
çðó÷íîñòi,
º
îêðåìèé
âõiä.
Òåë.:0-68-681-80-15, 0-98-560-23-20.
Ãðå÷àíè, êîñòüîë, âiçüìó íà
êâàðòèðó â ÷àñòèíó áóäèíêó çi
çðó÷íîñòÿìè. Òåë.0-67-997-46-59.
Äî “Âi÷íîãî âîãíþ” 5 õâ õîäó,
“âðåì’ÿíêà”: 2 êiìíàòè, êóõíÿ, äëÿ
õëîïöiâ,
çðó÷íîñòi
íàäâîði.
Òåë.0-96-258-07-67.
Äî ïëîùi 100 ì, 150/110, + 5,7
ñîòêè, ãàðàæ íà 2 àâòî, ïiäâàë,
19.600 ãðí. Òåë.0-98-382-21-99.
Äóáîâå-2,
“âðåì`ÿíêà”,
2
êiìíàòè,
óñi
çðó÷íîñòi.
Íà
äîâãîòðèâàëèé òåðìií. Ïðîõàííÿ
ðiºëòîðàì
íå
òóðáóâàòè!
Òåë.0-98-795-05-63.
Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ
àáî
îäíîãî
õëîïöÿ.
Òåë.0-96-910-71-71.

Ëåçíåâå, îêðåìèé
áóäèíîê, çàðîáiò÷àíàì,
áóäáðèãàäàì, ìåáëi,
òåõíiêà, àâòîïàðêiíã.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-018-29-82.
Ïiëîòñüêà âóë., “âðåì’ÿíêà”, 2
êiìíàòè, âîäà â áóäèíêó, äëÿ
õëîïöiâ. Òåë.0-67-861-55-36.
Ð-í ïåäàêàäåìi¿, çäàì ÷àñòèíó
áóäèíêó. Òåë.0-67-150-35-73.

Ðóæè÷íà, 3 êiìíàòè,
70 êâ.ì, ÷àñòêîâî ç
ìåáëÿìè, º ïiäâàë,
ñàðàé, 2 ñîò. ãîðîäó,
2.500 ãðí., + ê/ï.
Òåë.0-67-959-43-43.

Ðóæè÷íà, “âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè,
ìåáëi,
õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà
ìàøèíà, äëÿ ñiì’¿ áåç äiòåé, 2.600
ãðí. +ê/ï. Òåë.0-96-174-00-49.
Òàíê, 2ê., ÷àñòèíà áóäèíêó,
ìåáëi.
Òåë.:067-829-32-08,
067-368-04-90. Ïîñåðåäíèê.
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
Ãðå÷àíè, Öåíòð, áåç ø/ç,
ïîðÿäíèé ÷îëîâiê, íà òðèâàëèé
òåðìií,
áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-98-654-25-66.
Äiâ÷èíà, 20 ðîêiâ, çíiìó îêðåìó
êiìíàòó,
áåç
ãîñïîäàðÿ,
âiä
âëàñíèêà.
Áàæàíî
öåíòð.
Òåë.0-68-529-97-23.
Äëÿ ñåáå, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.
Äóáîâå, çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
âóë.Iíñòèòóòñüêà
àáî
âóë.Òåðíîïiëüñüêà, æiíêà çíiìå
êiìíàòó â áóäèíêó àáî êâàðòèði, ç
ãîñïîäàðåì. Òåë.0-68-716-77-08.

1-êiìíàòíi
Àáî
2-êiìíàòíó
êâàðòèðó,
ïîðÿäíà
ñiì’ÿ
îðåíäóº
íà
äîâãîñòðîêîâèé
òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.
Àáî 2-êiìíàòíó, ç ðåìîíòîì,
ìåáëÿì,
òåõíiêîþ.
Òåë.0-68-976-85-35.
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.
Âèñòàâêà, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,
iíä/î, 3.600 ãðí. + êîìóíàëüíi.
Òåë.0-97-681-37-11.
Äëÿ ïàðè, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóþ,
íà òðèâàëèé òåðìií, íå ïåðåñåëåíöi.
Òåë.068-575-30-31, Ðîìàí.

2-êiìíàòíi
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.
Äëÿ ñiì’¿, íå ïåðåñåëåíöi, íà
äîâãèé òåðìií. Òåë.068-575-30-31.
Äëÿ
ñiì’¿,
ïðàöþºìî,
íå
ïåðåñåëåíöi. Òåë.068-575-30-31.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå
Áóäü-ÿêèé ð-í, â÷àñíà îïëàòà,
ïîðÿäîê
ãàðàíòóºìî.
Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-68-621-38-86.

Êóïëþ

Êiìíàòè
Áóäü-ÿêèé ð-í, ó ãóðòîæèòêó,
êóõíÿ, ñàíâóçîë, âàííà îêðåìî. Àáî
â “ìàëîñiìåéöi”. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-589-39-44.
Äëÿ ñiì’¿, çà ãîòiâêó, áàæàíî ó
ãóðòîæèòêó. Òåë.068-575-30-31.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-, 3- êiìíàòíó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ,
òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-191-88-96.
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Àáî 2-êiìíàòíó, ð-í Îçåðíà, áiëÿ
çóïèíêè, áàæàíî í/ï àáî í/á. Äëÿ
ñåáå. Òåë.0-97-493-72-50.
Àáî 2-êiìíàòíó. Äëÿ ñåáå.
Òåë.0-96-459-24-65.

Âèñòàâêà,
Öåíòð, äëÿ ñåáå.
Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-793-13-06.
Äëÿ ñåáå, çà ãîòiâêó, ðàéîíè òà
ïîâåðõè
ðîçãëÿäàþ.
Òåë.068-575-30-31.
Äëÿ ñåáå, öiêàâèòü êâàðòèðà â
áóäèíêó
çà
àäðåñîþ:
âóë.×êàëîâà,20/1. Öiíà ïðèéíÿòíà.
Òåë.0-67-613-10-04.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
1-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.
Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi
Àáî 1-êiìíàòíó êâàðòèðó. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-327-01-35.
Ìîëîäà ñiì’ÿ êóïèòü çà ãîòiâêó
2-êiìíàòíó êâàðòèðó ó âëàñíèêà.
Òåë.0-98-053-54-33.

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

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

Îáìií
Êâàðòèðà íà
êâàðòèðó
2(Âèñòàâêà, “Ìåäòåõíiêà”, 2/5,
49,3 êâ.ì) = 1(Õìåëüíèöüêèé)+Ä.
Òåë.0-68-336-69-74.
3(öåãëà, 1/3, 46 êâ.ì, âåëèêèé
áàëêîí, ìîæëèâî, ç ìåáëÿìè) =
1+Ä(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.0-68-511-41-16.

Æèòëî íà
àâòîìîáiëü
3(Ãðå÷àíè áëèæíi, 1/2 ÷àñòèíà
(3-êiìíàòíî¿ êâàðòèðè), 31,5 êâ.ì) =
ëåãêîâå àâòî. Òåë.0-68-284-88-06.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ
Ïðîäàì

11 990 ãðí. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç
ìiñöÿ, ðîçiáðàíèé, âiäìiííèé ñòàí.
Äîïîìîæó
ç
äîñòàâêîþ.
Òåë.0-67-923-36-93.
27 000 ãðí. Íàâïðîòè òåëåâåæi,
ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Òåìï”,
íåäîáóäîâàíèé, ç äîêóìåíòàìè,
òîðã.
Íå
ïîñåðåäíèê.
Òîðã.
Òåë.0-67-381-11-31.
78 500 ãðí. Âèñòàâêà, òåëåâåæà,
öåãëÿíèé,
ñâiòëî,
ÿìà.
Òåë.0-98-747-96-85.
110 000 ãðí. Íîâàòîð (ìàñèâ), 24
êâ.ì, îãëÿäîâà ÿìà, ïiäâàë ç
ïåðåãîðîäêàìè,
ñâiòëî,
ïðèâàòèçîâàíèé. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-728-23-55.
139 500 ãðí. Âèñòàâêà, ãàðàæíèé
ìàñèâ
“Ðèáàëêî-2",
22
êâ.ì,
öåãëÿíèé, ÿìà, ïiä ëåãêîâå àâòî.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".

224 000 ãðí. Äàâèäêiâöi, ìàñèâ
“Åíåðãiÿ”,
8
ñîò.,
äîãëÿíóòà,
ìàëåíüêèé
áóäèíîê,
êðèíèöÿ,
òåïëèöÿ, ñàäîê, ôðóêòîâi êóùi.
Òåë.096-185-95-13.
392 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
öåãëÿíà 2-ïîâåðõîâà äà÷à, æèòëîâà,
60 êâ.ì, ãàç i ñâiòëî âñåðåäèíi.
Òåë.097-408-24-62. Ðiåëòîð Ëàðèñà.
1 208 300 ãðí. Êàðïiâöi,
âóë.Âèøíåâà, 125 êâ.ì, 6 ñîò. çåìëi,
äà÷íèé áóäèíîê ç óñiìà çðó÷íîñòÿìè,
ñàóíîþ,
0%
êîìiñi¿.
Òåë.067-654-16-26. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Êóïëþ àáî îáìiíÿþ íà ãàðàæ,
äà÷ó ç áóäèíêîì ð-í: Êíèæêiâöi,
Ðóæè÷íà,
Ðóæè÷àíêà,
Êàðïiâöi,
Ïåðåãiíêà. Òåë.0-96-626-39-41.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

140 000 ãðí. Ãðå÷àíè áëèæíi,
íàâïðîòè ðåñòîðàíó “Ìèñëèâñüêèé
êóðiíü”,
ìàñèâ
“Òåðìîïëàñòàâòîìàò”,
öåãëÿíèé,
âîðîòà 2,50õ2,50 ì, óòåïëåíèé, ç
äîêóìåíòàìè. Òåë.0-67-955-35-35.
140 000 ãðí. Ð-í òàíêà, ìàñèâ
“Çîëîòèé êîëîñ”, äiëÿíêà ïiä
áóäiâíèöòâî 2-õ ãàðàæiâ (îäèí íàä
îäíèì), 6õ4, 24 êâ.ì, òîðã.
Òåë.098-915-41-93.

18 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè, 6
ñîò., º êàäàñòðîâèé íîìåð, òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.
20 000 ãðí. Iâàíêiâöi, Âèäðîâi
Äîëè,
ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî
“Ïåäàãîã”, äâi äà÷íi äiëÿíêè ïî 8
ñîò.,
19
ñîò.
çàãàëüíà.
Òåë.0-67-381-11-31.
45 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 10 ñîòîê,
ðiâíà. Òåë.0-67-336-83-72.
50 000 ãðí. Êíèæêiâöi, Âiííèöüêà
îá’¿çíà, 6 ñîò., òîðã. Òåë.097-174-53-91.
55 000 ãðí. Ìàöüêiâöi, 5 õâ íà
ìàøèíi âiä ç-äó “Êàòiîí”, ïîðÿä êàôå
“Õóòið”, çóïèíêà, ãàç, ñâiòëî, ñàä,
ïðîæèâàþòü ñóñiäè, º êàäàñòðîâèé
íîìåð. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-50-578-69-22.
60 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
ìàñèâ “Ïîäîëÿíêà”, 6 ñîòîê.
Òåë.0-98-499-26-27.
70 000 ãðí. Çà äàëüíiìè
Ãðå÷àíàìè,
6
ñîòîê.
Òåë.0-67-148-37-94.
75 000 ãðí. 1 êì âiä ðàêiâñüêîãî
öâèíòàðÿ, º çà¿çä ç Êíèæêîâåöü,
ïîðÿä º ñâiòëî, äåðæàêò ñòàðèé.
Òåë.0-63-690-14-98.
85 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
ìàñèâ “Áóäiâåëüíèê”, 9 ñîòîê,
ïðèâàòèçîâàíà, 7 õâ äî çóïèíêè, º
ñâiòëî,
ãàç
ïîðÿä,
.
Òåë.0-67-345-47-85.
100 000 ãðí. Ëåçíåâå, 300 ìåòðiâ
âíèç
âiä
äîðîãè
âiä
çíàêó
“Õìåëüíèöüêèé” íà â’¿çäi ó ìiñòî,
çàáóäîâ
íà
äiëÿíöi
íåìàº.
Òåë.0-99-305-01-56.
100 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, äâi
îêðåìèõ äiëÿíêè ïî 10 ñîò., ðiâíèíà.
Òåë.0-96-785-27-04.

157 000 ãðí. Êîëîñ
(ãàðàæíèé ìàñèâ),
ãàðàæ, ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã. Òåë.068-684-27-82.

110 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
ÑÎÊ “Àëiñà”, 12 ñîò.,
ñâiòëî ãàç ïîðÿä.
Òåë.0-97-505-79-93.

277 000 ãðí. Êàðìåëþêà,12Ã,
ºâðîãàðàæ, 24 êâ.ì, âñi êîìóíiêàö¿,
îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà çåìëÿ,
òîðã. Òåë.0-97-503-07-39.

120 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîòîê,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.
130 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
ìàñèâ “Ìåðêóðié” (çi ñòîðîíè
Õìåëüíèöüêîãî), 11 ñîò., ïðîïèñêà,
ïîðÿä ñâiòëî, ãàç, âîäà, ñòàâîê.
Ìîæëèâèé âàðiàíò ïëþñ ñóìiæíà
äiëÿíêà, 12 ñîò. Òåë.0-67-925-33-12.
133 500 ãðí. Ëåçíåâå, äà÷íà
äiëÿíêà, 6,3 ñîòîê çåìëi, ãàç, ñâiòëî,
ïîðÿä ñóñiäè. Òåë.067-354-40-54. ÐÊ
“Ãàðàíò Íåðóõîìiñòü”.
140 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 20 ñîò.,
ïiä ÎÑÃ, ðiâíèíà, äîðîãà ç äâîõ
ñòîðií äiëÿíêè, âiä öåíòðàëüíî¿
äîðîãè
100
ì,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
150 000 ãðí. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ðàäóãà”,
12
ñîòîê.
Òåë.:0-98-040-46-83, 0-96-610-03-72.
240 000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”,
ìàñèâ “Äðóæáà”, âóë.1-øà Çàõiäíà,
6 ñîò., êàäàñòðîâèé íîìåð, êðèíèöÿ,
ïàðêàí, âàãîí÷èê 3õ12, + íà âiäñòàíi
200 ì äiëÿíêà 2,5 ñîòêè. Ïî âóëèöi
ïðîâåäåíî
ñâiòëî
òà
ãàç.
Òåë.097-273-79-39.
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”.
Ðóæè÷íà, ÒÎÂ “Êåðàìiê”, äà÷íà
äiëÿíêà 7,9 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà.
Íåäîðîãî. Òåë.0-67-711-05-46.

140 000 ãðí. Âèñòàâêà,
âóë.Ñ.Áàíäåðè,34/1, äëÿ
ë/à, ïiäâàë íà âñþ
ïëîùó, ìàñèâ ïiä
îõîðîíîþ.
Òåë.0-98-173-23-69.

445 000 ãðí. Ð-í òàíêà,
ïðîäàºòüñÿ òðè ãàðàæi,
100 êâ.ì.
Òåë.0-68-058-66-32.

Çäàì
Ãðå÷àíè
áëèæíi
ìàñèâ
“Òåðìîïëàñòàâòîìàò”,
öåãëÿíèé,
âîðîòà 2,50õ2,50 ì, óòåïëåíèé, 1.000
ãðí. Òåë.0-67-955-35-35.
Ïiîíåðñüêèé
ïðîâóëîê,
óòåïëåíèé, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, 20
êâ.ì. Òåë.0-97-422-15-55.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

85 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, äà÷à, 7
ñîò. çåìëi, ïîðÿä ñòàâîê, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-98-739-45-02.
180 700 ãðí. Âèäðîâi äîëè, 9,5
ñîòîê, äà÷íèé áóäèíîê, 0 % êîìiñi¿.
Òåë.0-97-681-37-11.
199 000 ãðí. Çà “Êëåíîì”, 6,4
ñîòêè, áóäèíîê 36 êâ.ì, ìîëîäèé
ñàä, ðiâíà ìiñöåâiñòü. Ðåàëüíîìó
êëiºíòó
ðåàëüíèé
òîðã.
Òåë.0-97-740-78-61.
220 000 ãðí. Öàðñüêå ñåëî, íèæ÷å
“Êàòiîíà”, 9 ñîò., ñàä, ãîðîä, öîêîëü
ïiä áóäèíîê, áóäiâåëüíèé âàãîí÷èê,
êîìóíiêàöi¿. Òåë.0-67-859-87-86.

Çäàì, çíiìó, êóïëþ
Çäàì â îðåíäó ãîðîä àáî ïiä
ñiíîêiñ, 0,07 ãà, íåäàëåêî âiä ìiñòà.
Òåë.0-98-637-18-17.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,
îêîëèöÿ)
Ïðîäàì

58 000 ãðí. Áiëÿ ñ.Òèðàíiâêà, 6
ñîò., ïîðÿä ãàç, ñâiòëî, º äåðåâ’ÿíèé
âàãîí÷èê,
ïëîäîâi
äåðåâà,
ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã.
Òåë.0-98-927-74-45.
85 500 ãðí. Äiëÿíêà ç âèäîì íà
îçåðî, ìàñèâ äëÿ ïåðñïåêòèâè, ïî
ñóñiäñòâó
æèòëîâi
áóäèíêè,
êîìóíiêàöi¿ - ñâiòëî. Öiíà àêòóàëüíà
êîðîòêèé ÷àñ. Òåðìiíîâèé ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

126 000 ãðí. Ëåçíåâå, 5
ñîò., ôóíäàìåíò 9õ8,
ïàêåò äîêóìåíòiâ,
êàäàñòðîâèé íîìåð.
Òåë.0-97-854-14-91.
130 000 ãðí. Äóáîâå, 6 ñîò.,
ðiâíà,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð
6810100000:35:004:1842, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-663-44-30.
137 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 10 +
10 ñîò., æèòëîâèé ìàñèâ, ïîðÿä ëiñ,
îçåðî, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, òîðã.
Òåë.0-97-503-07-39.
145
000
ãðí.
Ìàöüêiâöi,
çóï."Äà÷i", 6 ñîò., âàãîí÷èê çèìîâèé,
äåðåâ’ÿíèé, 6õ3, ñâiòëî, ãàç, ãàðíèé
ñàäîê, òîðã. Òåë.0-97-297-24-57.

150 000 ãðí. Êíèæêiâöi,
âóë.Æèòíÿ, 12 ñîò.,
ðiâíèíà, ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
ïðèâàòèçîâàíî, òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-469-05-74.
150 000 ãðí. Îëåøèí, äiëÿíêà 15
ñîò., ðiâíèíà, ÷îðíîçåì, êîìóíiêàöi¿,
ïëàí íà áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-190-40-14.
156 750 ãðí. Äiëÿíêà iäåàëüíî
ðiâíà, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä, íîâèé
çàñåëåíèé ìàñèâ, 5 õâ äî Îçåðíî¿.
Òåðìiíîâèé
ïðîäàæ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíà,
25 ñîòîê, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò
6õ10.
Òåë.0-98-037-58-72.
168 000 ãðí. Ëåçíåâå, âóë.Êóïàëà,
6 ñîòîê, íà äiëÿíöi ñâiòëî òà ãàç.
Òåë.0-67-286-70-59.
169 000 ãðí. Ãðóçåâèöÿ, 16 ñîòîê
çåìëi,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
º
êàäàñòðîâèé
íîìåð.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.
224 000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi, 6
ñîò. Òåë.0-67-586-43-02.
247 500 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 12
ñîòîê,
ïiä
çàáóäîâó.
Òåë.0-97-475-06-50.
250 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïiä çàáóäîâó, ãàçèôiêîâàíî, º
õëiâ,
êðèíèöÿ,
ëüîõ,
ñâiòëî.
Òåë.0-67-762-79-14.
256 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
öåíòð, 18 ñîòîê, ðiâíà, ãàðíèé çà¿çä,
âîäîïðîâiä.
Òåë.097-408-24-62.
Ðiåëòîð Ëàðèñà.
263 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 28
ñîòîê, º áóäèíîê, ãàç, âîäîïðîâiä,
àñôàëüò. Òåë.0-98-685-96-91.
266 000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi,
âóë.Êàðìåëþêà, öåíòð, 16 ñîò.,
iäåàëüíî ðiâíà, àñôàëüòîâàíèé
çà¿çä, óñi êîìóíiêàöi¿. Çðó÷íå ìiñöå i
öiíà ðåàëüíà. Òåë.068-885-61-66. ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
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. 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. Äóáîâå, ìàñèâ
“Ìðiÿ”,
“ïëèòè”,
âëàñíèê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, 10 ñîò., ðiâíà,
êóòîâà, ïîðÿä âñi êîìóíiêàöi¿.
Òåë.0-97-280-82-39.
300 000 ãðí. ªâðîïåéñüêèé
(ìàñèâ), 25 ñîò., äîðîãà äî äiëÿíêè,
ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
òîðã.
Òåë.0-68-328-68-19.
300 000 ãðí. Ñòàðèé àåðîäðîì, 6
ñîòîê,
ðiâíà,
òîðã.
Òåë.0-67-457-55-15.
308 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, ì-â
“ªâðîïåéñüêèé-2", 20 ñîòîê ïiä
æèòëîâó çàáóäîâó, ñâiòëî, ïîðÿä
îçåðî.
Áåç
êîìiñiéíèõ.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
”Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü".
417 000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
ãàç, ñâiòëî, êðèíèöÿ, àñôàëüò,
îáðîáëåíà çåìëÿ, ïîðÿä çóïèíêà
ìàðøðóòêè
¹24,
ìàãàçèí.
Òåë.0-67-115-04-91.
450 000 ãðí. Äóáîâå, “Ìðiÿ”, äâi
ñóìiæíèõ äiëÿíêè, 10,6 + 9 ñîò.,
ñâiòëî, ãàç, íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê.
Òåë.0-67-478-86-16.
840 000 ãðí. Êàòiîíiâñüêèé ìàñèâ
(çà “Õîíäîþ” ó âåðõíiõ ðÿäàõ), 8
ñîò., + áóäiâåëüíi ìàòåðiàëè.
Òåë.0-96-585-18-61.

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

Áóäèíêè ïðîäàì

253 800 ãðí. Çàñàäüêè, 10 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé
(çðàçó
çà
Ãðóçåâèöåþ), êîæíi ïiâ ãîäèíè
àâòîáóñ,
30
ñîò.,
ãàç.
Òåë.0-68-113-17-63.
274 000 ãðí. Øóìiâöi, 120 êâ.ì,
êîðîáêà, 2 ïîâåðõè, 31 ñîòêà çåìëi.
Òåë.067-360-09-67. ÐÊ “Ïîäiëüñüêà
íåðóõîìiñòü”.
400
000
ãðí.
Øóìiâöi,
ãëèíîáèòíèé,
îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë,
ãàç, âîäà, 20 ñîòîê ãîðîäó.
Òåë.0-67-951-03-09.

420 000 ãðí. Ðîçñîøà,
öåãëÿíèé, 47 êâ.ì,
36 ñîò. çåìëi, ñàäîê,
ïîðÿä ñòàâîê, ëiñ, òîðã.
Òåë.0-96-969-79-86.
425 000 ãðí. Êàðïiâöi, öåíòð, 3
êiìíàòè, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâiä,
ãàç,
àñôàëüò,
28
ñîòîê.
Òåë.0-98-685-96-91.
430 000 ãðí. Ïðèáóçüêå (×åðâîíà
Çiðêà), áiëÿ òðàñè, ãëèíîáèòíèé, ãàç,
ñâiòëî, âîäà, ïiäâàë, ñàðàé, 48 ñîòîê,
ïîðÿä ëiñ. Òåë.063-896-57-47.

480 000 ãðí. Ðóæè÷àíêà,
íåäîáóäîâàíèé, ÷àñòêîâî çðîáëåíi âíóòðiøíi
ðîáîòè, 3 êiìíàòè,
êóõíÿ, êîðèäîð, º
ñâiòëî, âîäîãií, êðèíèöÿ,
ñåïòèê, 43 ñîò. çåìëi.
Òîðã.
Òåë.:0-98-980-69-63,
0-67-307-32-58,
0-93-354-49-35.
495
000
ãðí.
Ðóæè÷àíêà,
êàïðåìîíò, ãàç, ñâiòëî, âîäîïðîâiä,
ïðèâàòèçîâàíèé,
òîðã.
Òåë.0-68-622-53-77.

500 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
öåãëÿíèé 80 êâ.ì, ãàç,
âîäà, ñâiòëî, ãàðàæ,
25 ñîò.
Òåë.0-97-479-78-09.
567 000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
Öåíòðàëüíà, 65/-/9,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîòîê.
Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
800 000 ãðí. Êîïèñòèí, áóäèíîê
+ “âðåì’ÿíêà”, öåãëÿíi, 65,7 + 35
êâ.ì, 12,9 ñîòîê, 4 ñîòêè ñàäîê, 2
âõîäè.
Àáî
îáìií.
Òåë.0-98-104-11-73.

4 340 000 ãðí. Êîïèñòèí,
æèòëîâèé, 370 êâ.ì çàãàëüíà, 170
êâ.ì
æèòëîâà,
êîìóíiêàöi¿
ïiäâåäåíi,
16
ñîò.
Òåë.0-96-249-32-33.

85
000
ãðí.
Íàôòóëiâêà,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
ãàç,
ãîñïïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, 25 ñîò.,
ãîðîäó,
+
15
ñîò.
çåìëi.
Òåë.0-68-639-43-07, ïiñëÿ 18.00.

Ãðå÷àíè
äàëüíi,
âóë.Êâiòêè
Öiñèê,15À, çäàì äiëÿíêó â îðåíäó,
10
ñîò.,
ðiâíà,
º
ïîãðiá.
Òåë.0-67-727-67-09.

90 000 ãðí. Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í,
ãëèíîáèòíèé, ãàç, 7 ñîò.,
5 õâ äî åëåêòðîïîòÿãà.
Òåë.0-98-338-05-99.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

ÎÁËÀÑÒÜ

Êâàðòèðè
ïðîäàì

252 000 ãðí. Ëåòè÷iâ, 1/2,
“÷åøêà”, 43,2 êâ.ì, ïðîñòîðà,
ëîäæiÿ 12 êâ.ì, ì/ï âiêíà, æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
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.
360 000 ãðí. Äóíà¿âöi, 2-êiìíàòíà,
56 êâ.ì, iíä/î, êiìíàòè ðîçäiëüíi.
Òåë.0-96-883-80-16.
530
000
ãðí.
ßðìîëèíöi,
3-êiìíàòíà êâàðòèðà, 3/3, 60 êâ.ì,
îêðåìî º ïiäâàë, º ìiñöå ïiä ãàðàæ
(1-øà ëiíiÿ), ãàðíèé ñòàí, òîðã.
Òåë.0-68-385-83-88.
756 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
4-êiìíàòíà êâàðòèðà. 1/4, 84 êâ.ì,
ïàíåëü,
æèòëîâèé
ñòàí.
Òåë.0-98-910-11-20.

Áóäèíêè ïðîäàì

12 000 ãðí. Íîâà Ïiñî÷íà,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïîòðåáóº ðåìîíòó, ëiòíÿ êóõíÿ,
ïiäâàë,
50
ñîòîê.
Òîðã.
Òåë.0-98-723-34-35.
49
000
ãðí.
Ëèñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
28 ñîòîê, ïîðÿä ëiñ, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà.
Òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
49
000
ãðí.
Ñëîáiäêà-Ãëóøêîâåöüêà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
äâà
ãëèíîáèòíèõ áóäèíêè, ë/ê, ãàðàæ,
ñàäîê,
40
ñîòîê,
òîðã.
Òåë.067-941-72-89.
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.
55
000
ãðí.
Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ïîãðiá, ãîñïïðèáóäîâè, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.
60
000
ãðí.
Âîäè÷êè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
êðèíèöÿ, 41 ñîò., ðiâíèíà, ïiâäåííà
(ïiä ïàñiêó), ñàäîê, 60 äåðåâ.
Òåë.0-63-758-92-08.
60 000 ãðí. Çà Êàðïiâöÿìè,
öåãëÿíèé, ïîðÿä ãàç, 10 ñîò. çåìëi,
òîðã. Òåë.0-97-307-90-23.
60
000
ãðí.
Ðåäâèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, âóë.Öåðêîâíà,7,
áiëÿ öåðêâè, öåãëÿíèé, âîäà â
áóäèíêó, 28 ñîò., ïîñàäæåíi âñi êóùi
òà äåðåâà. Òåë.0-95-678-29-25.
75 000 ãðí. Ñêiï÷å, Ãîðîäîöüêèé
ð-í, íà ïî÷àòêó ñåëà, ñàäèáà, 70
ñîòîê
çåìëi,
ñàä,
êðèíèöÿ,
ãîñïðèáóäîâè. Òåë.0-98-450-66-82.
84
000
ãðí.
Ìàíèêiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
79 êâ.ì, ïiäâåäåíî ãàç, âîäó, 2
êîíâåêòîðè, 3 ãðóáêè, 6 êiìíàò,
ãîðîä, ñòàâ, º õëiâ, ïîãðiá, ë/ê, äî
çóï. àâòîáóñà 5 õâ., ó ñåëi øêîëà,
ñàäî÷îê, òîðã. Òåë.0-97-712-48-66.
85 000 ãðí. Âåðáêà-Ìóðîâàíà,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
âñå
ãîñïîäàðñòâî ç êàìåíþ, 40 ñîòîê,
êðèíèöÿ, ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíî.
Òåë.0-68-674-73-74.
85 000 ãðí. Ãëèíÿíèé, ãàðíèé
ñòàí, 20 êì íà çàõiä âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ãàç, âîäîïðîâiä,
çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàäîê, òîðã
ïðèñóòíié. Òåë.0-98-381-36-51.
85
000
ãðí.
Ãíàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé 50
êâ.ì, õëiâ òà ãàðàæ öåãëÿíi, ïîãðiá,
âîäà â äâîði, ãàç ïîðÿä, ñàäîê,
ãîðîä 40 ñîò., º øêîëà, äèòñàäîê,
ëiêàðíÿ. Òåë.0-67-853-29-74.
85
000
ãðí.
Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, ãàçîâå òà ïi÷íå
îïàëåííÿ,
æèòëîâèé
ñòàí,
ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá, êðèíèöÿ, 70
ñîò. çåìëi, ñàäîê, ïîðÿä ði÷êà, ãàðíå
çàòèøíå
ìiñöå,
òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.

90
000
ãðí.
Òåðåøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, ãàç,
âîäà êîëîíêà â äâîði, 60 ñîò. çåìëi i
ñàäó. Òåë.0-98-783-77-46.
95 000 ãðí. Òàðàñiâêà (5 êì âiä
Ñîëîáêîâåöü), ßðìîëèíåöüêèé ð-í,
êàì’ÿíèé, ãàç, êîëîíêà íà âîäó â
äâîði, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 40
ñîò. Òåë.0-97-489-41-48.
100
000
ãðí.
Âiéòiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, áóäèíîê, ãàç òà
âîäà ïîðÿä, ãîðîä, äiëÿíêà 20
ñîòîê. Òåë.067-476-54-05.
100 000 ãðí. Ìàëà Êóæåëiâêà,
Äóíàºâåöüêèé
ð-í,
êàì’ÿíèé,
âîäîïðîâiä êàíàëiçàöiÿ â áóäèíêó,
0,25 + 0,32 ãà, ïðèáóäîâè.
Òåë.0-98-071-52-39.
100
000
ãðí.
Þõèìiâöi,
Âîëî÷èñüêèé ð-í, 30 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, æèòëîâèé ñòàí,
ãàç,
âîäà,
0,25
ãà
ãîðîäó.
Òåë.0-98-582-44-92.
105 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi,
öåíòð
ñåëà,
ãëèíîáèòíèé,
ïðèáóäîâè, ïîãðiá, ãàç, ïiäâîäèìî
âîäó, 45 ñîò. ãîðîäó, òîðã.
Òåë.0-97-488-10-90.
110
000
ãðí.
Ãîðáàñiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 50 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî,
íà
áåðåçi
ð.Ïiâäåííèé
Áóã,
45
ñîòîê.
Òåë.0-97-430-83-80.
115
000
ãðí.
Âåðõiâöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé,
ïiä ïëèòêîþ, êðèíèöÿ, ãàç, ìîëîäèé
ñàä, 70 ñîò. Òåë.0-68-004-70-53.
120
000
ãðí.
Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêîãî,
61
ñîòêà
ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëi, ãëèíîáèòíèé
áóäèíîê, ñàä, âîäà íà ïîäâið’¿, ãàç
ïîðÿä. Òîðã. Òåë.0-98-067-01-64.
120
000
ãðí.
Ìîñêàëiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, öåíòð, 40
ñîòîê, ãîïïðèáóäîâè, ãàç, ïîðÿä
âîäà. Òåë.0-98-895-76-61.
126 000 ãðí. Áàãëà¿, Âîëî÷èñüêèé
ð-í, õîäèòü ïî¿çä, äî çóïèíêè 1 êì,
56 êâ.ì, 39 ñîò, ãàçîâå îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, õëiâ. Òåë.0-67-910-36-32.
128
000
ãðí.
Ðàéêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 27 êì âiä ìiñòà,
âóë.Ïîäiëüñüêà, 50 êâ.ì, êðèíèöÿ, 45
ñîò.,
áiëÿ
öåíòðó.
Òåë.0-68-265-75-45.

130 000 ãðí. Âåñåëiâêà,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, 20
êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé,
64 êâ.ì, õëiâ, êðèíèöÿ,
60 ñîò.
Òåë.0-96-693-53-12.
131
600
ãðí.
ßñåíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, äiëÿíêà 15
ñîòîê ïiä áóäiâíèöòâî, 30 - ïiä
ãîðîä, äîãëÿíóòèé. ª 2 âàðiàíòè
áóäèíêiâ,
â
öåíòði.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
140
000
ãðí.
Áîãäàíiâöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ðàéîí, æèòëîâèé
ñòàí, ìåáëi, ãàç, iíäèâiäóàëüíå
îïàëåííÿ, âåðàíäà, ïëàñòèêîâi âiêíà,
êðèíèöÿ, ïîãðiá, ëiòíÿ êóõíÿ, âåëèêà
êîìîðà, ôðóêòîâi äåðåâà, ãîðîä, 33
ñîòêè, 15 õâèëèí ïiøêè äî
çàëiçíè÷íî¿
ñòàíöi¿.
Òåë.0-98-101-36-99.
150 000 ãðí. Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé
20 êì, 87 ñîòîê, 2 ñàðà¿, ãàç â
áóäèíêó,
ñàä,
ãîðîä.
Òåë.0-67-384-22-68.
170 000 ãðí. 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
ç
ãîñïïðèáóäîâàìè, 50 ñîò. çåìëi,
êðèíèöÿ, ïîãðiá, ìîëîäèé ñàäîê,
òîðã. Òåë.0-67-278-97-09.

ÎÊÎËÈÖß, ÎÁËÀÑÒÜ

170
000
ãðí.
Ôàùè¿âêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 64
êâ.ì, 5 êiìíàò, ãàç, öåãëÿíi ëiòíÿ
êóõíÿ òà ñàðàé, ãàðàæ, 64 ñîò.,+
äiëÿíêà 35 ñîò., ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê,
òîðã. Òåë.0-96-610-26-90.
170 000 ãðí. ×îðíèé Îñòðiâ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 71 êâ.ì, 3
êiìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ãàç,
ñâåðäëîâèíà,
ì/ï
âiêíà.
Òåë.0-96-573-30-69.
180
000
ãðí.
Êàøòàíiâêà,
Êàì’ÿíåöüêèé-Ïîäiëüñüêèé
ð-í,
Áàêîòà, 73 êâ.ì, àâòîíîìíå îïëàííÿ,
ãîñïîäàñüêi áóäiâëi, ë/ê, ñàðàé,
ãàðàæ ïiä áóñ, ïîðó÷ ð.Äíiñòåð, ñàä,
ñòàâîê. Òåë.0-97-608-56-31.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25 ñîòîê,
âèõiä äî ði÷êè. Òåë.098-687-86-07.
200
000
ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ñàä, äiëÿíêà 68
ñîòîê, ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä.
Òåë.0-68-589-37-58.
200
000
ãðí.
Ïàøóòèíöi,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100
êâ.ì, ãàç, ë/ê, ñàðàé, êðèíèöÿ, 40
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî.
Òîðã.
Òåë.0-67-905-51-07.
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220 000 ãðí. Ãîðîäîê, â áóäèíêó
º 4 êiìíàòè, äâi âåðàíäè, êóõíÿ,
ãàçîâå îïàëåííÿ, òàêîæ º ëiòíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, çåìåëüíà äiëÿíêà, ñàä.
Òåë.0-97-767-86-98.
220 000 ãðí. Çàïàäèíöi, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 68 êâ.ì, ãàç,
ñâiòëî, ïðèáóäîâè, 45 ñîò., ñàäîê,
êàäàñòðîâèé íîìåð, ïðèâàòèçîâàíî,
òîðã. Òåë.0-67-354-09-11.
220
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
æ/ñ,
ãëèíîáèòíèé, 40 ñîòîê, ñàðàé,
ïîãðiá, êðèíèöÿ. Òåë.0-96-956-91-72.
240
000
ãðí.
Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
öåãëÿíi ãîñïáóäiâëi, ñàä, êðèíèöÿ, 25
ñîò. Òåë.0-98-535-22-30.
250
000
ãðí.
Áðàãiëiâêà,
Íîâîóøèöüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
íîâèé, öåãëÿíèé, 10õ12, êðèíèöÿ,
ñàðàé,
ë/ê,
75
ñîòîê.
Òåë.0-96-466-96-25.
250
000
ãðí.
Ãîðîäîê,
âóë.Ïèðîãîâà, áóäèíîê, ìîæëèâî, íà
âèïëàò. Òåë.0-96-661-34-24.
270 000 ãðí. ßðìîëèíöi, 16,5
ñîòîê, ãàç, áiëÿ öåíòðó. Òîðã.
Òåë.0-68-018-25-08.
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ÎÁËÀÑÒÜ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÊÎÌÅÐÖ²ß

263
625
ãðí.
Êîïà÷iâêà,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, æèòëîâèé,
ïëàñòèêîâi âiêíà, íîâà åëåêòðè÷íà
ïðîâîäêà, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç,
äóøîâà êàáiíà, âìèâàëüíèê, ïðàëüíà
ìàøèíà. Òåë.0-67-580-37-47.
274
510
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé
ð-í,
æèòëîâèé,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óñi êîìóíiêàöi¿,
âàííà, ñ/â, ì/ï âiêíà, 45 ñîò., óñå
ïðèâàòèçîâàíî. Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ “Ïåðñïåêòèâà”.

292 000 ãðí. Àäàìiâêà,
Âiíüêîâåöüêèé ð-í, +
ïåðåîôîðìëåííÿ.
Òåë.0-68-058-66-32.
330
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 20 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, ïîãðiá,
ãîñïïðèáóäîâè, ãàç â áóäèíêó òà
ëiòíié êóõíi, âîäà íà ïîäâið’¿ êîëîíêà, º âñi íåîáõiäíi äîêóìåíòè,
òîðã. Òåë.096-948-56-16.
340
000
ãðí.
Êóäðèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ïiñëÿ
êàïiòàëüíîãî ðåìîíòó, “êîðî¿ä”,
ïëàñòèêîâi âiêíà, ãàçèôiêîâàíèé,
ñàðàé, ïîãðiá, ãîðîä, äiëÿíêà 0,46
ãà. Òåë.0-96-468-29-72.
340
000
ãðí.
Ëîçîâå,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð, 42 êâ.ì,
óñi çðó÷íîñòi, ãàç, ãàðàæ, ïîãðiá.
Òåë.0-67-799-96-98.
340 000 ãðí. Íèæ÷i Âîâêiâöi, 9 êì
âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëà, 65 êâ.ì,
ïðèâàòèçîâàíà äiëÿíêà, 0,23 ãà, íà
ìàëüîâíè÷îìó
áåðåçi
ði÷êè,
ìîëîäèé ñàä, êðèíèöÿ, ïîãðiá,
ñàðàé, º ñâiòëî. Òåë.0-68-013-93-07.
350 000 ãðí. 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ì/ï
âiêíà, ñàðàé, ãàðàæ, ë/ê, ãàç,
êðèíèöÿ, ïiäâåäåíà âîäà, º ãðóáêè.
Òåë.0-96-413-98-82.

351 000 ãðí. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
80/-/7, ÷óäîâå ìiñöå,
ëiñ, ñòàâîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
356 000 ãðí. Ïèðîãiâöi, 15 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé,
Öåíòð
ñåëà,
öåãëÿíèé, 85 êâ.ì, ãîñïïðèáóäîâè,
ãàðàæ, 25 ñîòîê çåìëi, øêîëà,
ñàäî÷îê,
àìáóëàòîðiÿ,
êàôå,
ìàãàçèíè, àñôàëüò äî áóäèíêó,
÷åðåç äîðîãó çåëåíà çîíà, ãàðíå
çàòèøíå
ìiñöå,
òîðã.
Òåë.0-68-421-92-83.

410
350
ãðí.
Ðàäiñíå,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, öåíòð, 60 ñîò.,
äåðæàêò, ïiäâåäåííi êîìóíiêàöi¿:
ñâiòëî,
ãàç,
âîäîïîñòà÷àííÿ,
êàíàëiçàöiÿ, îêðåìà ëiíiÿ ñòðóìó,
çàëèòî ôóíäàìåíò 12õ15, äiëÿíêà
âèõîäèòü â ëiñ, º ìîæëèâiñòü âëàñíî¿
êîïàíêè,
óñå
ïiäâåäåíî
äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.
420
000
ãðí.
Ìàð’ÿíiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12,5 êì âiä ìiñòà,
öåãëÿíèé,
ãîñïïðèáóäîâè,
ì/ï
âiêíà, óòåïëåíî, ë/ê, êðèíèöÿ, ãàç
(ìîæíà ïàëèòè äðîâàìè), 11,5 ñîò.
Íå ïîñåðåäíèê. Àáî îáìií íà
2-êiìíàòíó. Òåë.097-309-00-55.
420 000 ãðí. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
ïiâ áóäèíêó, º ëiòíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà
äiëÿíêà, îêðåìå ïîäâið’ÿ, ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-68-203-14-76.
425
000
ãðí.
Ñêàðæèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, áóäèíîê, 40 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíî,
ïîãðiá,
ãàðàæ,
ñàðàé, êðèíèöÿ. Àáî îáìiíÿþ íà
1-êiìíàòíó
êâàðòèðó
ó
ì.Õìåëüíèöüêèé, çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.097-406-88-74.
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.
500
000
ãðí.
Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, ãàç, ïðèäàòíèé
äëÿ ïðîæèâàííÿ, 32 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-67-777-21-13.
551
850
ãðí.
Ãîðîäîê,
ºâðîðåìîíò,
ÿêiñíà
äåðåâ’ÿíà
âàãîíêà, âàííà, òóàëåò - âñå äiþ÷å,
àëüòàíêà,
àâòîíàâiñ.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

950 000 ãðí.
Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í,
4 êiìíàòè, ÷àñòêîâî
çàëèøàþòüñÿ ìåáëi,
êàì’ÿíèé ïàðêàí,
âåëèêèé äâið, ëiòíÿ
êóõíÿ, äåêiëüêà ñàðà¿â,
êàì’ÿíèé ïîãðiá,
îïàëåííÿ ãàçîâå òà
ïi÷íå, âîäà ïðîâåäåíà â
ëiòíþ êóõíþ i ñàðàé,
÷àñòêîâî çàëèøàºòüñÿ
ãîñïiíâåíòàð, 50 ñîò.
çåìëi.
Òåë.0-96-468-78-01.
1 000 000 ãðí.
Âîëî÷èñüê, ð-í
òåëåâåæi, 235 êâ.ì, âñi
êîìóíiêàöi¿, ãàç, âîäà,
åëåêòðèêà, º ñàäîê,
15 ñîò., òîðã.
Òåë.0-98-392-41-55.
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”.

2 800 000 ãðí.
Âîëî÷èñüê,
öåíòð ìiñòà, ð-í
áàçàðíî¿ àëå¿, º âñi
êîìóíiêàöi¿, äiëÿíêà
15 ñîò.
Òåë.0-67-745-92-57.
Äóíà¿âöi, æèòëîâèé áóäèíîê,
ïðèâàòèçîâàíî, º ñâiòëî, ïîðÿä ãàç,
âîäà, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-63-125-52-48.

×îðíèé
Îñòðiâ,
âóë.Àðòèëåðiéñüêà,
7õ10
ì,
óòåïëåíà, ãëèíîáèòíà, âñi çðó÷íîñòi
â áóäèíêó, îïàëåííÿ, 27 ñîòîê çåìëi,
ïðèâàòèçîâàíî. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-309-00-55.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

80 000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
íåâåëèêà áóäiâëÿ, ïiäâàë, 5,5 ñîò.,
ðiâíà, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ãàðíèé
ïiä’¿çä, òîðã. Òåë.0-97-100-92-74.
80
000
ãðí.
Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, òðàñà ïîðÿä, áiëÿ
“Àìåðèêè”, 12 ñîò., äîêóìåíòè,
îáìií. Òåë.0-99-321-64-58.
80 000 ãðí. ßðìîëèíöi, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, 15 ñîò., ïîðÿä
êîìóíiêàöi¿,
ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.0-67-988-73-99.
127
000
ãðí.
Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, öåíòð ñåëà, 70
ñîòîê, ñàäîê, ïiä ÎÑÃ, ïiä çàáóäîâó,
çðó÷íèé
ïiä’¿çä,
òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.
135
000
ãðí.
Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, öåíòð, ïî òðàñi,
÷/á, öåãëà, æ/ñ, 3 ê., ë/ê, ñàðàé, 12
ñîò. Òåë.0-99-321-64-58.
140
000
ãðí.
Ãðóçåâèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðè â’¿çäi, 10
ñîò., êîìóíiêàöi¿ âåäóòüñÿ, ðiâíà,
íîâèé
ìàñèâ,
áóäiâëi
íàÿâíi.
Òåë.068-885-61-66.
ÀÍ
“Ïåðñïåêòèâà”.

156 000 ãðí. ßðìîëèíöi,
13 ñîò., ïiä çàáóäîâó.
Àáî îáìií íà àâòî.
Òåë.0-68-058-66-32.
160
000
ãðí.
Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 22 ñîò.,
ïiä çàáóäîâó, êîìóíiêàöi¿ ïîðÿä,
òîðã. Òåë.0-67-303-21-74.
160
000
ãðí.
Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé
ð-í,
25
ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.
199
000
ãðí.
Ìàëàøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 10 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, ñàðàé, ë/ê, 25
ñîòîê,
âèõiä
äî
ði÷êè.
Òåë.0-98-687-86-07.
200
000 ãðí. Ãâàðäiéñüêå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 25 ñîò., ãàç, ñâiòëî ïîðÿä,
çðó÷íå
ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-97-970-56-26.
200
000
ãðí.
Ïèðîãiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 35 ñîòîê, äiëÿíêà
ïiä çàáóäîâó, ïîðÿä ëiñ, ñòàâîê.
Òåë.063-896-57-47.
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.
8 400 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

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.
Ìåäæèáiæ. Êóïëþ áóäèíîê àáî
äiëÿíêó. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Ìîæíà
áåç äîêóìåíòiâ àáî ïðîáëåìíi.
Òåë.0-99-321-64-58.
Ðóñàíiâöi, Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25
êì, çäàì, äîãëÿä çà õàòîþ, ãîðîä 25
ñîò.,
ìîæëèâèé
âèêóï.
Òåë.0-96-534-11-91.

Îáìií

1/2 áóäèíêó(Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ,
öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõîâèé, 10 ñîò.
çåìëi) = Êâàðòèðà(Õìåëüíèöüêèé).
Òåë.0-98-321-63-38.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Êâàðòèðè ïðîäàì

2
100
000
ãðí.
Êè¿â,
âóë.Áîðùàãiâñüêà,139/141,
3ê.,
71,6/48/7,6,
òèõà,
îõàéíà.
Òåë.0-98-382-21-99.

Îáìií

3(Êðèâèé Ðiã, ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãðiá,
äà÷à)
=
Õìåëüíèöüêèé(Ðîçãëÿíó âàðiàíòè).
Òåë.0-96-285-17-71.
3(Õìåëüíèöüêèé, 112 êâ.ì) =
Êè¿â(Ðîçãëÿíåìî
âàðiàíòè).
Òåë.0-98-336-49-42.

Îôiñè
Ïðîäàì
Ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñ, ìàãàçèí,
àïòå÷íèé
êiîñê,
ñòîìàòîëîãiþ,
ïåðóêàðíþ, º/ð, âñi äîêóìåíòè.
Òåë.0-96-564-63-89.
Öåíòð (ÖÍÒI), 1/5, öåãëà, 44
êâ.ì, ïiä êîìåðöiþ, ôàñàäíi âiêíà,
ïîðó÷
çóïèíêà.
980.000
ãðí.
Òåë.067-354-40-54.
ÐÊ
“Ãàðàíò
Íåðóõîìiñòü”.

Öåíòð, Âîäîïðîâiäíà,
30 êâ.ì, ïiä ðiçíó
äiÿëüíiñòü, çàêðèòèé
äâið. 418.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Êðîïèâíèöüêîãî,7,
ìàêàðîííà ôàáðèêà, 7
îôiñíèõ ïðèìiùåíü, 3-é
ïîâåðõ.
Òåë.0-98-445-91-08.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå,5,
òîðãîâi ïðèìiùåííÿ, 170 êâ.ì.
Òåë.0-96-365-74-74.
Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Äðóãà
Íîâà,69,
îôiñíi
ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-98-263-09-96.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,
òîðãîâi öåíòðè

Çäàì

Ïðîäàì

Çàði÷àíñüêà, 26-40 êâ.ì,
95 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ,
îõîðîíà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-367-97-20.

“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.

Ðàéîí ðèíêó “Äóáîâî”, îôiñíå
ïðèìiùåííÿ, 35 êâ.ì, ç îïàëåííÿì,
90 ãðí./êâ.ì. Òåë.0-98-083-61-42.

Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå
øîñå,5Â, 24 êâ.ì, à
òàêîæ òåõïîâåðõ,
57,3 êâ.ì,
âóë.Iíñòèòóòñüêà,20/1,
1 ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì,
âóë.Ìîëîäiæíà,8/5à,
71,02 êâ.ì. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-121-43-46.
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
“Íàáåðåæíèé êâàðòàë”,
ïðèìiùåííÿ 98 êâ.ì,
ãàðíèé ðåìîíò, º
ñàíâóçîë, êîìîðà, òåïëà
ïiäëîãà. DOM.RIA.com
- ID 13323834.
Òåë.067-382-79-90.
Âèñòàâêà, 70 êâ.ì, ïåðøà ëiíiÿ â³ä
äîðîãè, ïiä òîðãiâëþ íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè. Òåë.0-96-506-05-42.

Çàãîòçåðíî, 150 êâ.ì, ç
ºâðîðåìîíòîì, 100
ãðí./êâ.ì. Ìîæëèâî,
÷åðåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-335-63-48.
Ëüâiâñüêå øîñå,
ïðèìiùåííÿ 65 êâ.ì
(òîðãîâèé ðÿä).
Òåë.0-67-382-00-25.
Ñòîìàòîëîãi÷íà êëiíiêà, çäàì â
îðåíäó
ñòîìàòîëîãi÷íå
êðiñëî.
Òåë.0-67-354-08-12.
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Çäàì
Øåâ÷åíêà,11, çäàì
ïðèìiùåííÿ 82,5 êâ.ì,
âèñîòà 3,20 ì, ðåìîíò,
ñàíâóçîë, êîíäèöiîíåð,
iíä./î, 400 ãðí./êâ.ì.
Âëàñíèê.
Òåë.067-739-87-63.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè
Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, ð.40, ì.6,
êîíòåéíåð 2õ2, çà ïîìiðíó öiíó.
Òåë.0-67-136-56-69.
“Içiäà”, íîâà ñòîÿíêà àâòîáóñiâ,
êîíòåéíåð
3õ4,
180.000
ãðí.
Òåë.0-97-397-59-36.
Àëåÿ ìiæ “Áàðòåð-Ñåðâiñîì” òà
“Æèòîìèðñüêèì”,
êîíòåéíåð.
Òåë.0-67-271-68-58.

Ãåîëîãiâ âóë., âçóòòºâà
àëåÿ, êîíòåéíåð.
Òåë.0-96-335-63-48.

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

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)
“Áàðòåð-Ñåðâiñ”
ðàíêîâèé, êiîñê, 5 ðÿä,
75 ìiñöå.
Òåë.0-67-382-29-40.
“Iìïóëüñ-Ñâiò”, êîíòåéíåð. Àáî
ïðîäàì. Òåë.0-98-946-33-32.

“Ñàðäîíiêñ”, âõiä íà
“Çîëîòó” àëåþ, êîíòåéíåð, äâîïîâåðõîâèé, º
ñâiòëî, 220V, ïiä
áóäü-ÿêèé òîâàð.
Òåë.0-67-383-67-45.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)
Äóáîâå, çäàì ïàâiëüéîí â îðåíäó
íà
òðèâàëèé
òåðìií.
Òåë.0-67-382-22-92.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ
Çäàì
Çäàì â îðåíäó áàð
(âóë.Iâàíà Ôðàíêà,28),
çàãàëüíà ïëîùà 189,6
êâ.ì. Îïëàòà çà ïåðøèé
i îñòàííié ìiñÿöü.
Òåë.0-97-392-97-85.

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 áóäüÿêèé âèä äiÿëüíîñòi.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çäàì
Ïðîñêóðiâñüêà âóë. (Ñiòi-Öåíòð),
êàáiíåò â ñàëîíi êðàñè, 8 êâ.ì, 2-é
ïîâåðõ, öiëîäîáîâèé äîñòóï, 2.000
ãðí. Òåë.067-850-09-05.
ÒÖ “Ñiòi-Öåíòð”, êàáiíåò â ñàëîíi
êðàñè, 10 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ,
öiëîäîáîâèé äîñòóï, äóøîâèé áîêñ,
3.500 ãðí. Òåë.067-850-09-05.
Ôîòîñòóäiÿ ç ðiçíèìè ôîòîçîíàìè, ðåêâiçèò º äîñòóïíèé. Äëÿ
ôîòîñåñi¿ ðiçíèõ òîâàðiâ òà îäÿãó, 200
ãðí./ãîäèíà. Òåë.063-791-89-91.
Öåíòð, 70 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ,
îêðåìèé âõiä, óñi êîìóíiêàöi¿, ôàñàäíi
âiêíà, îïàëåííÿ (åëåêòðè÷íèé êîòåë).
Òåë.067-382-57-27.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi
ïðèìiùåííÿ
Ïðîäàì

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

Çàãîòçåðíî, Çàâîäñüêà,
100 êâ.ì, îãîðîäæåíà
òåðèòîðiÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 10 ñîòîê. 800.000
ãðí. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.
Çàãîòçåðíî, ïðîâ.Ïðî¿çíèé, 145
êâ.ì, 3/5, ïiä îôiñ, øâåéíèé öåõ òà
iíøå.
532.000
ãðí.
Òåë.097-251-98-43. Ðiåëòîð Âàäèì.

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

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

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

Çàãîòçåðíî, âèðîáíè÷èé
öåõ ç êðàí-áàëêîþ,
480 êâ.ì, âèñîòà 5,6 ì.
Òåë.0-67-311-20-01.
Êàì’ÿíåöüêà âóë.,
ïðèìiùåííÿ 160 êâ.ì,
ïiä ñêëàä.
Òåë.0-67-383-42-83.
ÏðÀÒ “Ïîäiëëÿ-Ïëþñ” çäàº â
îðåíäó ñêëàäñüêå ïðèìiùåííÿ, 120
êâ.ì òà íåæèòëîâi ïðèìiùåííÿ, 59 êâ.ì i
100 êâ.ì, ÿêi ðîçìiùåíi çà àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé, âóë.Òåðíîïiëüñüêà,13.
Òåë.:67-25-07, 067-913-64-75.
Ïðèìiùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñü
êå, ãàðíå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ,
êîìóíiêàöi¿,
îõîðîíà,
âiä
20
ãðí./êâ.ì. Òåë.0-67-672-04-04.
Ïðèìiùåííÿ ïiä âèðîáíèöòâî
àáî ïiä ñêëàä. Òåë.0-66-091-78-34.

Ñêëàäè 550 êâ.ì, 1.000
êâ.ì (ðàìïà, îïàëåííÿ,
îõîðîíà) òà îáëàøòîâàíi
ìàéäàí÷èêè ïiä êiîñêè.
Òåë.:65-62-43,
0-67-678-03-44.
Ñòàðèé àåðîäðîì, ïðèìiùåííÿ
50-300 êâ.ì. Òåë.0-96-636-47-95.

Òåìï, ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, öiëîäîáîâà
îõîðîíà, âiäåîíàãëÿä,
ìîæëèâî, ç îôiñîì.
Òåë.0-67-771-31-03.
Öåíòð, Âèñòàâêà,
ïðèìiùåííÿ ïiä îôiñ,
ïåðóêàðíþ,
ñòîìàòêàáiíåò, øâåéíèé
öåõ, ì’ÿñíèé âiääië.
Çðó÷íå ìiñöå.
Òåë.067-381-11-70.

Ïðîäàì
ÃÀÇåëü,
âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé,
ãàç/áåíçèí, 64.000 ãðí., ìîæëèâèé
îáìií. Òåë.0-67-382-22-92.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Audi

Òðàêòîðè
Ïðîäàì

Àóäi 100, 4õ4,
ìîæëèâèé
Òåë.0-67-382-22-92.

34.000

ãðí.,
îáìií.

Dacia
Äà÷iÿ Äîêåð Embleme, 2015 ð.â.,
1,5,
D,
îðèãiíàë,
86
ò.êì,
ðîçìèòíåíà, iäåàëüíèé ñòàí, 277.200
ãðí. Òåë.0-96-316-70-76.

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

Volkswagen

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.

Çäàì
Çäàì â îðåíäó ïiä øâåéíå ÷è
êîíäèòåðñüêå
âèðîáíèöâî
ïðèìiùåííÿ â ïðèìiñüêié çîíi, 110
êâ.ì (80+30), âñi êîìóíiêàöi¿, 380 i
220 V, çàêðèòi äâið òà ïàðêiíã.
Òåë.0-97-017-23-41.

ð.â.,

“íà
ãðí.

ÓÀÇ

Volvo

ÂÀÇ
ÂÀÇ-2104,
1998
ð.â.,
1,5,
÷åðâîíèé, 5ÊÏ, ãàðíèé ñòàí, 26.000
ãðí. Òåë.0-96-529-88-58.
ÂÀÇ-21063, 1990 ð.â., 5ÊÏ,
ãàç/áåíçèí,
õîðîøèé
ñòàí,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.:0-98-909-94-55,
0-68-245-44-65.
ÂÀÇ-2107,
2006
ð.â.,
1,5,
ãàç/áåíçèí,
38.000
ãðí.
Òåë.0-96-265-63-08.

ÃÀÇ
Âîëãà-21, 1960 ð.â., 37.000 ãðí.
Òåë.0-98-717-13-16.
ÃÀÇ 2410, 1989 ð.â, ÷îðíèé, ñòàí
ãàðíèé,
55.000
ãðí.
Òåë.0-67-234-33-49.

Ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè
Ïðîäàì

Íàâiñíå
îáëàäíàííÿ
Ïðîäàì

ñàìîñêèä,
ãðí., òîðã,
îáìií.

Ëåãêîâi êóïëþ

Âîëüâî, 1990 ð.â., 1,6, 5ÊÏ,
òèòàíîâi
äèñêè,
íîâà
ãóìà,
íîðìàëüíèé ñòàí, 40.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-526-15-28.

Ìiíiòðàêòîð, ñàìîðîáíèé, ç
êîñàðêîþ, ïðè÷åïîì, 25.000 ãðí.
Òåë.0-96-466-96-25.
ÌÒÇ-82
ç
íàâàíòàæóâà÷åì,
ãàðíèé ñòàí, âñå ïðàöþº, 210.000
ãðí., áåç íàâàíòàæóâà÷à - 185.000
ãðí. Òåë.0-67-745-92-67.
ÌÒÇ-82, ó ãàðíîìó ñòàíi, âñå
ïðàöþº, ç íàâàíòàæóâà÷åì - 200.000
ãðí., áåç íàâàíòàæóâà÷à - 170.000
ãðí. Òåë.0-67-745-92-67.
Ñàìîðîáíèé,
äâèãóí
Ò-25,
áëîêóâàëüíèé ìiñò òà ðîçäàòêîâà
êîðîáêà âiä ÃÀÇ-66, êîðîáêà âiä
ÇIË-130, êåðìî ãiäðàâëi÷íå, + ïëóã
3-êîðïóñíèé,
êóëüòèâàòîð,
êàðòîïëåñàäæàëêà, 80.000 ãðí.
Òåë.0-97-262-91-29.

ÊàìÀÇ-"ìiêñåð"
(áåòîíîçìiøóâà÷), â ðîáî÷îìó ñòàíi,
200.000 ãðí., çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-396-02-40.
Ìîòîáëîê, ïëóã, êóëüòèâàòîð,
19.000 ãðí. + êàðòîïëåêîïàëêà (çà
îêðåìó ïëàòó), ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-67-803-71-00.
Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-788-21-63.

Àáî àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê.
Òåë.0-67-963-71-39.
Àâòî
áóäü-ÿêèõ
ìàðîê,
ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi, äî 2016 ð.â.
Òåë.0-67-890-37-18.

Áiëÿ ñ.Áåðåçîâå,
Õìåëüíèöüêèé ð-í,
âçäîâæ äîðîãè, 18 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 6 ãà.
Çåìëÿ îáðîáëåíà.
Òåë.0-67-382-25-62.

Ïðîäàì

Ìîñêâè÷
Ìîñêâè÷-407, 1960
õîäó”,
10.000
Òåë.0-97-876-02-23.

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

Ïðîäàì

Îáëàñòü, Óêðà¿íà,
çà êîðäîíîì

ÇÀÇ Ñëàâóòà, ãàðíèé ñòàí,
“ðiäíà” ôàðáà, 33.500 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-856-38-26.

Toyota

Çíiìó

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

ÇÀÇ

Ñóáàðó Òðiáåêà Â10, 2008 ð.â.,
210 ò.êì, 3,6, áåíçèí, àâòîìàò, ëþê,
òîíîâàíèé, ñiðèé ìåòàëiê, 266.00
ãðí. Òåë.0-99-321-64-58.

Ïðèìiùåííÿ ïiä âèðîáíèöòâî ó
ïðîìèñëîâié çîíi, âiä 150 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-91-93.

Ãðå÷àíè, çóïèíêà “Ïàðêîâà”,
ìiñöå ïiä áiçíåñ. Òåë.0-97-870-18-16.

ÃÀÇ-24, â ãàðíîìó ñòàíi, “ñiäàé i
¿äü”, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-476-54-05.

Subaru

Òîéîòà ßðiñ, ç Ãîëàíäi¿, õåò÷áåê,
2007 ð.â., 1,3Á, ìåòàëiê, ãàðíèé ñòàí,
155.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-98-657-65-26.

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,
äiëÿíêè, iíøå

Ðåíî Ìàñòåð, âàíò.,
1986 ð.â., ðîáî÷èé ñòàí,
êóçîâ áåçíîìåðíèé,
òåõîîãëÿä ïðîéäåíî íà 2
ðîêè, 75.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-380-70-45.

Ëåãêîâi ïðîäàì

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

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

Âèêóï àâòîìîáiëiâ ó
áóäü-ÿêîìó ñòàíi, ïiñëÿ
ÄÒÏ, íåðîçìèòíåíi.
Òåë.:0-97-648-46-69,
0-63-585-23-50.
Ìîñêâè÷,
áóäü-ÿêèé.
Òåë.0-98-950-81-25.
Ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, âiò÷èçíÿíîãî
òà
çàðóáiæíîãî
âèðîáíèöòâà.
Òåë.0-68-780-11-23.

Ãðóäîáîé,
70.000
ãðí.,
íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé, 20.000 ãðí.
Òåë.0-96-435-12-99.
Êóëüòèâàòîð äî ìiíiòðàêòîðà,
5.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92.
ÌÒÇ, ôðåçà, 2 ì, 15.000 ãðí.
Òåë.0-97-242-54-45.
Ïëóã, 4-êîðïóñíèé äî òðàêòîðiâ
ÞÌÇ
òà
ÌÒÇ,
9.000
ãðí.
Òåë.0-67-157-69-61.
Ñiâàëêà, íàâiñíà íà ÌÒÇ, ÞÌÇ
Ò-25, íà 5 ðÿäêiâ, ïiä êóêóðóäçó òà
áóðÿê,
10.000
ãðí.,
òîðã.
Òåë.0-96-903-09-96.

Ìîòîòðàíñïîðò
Ïðîäàì

IÆ Þïiòåð 5, 10.000 ãðí. Òîðã.
Òåë.0-97-174-53-91.
Ïëàíåòà-4, ïî çàï÷àñòèíàõ, áåç
äîêóìåíòiâ. Òåë.0-96-785-23-29.
ßâà-350, 1986 ð.â., 12.000 ãðí.
Òåë.0-97-320-96-95.

Êóïëþ
Êóïëþ ìîòîöèêë iìïîðòíîãî
âèðîáíèòâà, á/â, 200-250 êóá.ñì, â
ðîáî÷îìó ñòàíi. Òåë.0-68-077-43-45.
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ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Äî ìiêðîàâòîáóñiâ

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

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè
Ïðîäàì
Ïðè÷iï òðàêòîðíèé IFA, 20.000
ãðí. Òåë.0-97-242-54-45.

Ïðè÷iï, îäíîâiñíèé,
íîâèé, ñàìîñêèä, äî
ìiíiòðàêòîðà,
30.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-382-22-92.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ

Àêñåñóàðè,
êîìïëåêòóþ÷i
Ïðîäàì
ÂÀÇ, ïiäéîìíèê-ïåðåêèäà÷, 2.000
ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Ôîðä, ñèäiííÿ,
300 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Øèíè, äèñêè,
êîëåñà

Çàï÷àñòèíè äî âñiõ âèäiâ
ìiêðîàâòîáóñiâ òà
ìiíiâåíiâ ó íàÿâíîñòi òà
ïiä çàìîâëåííÿ (2-7
äíiâ), íîâi òà á/â,
ãóðòîì òà âðîçäðiá,
âiäïðàâëåííÿ ïî Óêðà¿íi,
º ñâié ñêëàä. Ñàéò:
busik-1.com.ua
Òåë.:0-97-152-13-31,
0-96-446-51-31,
0-97-726-66-40.

Ïðîäàì

Äî âàíòàæiâîê

Àâòîäèñêè R-14, 6 øò.,
250 ãðí./øò.
Òåë.0-67-866-02-91.

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

Ãóìà
220õ508, íà äèñêàõ,
ÃÀÇ-52, ÃÀÇ-53, àáî ïåðåäíi íà
ÞÌÇ, ÌÒÇ, íîâi, 4 øò., 9.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-903-09-96.
Ãóìà
ëiòíÿ,
ìàéæå
íîâà,
R14/185/65,
800
ãðí./ïàðà.
Òåë.0-96-383-86-85.
Øèíè “GoodYear EfficientGrip
Compact”, 4 øò., 185/65/R14,
ïðîáiã áiëÿ 40 ò.êì, ãàðíèé ñòàí,
2.000 ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.
Øèíè ëiòíi “Ðåéí Åêñïåðò”,
215/60/16, 4 øò., ãàðíèé ñòàí,
ïðîáiã 3 ò.êì, 3.450 ãðí. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-190-40-14.

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

Äî òðàêòîðiâ
Ãîëîâêà
(äî
äâèãóíà)
äî
òðàêòîðà ÞÌÇ, 4.000 ãðí. òà iíøi
çàï÷àñòèíè. Òåë.0-67-157-69-61.

Ò-40, ïóñêà÷, íîâèé, 3.000 ãðí.
Òåë.0-97-262-91-29.

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.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ

Äiàãíîñòèêà,
ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ
àâòî,
øèíîìîíòàæ

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

Çâàðþâàëüíi ðîáîòè, çàìiíà
åëåìåíòiâ
êóçîâà,
ðèõòóâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-333-35-96.

Ðåìîíò àâòîìîáiëiâ
ÂÀÇ-2101-07: õîäîâà,
íàëàøòóâàííÿ ÃÐÌ,
ðåãóëþâàííÿ
êàðáþðàòîðà òà iíøå.
Òåë.0-98-014-90-29.
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.

Òþíiíã

Ïåðåòÿæêà àâòîñàëîíiâ: øêiðà,
àëüêàíòàðà,
òêàíèíè.
Òåë.0-96-533-29-85.

Ïîíàä 3 ò

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ
Äî 1,5 ò
Àáñîëþòíå
âèêîíàííÿ
êâàðòèðíèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-603-57-00.

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

Âàíòàæíi òà êâàðòèðíi
ïåðåâåçåííÿ, 5 ò,
36 êóá.ì, içîòåðì.
Òåë.:0-67-763-16-67,
0-73-763-16-67.
ÊàìÀÇ
(ñàìîñêèä)
÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-67-377-19-94.
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