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На скільки вистачить 
заощаджень

За рік кількість людей, які пере-
конані у можливості впливати на 
власні доходи, зменшилася з 60% до  
50%. Загалом активнішу страте-
гію щодо своїх фінансових можли-
востей має молодь, забезпеченіші 
українці та чоловіки. 

Соціологи також помітили, що 
серед заможніших українців спо-
стерігається переоцінка власної 
фінансової стійкості у кризовий 
час. З березня зросла кількість 
тих, хто вважає, що має достатньо 
фінансових запасів. Тобто таких 
запасів має вистачати на понад пів 
року. Останніх найбільше серед 
найзаможніших і підприємців.

Натомість не змінилася кіль-

кість тих, хто вважає, що заощад-
жень вистачить лише на місяць. 
Йдеться про близько 40% опита-
них. Таких найбільше серед незай-
нятих, пенсіонерів, людей, які ма-
ють найману роботу в приватному 
чи державному секторі.

Повернення людей на роботу  
й ситуація зі зарплатнею

Нині дещо сповільнився темп по-
вернення українців на свої робочі 
місця, який спостерігався останні 
три місяці. Серед тих, хто до мас-
штабної війни мав роботу, зараз 
працюють 59%. Зокрема, 34% –  
повноцінно, 19% – віддалено або 
частково, 6% – знайшли нову робо-
ту. Натомість зросла кількість тих, 
хто роботу все ж таки втратив: з 
35% у червні до 39% у липні. Най-

більше останніх серед жителів схід-
них областей, жінок, найбідніших і 
тих, хто працює в приватному сек-
торі або має власну справу, а також 
внутрішньо переміщених осіб.

Половина працівників зазна-
ла зниження зарплати на десять і 
більше відсотків. У 43% опитаних 
рівень зарплатні не змінився, а у 
9% навпаки – зріс. Найбільше від-
чули зниження доходів люди, які 
працюють віддалено або частково 
чи є приватними підприємцями. 
Натомість більшість держслужбов-
ців зберегли колишню зарплатню.

До речі, майже вдвічі зросла кіль-
кість охочих розпочати власний біз-
нес. Нині 45% опитаних хотіли б за-
йнятися підприємництвом, 9% вже 
мають власну справу, а 46% не ма-
ють такого бажання.

Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Служба безпеки України запустила онлайн–сервіс 
із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в 
умовах війни. Про це повідомляє пресслужба відом-
ства.

«Об'єднаний центр з пошуку та звільнення по-
лонених запровадив швидку форму подачі заяв про 
зниклих безвісти українців в умовах війни, а також 
тих, хто потрапив у полон до окупантів», – кажуть у 
відомстві. Тепер є можливість повідомити про обста-
вини зникнення особи через онлайн–форму. Відправ-
лені через форму дані є конфіденційними і не потра-
плять до сторонніх осіб. Тим громадянам, які звер-
нулися до Об’єднаного центру раніше, повторно за-
повнювати електронну форму не потрібно – надана 
інформація вже опрацьована.

В СБУ наголосили, що питання звільнення полоне-
них перебуває у виключній компетенції органів дер-
жавної влади. Відтак Служба безпеки України за-
стерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи 
можуть телефонувати та пропонувати «допомогу» у 
нібито визволенні родичів з полону. Не слід надавати 
інформацію про полонених і власні персональні дані 
неуповноваженим організаціям та особам, а також 
анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим За-
хисникам у полоні та ускладнити перебіг переговор-
ного процесу щодо їх звільнення. 

У Хмельницькій області оглянули більшість закладів 
освіти. Як виявилося, не в усіх є сховища та укриття. 
Тож для майже двохсот шкіл з вересня навчання про-
ходитиме лише у дистанційній формі. В решті – в оч-
ній або змішаній. Для цього у низці закладів киплять 
роботи з облаштування захисних споруд.

Як зазначають у пресслужбі Хмельницької облас-
ної військової адміністрації, з вересня можливі три 
формати роботи закладів освіти. А саме – очний, дис-
танційний і змішаний. Який з них буде запровадже-
но у конкретному закладі залежатиме від наявності у 
ньому укриття та достатньої кількості місць у ньому. 
Також під час вибору формату навчання заплановано 
врахувати думку батьків.

За словами заступника директора обласного департа-
менту освіти науки, молоді і спорту Олега Мартинюка, 
наразі на Хмельниччині є 1 тисяча 212 закладів освіти. 
З них спеціальні протирадіаційні укриття мають ли-
ше 148 закладів (12,2 %) а найпростіші укриття –  
341 (28,1 %). Ще 31 заклад планує використовувати 
укриття, які розташовані поблизу.

Таким чином наразі відомо, що з 579 шкіл у  
198 навчання буде дистанційним через відсутність 
укриттів. За змішаною схемою планують організува-
ти навчання у 20 закладах фахової передвищої освіти, 
12 закладах профтехосвіти та 11 вишах.

«Решта шкіл, одинадцять закладів професійної тех-
нічної освіти та два заклади вищої освіти за умови 
відповідності сховищ вимогам розглядають варіант 
відновлення очної форми навчання», – зазначив Олег 
Мартинюк.

Щодо решти закладів освіти, то в більшості з них 
тривають роботи з облаштування захисних споруд. 
Зараз підрядники проводять там ремонти та купують 
все необхідне для забезпечення належних умов пере-
бування учнів. Переважну частину таких робіт запла-
новано завершити до 18 серпня.

Голова Хмельницької обласної військової ад-
міністрації Сергій Гамалій додав, що загалом укрит-
тя організовані з у 520 закладах освіти, що становить 
42,8 % від загальної кількості. Таким чином Хмель-
ниччина увійшла у п’ятірку кращих регіонів за ста-
ном підготовки таких укриттів.

https://ye.ua/
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дистанційне навчання дистанційне навчання 
через відсутність укриттівчерез відсутність укриттів

ДИНА ГАЗЕТА: 
Т2, супутникові та кабельні канали

Хмельниччина увійшла у п’ятірку 
кращих регіонів за станом 
підготовки шкіл

У СБУ запевнили, що отримані дані 
не потраплять до сторонніх осіб і є 
конфіденційними

Однак 25 відсотків опитаних сподівається, що за рік ситуація покращиться

ОФІЦІЙНООФІЦІЙНО

До зими Хмельницька область готова на 57,9 відсот-
ка. Наприклад, заплановані роботи із заміни та ремон-
ту мереж виконані більш як на половину. Крім того, 
на час воєнного стану й впродовж шести місяців після 
його завершення на території краю не зростуть тарифи 
на опалення та гарячу воду. Таку інформацію озвучи-
ли представники Хмельницької обласної військової ад-
міністрації під час обговорення підготовки до опалю-
вального сезону.

За інформацією пресслужби Хмельницької ОВА, ста-
ном на початок серпня область підготована до опалюваль-
ного сезону на 57,9 відсотка (станом на 2 серпня). Зо-
крема, до зими вже готові 551 котельня з 870 та 78 зі  
126 центральних теплових пунктів. До настання холодів 
заплановано замінити 11,62 кілометра теплових мереж. 
Наразі роботи завершені більш як на половину – заміне-
но 5,96 кілометра мереж.

Також триває заміна та ремонти водопровідних і ка-
налізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд 
і артезіанських свердловин. Подібні роботи теж вико-
нані більш як на половину.

Крім того, до зими підготовлено понад 60 відсотків 
житлових будинків (3 тисячі 202 із 5 тисяч 330) та  
65 відсотків закладів соціальної сфери (894 з 1 тисячі 371). 
До останніх належать школи, дитсадки та лікарні.

Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій 
Ткачук запевнив, що новий опалювальний сезон має 
минути без підвищення тарифів на тепло та гарячу во-
ду. Це передбачено відповідним урядовим рішенням. 
Під час воєнного стану та впродовж шести місяців піс-
ля його завершення в Україні запроваджено мораторій 
на підвищення таких тарифів для всіх видів спожи-
вачів. Попри це прийдешня зима може бути досить 
важкою.

«За прогнозами експертів, нас очікує один із най-
складніших опалювальних сезонів за всю історію не-
залежності. Тому сьогодні обласна влада, керівники 
громад та усі відповідні служби мають працювати як 
одне ціле, щоб область була з теплом, а уся інфраструк-
тура належним чином працювала під час зими», –  
наголосив Сергій Ткачук.

Він додав, що голови громад мають актуалізувати ін-
формацію щодо укладення договорів на залучення до-
даткової техніки. А також – розглянути питання об-
лаштування пунктів обігріву, забезпечення паливо–ма-
стильних матеріалів, щоб Хмельниччина була готовою 
до різних сценаріїв розвитку подій.

https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Незважаючи на воєнний стан 
в Україні, усі заплановані 
підвищення пенсій все ж від-
будуться. Надбавку отрима-
ють українські пенсіонери, 
старші 70–ти років. Про це в ефірі національно-
го телемарафону розповіла міністерка соціаль-
ної політики України Оксана Жолнович. Пен-
сіонерам, старшим 70–ти років, які мають стаж  
35 років (чоловіки) та 30 років (жінки), 
мінімальний розмір пенсійної виплати з  
1 жовтня встановлюється на рівні 3 000 гри-
вень, для 65–річних – 2 680 гривень. Також 
пенсіонерам від 70 до 75 років буде встанов-
лена щомісячна доплата до пенсії у розмірі  
300 гривень. 

Окрім того, з 1 грудня очікується збільшен-
ня прожиткового мінімуму для населення до 
2 684 гривень (на 3,5 %). У зв’язку з цим зро-
стуть пенсії та соціальні виплати.

«Чи впливає на призначення 
житлових субсидій грошова допо-
мога від міжнародних організа-
цій?»

Чимало українців, які зараз отримують гро-
шову допомогу від міжнародних організацій, 
турбуються, чи зможуть вони отримати субси-
дію на оплату комунальних послуг. Міністерка 
соціальної політики України Оксана Жолно-
вич заспокоїла, що отримання грошової допо-
моги від міжнародних організацій, яку україн-
ці називають між собою допомога від ООН, не 
вплине на можливість отримати субсидію.

Також допомога від міжнародних організа-
цій не скасовує допомоги та пільги від дер-
жави. Міжнародні організації надають враз-
ливим категоріям українців грошову допомогу 
у сумі 2,2 тисячі гривень на місяць. У пріо-
ритеті – внутрішньо переміщені особи, люди 
з інвалідністю, пенсіонери, самотні мама чи 
батько, багатодітні сім’ї.

Про це заявила єврокомісар-
ка з питань внутрішніх справ 
Ільва Йоханссон під час візиту до Києва. «Ми 
завжди будемо готові з відкритим серцем 
прийняти українців, які цього потребують», – 
наголосила вона.

При поверненні додому українці мають від-
мовитися від набутого статусу тимчасового за-
хисту. Водночас у разі повернення до Євросо-
юзу вони можуть у будь–який час зареєстру-
ватися для поновлення цього статусу й жити 
та працювати в обраній країні, отримувати до-
помогу, освіту тощо.

Колонку підготувала Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Пенсії цього року Пенсії цього року 
підвищать ще двічіпідвищать ще двічі
У Мінсоцполітики заспокоїли, У Мінсоцполітики заспокоїли, 
що заплановані підвищення що заплановані підвищення 
пенсій не відмінятьпенсій не відмінять

ХВИЛЮВАТИСЯ НЕ ВАРТОХВИЛЮВАТИСЯ НЕ ВАРТО

Допомога і субсидіїДопомога і субсидії

РУКА ДОПОМОГИРУКА ДОПОМОГИ

Біженці з України Біженці з України 
можуть отримати можуть отримати 
повторний повторний 
тимчасовий захист тимчасовий захист 
в ЄСв ЄС
Українці, які через війну змушені Українці, які через війну змушені 
були переміститися до країн були переміститися до країн 
Євросоюзу, а потім повернулись Євросоюзу, а потім повернулись 
додому, можуть у будь-який час додому, можуть у будь-який час 
знову виїхати до ЄС та отримати знову виїхати до ЄС та отримати 
там тимчасовий захисттам тимчасовий захист

На цьому наголошують у Міністер-
стві охорони здоров’я. Якщо термін ін-
валідності закінчився під час дії воєн-
ного стану, інвалідність продовжується 
автоматично без перекомісії до кінця дії 
воєнного стану та шість місяців після 
його скасування.

Крім того, діти та дорослі з ін-
валідністю мають можливість отри-
мувати, відповідно до індивідуаль-
ної програми реабілітації, без про-
ходження повторного огляду лікар-
сько–консультативної комісії (ЛКК) 
чи МСЕК:

 ● соціальні виплати;
 ● реабілітаційні послуги та допомі– 

жні вироби (милиці, ходунки, колісні 
крісла);

 ● засоби інконтиненції, наприклад, 
памперси, катетери тощо;

 ● освітні послуги;
 ● відповідні пільги.

Також суттєво спрощена процеду-
ра встановлення інвалідності. Під час 
війни людям можуть встановити ін-
валідність заочно та незалежно від 
місця реєстрації, проживання чи пере-
бування. Тобто, якщо людина не має 
можливості прибути до місця прове-
дення МСЕК, то комісія може прийня-
ти рішення про встановлення інвалід-
ності заочно на підставі направлен-
ня лікарсько–консультативної комісії 
(ЛКК).

Також Міністерство охорони здо-
ров’я України нагадує, що лікарі, які 

оформляють направлення на МСЕК, 
не мають законних підстав вимагати 
від пацієнта – внутрішньо переміще-
ної особи – укладання декларації. Та-
кож вони не мають права під час воєн-
ного стану вимагати, щоб пацієнти 
прийшли на повторний огляд для під-
твердження інвалідності. 

Підготувала 
Ольга МАЛИНОВСЬКА.

ТРЕБА ЗНАТИТРЕБА ЗНАТИ

Як підтвердити інвалідність  Як підтвердити інвалідність  
під час дії воєнного станупід час дії воєнного стану
Людям з інвалідністю під час дії воєнного стану не Людям з інвалідністю під час дії воєнного стану не 
потрібно повторно проходити медико-соціальну потрібно повторно проходити медико-соціальну 
експертизу, щоб продовжити довідку про інвалідністьекспертизу, щоб продовжити довідку про інвалідність

У Хмельницькому вже місяць курсують автобуси  
№3 і №5. Однак тепер їх маршрути дещо змінилися. Авто-
буси №5 з’єднали мікрорайон Лезневе з речовим ринком, 
що на Львівському шосе. А автобус №3 з Озерної в Дубове 
став кільцевим.

Заступник міського голови Микола Ваврищук розповів 
телеканалу «Місто», що схеми руху автобусів оновили піс-
ля дослідження пасажиропотоку й відгуків хмельничан. 
Таким чином автобус №5 надалі їхатиме з мікрорайону 
Лезневе через вулицю Прибузьку, але тепер він продовже-
ний до речового ринку.

«Маршрут №3 ми теж змінили, адже побачили великий за-
пит на нього біля Хмельницької обласної лікарні. Таким чином 
цей автобус їде з Озерної на Дубове, далі робить кільце, проїжд-
жаючи біля обласної лікарні», – зазначив Микола Ваврищук.

За його словами, також на ці маршрути будуть додані 
автобуси. Це сучасний, великогабаритний транспорт. 
Тому чекати на зупинках потрібно буде недовго.

Згідно з графіком руху, автобус №3 курсує лише у 
будні, а у вихідні та святкові дні – ні. Він виїжджає з 
кінцевої зупинки в мікрорайоні та їде вулицею Бандери 
до зупинки «Пам’яті Героїв» на Кам’янецькій. Там по-
вертає на вулицю Петлюри (колишня Купріна), проїжд-
жає біля ринку «Дубове» та їде до обласної лікарні. Від 
неї через вулицю Князя Святослава Хороброго (колиш-
ня Толстого) їде до філармонії, а звідти – у мікрорайон 
Озерна.

Автобус №5 також курсує лише у будні. Він виїжд-
жає з кінцевої зупинки в мікрорайоні Лезневе. З вулиці 
Прибузької повертає на вулицю Свободи, а опісля – на 
вулицю Подільську та їде до «Либідь–Плази». Й далі їде 
до речового ринку на Львівському шосе. Там повертає 
та за аналогічним маршрутом повертається у мікрора– 
йон Лезневе.

https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН 

З 1 вересня у хмельницьких тролейбусах припинять дія-
ти паперові проїзні квитки і будуть дійсними лише елек-
тронні. Про це повідомляють в пресслужбі Хмельницької 
міської ради.

«Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» 
нагадує хмельничанам, що серпень 2022 року – останній 
місяць, коли діють паперові проїзні квитки, – зазначають 
в пресслужбі. – З 1 вересня в Хмельницькому відбудеть-
ся повний перехід на електронні проїзні». Тож в «Елек-
тротрансі» звертаються з проханням завчасно придбати 
електронні проїзні, аби вже з 25 серпня 2022 року мати 
можливість їх поповнити на вересень.

Вартість поповнення проїзних місячних квитків:
• учнівського проїзного квитка – 100 гривень;
• студентського проїзного квитка – 135 гривень;
• громадянського проїзного квитка – 260 гривень.
Водночас ХКП «Електротранс» звертає увагу жителів 

Хмельницького, що саме зараз розпал поповнення учнівсь-
ких та студентських проїзних на серпень. Щомісяця з  
25 числа поточного по 10 число включно наступного міся-
ця є можливість поповнити дітям пільговий проїзд у тро-
лейбусах.

Також додають, що електронний квиток (транспортну 
картку) чорного кольору не можна поповнювати за пільго-
вим тарифом «студентський» чи «учнівський».

Електронні квитки оранжевого та салатового кольорів 
можливо поповнити за вказаними пільговими тарифа-
ми «учнівський» та «студентський». Проїзд за вказаними 
пільговими тарифами можливий за наявності підтверджую-
чих посвідчень студента чи учня.

Чорну картку можна поповнити за тарифом проїзного 
квитка «громадянський».

Перелік точок продажу електронних проїзних квитків:
• зупинка «Кармелюка»;
• зупинка «вул. Довженка кінцева» (висадка паса-

жирів);
• зупинка «вул. Гальчевського»;

• зупинка «Міська лікарня»;
• зупинка «Костел» проспект Миру;
• зупинка «Олімпійська»;
• зупинка «Південно–Західні тепломережі»;
• зупинка «Педагогічна академія»;
• зупинка «Гречани кінцева» (кінцева зупинка тролей-

буса);
• зупинка «Філармонія»;
• зупинка «Заготзерно»;
В магазинах «Ваш партнер» за адресами:
• вул. Чорновола, 7;
• вул. Героїв Майдану, 54;
• вул. Проскурівського підпілля, 46;
• вул. Проскурівська, 109;
• проспект Миру, 109 А (зупинка «Автостанція  

№1»).
Місця продажу преси Проскурів Преса:
• на розі проспекту Миру – вул. Панаса Мирного;
• вул. Кам’янецька, зупинка «Пам’яті Героїв»;
• вул. Проскурівська, 16 «Променад Олександрів– 

ський»;
• на розі вулиць Грушевського – Проскурівської;
• Майдан Незалежності;
• вул. Кам’янецька, поблизу магазину «Вікторія»;
• вул. Гарнізонна, поблизу магазину «Контакт»;
• на розі вулиць Вайсера – Соборної;
• вул. Кам’янецька, поблизу зупинки «Торгівельний 

центр»;
• проспект Миру, поблизу магазину «Вінницький»;
• вул. Шевченка, 99 зупинка «Автостанція № 2»;
• вул. Романа Шухевича, 1 зупинка «Олімпійська»;
• вул. Подільська, поблизу Поліклініки №1;
• вул. Пілотська, зупинка «Обласна лікарня».
Придбати електронний проїзний можна також на сайті 

Хмельницької міської ради.
https://ye.ua/

Ірина ОЛІЙНИК

ЗМІНИЗМІНИ

КОРИСНО ЗНАТИКОРИСНО ЗНАТИ

У Хмельницькому автобуси №3 і №5 їздять за У Хмельницькому автобуси №3 і №5 їздять за 
оновленими маршрутамионовленими маршрутами

З вересня у тролейбусах Хмельницького будуть З вересня у тролейбусах Хмельницького будуть 
дійсними лише електронні проїзні квиткидійсними лише електронні проїзні квитки



ÐÎÁÎÒÀ
Êåðiâíèêè

Çàïðîøóþòüñÿ
Äèðåêòîð ìåáëåâîãî öåíòðó.

Âèìîãè: ä/ð â òîðãiâëi ìåáëÿìè,
çíàííÿ ðèíêó. Òåë.0-63-620-09-06.

Íà÷àëüíèê âèðîáíèöòâà ìåáëiâ
òà íàïiâôàáðèêàòiâ òîðãîâîãî ñêëàäó
ÄÑÏ, äîñâiä íàëàøòóâàííÿ
îáëàäíàííÿ. Òåë.0-63-620-09-06.

Ïîìi÷íèê êåðiâíèêà
àäìiíiñòðàòèâíîãî
íàïðÿìêó, ïðèéîì

äçâiíêiâ, íåñêëàäíèé
äîêóìåíòîîáiã.

Òåë.:0-98-581-78-87,
0-99-075-81-26.

Ïîìi÷íèê êåðiâíèêà ç
àäìiíiñòðàòèâíî-êàäðîâî¿ ðîáîòè,
ìîæëèâî äëÿ ïåíñiîíåðiâ, ãðàôiê
ãíó÷êèé. Òåë.0-97-406-48-00.

Ôiíàíñè i îáëiê

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Áóõãàëòåð ç äîñâiäîì, øóêàº
ðîáîòó äëÿ âåäåííÿ ÔÎÏ, ÏÏ (îáëiê
òà çâiòíiñòü). Ìîæëèâî, äèñòàíöiéíî.
Òåë.0-97-012-39-78.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ
Ìàñàæèñò, äîñâiä ðîáîòè,

êîìóíiêàáåëüíiñòü, îáîâ’ÿçêîâà
ìåäè÷íà îñâiòà. Òåë.0-98-795-69-04.

Ìåäñåñòðà ìîëîäøà (ñàíiòàðêà)
çàïðîøóºòüñÿ â ìåäè÷íèé öåíòð,
äîñâiä ðîáîòè íåîáîâ’ÿçêîâèé,
îôîðìëåííÿ òà ç/ï â÷àñíî, ãðàôiê:
äåíü ÷åðåç äåíü. Òåë.0-97-953-77-64.

Ìåäñåñòðà-äîãëÿäàëüíèöÿ, ç/ï
- 350 ãðí./äîáà, äîãëÿäàëüíèöÿ, ç/ï
- 350 ãðí./äîáà çàïðîøóþòüñÿ â
ïðèâàòíèé áóäèíîê ïðåñòàðiëèõ.
Òåë.0-97-982-10-30.

Ìåäñåñòðà, ç êàòåãîði¿ âèìóøå-
íèõ ïåðåñåëåíöiâ, çàïðîøóºòüñÿ â
ëàáîðàòîðíèé ïóíêò çàáîðó
áiîìàòåðiàëó. Òåë.0-67-708-82-26.

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

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ìàñàæèñò øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-96-398-45-50.

Ìåäè÷íà ñåñòðà øóêàº ðîáîòó,
ñòàæ 20 ðîêiâ. Òåë.0-96-015-14-11.

Îñâiòà

Çàïðîøóþòüñÿ
Âèêëàäà÷ ïî÷àòêîâèõ êëàñiâ, âèê-

ëàäà÷ çàãàëüíîãî ðîçâèòêó, õîðåîãðàô
âèêëàäà÷ àêòîðñüêîãî ìèñòåöòâà
çàïðîøóþòüñÿ â “Êëóá ðîçâèòêó
äèòèíè”. Òåë.068-557-41-81.

IÒ-Ñïåöiàëiñòè

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Êîíòåíò-ìåíåäæåðà,
iíòåðíåò-ìàðêåòîëîãà, ç 2006 ðîêó
ïðàöþþ â iíòåðíåòi, ç 2002 ðîêó ó
òîðãiâëi. Òåë.0-99-321-63-48.

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Iíæåíåðà-ìåõàíiêà. Âèùà îñâiòà
- “iíæåíåð ìåõàíiê”, ñïåöîñâiòà -
“îïåðàòîð ÅÎÌ”, 42 ðîêè.
Òåë.0-99-321-63-48.

Îôiñ-ïåðñîíàë

Çàïðîøóþòüñÿ
Ìåíåäæåð çàïðîøóºòüñÿ, ðîáîòà

â îôiñi, íàïðÿìîê ðîáîòè -
ñòðàõóâàííÿ, êîíñóëüòàöi¿ ç âiçîâî¿
ïiäòðèìêè. Òåë.0-68-657-48-68.

Ïîìi÷íèê ïåðñîíàëüíèé â îôiñ,
îáîâ’ÿçêè: ïëàíóâàííÿ, îðãàíiçàöiÿ
ðîáîòè, çâiòíiñòü. Âèìîãè:
âiäïîâiäàëüíiñòü, ïîðÿäíiñòü,
äîáðîçè÷ëèâiñòü. Ãiäíà îïëàòà.
Òåë.0-93-200-85-83.

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Çàïðîøóþòüñÿ
Ìàñàæèñò, áàæàíî ä/ð, â

êàáiíåòi º ôiòîáî÷êà, äóøîâà êàáiíà,
âóë.Ïðîñêóðiâñüêà,74À, “Ëàêøåði”.
Òåë.0-67-850-09-05.

Ïåðóêàð çàïðîøóºòüñÿ â
äèòÿ÷ó ïåðóêàðíþ.

Ñòðèæêè äèòÿ÷i, äîðîñëi,
ð-í Çàãîòçåðíî,

âóë.×îðíîâîëà,25. Óñi
äåòàëi çà òåëåôîíîì:

0-68-748-13-73.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ìàñàæèñò äîñâiä÷åíèé
øóêàº ðîáîòó
(íåîôiöiéíó).

Òåë.0-97-995-94-41.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Çàïðîøóþòüñÿ

Ïîêî¿âêà
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó

ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè

õàð÷óâàííÿ

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ çà ìiñòîì,

äîðîæíi òà õàð÷óâàííÿ çà
ðàõóíîê çàêëàäó.

Òåë.0-98-360-81-81.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè,

ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-96-130-85-34,

0-67-580-47-77.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.

Òåë.0-67-382-00-25.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó â êàôå. Òåë.0-68-783-44-49.

Êóõàð òà îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

â êàôå “Äâà ãóñÿ”.
Òåë.0-97-563-28-36.

Êóõàð, ïîìi÷íèê êóõàðÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-68-349-14-38.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà øàóðìó, ìàíãàëüíèê,

êóõàð.
Òåë.0-96-409-87-27.

Øåô-êóõàð, ç äîñâiäîì ðîáîòè,
çàïðîøóºòüñÿ â íîâèé çàêëàä
øâèäêîãî
õàð÷óâàííÿ/îáñëóãîâóâàííÿ
(ì.Ñòàðîêîñòÿíòèíiâ). Óñi äåòàëi çà
òåëåôîíîì: 0-67-312-05-40.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ

Áàðèñòà-êàñèð
çàïðîøóºòüñÿ â

êàâ’ÿðíþ-ïiöåðiþ,
ç/ï - 400 ãðí. + %,
Äóáîâå, “Êîðîíà”.

Òåë.0-98-221-68-98.

Áàðèñòà, îôiöiàíò, øàóðìèñò
(ôàñò-ôóä) çàïðîøóþòüñÿ â êàôå
“Ìàðiñ”. Òåë.0-97-724-71-71.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, ãàðíi óìîâè,

ãiäíà ç/ï.
Òåë.:0-96-130-85-34,

0-67-580-47-77.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â áàð, öåíòð ìiñòà.
Äåòàëi çà òåëåôîíîì:
0-67-342-24-20.

Îôiöiàíò òà êóõàð çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â áàð, Äóáîâå.
Òåë.0-67-382-22-20.

Îôiöiàíòè, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-68-203-82-26.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Çàïðîøóþòüñÿ

Áðèãàäèð íi÷íî¿
çìiíè çàïðîøóºòüñÿ â

ïåêàðíþ.
Òåë.0-67-909-47-98.

Ïåêàði çàïðîøóþòüñÿ ó
ïåêàðíþ, ç ä/ð.

Òåë.0-67-909-47-98.

Ïåêàði-òiñòîðîáè, ñêëàäàëüíèêè
òà ïàêóâàëüíèêè ïðîäóêöi¿
çàïðîøóþòüñÿ â ïåêàðíþ.
Òåë.0-97-729-51-17.

Ïåêàði, ìîæëèâî, áåç
äîñâiäó ðîáîòè

çàïðîøóþòüñÿ â ïåêàðíþ,
âóë.Ïàíàñà Ìèðíîãî,1/1.

Òåë.0-98-548-35-82.

Ïðàöiâíèê íà âiäêðèòó
êóõíþ íà ôàñò-ôóä,
áàæàíî ç ä/ð, ç/ï -

400 ãðí. + %, Äóáîâå,
“Êîðîíà”.

Òåë.0-98-221-68-98.

Òåõíîëîã, ïåêàði, ñêëàäàëüíèêè
òà ïàêóâàëüíèêè ïðîäóêöi¿
çàïðîøóþòüñÿ â ïåêàðíþ.
Òåë.0-97-739-83-52, ç 08:00 äî 18:00.

Òîðãiâëÿ

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè

çàïðîøóþòüñÿ
Àãåíò òîðãîâèé ç âëàñíèì

àâòîìîáiëåì (íà ãàçó), ç äîñâiäîì
ðîáîòè, êîíäèòåðñüêi âèðîáè,
îôiöiéíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï -
ñòàâêà + áîíóñè.
Òåë.:0-97-205-52-66, 0-67-476-62-46.

Êîíñóëüòàíò
ïî òîâàðàì, â îôiñ-ñêëàä,

ãðàôiê: 5/2, ç/ï äî
13.000 ãðí. + ïðåìi¿

ùîòèæíÿ âiä
2.000 ãðí.

Òåë.0-68-593-65-99.

Ìåíåäæåð ç ðîçäðiáíî-ãóðòîâî¿
òîðãiâëi ìàãàçèíó-ñêëàäó ÄÑÏ òà
ìåáëåâî¿ ôóðíiòóðè.
Òåë.0-63-620-09-06.

Åêñïåäèòîðè
çàïðîøóþòüñÿ

Åêñïåäèòîð (íå âîäié) äëÿ
ðîçâåçåííÿ ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ
(ïèâî, âîäà), ïî ìiñòó òà îáëàñòi.
Òåë.0-97-318-94-62.

Åêñïåäèòîð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â

äèñòðèá’þòîðñüêó
êîìïàíiþ.

Òåë.0-97-462-39-00.

Êàñèðè
çàïðîøóþòüñÿ

Êàñèð-ïðèáèðàëüíèöÿ â ïëàòíèé
òóàëåò. Òåë.0-67-418-08-08.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿

ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)

Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, ç/ï äîãîâiðíà, ðèíîê
“Äóáîâî”. Òåë.0-99-717-56-52.

Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ íà

ðîáîòó â íîâèé ðèáíèé
ìàãàçèí.

Òåë.0-67-984-10-14.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ïðîäìàãàçèí, ð-í
çàëiçíè÷ãíîãî âîêçàëó.
Òåë.0-67-910-36-06.

Ïðîäàâåöü
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðiâ

çàïðîøóºòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ç/ï

âiä 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-381-78-48.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ â
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ îáîâ’ÿçêîâå,
ñòàáiëüíà ðîáîòà. Ãðàôiê: òèæäåíü
÷åðåç òèæäåíü, ç/ï âiä 5.000 ãðí. (%
âiä ïðîäàæó) â òèæäåíü, ãðàôiê íà
áàêàëiéíèé âiääië: ç 07.30 äî 22.00.
Òåë.:0-96-600-00-21, 0-67-320-13-33.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿

ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ÌÀÔè, ðèíêè)

Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â êiîñê, ç/ï âiä

400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-67-308-30-23.

Ïðîäàâåöü
ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ íà

ïðîäóêòîâèé ðèíîê,
ïðîñïåêò Ìèðó.

Òåë.0-68-583-05-67.

Ïðîäàâöi-êîíñóëüòàíòè çà
ïðîäóêòîâèé ïðèëàâîê,
äîáðîçè÷ëèâi, êîìóíiêàáåëüíi òà
îõàéíi. Ðîçêëàäêà òîâàðó, ïðèéîì
òîâàðó, ðîáîòà ç ïîêóïöåì,
äîòðèìàííÿ ÷èñòîòè i ïîðÿäêó íà
ðîáî÷îìó ìiñöi. Ãðàôiê: Âò-Íä - ç
08.00 äî 17.00 , Ïí - âèõiäíèé. Äåòàëi
çà òåëåôîíîì: 0-97-570-23-59,
Âàëåðié.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿

ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)

Ïðîäàâåöü â çîîìàãàçèí,
ç äîñâiäîì â òîðãiâëi

çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ç/ï -

9.000-11.000 ãðí.
Òåë.0-67-312-72-50.

Ïðîäàâöi â ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ íà

ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.

Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi
íåïðîäîâîëü÷î¿

ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ÌÀÔè, ðèíêè)

Ïðîäàâåöü
çàïðîøóºòüñÿ íà ïðîäàæ

øâåéíî¿ ôóðíiòóðè,
çîêðåìà ´óäçèêiâ. Çíàííÿ

ÏÊ, 1Ñ.
Òåë.0-67-383-31-31.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ïðåäñòàâíèêà òîðãîâîãî,
ðåãiîíàëüíîãî, ìåíåäæåðà ç
ïðîäàæó. Â ïðîäàæàõ ç 2002 ðîêó.
Òåë.0-99-321-63-48.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,

àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ

Âîäi¿ ç âëàñíèìè àâòîáóñàìè
çàïðîøóþòüñÿ íà ìiñüêi ïàñàæèðñüêi
ïåðåâåçåííÿ. Òåë.0-67-790-15-34.

Âîäié àâòîáóñà íà ìàðøðóò
ì.Õìåëüíèöüêèé, ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-67-790-15-34.

Âîäié-åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.:0-96-924-36-94,

0-96-231-59-64.

Âîäié, êàò."D" çàïðîøóºòüñÿ â
ÒÎÂ"Àâòîïàðê", íà ìàðøðóòíå òàêñi
¹38 ïî ìiñòó. Òåë.0-97-205-51-45.

Âîäié, êàò."D",
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-97-289-64-79.

ÐÎÁÎÒÀ
Êóõàð ç ä/ð,

çàïðîøóºòüñÿ â
ì³í³-ïåêàðíþ,

îôîðìëåííÿ îô³ö³éíå,
ãðàô³ê: Ïí-Ñá, ç/ï â³ä

12.000 ãðí.
Òåë.0-98-037-30-66,

Àííà.

Ï³äñîáíèê-
îáëèöþâàëüíèê-
ïîì³÷íèê ìàéñòðà

çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.

Òåë.0-68-019-50-50.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ

íà ðîáîòó â øâåéíèé öåõ,
ð-í çàâîäó “Íîâàòîð”.
Òåë.0-97-308-98-74.

Îõîðîííèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó â ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-97-395-10-28, òåëåôîíóâàòè
Ïí-Ïò, ç 10.00 äî 16.00.

Óêðà¿íñüêèé
âèðîáíèê çàïðîøóº íà

ðîáîòó øâà÷êó àáî
áðèãàäó øâà÷îê, ç

áàæàííÿì ïðàöþâàòè òà
çàðîáëÿòè, ìàøèíè

àâòîìàò, ãàðíå
îñâ³òëåííÿ, êîìôîðòíèé
öåõ òà ðîçòàøóâàííÿ,

âèñîê³ ðîçö³íêè.
Âóë.Êè¿âñüêà.

Òåë.:0-97-55-75-019,
Îëåíà, 0-98-467-60-08,

Â³êòîð³ÿ.**

Ôàõ³âåöü
ç âèãîòîâëåííÿ òà

ðåìîíòó ì’ÿêèõ ìåáë³â
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-98-964-69-29.

Øâà÷êó íà ðîçïîøèâ òà
îâåðëîê ó çâ’ÿçêó ç

ðîçøèðåííÿì çàïðîøóºìî
â øâåéíèé öåõ íà ïîñ-
ò³éíó ðîáîòó. Ïîøèòòÿ
òðèêîòàæó (ôóòáîëêè,
òåðìîá³ëèçíà, ãîëüôè,
øòàíè). Ç/ï ðàç â äâà

òèæí³, ãðàô³ê:
09.00-18.00 (08.00-17.00),

çàâàíòàæåííÿ êðóãëèé
ð³ê, îô³ö³éíå

ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãàðí³
óìîâè ïðàö³,

âóë.Ãåîëîã³â,3/1.
Òåë.0-67-383-76-96.

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
Ïðîäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó,

âóë.×îðíîâîëà,5/4, 30 êâ.ì,
îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, 690.000 ãðí.
Âëàñíèê. Òåë.0-68-300-90-08.

Ïðîäàì êîòåäæ, ïðîâóëîê
Ìîëîä³æíèé,29/1À (òðîëåéáóñíèé
ïàðê), 46 êâ.ì, 2-ïîâåðõîâèé, âñ³
çðó÷íîñò³, ñâîÿ ñâåðäëîâèíà, íà
ä³ëÿíö³ º äæåðåëî, 640.000 ãðí.
Âëàñíèê. Òåë.0-68-300-90-08.

ÒÎÂÀÐÈ. ÏÎÑËÓÃÈ
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ,

ìîòëîõó. Êâàðòèðí³, îô³ñí³ ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

ÁÓÄ²ÂÍ. ÐÅÌÎÍÒ
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñì³òòÿ, ìîòëîõó.
Êâàðòèðí³, îô³ñí³

ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Ãîñïîäàð
â áóäèíêó: ðåìîíò

ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè,
ìåáëiâ, çàìiíà çàìêiâ,
êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi

ðîáîòè.
Òåë.0-68-042-72-68.

Ìàéñòåð ïî äîìó:
ïîëàãîäæó,

ïðîñâåðëþ, çìîíòóþ,
ïðèêðó÷ó, âñòàíîâëþ,
äåìîíòóþ, ïiäêëþ÷ó,

ïîôàðáóþ,
çàìiíþ.

Òåë.0-66-131-94-97.

Àáñîëþòíå
âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,

îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.

Òåë.0-97-885-71-78.

4
ÇÌIÑÒ, ÒÅÐÌIÍÎÂI, ÐÎÁÎÒÀ



Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,

äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

Âîäi¿ êàò."ÑÅ" çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ïî Óêðà¿íi.
Òåë.:0-98-775-45-74, 0-67-384-06-54.

Âîäi¿ êàòåãîði¿ “ÑÅ”
çàïðîøóþòüñÿ íà

ìiæíàðîäíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, ñîöïàêåò.
Òåë.0-96-290-54-93.

Âîäié àêòèâíèé çàïðîøóºòüñÿ íà
âàíòàæíèé ìiêðîàâòîáóñ - 310.
Âèìîãè: âiäïîâiäàëüíèé, íåïèòóùèé,
ç/ï - 350-500 ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-989-33-95.

Âîäié ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòî
5-7 òîíí, äëÿ ðîçâåçåííÿ íàïî¿â òà
ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ ïî ìàãàçèíàõ.
Òåë.0-67-702-37-09.

Âîäié êàò."CÅ"
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó

íà ìiæíàðîäíi
ïåðåâåçåííÿ,
ä/ð âiä 1 ðîêó.

Òåë.0-67-382-06-70

Âîäié-äàëåêîáiéíèê ïî Óêðà¿íi
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, àâòîìîáiëü
DAF ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë.0-67-380-00-65.

Âîäié, êàò."Å" çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü ïî Óêðà¿íi òà
çà êîðäîíîì, ç/ï âiä 30.000 ãðí.
Òåë.0-67-710-38-65.

Âîäié êàò."Å", ç äîñâiäîì
ðîáîòè, áàæàíî ç

÷iï-êàðòîþ,
çàïðîøóºòüñÿ íà

ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-67-381-61-00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Âîäiÿ, º àâòî 1,5 ò.
Òåë.0-67-242-37-74.

Âîäiÿ,
êàò."À", “Â”, “Ñ”,
áåçàâàðiéíèé ñòàæ

êåðóâàííÿ áiëüøå 20
ðîêiâ, 42 ðîêè. Áåç ø/ç.

Òåë.0-99-321-63-48.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ
Àâòîñëþñàði çàïðîøóþòüñÿ íà

ÑÒÎ, ç/ï âiä 14.000 ãðí.
Òåë.0-67-960-40-22.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà øèíîìîíòàæ.

Òåë.0-97-924-04-10.

Àâòîñëþñàði,
àâòîìåõàíiêè,
àâòîåëåêòðèêè,

ìîòîðèñòè
íà ÑÒÎ

“Àâòîñåðâiñ”
(âóë.Òðóäîâà,12).

Ïîðÿäíiñòü,
ïðàöåëþáíiñòü,
çíàííÿ áóäîâè
àâòîìîáiëÿ,

ãðàôiê:
Ïí-Ïò - 08.30-18.00,

Ñá - 08.30-14.00,
Íä - âèõiäíèé.

Âèñîêà òà
ñâîº÷àñíà ç/ï.

Òåë.0-98-378-49-36.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ

Àâòîìèéíèêè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè

ïðàöi, äîñòîéíà
ñâîº÷àñíà îïëàòà,

âóë.Êàì’ÿíåöüêà,79/3.
Òåë.0-67-304-12-47.

Áóäiâíèöòâî
Ôàõiâöi

áóäiâåëüíèõ,
îçäîáëþâàëüíèõ

ïðîôåñié
çàïðîøóþòüñÿ

Áóäiâåëüíèêè çàïðîøó-
þòüñÿ íà ðîáîòó â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.

Òåë.0-67-380-16-00.

Áóäiâåëüíèêè ðiçíèõ ïðîôåñié,
ðiçíîðîáî÷i, ìîæëèâî, ç
ïðîæèâàííÿì. Òåë.0-67-924-21-53.

Ìàéñòðè çàïðîøóþòüñÿ
äëÿ âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿

ïëèòêè.
Òåë.0-67-679-70-67.

Ìîíîëiòíèêè,
îïàëóáíèêè,

àðìàòóðíèêè, ïåíñiîíåðè,
áàãàòîäiòíi, iíâàëiäè, ÿêi
ìîæóòü ïðàöþâàòè íà

áóäiâíèöòâi i ÿêi çãîäíi íà
âiäðÿäæåííÿ.

Òåë.0-96-423-27-51.

Åëåêòðîòåõíiêè
çàïðîøóþòüñÿ

Åëåêòðèêè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó íà áóäiâíèöòâî.

Òåë.0-97-205-57-11.

Çâàðþâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

Çâàðþâàëüíèê ç âèãîòîâëåííÿ
êîòëiâ, âèñîêà ç/ï. Òåë.067-383-33-19.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Ðiçíîðîáî÷i òà ïiäñîáíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Äîñâiä ðîáîòè, âiäïîâiäàëüíiñòü i
ñåðéîçíèé ïiäõiä îáîâ’ÿçêîâî.
Ðîáîòà áóäå ïîñòiéíî, ç/ï âiä 10.000
ãðí. Òåëåôîíóéòå: 0-98-886-56-58.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ðiçíîðîáî÷îãî, ïiäñîáíèêà, áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê, ç äîñâiäîì ðîáîòè
íà áóäiâíèöòâi, òîðãiâëi, ñêëàäàõ.
Òåë.0-67-361-59-91.

Âèðîáíè÷à ñôåðà
Çàïðîøóþòüñÿ

Îïåðàòîð ñêëàäó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-67-909-47-98.

Ïðàöiâíèê íà åêñòðóäåð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.:0-97-249-21-27, Àíäðié
Âîëîäèìèðîâè÷, 0-68-202-47-22,
Îëåã Ìèêîëàéîâè÷.

Ðiçàëüíèê ÄÑÏ (îïåðàòîð
ôîðìàòíî-ðîçêðiéíîãî âåðñòàòó),
âiäðÿäíà îïëàòà, âèñîêèé âiäñîòîê.
Òåë.0-63-620-09-06.

Ðiçàëüíèê çàïðîøóºòüñÿ íà ÒÎÂ
“ÀÂ ìåòàë ãðóï”. Òåë.0-67-440-75-86.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå

âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ
Äèçàéíåð-êîíñòðóêòîð êîðïóñíèõ

ìåáëiâ çà ñóìiñíèöòâîì ïðîäàâåöü-
êîíñóëüòàíò ìåáëåâîãî òîðãîâîãî
öåíòðó. Òåë.0-63-620-09-06.

Çáèðàëüíèê ìåáëiâ (ñïåöiàëiñò ç
âèãîòîâëåííÿ iíäèâiäóàëüíèõ
êîðïóñíèõ ìåáëiâ), âîäiéñüêå
ïîñâiä÷åííÿ. Òåë.0-63-620-09-06.

Ïèëîðàìíèê, ïiäñîáíèê,
çàòî÷óâàëüíèê ñòði÷êîâèõ

ïèë çàïðîøóþòüñÿ íà
äåðåâîîáðîáíå
ïiäïðèºìñòâî.

Òåë.0-98-740-83-92.

Ñïåöiàëiñò ç äèçàéíó òà âèãîòî-
âëåííÿ iíäèâiäóàëüíèõ êîðïóñíèõ
ìåáëiâ. Òåë.0-63-620-09-06.

Ñòîëÿð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.

Òåë.0-97-248-38-46.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè

îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè

çàïðîøóþòüñÿ

Êîíñòðóêòîð çàïðîøó-
ºòüñÿ íà øâåéíå

âèðîáíèöòâî, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé,

ç/ï âèñîêà, Öåíòð.
Òåë.:0-67-384-62-07,

0-97-084-80-97.

Êîíñòðóêòîð øâåéíèõ
âèðîáiâ çàïðîøóºòüñÿ íà

ðîáîòó, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ç/ï âiä 15.000 ãðí.,

ñòàáiëüíà ðîáîòà,
òðàíñïîðòíå ïåðåâåçåííÿ

ç ðîáîòè i íà ðîáîòó
áåçêîøòîâíî.

Òåë.0-96-828-24-22.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ

!!! Øâà÷êà äëÿ ïîøèòòÿ
æiíî÷èõ ëîñèí, ð-í

“Íîâàòîðà”.
Òåë.0-68-045-63-46.

!!! Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
â íîâèé öåõ (òåïëå ñâiòëå

ïðèìiùåííÿ),
çàâàíòàæåíiñòü i îïëàòà

âèñîêi, ð-í “Ðiêî”.
Òåë.097-263-80-98.

!!! Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
â øâåéíèé öåõ íà

ïîøèòòÿ æiíî÷îãî òà
äèòÿ÷îãî îäÿãó, ìàøèíêè
àâòîìàò, “Åëåêòðîíiêà”.

Òåë.0-93-746-81-39.

!!! Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
â øâåéíèé öåõ,

òåðìiíîâî, çàðïëàòà
âèñîêà, ïðîñïåêò Ìèðó.

Òåë.097-263-80-98.

!!! Øâà÷êè íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, íîâå ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, âèñîêà

îïëàòà,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.

Òåë.0-68-045-63-46.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ

ñóêîíü, áëóç, æiíî÷îãî òà
äèòÿ÷îãî îäÿãó, ð-í

“Åëåêòîðîíiêà”.
Òåë.0-93-746-81-39.

Øâà÷êà íà ðîáîòó â
øâåéíèõ öåõ, ïîøèòòÿ

áëóç, ñóêîíü, äèòÿ÷îãî òà
æiíî÷îãî îäÿãó, ìàøèíêè
àâòîìàò, “Åëåêòðîíiêà”.

Òåë.0-93-746-81-39.

Øâà÷êà-íàäîìíèöÿ (æiíî÷i
ïåíüþàðè: àòëàñ, øîâê, âiñêîçà).
Òåë.0-98-827-80-80.

Øâà÷êè äëÿ ïîøèòòÿ âiéñüêîâî¿
ôîðìè, ñâîº÷àñíà ç/ï, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, Äóáîâå. Òåë.0-68-517-88-08.
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Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, ìîæëèâî áåç
ä/ð, ïîøèòòÿ êóðòîê
ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó.
Ãiäíi óìîâè, îïëàòà

ïîòèæíåâà. Öåõ
âiäêðèòèé 08.00-19.00
(ãðàôiê îáãîâîðþºòüñÿ

iíäèâiäóàëüíî). Ðîáîòà â
ñóáîòó ïî áàæàííþ. ÒÖ

“ÐIÊÎ”.
Òåë.:0-96-122-98-91,

0-67-320-01-67.

Øâà÷êè äëÿ ïîøèòòÿ
ñóêîíü, áëóç, æiíî÷îãî òà
äèòÿ÷îãî îäÿãó â øâåéíèé
öåõ, ð-í “Åëåêòðîíiêà”.

Òåë.0-93-746-81-39.

Øâà÷êè ç ä/ð íà ïîøèòòÿ êóðòîê
æiíî÷èõ, ïîîïåðàöiéíî, ìàøèíè
àâòîìàòè, ñâîº÷àñíà ç/ï, Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-062-04-41.

Øâà÷êè
çàïðîøóòüñÿ

â øâåéíèé öåõ,
Ãðå÷àíè áëèæíi.

Òåë.0-68-830-05-70.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
âåëèêèé, ïðîñòîðèé

øâåéíèé öåõ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó, íîâå îáëàäíàííÿ,

â öåõó º òåõíîëîã,
ùîòèæíåâà ç/ï,

âiäøèâàºìî âëàñíi
âèðîáè, âåëèêi ïàðòi¿,
ïîñòiíà çàéíÿòiñòü,

Ïí.-Ïò., ç 08.00-18.00,
ç/ï 15.00-25.000 ãðí., ð-í

Ëüâiâñüêå øîñå.
Òåë.0-68-576-22-84

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â öåõ,
äèòÿ÷i êóðòêè, ð-í ôiëàðìîíi¿.
Òåë.0-97-960-68-58.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, äðóæíèé êîëåêòèâ,

ÒÖ “Ðiêî”.
Òåë.0-96-877-53-44.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîøèòòÿ
âåðõíüîãî îäÿãó, ç/ï
ùîòèæíÿ, ìàøèíè
àâòîìàò, Ðàêîâå.

Òåë.0-68-172-18-00.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ïîøèòòÿ æiíî÷îãî i
äèòÿ÷îãî îäÿãó. Ìàøèíêà àâòîìàò,
ñâîº÷àñíà îïëàòà, ãàðíi óìîâè i
ðîçöiíêè, âóë.Òåðíîïiëüñüêà.
Òåë.0-98-231-30-65.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî îäÿãó, ðàéîí
òàíêà. Òåë.0-67-603-68-80.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, ñòàáiëüíà

ç/ï, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ,

áåçêîøòîâíi ïåðåâåçåííÿ
ïî ìiñòó íà ðîáîòó òà ç

ðîáîòè.
Òåë.0-96-828-24-22.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
â øâåéíèé öåõ, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-383-85-13.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè ïðàöi, âèñîêà
ç/ï, iíîãîðîäíiì íàäàºòüñÿ
ãóðòîæèòîê. Òåë.0-97-669-81-27.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, Ëåçíåâå.
Òåë.0-68-038-76-04.

Øâà÷êè íà ïðÿìîñòðî÷êó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, îáëàäíàííÿ íîâå,
çàâàíòàæåííÿ ïîñòiéíå, ñâîº÷àñíà
ç/ï, Âèñòàâêà. Òåë.0-98-480-69-80.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ,
äiéñíî âèñîêà ç/ï, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, âèïëàòà ç/ï

êîæíî¿ ï’ÿòíèöi, ð-í
îáëàñíî¿ ëiêàðíi.

Òåë.0-68-646-18-91,
Àíäðié.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó
äëÿ ïîøèòòÿ ïiäëiòêîâîãî
îäÿãó. Êîìôîðòíi óìîâè
ïðàöi, ïîòèæíåâà îïëàòà,
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,

ôiëàðìîíiÿ (ðå÷îâèé
ðèíîê).

Òåë.0-67-459-58-66.

Øâà÷êè íà âèðîáíèöòâî
âiéñüêîâîãî îäÿãó,
ìîæëèâå îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,

çàâàíòàæåíiñòü öiëèé ðiê,
âèïëàòè ùîòèæíÿ, ç/ï -

14.000-22.000 ãðí.
Òåë.0-67-282-54-24.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ áàõië
òà ïàí÷îõ (÷óëîê) íà

êàëîøi, êiíöåâà çóïèíêà
Îçåðíî¿.

Òåë.0-67-759-94-88.

Øâà÷êè, òåðìiíîâî,
ìîæëèâî, ç ìiíiìàëüíèì
ä/ð, øèºìî òðèêîòàæ,

ìàøèíêè-àâòîìàò,
äðóæíèé êîëåêòèâ,

êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi,
ç/ï - 16.000-25.000 ãðí.,

ð-í çàâîäó “Êàòiîí”.
Òåë.:0-96-404-77-20,

0-96-801-94-33,
0-97-474-25-74, òåõíîëîã

Íàòàëÿ.

Øâà÷êó íà ïîøèòòÿ
åêñïåðèìåíòàëüíîãî
çðàçêà òà øâà÷êó äëÿ

íàñòðî÷óâàííÿ ñèíòåïîíó
çàïðîøóº

êîìïàíiÿ-âèðîáíèê
æiíî÷îãî îäÿãó

“STIMMA”. Ïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, êîìôîðòíi

óìîâè ïðàöi, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,

âèñîêà òà ñòàáiëüíà ç/ï.
Òåë.0-63-990-28-56.

Øâà÷îê çàïðîøóº íà
ðîáîòó øâåéíèé öåõ,
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî òà

äèòÿ÷îãî îäÿãó, ìàøèíêè
àâòîìàò, “Åëåêòðîíiêà”.

Òåë.0-93-746-81-39.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà
øâåéíå âèðîáíèöòâî.
Òåë.0-67-298-73-30.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå

âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ

Ìîäåëüºð, ÷îáîòàði,
ðîçêðiéíèêè,

çàãîòiâåëüíèöi íà
âèðîáíèöòâî âçóòòÿ, ç/ï
âèñîêà, ìîæëèâî áåç ä/ð.

Òåë.0-63-284-21-75.

Ïàêóâàëüíèê-äîâîä÷èê,
ç ä/ð, ó âçóòòºâèé öåõ íà

ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï - 15 ãðí. çà ïàðó,

ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-63-284-21-75.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà

Çàïðîøóþòüñÿ
Iíñïåêòîðè ìîëîäøi

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

Îõîðîííèêè çàïðîøó-
þòüñÿ â îõîðîííó ôiðìó

ïî ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-396-40-52.

Îõîðîííèêè òà
íà÷àëüíèêè îõîðîíè

çàïðîøóþòüñÿ â îõîðîííó
ôiðìó, âàõòîâèé ìåòîä

21/14-21.
Ðîáîòà ïîñòiéíà, ç/ï -
300-400 ãðí. çà çìiíó.

Ïðîæèâàííÿ â
ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿ
íà îá’ºêòi çà ðàõóíîê

ðîáîòîäàâöÿ.
Òåë.0-99-760-03-94.

Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-774-79-51.

Îõîðîíöi ïî îáëàñòi, âàõòîâèé
ìåòîä, ìîæëèâå îôîðìëåííÿ,
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîñòàâêà
íà ïîñò çà ðàõóíîê ôiðìè, ç/ï - 620
ãðí./äîáà. Òåë.0-98-970-70-94,
òåëåôîíóâàòè â ðîáî÷èé ÷àñ ç 9.00
äî 18.00.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Îõîðîííèêà àáî ïiäñîáíèêà.
Òåë.0-68-823-17-85.

Îõîðîííèêà. Òåë.0-97-776-11-55.

Îõîðîíöÿ, ñòîðîæà, áàæàíî
ðàéîí ôiëàðìîíi¿, öåíòðó,
ïiâäåííî-çàõiä, ðå÷îâèé ðèíîê, 41
ðiê. Òåë.0-99-321-63-48.

Äîìàøíié ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ
Äîãëÿäàëüíèöÿ çà æiíêîþ 85

ðîêiâ, ç ä/ð, ãðàôiê: 2/2 àáî çà
äîìîâëåíiñòþ, ïðîæèâàííÿ, õàð÷ó-
âàííÿ, Öåíòð. Òåë.0-67-236-40-06.

Îïiêóíè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó.

Òåë.0-68-657-48-68.

Ïîìi÷íèöÿ ïî äîìó òà
ãîñïîäàðñòâó çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ñìò ßðìîëèíöi.
Òåë.0-67-782-08-74.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Äîãëÿäàëüíèöi çà ëþäüìè
ïîõèëîãî âiêó, ìàþ ìåäè÷íó îñâiòó òà
âåëèêèé äîñâiä. Òåë.0-67-891-17-60.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi

Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,

êîìiðíèêè, çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ

Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ãðàôiê: ç 07.00 äî 17.00, ç/ï
- 500 ãðí./äåíü, äóáiâñüêèé ðèíîê.
Òåë.0-99-717-56-52.
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Çàâãîñï çi çíàííÿì åëåêòðè÷íî¿
ñïðàâè òîðãîâî-âèðîáíè÷îãî
êîìïëåêñó (áóäiâåëüíèê-óíiâåðñàë).
Òåë.0-63-620-09-06.

Ïðèáèðàëüíèöi
çàïðîøóþòüñÿ â

ãîòåëíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.

Òåë.0-67-380-12-50.

Ïðèáèðàëüíèöÿ â øâåéíèé öåõ,
òèì÷àñîâà çàéíÿòiñòü, ðàéîí
ðàäiîçàâîäó. Äåòàëi çà òåëåôîíîì:
0-96-515-74-44.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó

â êàôå. Õàð÷óâàííÿ,
äîñòàâêà äî äîìó.

Òåë.0-96-429-82-12.

Ïðèáèðàëüíèöÿ, “Ñiëüïî”,
ãðàôiê 2/2, ç 7.30-19.30.
Òåë.0-98-769-86-20.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó, ãðàôiê: ç 07.00 äî 17.00, ç/ï
- 500 ãðí./äåíü, äóáiâñüêèé ðèíîê.
Òåë.0-99-717-56-52.

Âàíòàæíèê-êîìïëåêòóâàëüíèê
òåðìiíîâî çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ.
Òåë.0-67-750-19-29.

Âàíòàæíèêè äëÿ ðîáîòè íà
ñêëàäi ïðîäóêòiâ õàð÷óâàííÿ,
ìîæëèâà ùîäåííà îïëàòà.
Òåë.0-67-348-96-90.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ

Ðiçíîðîáî÷èé, áåç ø/ç,
ìîæëèâî, áåç äîñâiäó, íà

ðîáîòó â ñ.Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í.

Òåë.:0-67-444-22-03,
0-67-613-26-06.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Êî÷åãàð çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-979-47-11.

Ïðàöiâíèöi, ïiäðîáiòîê î äðóãié
ïîëîâèíi äíÿ, ñêóáàííÿ êóðåé,
Ïiâäåííî-Çàõiä. Òåë.0-97-860-84-32.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ïðèáèðàëüíèöi àáî
ïîñóäîìèéêè, ïîçìiííî, íÿíi â
ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.0-99-144-83-07.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ
Âiäïîâiäàëüíi òà êîìóíiêàáåëüíi

ëþäè çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó,
çðó÷íèé ãðàôiê, õîðîøà îïëàòà.
Òåë.0-68-759-26-38, Ëþáîâ
Àíàòîëi¿âíà.

Çàïðîøóºìî ïðàöiâíèêiâ
àìáiòíèõ, çi çíàííÿì
ðîçìîâíî¿ ðîñiéñüêî¿

ìîâè, êîìôîðòíèé îôiñ
çi âñiìà çðó÷íîñòÿìè,
îïëà÷óºòüñÿ íåäiëüíå

ñòàæóâàííÿ, íàäàºòüñÿ
æèòëî (áåçêîøòîâíî),

îáiäè çà ðàõóíîê
êîìïàíi¿, ç/ï êîæíó
ï’ÿòíèöþ, ïåðå¿çä äî

ì.Õìåëüíèöüêèé
îïëà÷óºòüñÿ.

Òåë.0-68-414-75-52.

Íà ïiäðîáiòîê
çàïðîøóþòüñÿ ñòóäåíòè
òà ïåíñiîíåðè. Íåïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü, äîõiä äî

10.000 ãðí.
Òåë.0-68-780-62-50.

Ïàêóâàëüíèê çàïðî-
øóºòüñÿ íà ðîáîòó,

ð-í Îçåðíî¿.
Òåë.0-67-759-94-88.

Ïàêóâàëüíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà
ÒÎÂ “Ãðàëàíä”. Òåë.:0-97-249-21-27,
Àíäðié Âîëîäèìèðîâè÷,
0-68-202-47-22, Îëåã Ìèêîëàéîâè÷.

Ïàêóâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

ó ïåêàðíþ.
Òåë.0-67-909-47-98.

Ïåðñïåêòèâíà ðîáîòà òà
ïiäðîáiòîê â îôiñi.
Òåë.:0-50-363-43-87, 0-67-201-65-98
(âàéáåð, òåëåãðàì).

Ïðàöiâíèêè äëÿ
ñîðòóâàííÿ ñàäæàíöiâ

ïîëóíèöi.
Òåë.0-67-301-69-61.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ äëÿ
ðîáîòè â ëiñi, âìiííÿ ïðàöþâàòè
áåíçîïèëîþ. Òåë.0-67-281-70-58.

Ïðàöiâíèêè çàïðîøó-
þòüñÿ â äîìàøíº

ãîñïîäàðñòâî.
Òåë.0-98-942-56-37.

Ïðîâîäèìî íàáið
ñïiâðîáiòíèêiâ ó îôiñ.

Íàïðÿìîê ðîáîòè
îôiñíî-ñêëàäñüêèé,
àäìiíiñòðàòèâíî-

êàäðîâèé.
Òåë.0-68-431-98-75.

Ðîáîòà äëÿ òèõ, õòî õî÷å
ïðàöþâàòè ó îôiñi.

Íàâ÷àºìî.
Òåë.0-96-053-30-98.

Ñïiâðîáiòíèê â îôiñ,
ãðàôiê 5/2, îïëàòà

12.000-15.000 ãðí., âiê íå
ìàº çíà÷åííÿ. Ïðèéìàííÿ

âõiäíèõ äçâiíêiâ,
äîïîìîãà êåðiâíèêó â

îðãàíiçàöiéíèõ ïèòàííÿõ,
çàïîâíåííÿ äîêóìåíòàöi¿

òà íàêëàäíèõ.
Òåë.0-68-780-62-50.

Óêëàäàëüíèê òîâàðiâ ïîáóòîâî¿
õiìi¿ çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó. Òåë.0-98-953-81-97.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

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

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

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà, ðîáîòà çà

ñóìiñíèöòâîì

Çàïðîøóþòüñÿ

Ðîáîòà áåç ñòàæó, â
îôiñi, äîõiä äî

12.000 ãðí., íàâ÷àºìî,
ãðàôiê 4-8 ãîä./äåíü.
Òåë.0-68-593-65-99.

Ñïiâðîáiòíèê â îôiñ ç äîñâiäîì
àäìiíiñòðàòîðà, îïëàòà äî 10.000
ãðí. Òåë.0-97-730-26-80.

Ñïiâðîáiòíèê ç ïåäàãîãi÷íèì
äîñâiäîì. Ãðàôiê ðîáîòè çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.:0-67-860-02-47,
0-68-118-31-19.

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ

Äîãëÿä çà ëiòíiìè ëþäüìè
â Íiìå÷÷èíi. Ïðîïîíóºìî

ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïî
âiçàõ òà áiîìåòðèöi. Ç/ï -
850-1700 ºâðî (çàëåæèòü
âiä ðiâíÿ íiìåöüêî¿ ìîâè,

ìîæëèâî, i áåç çíàíü
ìîâè). Ïðîæèâàííÿ
áåçêîøòîâíå, îêðåìà
êiìíàòà, iíòåðíåò,

õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå.
Âèìîãè: áiîìåòðè÷íèé
çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
ïîðÿäíiñòü, îõàéíiñòü,
çíàííÿ àáî áàæàííÿ

âèâ÷àòè íiìåöüêó ìîâó.
ì.Õìåëüíèöüêèé,

âóë.Ñîáîðíà,12, ÒÖ
“Äîìiíàíò”. Íàêàç

¹263, âiä 20.02.2018 ð.,
ÌÑÏÓ.

Òåë.:0-68-075-83-00,
0-63-162-88-88.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

Àíãëiéñüêà ìîâà, óêðà¿íñüêà
ìîâà, ìàòåìàòèêà: ðåïåòèòîðñòâî.
Òåë.:0-97-052-61-16, 0-97-417-86-67.

Ãàðíî ïiäãîòóþ äèòèíó äî øêîëè.
Çàíÿòòÿ ç ó÷íÿìè 1-4 êëàñiâ. Âèùà
ïåäàãîãi÷íà îñâiòà, äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-97-460-53-69.

Çàíÿòòÿ ç äiòüìè ç 1-ãî ïî 4-é
êëàñ, ïiäãîòîâêà äî øêîëè. Â÷èòåëü ç
äîñâiäîì. Òåë.0-67-914-08-62.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Àíòèêâàðiàò

Êóïëþ

Çîëîòî òà àíòèêâàðiàò:
ìîíåòè, ìåäàëi, iêîíè,
îðäåíè, ãîäèííèêè òà

iíøå.
Òåë.0-73-505-50-50.

Ìîíåòè, áàíêíîòè,
ìàðêè, çíà÷êè,

ãîäèííèêè, ñòàòóåòêè,
êíèãè, ñðiáëî òà iíøi
ïðåäìåòè ÷àñiâ ÑÐÑÐ.
Òåë.0-96-988-16-87.

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.

ÒÓÐÈÇÌ
Ìèñëèâñòâî,
ðèáàëüñòâî

Ïðîäàì
Ãîðîõ, ìàêóõà äëÿ ðèáîëîâëi.

Òåë.0-96-155-85-79.

Ðóøíèöi ìèñëèâñüêi IÆ-27 òà
“Ñàáàòòi Ôàëêîí”, ãëàäêîñòâîëüíi,
12 êàëiáð, âiäìiííèé ñòàí, 18.000
ãðí./28.000 ãðí. Äîçâië ¹449, âiä
02.07.2014 ð., âèäàíi Õìåëüíèöüêèì
ÂÏ ÃÓÍÏ. Òåë.0-67-736-39-03.

Äðàéâ

Ïðîäàì
Âåëîñèïåä “Äåîðå”, ðàìà 20,

ãàðíèé ñòàí, 6.500 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I

Âîíà
Äiâ÷èíà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü iç

çàáåçïå÷åíèì ÷îëîâiêîì.
Òåë.0-96-669-75-15.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

35/173/63, ñèìïàòè÷íèé,
ñåðéîçíèé, äîáðèé õëîïåöü
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñèìïàòè÷íîþ
ñåðéîçíîþ äiâ÷èíîþ (àáî æiíêîþ ç
äèòèíîþ), äëÿ ñåðéîçíèõ âiäíîñèí.
Ìîº ôîòî íà âàéáåði.
Òåë.0-68-392-73-22.

×îëîâiê ïîçíàéîìèòüñÿ ç
äîáðîïîðÿäî÷íîþ æiíî÷êîþ âiä 56
ð. Òåë.0-63-691-89-74.

Øóêàþ çâè÷àéíó, ïîðÿäíó æiíêó,
áåç ø/ç, 49-57 ð., ÿêà ïîãîäèòüñÿ íà
ïåðå¿çä â ñåëî áiëÿ ì.Âîëî÷èñüê àáî
ïåðå¿äó ñàì. Òåë.0-63-050-41-96.

Øëþáíi âiä æiíîê
58 ð., ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâiêîì

äî 69 ð. áåç ø/ç äëÿ ñòâîðåííÿ ñiì’¿.
Òåë.0-97-610-76-88.

Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâiêîì
54-58 ðîêiâ, áåç ø/ç, äëÿ ñòâîðåííÿ
ñiì’¿. Òåë.0-96-117-70-43.

ÒÅÕÍIÊÀ
ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

Ïðîäàì
“Àðäî”, 1,40 ì, á/â, ïðàöþº

ñïðàâíî, íå ëàìàâñÿ, 4.000 ãðí.
Òåë.0-96-377-60-69.

“Áåêî”, 2-êàìåðíèé, á/â, õîðîøèé
ñòàí, 4.200 ãðí. Òåë.067-391-43-21.

“Áîø”, õîëîäèëüíèêè òà
ìîðîçèëüíi êàìåðè, Íiìå÷÷èíà,
ìàéæå íîâi, 4.500 ãðí. Ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-441-35-16.

“Äîíáàñ”, ðåòðî-õîëîäèëüíèê,
1-êàìåðíèé, â ðîáî÷îìó ñòàíi, 2.600
ãðí. Òåë.0-97-125-26-35.

Êóõîííà òåõíiêà

Ïðîäàì
Ïëèòà ãàçîâà “Âiêòîðiÿ”,

4-êîíôîðíà, 3.000 ãðí.
Òåë.0-97-476-70-01.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè

Ïðîäàì
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,

ãàðíèé ñòàí, 4.200 ãðí. Ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-441-35-16.

“Ìðiÿ”, 900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Øâåéíi, â’ÿçàëüíi
ìàøèíè òà iíøå

Ïðîäàì
“Êîõëåð”, â ãàðíîìó ñòàíi,

ðîáî÷à, äîáðå øèº, á/â, 2.200 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ìàøèíà øâåéíà, ãàðíèé ñòàí,
1.000 ãðí. Òåë.0-97-726-73-48.

Íiæ ðîçêðiéíèé ÌÐ-105, 10 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, 3.500 ãðí.
Òåë.:0-97-397-59-36, 067-475-41-14.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Ðåìîíò òåëåâiçîðiâ, ìóëüòèâàðîê,
åëåêòðîäóõîâîê, iíøî¿ ïîáóòîâî¿ òà
ïðîìèñëîâî¿ òåõíiêè.
Òåë.0-93-147-59-98.

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

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè

Ïðîäàì
“LG” 29FU3RNX, äiàãîíàëü 29

äþéìiâ + ïóëüò, åêðàí ïëîñêèé,
ïðèñòàâêà Ò-2-0,150, 3.000 ãðí.
Òåë.0-97-476-70-01.

“Ñàìñíã 32j5200", FHD êîðîáêà,
íiæêà, ïóëüò, â ãàðíîìó ñòàíi.
Òåë.0-96-459-67-47.

“Ñàìñóíã”, 32 äþéìà, â ãàðíîìó
ñòàíi, áåç äåôåêòiâ, ÐÊ ç íiæêîþ òà
ïóëüòîì, 4.000 ãðí.
Òåë.0-98-963-99-57.

“Ñàìñóíã”, äiàãîíàëü 54 ñì,
âiäìiííèé ñòàí, ïëîñêèé åêðàí, 500
ãðí. Òåë.0-67-300-50-02.

“Ñîíi”, 32 äiàãîíàëü, 1.300 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

“Ñòàðò-2138", äiàãîíàëü 51 ñì,
á/â, ðîáî÷èé, â ãàðíîìó ñòàíi, êîëið
”ñðiáëî", 500 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

ÏÊ, ïëàíøåòè

Ïðîäàì
Áëîê æèâëåííÿ, 350 Âò, + êîðïóñ,

+ DVD-RW, 400 ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.

Áëîê æèâëåííÿ, 500 Âò, + êîðïóñ,
+ DVD-RW, 800 ãðí.
Òåë.0-97-125-26-35.

Êóïëþ
Íîóòáóê, á/â.

Òåë.0-97-125-26-35.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîëîíêè, áîéëåðè

Ïðîäàì
Êîëîíêà, ãàçîâà, íîâà, 3.000

ãðí.Òåë.0-96-401-48-19.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß
ÄÎÌÓ

ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ
Òîâàðè äëÿ êóõíi

Ïðîäàì
Ñîêîâèæèìàëêà, ìàéæå íîâà,

âèðîáíèöòâî Ïîëüùà, ôiðìà
“Çåìëåð”. êîìïàêòíà, ïîòóæíiñòü 250
ÂÒ, 600 ãðí. Òåë.0-96-374-47-30.

Ïîñóä, ñêëîòàðà,
ºìíîñòi

Ïðîäàì
Áàíêè 3 ë, 15 øò., - 8 ãðí./øò., 1

ë, 30 øò., - 5 ãðí./øò., 0,5 ë, 50 øò., -
3 ãðí./øò. Òåë.0-97-373-35-47.

Áàíêè ñêëÿíi, 100 øò., 0,5 ë, 6
ãðí./øò., 1 ë, 10 ãðí./øò., 3 ë, 18
ãðí./øò., ìîæëèâà äîñòàâêà ïî
ìiñòó. Òåë.0-67-728-87-00.

Áóòëi 10 ë, 2 øò., 100 ãðí./øò.
Òåë.0-97-373-35-47.

Ïîñóä ñòîëîâèé: òàðiëêè ãëèáîêi,
ôóæåðè, âàçè (êðèøòàëü), ñàëàòíèê,
áëþäà, òðè êîìïëåêòà ñòîïîê ç ñêëà.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ñòàêàíè ñêëÿíi, 0,2 ë, 100 øò., 5
ãðí./øò. Òåë.0-67-802-00-35.

Òîâàðè äëÿ
âàííî¿, ñàíâóçëà

Ïðîäàì
Êîøèê äëÿ áiëèçíè, ïëåòåíèé,

á/â, ðàäÿíñüêèõ ÷àñiâ, âèñîòà - 68
ñì, øèðèíà - 40 ñì, ãëèáèíà - 28 ñì.
Òåë.0-97-776-11-55.

Iíøi òîâàðè

Ïðîäàì
Âiøàê íàñòiííèé, ìåòàëåâèé, íà 4

ãà÷êè, ìiöíèé, äëÿ îäÿãó òà
êàïåëþõiâ, äîâæèíà - 60 ñì, âèñîòà -
20 ñì. Òåë.0-97-776-11-55.

Ìiøêè ç-ïiä öóêðó, á/â, 8
ãðí./øò. Òåë.0-99-717-56-52.

ÌÅÁËI
Ñòîëè, ñòîëèêè

Ïðîäàì
Æóðíàëüíèé, ñâiòëèé, á/â, â

ãàðíîìó ñòàíi, 150 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ðîçñóâíèé, ëàêîâàíèé, 850 ãðí.
Òåë.:0-97-397-59-36, 067-475-41-14.

Ñòiëüöi, êðiñëà

Êóïëþ
Ñòiëüöi ñòàði, êîìïëåêò 4-6 øò.,

íåäîðîãî. Òåë.0-97-391-20-98.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè

Ïðîäàì
Äèâàí ðîçêëàäíèé, 1.200 ãðí.

Òåë.0-67-727-03-82.

Êóòîê ì’ÿêèé, 240õ200, ñiðèé,
á/â, ãàðíèé ñòàí, 2.600 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-650-06-00.

Êóòîê ì’ÿêèé, 260õ210,
ñiðî-çåëåíèé, á/â, ãàðíèé ñòàí, 2.900
ãðí., òîðã. Òåë.0-97-650-06-00.

Êóòîê ì’ÿêèé, 300õ180,
ñiðî-êîðè÷íåâèé, á/â, ãàðíèé ñòàí,
3.900 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-650-06-00.

Iíøi ìåáëi

Ïðîäàì
Ìåáëi: øàôè, 1 øò., ñåðâàíò, 1

øò., ëiæêî äåðåâ’ÿíå, 2 øò., ñåðâàíò
êíèæêîâèé, 2 øò. Òåë.0-97-776-11-55.

Òóìáà, íîâà, 80õ60õ80, òåìíà,
1.000 ãðí. Òåë.0-97-176-21-64.

Øàôà êíèæêîâà, âèñîòà - 2 ì,
øèðèíà - 1,50 ì, ãëèáèíà - 0,36 ì,
òåìíà, á/â, â ãàðíîìó ñòàíi.
Òåë.0-97-776-11-55.

Øàôè êóõîííi, 2 øò., 83õ96 òà
60õ96, ñâiòëîãî êîëüîðó, ãàðíèé
ñòàí, 800 ãðí./2 øò., òîðã.
Òåë.0-67-199-40-13.

Âèãîòîâëåííÿ
ìåáëiâ

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

Âèãîòîâëåííÿ ìåáëiâ ïiä
çàìîâëåííÿ, øàôè-êóïå,

òîùî, íå ñòàíäàðò,
ðåìîíò ìåáëiâ.

Òåë.0-67-945-26-74.

Âèãîòîâëÿºìî: êóõíi, øàôè-êóïå,
ñïàëüíi, âiòàëüíi. Äîñòóïíi öiíè.
Ìîæëèâî áåçâiäñîòêîâî íà âèïëàòó.
Òåë.0-98-398-93-60.

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

ÊÎÌÔÎÐÒ. IÍÒÅÐ’ªÐ
Îñâiòëåííÿ

Ïðîäàì
Ñâiòèëüíèê íàñòiíèé, áðà,

êðèøòàëü, ðàðèòåò, 70-õ ðîêiâ, â
ãàðíîìó ñòàíi, ðîáî÷èé.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ñâiòèëüíèêè äåííîãî ñâiòëà
(2-ëàìïîâi), ðîáî÷i, á/â, 600õ1250
ìì, 6 øò., 200 ãðí./øò., òîðã.
Òåë.0-68-204-93-79.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß

Ïðîäàì
Ïëàù-íàêèäêà, âiéñüêîâà,

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

Ïîøèòòÿ,
â’ÿçàííÿ

Íàäàºìî ðîáîòó ìiíi
öåõàì, ðiçíèé
àñîðòèìåíò.

Òåë.0-97-867-51-37.

Ðîçðîáêà ëåêàë íà ÑÀÏÐ,
ðîçäðóêiâêà ðîçêëàäîê. Øâèäêî,
ÿêiñíî, âåëèêèé äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-97-669-81-27.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂIÒ
Ïðîäàì

Ñòiëü÷èê äèòÿ÷èé, äåðåâ’ÿíèé,
ðîçêëàäíèé, òðàíñôîðìóºòüñÿ â
ñòîëèê (äâà â îäíîìó), á/â.
Òåë.0-97-776-11-55.

ÇÎÎÑÂIÒ
Òâàðèíè ïðîäàì
Êîçà, ìîëîäà, ñïîêiéíà.

Òåë.0-96-515-91-51.

Êîçè (äâi ãîëîâè) i öàï. Âiê 5
ìiñÿöiâ, âiä ìîëî÷íî¿ êîçè, ÿêà äàº 5
ë ìîëîêà íà äîáó.
Òåë.0-96-435-12-99.

Òåëèöÿ, òiëüíà 8 ìiÿöiâ,
÷îðíî-ðÿáà, ñ.Ãîëîâ÷èíöi, 18.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-67-920-68-03.

Öàï, àêòèâíèé, çäîðîâèé, âiê 5
ìiñÿöiâ. Òåë.0-68-832-10-60, Iðèíà.

Òâàðèíè ó
ïîäàðóíîê

Âiääàì êîøåíÿ â ãàðíi ðóêè.
Òåë.0-99-321-63-48.

Êîøåíÿ â äîáði ðóêè, ãàðíå,
ëàñêàâå. Òåë.0-68-582-91-47.

Êîøåíÿ â äîáði ðóêè, ãàðíå,
ëàñêàâå. Òåë.0-99-190-57-49.

Êîðìè, çàñîáè
óòðèìàííÿ, iíøå

Ïðîäàì
Çåðíî ïøåíèöi, êóêóðóäçè, 600

êã, 7 ãðí./êã. Òåë.0-97-598-44-96.

Ïøåíèöÿ, ÿ÷ìiíü, êóêóðóäçà.
Äîñòàâêà. Òåë.0-97-521-70-10.

ÀÃÐÎÑÂIÒ
Ïðîäàì

Çåðíî ïøåíèöi, äî 500 êã, 7
ãðí./êã. Òåë.0-67-476-54-69.

Êàêòóñ êâiòó÷èé, êóù, 12.000 ãðí.
Òåë.:0-97-587-27-61, 61-45-37.

Ðîñëèíè âóëè÷íi äåêîðàòèâíi, âiä
25 ãðí., ì.Õìåëüíèöüêèé,
öåíòðàëüíèé ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê,
êiîñê ¹46 . Òåë.0-97-456-02-37.

×îðíîçåì, ãëèíà, ïiäñèïíèé
ãðóíò. Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì, 12-22 ò.
Òåë.0-98-680-02-69.

Êóïëþ
Ïðèéîì ìàëèíè òà iíøèõ ÿãiä,

äîðîãî, ñìò Äåðàæíÿ.
Òåë.0-97-722-82-43.

×èñòi âiäõîäè ïiíîïëàñòó (ðèáíèé
ÿùèê), òà óïàêîâêó ïîáóòîâî¿ òåõíiêè.
Òåë.0-67-381-20-29.

Äèçàéí.
Îçåëåíåííÿ.

Ëàíäøàôò. Iíøi
ïîñëóãè

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

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Ïðîäàì
Çåðíî ïøåíèöi, ÿ÷ìåíþ,

êóêóðóäçè. Òåë.0-96-155-85-79.

Êóïëþ
Êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê,

öèáóëþ, ÷àñíèê. Êóïëþ.
Òåë.:0-96-454-34-93, 0-96-518-07-94.

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß

Êîñìåòè÷íi
ïîñëóãè

Ñõóäíåííÿ õîëîäîì, êîðåêöiÿ
ôiãóðè, êîíñóëüòàöiÿ äiºòîëîãà.
Òåë.0-67-850-09-05.

Ñòîëÿðíi âèðîáè

Ïðîäàì
Âiêíà, 90õ140 ñì, ïîäâiéíi,

çàñêëåíi, 50 ãðí./øò. Ñàìîâèâiç.
Òåë.0-97-210-87-37.

Äâåði äåðåâ’ÿíi, ñîñíà, íîâi,
“ãëóõi” i ïiä ñêëî, ç ëóòêîþ íà
çàâiñàõ: áåç ëóòêè 2õ0,60õ0,4, ç
ëóòêîþ íà çàâiñàõ 2,07õ0,67õ0õ75, 10
øò., 2.500 ãðí./øò.
Òåë.0-98-876-81-90.

Äåðåâèíà

Ïðîäàì
Àêàöiÿ, äóá, ãðàá, ÿñåí, ñîñíà,

ãîðiõ (ïðîäàì íà äðîâà àáî äîøêè),
Êðàñèëiâñüêèé ð-í. Ñàìîâèâiç.
Òåë.0-67-390-27-71.

Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê
ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-533-59-06.

Êóïëþ
Êðóãëÿê äóáà, ÿñåíà (1-é, 2-é, 3-é

ñîðò). Êóïëþ. Äîðîãî.
Òåë.0-96-533-59-06.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
Ñòîëÿðíi ðîáîòè
Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ
äâåðåé, àðîê, äâåðåé íà
ðîëèêàõ, “ãàðìîøîê”,
âiêîí, ìåáëiâ. ßêiñíà
äåðåâèíà. Ëàêóâàííÿ,

ôàðáóâàííÿ,
âñòàíîâëåííÿ.

Ðåñòàâðàöiÿ ñòàðèõ.
Ïîìiðíi öiíè.

Òåë.0-67-992-84-80.

Âèãîòîâëåííÿ äîøêè,
áðóñà òà ðåéêè íà

çàìîâëåííÿ.
Òåë.0-98-740-83-92.

Âèãîòîâëåííÿ, ïðîºêòóâàííÿ
äåðåâ’ÿíèõ ñõîäiâ. Çâàðþâàííÿ
ìåòàëîêîíñòðóêöié.
Òåë.0-68-794-27-11.

Âêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíî¿ ïiäëîãè,
ïàðêåòó, ëàìiíàòó. Ðåìîíò òà
øëiôóâàííÿ. Òåë.:067-477-02-94
(îïåðàòîð Life), 063-215-24-88.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,

ôóðíiòóðà

Ïðîäàì
Âiêíî ìåòàëîïëàñòèêîâå,

1,70õ1,55, òðè ñêëà,
åíåðãîçáåðiãàþ÷å, âiä çàáóäîâíèêà,
3.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-575-44-82.
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Äâåði, âõiäíi, ìåòàëîïëàñòèêîâi,
á/â, ïðàâi, 2070õ1000, ïîðiã.
Òåë.0-98-267-13-53.

Ïåðåãîðîäêè ïëàñòèêîâi,
âèñîòà 3 ì, øèðèíà
70 ñì, “ãëóõi” 7 øò.,

2.000 ãðí., ç äâåðèìà,
2 øò., 3.000 ãðí.

Òåë.067-850-09-05.

Âñòàíîâëåííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè

Ðåãóëþâàííÿ
ì/ï âiêîí, äâåðåé,

ðîëåòiâ, çàìiíà
ôóðíiòóðè, ìîñêiòíi ñiòêè.

Òåë.0-68-113-44-92.

Ìåòàëåâi òà
êîâàíi âèðîáè

Ïðîäàì
Äâåði ìåòàëåâi, 185õ0,70, 2 øò.,

1.250 ãðí./øò. Òåë.:0-97-397-59-36,
067-475-41-14.

Äâèãóíè äëÿ âîðiò, ç ãàðàíòiºþ,
Iòàëiÿ, 15.000 ãðí.
Òåë.:0-97-397-59-36, 067-475-41-14.

Êóòíèê 32,5 ìì, 24 ì, - 15 ãðí./ì,
êóòíèê 25 ìì, 68 ì, - 10 ãðí./ì.
Òåë.0-97-373-35-47.

Òðóáà d-27,5 ìì, 5,6 ì, 10 ãðí/ì.
Òåë.0-97-373-35-47.

Òðóáà ëóæîíà, d-33,5 ìì, 15 ì, 17
ãðí./ì. Òåë.0-97-373-35-47.

Òðóáè ìåòàëåâi, 8 øò., äîâæèíà
7,5 ì, d=50 ñì, 150 ãðí./ì.
Òåë.0-68-243-93-39.

Òðóáè, d=40, 50, 100 ìì òà êîëiíà
äî íèõ, 75 ãðí./ì.
Òåë.:0-97-397-59-36, 067-475-41-14.

Ôåðìè ìåòàëåâi
(ìåòàëîêîíñòðóêöi¿), 8 ì, 8 øò., 3.000
ãðí/øò. Òåë.0-96-142-08-09.

Ìåòàë

Ïðîäàì
Äðiò “êîëþ÷êà”, äëÿ ïàðêàíó, 20

ãðí./êã. Òåë.0-67-727-03-82.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Âèêîíóºìî çâàðþâàëüíi ðîáîòè
ðiçíîìàíiòíèõ ìåòàëîêîíñòðóêöié,
àðî÷íi ôåðìè, äâåði, îáøèâàííÿ
ïðîôëèñòîì. Òåë.0-97-525-06-65.

Åëåêòðîçâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-711-45-40.

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ, ç
ðîçøèðåííÿì, “ïiä

êëþ÷”, iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Ì/ï âiêíà, äâåði.

Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-67-117-54-77.

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ

áàëêîíiâ,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà,

äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.

Çâàðþâàëüíi ðîáîòè: ïiäíàâiñè,
êîçèðêè, ãàðàæi. Òåë.0-67-284-65-04.

Ñèïó÷i ìàòåðiàëè
Ïðîäàì

Àñôàëüò, ïiñîê, ùåáiíü, êàìiíü,
êåðàìçèò, âiäñiâ, âiä 260 ãðí./òîííà.
Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Òåë.0-97-726-15-62.

Âiäñiâ, ùåáiíü, ïiñîê. Äîñòàâêà.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-929-09-39.

Êàìiíü, ùåáiíü, ïiñîê,
âiäñiâ, ãëèíà, ÷îðíîçåì.
Äîñòàâêà ñàìîñêèäîì

12-22 ò.
Òåë.0-98-680-02-69.

Ïiñîê ïåðëiòîâèé, äëÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæîê (çàñèïíèé
óòåïëþâà÷), 10 ìiøêiâ, 270
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-98-442-33-98.

Êóïëþ
Ãëèíó, çåìëþ. Ñàìîâèâåçåííÿ.

Òåë.0-97-777-93-73.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿìóðóâàííÿ

Ïðîäàì
Öåãëà ðiçíà, 300 øò., âiä 5

ãðí./øò. Òåë.:0-97-397-59-36,
067-475-41-14.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi

ìàòåðiàëè

Ïðîäàì
Åêîâàòà - öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷.

Óòåïëåííÿ ñòií, äàõiâ, ìàíñàðä,
ïåðåêðèòòÿ, ïiäëîã, 900 êã, 30
ãðí./êã. Òåë.0-98-442-33-98.

Ïåðëiò. Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ òåïëîãî
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæîê, à òàêîæ, 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.

!!! Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, àðìîïîÿñ, ïàðêàíè,
êëàäêà öåãëè, áëîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò, ïàðêàíè,
ôóíäàìåíòè, ïiäìîñòêè.

Òåë.0-97-084-94-24.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò.
Äåìîíòàæíi òà

çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. ßêiñíî òà

øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.

Àëìàçíå áóðiííÿ îòâîðiâ
(çàëiçîáåòîí, áåòîí, ãðàíiò, öåãëà),
d=52-252 ìì. Òåë.0-97-886-97-77.

Àëüòàíêè, ìàíãàëè,
ãðóáêè, óêðà¿íñüêà ïi÷,
îáëèöüîâóþ êàìåíåì.
Ôóíäàìåíòè, îãîðîæi,

êâiòíèêè.
Òåë.0-97-482-20-19.

Áåñiäêè, ìàíãàëè,
ïîìïåéñüêà ïi÷, êâiòíèêè,

âîäîéìè, êàñêàäè,
îãîðîæi ç êàìåíþ,

ïðîôíàñòèëó.
Òåë.0-97-482-20-19.

Áåòîí: äîâáàííÿ, ðiçàííÿ.
Òåë.0-67-163-39-53.

Áåòîííi ðîáîòè ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi: ôóíäàìåíòè,
ñõîäè, áàëêè, êîëîíè,

iíøi êîíñòðóêöi¿.
Îïàëóáêà â íàÿâíîñòi.
Òåë.0-96-142-08-09.

Áåòîííi ðîáîòè, áàñåéíè,
âiäìîñòêè, ïàðêàíè,
ñåïòèêè, àðìîïîÿñè,
ãàíêè, ñõîäè. Âëàñíà

îïàëóáêà. Öiíè äîñòóïíi.
Òåë.0-96-372-19-53.

Áåòîííî-çåìëÿíi ðîáîòè, êëàäêà
öåãëè, áëîêiâ, ïðîñòiíêè, ôóíäàìåíò,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà, ïàðêàíè.
Òåë.0-67-785-17-26.

Áåòîíóâàííÿ, êëàäêà öåãëè,
áëîêè, ôóíäàìåíò, ïåðåãîðîäêè,
øòóêàòóðåííÿ, âiäìîñòêà, ñòÿæêà,
iíøå. Òåë.0-96-916-42-70.

Áðèãàäà áåòîíÿðiâ âèêîíóº âñi
âèäè áåòîííèõ ðîáiò áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. ßêiñíî.
Òåë.0-98-861-66-24.

Áóäóºìî ïàðêàíè ç ïðèðîäíüîãî
òà øòó÷íîãî êàìåíþ, à òàêîæ
ïðîôíàñòèë. Òåë.0-67-284-65-04.

Âèêîíóºìî âñi áóäiâåëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-624-66-29.

Âiäáiéíi ìîëîòêè. Ïîñëóãè.
Òåë.0-67-163-39-53.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè.
Òåë.0-68-830-59-22.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè. ßêiñíî.
Íàäiéíî. Òåë.0-97-990-97-99.

Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè.
Øâèäêî òà ÿêiñíî. Äîñâiä ðîáîòè
ïîíàä 15 ðîêiâ. Òåë.0-96-455-74-28.

Âñi âèäè áóäiâåëüíèõ ðîáiò.
Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíòiâ, ïàðêàíè,
âëàñíà îïàëóáêà. Ãàðàíòóºìî ÿêiñòü
ðîáiò. Òåë.0-97-009-26-24.

Âñi âèäè áóäiâåëüíèõ
ðîáiò. Çàëèâàííÿ

ôóíäàìåíòiâ. Ïàðêàíè.
Âëàñíà îïàëóáêà. Äîñâiä.

ßêiñòü. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-97-009-26-24.

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

Äåìîíòàæ áåòîííèõ êîíñòðóêöié.
Òåë.0-67-163-39-53.

Çáèâàííÿ ïëèòêè, ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.0-97-814-03-86.

Êàìiíè “ïiä êëþ÷”, ç
ãàðàíòiºþ, òîïêè,

îáóäîâè. Ìàðìóð, ãðàíiò.
Òåë.0-68-657-48-68.

Êâàëiôiêîâàíi ñïåöiàëiñòè
âèêîíàþòü áóäiâåëüíi ðîáîòè ðiçíî¿
ñêëàäíîñòi. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-096-73-09, Îëåêñàíäð.

Êëàäêà öåãëè, áëîêiâ,
çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíòè. Òåë.0-98-723-34-24.

Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó,
øòóêàòóðåííÿ, ïëèòêà òà iíøi ðîáîòè.
ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-027-91-50.

Ìóðóºìî òà ðåìîíòóºìî
ãðóáêè, ïå÷i, ìàíãàëè.
Òåë.0-68-419-89-10.

Ïîñëóãè âêëàäàííÿ áðóêiâêè.
Òåë.0-67-381-08-33.

Ñòÿæêà, íàïiâñóõà òà ìîêðà, çà
îäèí äåíü ßêiñíî.
Òåë.0-97-990-97-99.

Óñi âèäè áåòîííèõ ðîáiò,
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïðèáóäîâè.
Òåë.0-67-284-65-04.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå øïàêëþâàííÿ,
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ
ïëèòêè, ëàìiíàòó, ãiïñîêàðòîíó,
øòóêàòóðåííÿ. ßêiñíî.
Òåë.0-98-653-56-11.

Àáñîëþòíå øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí,
øïàëåðè, ëàìiíàò òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Áðèãàäà ïðîôåñiîíàëiâ
ÿêiñíî òà øâèäêî âèêîíóº
ðåìîíò êâàðòèð, îôiñiâ,
áóäèíêiâ, “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-67-380-55-01.

Âàãîíêà, øïàêëþâàííÿ, ëàìiíàò,
ïëèòêà. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Âèêîíóºìî âñi âèäè âíóòðiøíiõ òà
çîâíiøíiõ ðîáiò. Øâèäêî. ßêiñíî.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-68-375-68-64.

Âèêîíóºìî ãiïñîêàðòîííi ðîáîòè,
øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ,
ôàðáóâàííÿ, ðåìîíò êâàðòèð.
Òåë.0-96-472-31-30.

Âèêîíóºìî ðåìîíò “ïiä êëþ÷”,
ïîêëåéêà øïàëåð, âêëàäàííÿ
ëàìiíàòó òà iíøå. Òåë.0-97-560-29-49.

Âèêîíóºìî ðåìîíò
êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-97-185-30-70.

Âèêîíóþ âíóòðiøíi òà çîâíiøíi
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-925-60-26.

Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð òà
áóäèíêiâ: øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ãiïñîêàðòîí, ïëèòêà,
øïàëåðè òà iíøå. Òåë.0-67-770-24-95.

Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñàéäèíã, óòåïëåííÿ

ïiíîïëàñòîì, ëàìiíàò,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,

øïàêëþâàííÿ.
Òåë.0-68-288-17-84.

Âèêîíóþ: øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,
ãiïñîêàðòîí, óòåïëåííÿ
ïiíîïëàñòîì, êëàäêà

áëîêiâ.
Òåë.0-97-329-76-96.

Âèðiâíþâàííÿ ñòåëü, ñòií,
âiäêîñiâ, øïàêëþâàííÿ. Äîäàòêîâi,
÷èñòîâi òà iíøi ðîáîòè. Äîñâiä,
ÿêiñòü. Òåë.0-68-843-01-71.

Âèñîêà ÿêiñòü
ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò.
Òåë.:0-97-186-87-33, 0-98-940-53-74.

Âiäêîñè, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè. Òåë.0-67-380-19-41.

Âíóòðiøíi îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè. Äåêîðàòèâíå

øòóêàòóðåííÿ.
Ôàðáóâàííÿ. Ïîêëåéêà

øïàëåð. Âêëàäàííÿ
ëàìiíàòó.

Òåë.0-98-066-82-35.

Ãiïñîêàðòîí, ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ,

ôàðáóâàííÿ. Ðîáèìî
ïðîôåñiéíî, øâèäêî òà

ÿêiñíî.
Òåë.0-67-380-55-01.

Ìàéñòðè îçäîáëþâàëüíèõ
ðîáiò øóêàþòü ðîáîòó.
Òåë.0-96-841-79-27.

Íàòÿæíi ñòåëi. Ãàðàíòiÿ
12 ðîêiâ. Çíèæêè äî
20% ç 8.06.2022 ð. äî

30.08.2022 ð.
Òåë.0-68-657-48-68.

Ïîêëåéêà øïàëåð òà ôàðáóâàííÿ
ñòií, ñòåëü, à òàêîæ ôàñàäiâ
áóäèíêiâ. Ïîìiðíi öiíè òà ÿêiñòü.
Òåë.0-97-542-59-06.

Ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ.
Òåë.0-96-971-26-90.

Ðåìîíò êâàðòèð. Ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Âñi âèäè ðîáiò.
Òåë.0-96-971-26-90.

Øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè,

ïëèòêêà òà iíøå.
Òåë.0-97-541-64-76.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

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

Àáñîëþòíå îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ,
øòóêàòóðåííÿ, ãiïñîêàðòîí òà iíøå.
Òåë.0-67-905-88-29.

Àáñîëþòíî âñå
îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ òà
äåêîðàòèâíèì êàìåíåì.
Òåë.0-96-398-45-50.

Âèêîíóºìî îáëèöþâàííÿ
ïëèòêîþ òà äåêîðàòèâíèì êàìåíåì.
Òåë.0-96-472-31-30.

Ïëèòêà, øïàêëþâàííÿ, âàãîíêà,
ëàìiíàò. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-805-06-62.

Ñòÿæêà, íàïiâñóõà òà ìîêðà, çà
îäèí äåíü ßêiñíî. Òåë.097-990-97-99.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Ïîáiëêà, øïàêëþâàííÿ,
ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè:

êâàðòèðè, îôiñè,
ìàãàçèíè, ïiä’¿çäè,

øêîëè, äèòñàäêè, êàôå.
Òåë.0-97-329-76-96.

Ôàðáóâàííÿ òà ïîáiëêà ñòií,
ñòåëü â æèòëîâèõ áóäèíêàõ, à òàêîæ
òåõíi÷íèõ ïðèìiùåíü.
Òåë.0-97-542-59-06.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè

Ïðîäàì
Áëÿõà öèíêîâà, 2 ëèñòà 1õ2 ì,

250 ãðí. Òåë.0-97-373-35-47.

Ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè.

Äîñòàâêà. Ìîíòàæ.
Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.

Òåë.0-98-728-14-55.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ

âîäîñòîêiâ
!!! Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi

ïîêðiâåëüíi ðîáîòè, ðåìîíò äàõiâ,
ãàðàæiâ, áàëêîíiâ. Ïîøóê òà óñóíåííÿ
ïðîòiêàíü. Òåë.097-822-19-60.

!!! Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâ, ïiäñóáiéêè. Òåë.0-97-625-67-97.

!!! Àáñîëþòíî âñi âèäè ïðîôå-
ñiéíîãî ìîíòàæó ïîêðiâëi. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, äîñòàâêà ìàòåðiàëiâ.
Ãàðàíòiÿ. Òåë.098-728-14-55.

!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ, ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò

ñó÷àñíèìè ìàòåðiàëàìè,
âîäîñòi÷íi ñèñòåìè,

ðåìîíò ïîêðiâëi.
Òåë.0-97-084-94-24.

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,

âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-947-23-99.

Âèêîíóþ ÿêiñíî ïîêðèòòÿ
áàëêîíiâ, ãàðàæiâ,

içîëÿöiÿ ôóíäàìåíòiâ.
Ìàòåðiàë ñâié àáî

çàìîâíèêà.
Òåë.:0-67-439-92-19.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè “ïiä
êëþ÷”, ðèíâè, ïiäñóáiéêè,

âîäîñòiê, à òàêîæ
ïåðåêðèâàºìî ñòàði
ïîêðiâëi. ßêiñíî.

Òåë.0-97-104-24-97.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè ðóáåðî¿äîì,
áóäèíêiâ, òåõïðèìiùåíü, ãàðàæiâ òà
áàëêîíiâ. Ïîìiðíi öiíè òà ÿêiñòü.
Òåë.0-97-542-59-06.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè,
ðåìîíò, ìîíòàæ,

âîäîñòîêè, ïiäñóáiéêè,
êiîñêè òà àíãàðè.

Òåë.0-96-479-36-06.

Ðåìîíò äàõiâ, øèôåð á/â.
Ïðîôåñiéíî. Ïîìiðíi

öiíè.
Òåë.0-63-757-24-22.

Ôàñàäíi ðîáîòè
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.

Àáñîëþòíå óòåïëåííÿ òà
îçäîáëåííÿ ôàñàäó, âëàñíi
ëiñà.Òåë.0-97-990-97-99.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi âèäè
ìîíòàæó âåíòèëüîâàíèõ ôàñàäiâ.
Ïðîôíàñòèë, ñàéäèíã, êàñåòè.
Çàìiðè, ðîçðàõóíêè.
Òåë.0-98-728-14-55.

Áóäèíêè óòåïëþºìî: ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì, “êîðî¿ä”, “øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. ßêiñòü. Äîñâiä. Ïîìiðíà
öiíà. Òåë.0-67-384-40-33.
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Âèêîíóºìî âñi âèäè ç
îçäîáëåííÿ, óòåïëåííÿ òà

âiäíîâëåííÿ ôàñàäiâ.
Ïðàöþºìî ÿêiñíî çà
ïîìiðíèìè öiíàìè.

Òåë.0-96-841-79-27.

Âñi âèäè ðîáiò ç
óòåïëåííÿ, îçäîáëåííÿ òà

âiäíîâëåííÿ ôàñàäiâ.
Ðîáèìî øâèäêî,

ïðîôåñiéíî òà ÿêiñíî.
Òåë.0-67-380-55-01.

Ìîíòàæ íàòÿæíèõ ñòåëü. Ðåìîíò
òà ðîçðèâè ïîëîòíà. Âèêîðèñòîâóºìî
òiëüêè äîðîãi òà ÿêiñíi ìàòåðiàëè.
Òåë.0-97-542-59-06.

Óòåïëåííÿ áóäèíêiâ,
îáëàøòóâàííÿ äàõiâ.
Ìàòåðiàëè. ßêiñòü

ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-97-540-72-37.

Óòåïëåííÿ áóäèíêó çà
1-2 äíi, çàäóâàííÿ
ïóñòîòiëèõ ñòií

(“âîçäóøêè”) ïåðëiòîì.
Íå ïiíà, ñòiíè
“äèõàþòü”.

Òåë.0-98-442-33-98.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

Âèêîíàþ åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Øâèäêî. ßêiñíî. Òåë.0-97-332-26-03.

Âèêîíóþ åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè. Iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä.
ßêiñíî. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-96-438-03-80.

Åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi. Øâèäêî.
ßêiñíî. Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-855-54-87.

ÒÎÂ “Åíåðãîäîñâiä”
ïðîâîäèòü

åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.

Äîêóìåíòè, ëàáîðàòîðíi
âèìiðè,

ïóñêîíàëàãîäæåííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òåë.:0-67-360-58-50,
0-67-380-12-90,
067-461-16-31.

ßêiñíî òà çà ïîìiðíó öiíó
âèêîíóºìî åëåêòðîìîíòàæíi ðîáîòè
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-98-096-73-09, Îëåêñàíäð.

Ñàíòåõíiêà

Ïðîäàì
Ðåñòàâðàöiÿ âàíí, ïiääîíiâ,

äæàêóçi (iðæàâèõ, äiðÿâèõ). Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-67-171-71-15.

Ðåñòàâðàöiÿ-ôàðáóâàííÿ âàíí,
ïiääîíiâ (áëÿøàíèõ òà ÷àâóííèõ).
Çàâîäñüêèé ìàòåðiàë. Ãàðàíòiÿ.
Òåë.0-68-253-35-33.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Âèêîíóºìî: ìîíòàæ ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ,
êàíàëiçàöiÿ, âñòàíîâëåííÿ
òâåðäîïàëèâíèõ êîòëiâ. Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Òåë.0-68-637-43-44.

Àâàðiéíà, ïðîôiëàêòè÷íà
ïðîìèâêà, ïðî÷èñòêà

êàíàëiçàöi¿ ó
ì.Õìåëüíèöüêèé,

åôåêòèâíèé
ãiäðîäèíàìi÷íèé ìåòîä.

Òåë.068-649-16-04.

Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì,

ãiäðîäèíàìi÷íèì ìåòîäîì.
Âiäåîîáñòåæåííÿ

(áóäèíêè, êâàðòèðè,
ïðèìiùåííÿ).

Òåë.0-68-649-16-04.

Ñåïòèêè, áåç âèêà÷êè,
çà îäèí äåíü.

Òåë.0-97-777-93-73.

Îïàëåííÿ (êîòëè,
êàìiíè, áóðæóéêè,êàìiíè, áóðæóéêè,

áàòàðå¿)

Ïðîäàì
Êîòëè òâåðäîïàëèâíi,

Õìåëüíèöüêîãî òà iìïîðòíîãî
âèðîáíèöòâà, âiä 500 ãðí. Äîïîìîãà ó
âñòàíîâëåííi. Òåë.0-67-769-50-26.

Ìàòåðiàëè äëÿ
îïàëåííÿ (äðîâà,
âóãiëëÿ, áðèêåòè,

ïàëåòè, iíøå)

Ïðîäàì

Àñîðòèìåíò
òâåðäîïàëèâíî¿

ïðîäóêöi¿: áðèêåòè,
äðîâà, ïåëåòè, äåðåâíå
âóãiëëÿ. Äîñòàâêà ïî

ìiñòó.
Òåë.096-533-59-06.

Äðîâà äëÿ îïàëåííÿ.
Ç äîñòàâêîþ ó

ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.

Òåë.0-67-281-70-58.

Äðîâà ÿêiñíi, ïîðóáàíi, òâåðäèõ
ïîðiä, ñêëàäåíi íà êóçîâi, 12.700
ãðí./ìàøèíà. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-321-79-21.

Êóïëþ

Äðîâà àáî îáðiçêè, iíøå.
Ñàìîâèâåçåííÿ.

Òåë.0-67-242-37-74.

Ìîíòàæ òà
îáñëóãîâóâàííÿ
îïàëþâàëüíèõ

ñèñòåì
Ìîíòàæ òåïëî¿ ïiäëîãè,

îïàëåííÿ. ßêiñíî.
Íàäiéíî.Òåë.0-97-990-97-99.

Iíøi ìàòåðiàëè

Ïðîäàì

Ñìîëà áiòóìíà,
19 ãðí./êã.

Òåë.0-68-657-48-68.

Iíøi ðîáîòè

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

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ êâàðòèð-
íèõ ïåðå¿çäiâ. Âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òåë.0-97-711-45-40.

Ïîðiçêà äðîâ, ðóáàííÿ
äðîâ, êîñiííÿ áóð’ÿíó,
äåìîíòàæ áóäü-ÿêî¿

ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-98-107-71-55.

Ïîñëóãè ç ðîçâàíòàæåííÿ
çàëiçíè÷íèõ âàãîíiâ, öèñòåðí (ïiñîê,
ùåáiíü, âóãiëëÿ, äèçïàëèâî òà iíøi
âàíòæi. Òåë.0-67-920-09-82.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ

Îðåíäà
Çäàì áóäiâåëüíå ðèøòóâàííÿ,

ïîëåãøåíå, ç íàñòèëîì, 7,5õ4 ì, 5õ8
ì. Òåë.0-98-963-99-57.

Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâó îïàëóáêó
â ïîâíié êîìïëåêòàöi¿.
Òåë.0-97-193-74-41.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,

ñïîðÿäæåííÿ
Ïðîäàì

Ìiøêè äëÿ áóäñìiòòÿ, 100 øò.,
400 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

Åêñêàâàòîð JVC, áóäü-ÿêi
çåìåëüíi ðîáîòè: ñâåðäëîâèíè,
ñåïòèêè, òðàíøå¿. Òåë.098-726-27-71.

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè

ïîìiðíi. Ãëèáèíà êîïàííÿ
äî 3 ì. Òåë.:067-314-04-22,

0-50-588-96-45.

Ïîñëóãè àâòîâèøêè.
Òåë.:0-67-461-16-31, 0-67-360-58-50,
0-67-380-12-90.

Ïîñëóãè ìiíi-åêñêàâàòîðà,
ì.Õìåëüíèöüêèé òà Õìåëüíèöüêà
îáëàñòü. Òåë.0-67-464-66-24.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ
Ìåáëi äëÿ áiçíåñó
òà îôiñó, ñåéôè

Ïðîäàì

Ìåáëi ç îôiñó, êàáiíêè
äëÿ êîë-öåíòðó, øàôè
äëÿ îäÿãó, øàôè äëÿ

çáåðiãàííÿ ðå÷åé, ãàðíèé
ñòàí.

Òåë.0-67-722-53-25.

Âåðñòàòè

Êóïëþ
Âåðñòàòè, çàï÷àñòèíè, iíñòðóìåíò,

âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ. Òåë.067-242-37-74.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

Ïåðå¿çä áóäü-ÿêîãî áiçíåñó äî
Ãðåöi¿,
http://pereyizdbiznesudogretsii.pp.u
a/ áóäiâåëüíèé, áðèãàäè “ïiä êëþ÷”,
âàíòàæîïåðåâåçåííÿ ïî ªâðîïi.
Òåë.0-99-677-68-23, Viber, Telegram.

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 âñi
êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ

ç ãðàíiòó. Öiíà
âèðîáíèêà. Ìè

âèãîòîâëÿºìî, à íå
ïåðåïðîäàºìî.

Òåë.0-97-575-00-98.

Âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêiâ
. Øâèäêî. ßê³ñíî.

Òåë.0-98-231-44-44.

Ãðàíiòíi ïàì’ÿòíèêè.
Âèãîòîâëåííÿ. Âñòàíîâëåííÿ.
Ïîðòðåòè, íàïèñè. Çáåðiãàííÿ äî
âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíå. ßêiñòü.
Òåë.0-97-473-73-70.

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,

ëiêâiäîâóºòüñÿ
Àòåñòàò ïðî çàêií÷åííÿ ïîâíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâiòè ñåðiÿ ÂÍ
¹33997379 òà äîäàòîê äî íüîãî
ñåðiÿ 12ÀÒ ¹006726, âèäàíèé â
20.06.2008 ð., íà iì’ÿ Ãàâëþêà
Àíäðiÿ Þðiéîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ñåðiÿ ÓÁÄ ¹193579,
âèäàíå íà iì’ÿ Áîæàäçå Ìàìóêè,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié, âèäàíå íà iì’ÿ
Øìèãàëüîâà Îëåãà Ìèêîëàéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó
çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâiòó ÑN 158232
òà äîäàòîê 12ÀÑ ¹414869, âèäàíi íà
iì’ÿ Øåëåïàëî Âàäèìà
Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.

Äèïëîì áàêàëàâðà ñåðiÿ ÌÂ
¹20004597 òà äîäàòîê äî äèïëîìó
ñåðiÿ 12ÂÀ ¹105623, âèäàíi ÍÀÄÏÑ
Óêðà¿íè iì.Á.Õìåëüíèöüêîãî â 2011
ð., íà iì’ÿ Áðàòàíþêà Àðòåìà
Ìèõàéëîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèìè.

Äèïëîì áàêàëàâðà ñåðiÿ ÌÂ
¹20004907 òà äîäàòîê äî íüîãî
ñåðiÿ 12ÂÁ ¹630627, âèäàíi
05.06.2012 ð., ÍÀÄÏÑ Óêðà¿íè
iì.Á.Õìåíëüíèöüêîãî, íà iì’ÿ
Ãàâëþêà Àíäðiÿ Þðiéîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.

Äèïëîì áàêàëàâðà ñåðiÿ ÌÂ
¹20004986 òà äîäàòîê äî íüîãî
ñåðiÿ 12ÂÁ ¹630581, âèäàíi
23.06.2012 ð. ÍÀÄÏÑ Óêðà¿íè
iì.Á.Õìåëüíèöüêîãî, íà iì’ÿ
Þð÷åíêî Îëåêñàíäðà Âiòàëiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèìè.

Ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ
äié ñåðiÿ ÞÀ ¹038903, âèäàíå ÑõÐÓ
27.03.2015 ð., íà iì’ÿ Ñiâåð Àäëàíà
Ãiëàíiºâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì

Ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ
äié ñåðiÿ ÞÀ ¹052121 âèäàíå íà
iì’ÿ Äðà÷êî-ªðìîëåíêî Âiêòîðà
Ïàâëîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì

360.000 ãðí.
Òåðíîïiëüñüêà

(“Íîâàòîð”), 4/9,
24/17/-, ãàðíèé ñòàí,
ñàíâóçîë íà 2 ñiì’¿.

Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1-êiìíàòíi
ïðîäàì

Öåíòð

1.260.000 ãðí. Öåíòð,
âóë.I.Ôðàíêà, 48/-/16,

êàïðåìîíò, iíä/î.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çàãîòçåðíî

660.000 ãðí. Òðóäîâà,
2/5, 33/-/6, æèòëîâèé

ñòàí. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ðàêîâå

840.000 ãðí. Ðàêîâå,
Ìàéáîðñüêîãî âóë., 7/10,

45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, ÷èñòîâi ðîáîòè.

Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1, 2, 3-êiì. êâàðòèðè, Ðàêîâå, ÆÊ
“Áîëãàðñüêèé”, í/á, íà åòàïi
áóäiâíèöòâà. Òåë.0-68-394-37-34 -
âiääië ïðîäàæó.

Ïiâäåííî-Çàõiä
1.500.000 ãðí. Ëüâiâñüêå øîñå,

í/á, 3/10, 48,3 êâ.ì, òåïëà ïiäëîãà,
ñòÿæêà, ïîäâiéíå îïàëåííÿ (ïàðîâå
àáî áàòàðå¿), âîäà òà êàíàëiçàöiÿ
ðîçâåäåíi, âñi çðó÷íîñòi,
ïðèâàòèçîâàíà, ïîðÿä øêîëà,
ñòîÿíêà. Òåë.0-96-670-67-67.

Ãðå÷àíè áëèæíi
720.000 ãðí. Ãðå÷àíè,

“ìàëîñiìåéêà”. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-346-33-29.

Âèñòàâêà
18.900 ãðí./êâ.ì. Âèñòàâêà, 53

êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë.0-67-383-92-43.

2-êiìíàòíi ïðîäàì

Öåíòð

1.140.000 ãðí. Öåíòð,
2/5, 60/-/10, êàïðåìîíò,

âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.400.000 ãðí. Öåíòð, “Ïåðëèíà
Ïðîñêóðîâà”, 10/10, 52 êâ.ì, çäàíà
íîâîáóäîâà. Òåë.0-67-734-59-54.

1.440.000 ãðí. Öåíòð,
Ïðîñêóðiâñüêîãî

ïiäïiëëÿ, 76/-/15, çäàíèé
áóäèíîê, ÷óäîâå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2.475.000 ãðí. Öåíòð,
ïàðê iì.I.Ôðàíêà, 7/10,
êàïðåìîíò, àâòîíîìíå

îïàëåííÿ, âiäìiííå ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

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

Äîïîìîæó ïðîäàòè
êâàðòèðó, øâèäêî òà

âèãiäíî.
Òåë.0-96-133-27-90.

Ðàêîâå
1.200.000 ãðí. Ìàéáîðñüêîãî,

5/5, ïàíåëü, ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-97-062-36-48.

Äóáîâå
1.140.000 ãðí. Äóáîâå, öåãëà,

2/5, 52 êâ.ì, êóõíÿ 8 êâ.ì, êiìíàòè
ðîçäiëüíi, æ/ñ, òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-432-94-02.

1.300.000 ãðí. Äóáîâå,
ãóðòîâèé ðèíîê, 70/-/15,
ãîòîâèé áóäèíîê, ÷óäîâå

ïëàíóâàííÿ.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ïiâäåííî-Çàõiä

1.012.000 ãðí.
Ìîëîäiæíà,15/1, öåãëà,

3/9, áëîê-ñåöiÿ â
ãóðòîæèòêó, 2 êiìíàòè,
ñàíâóçîë, 37,7 êâ.ì,

ëi÷èëüíèêè.
Òåë.0-96-379-96-88.

1.368.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,
Òåðíîïiëüñüêà

(“Íîâàòîð”), 1/9,
50/-/9, ãàðíèé ñòàí,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.730.000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 8/10,

65,3 êâ.ì, öåãëà, áóäèíîê
çäàíèé, çi âñiìà

êîìóíiêàöiÿìè, iíä/î.
Íå ïîñåðåäíèê.

Òåë.0-67-679-12-89.

Ãðå÷àíè áëèæíi
1.385.000 ãðí. Ãðå÷àíè, 5/9,

ïàíåëü, 48 êâ.ì, êóõíÿ 6 êâ.ì, âiêíà
ì/ï, ëi÷èëüíèêè, ïîðÿä çóïèíêà,
òîðã. Íå
ïîñåðåäíèê.Òåë.0-97-780-32-53.

Âèñòàâêà
1.000.000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò,

“õðóùîâêà”. Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-96-346-33-29.

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

18.500 ãðí./êâ.ì. Îçåðíà,6/1, çà
ïîëiêëiíiêîþ ¹2, 64 êâ.ì, 7-é
ïîâåðõ. Âëàñíèê. Òåë.0-67-383-92-43.
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Çàði÷àíñüêà âóë.,
40 êâ.ì, 2/5.

Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-63-380-96-35.

1.320.000 ãðí. 54/-/12,
êàïðåìîíò, iíä/î.

Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

3-êiìíàòíi ïðîäàì

Äóáîâå

1.850.000 ãðí.
Íåçàâåðøåíèé

êàïiòàëüíèé ðåìîíò.
Òåë.0-67-384-26-65.

Ïiâäåííî-Çàõiä

2.400.000 ãðí.
Iíñòèòóòñüêà, 8/10,

91,1 êâ.ì, öåãëà, áóäèíîê
çäàíèé, çi âñiìà

êîìóíiêàöiÿìè, iíä/î.
Íå ïîñåðåäíèê.

Òåë.0-67-679-12-89.

Îçåðíà
2.100.000 ãðí. 112 êâ.ì, 1/9,

öåãëà, êóõíÿ 23 êâ.ì, òðè âõîäè,
ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ, òîðã. Îáìií.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-780-32-53.

Áóäèíêè ïðîäàì

Öåíòð
3.000.000 ãðí. Ìàéäàí,

òåëåðàäiîêîìïàíiÿ, çðó÷íîñòi,
ìîæëèâà äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Òåë.0-68-589-37-58.

Äîïîìîæó ïðîäàòè
áóäèíîê, øâèäêî òà

âèãiäíî.
Òåë.0-96-133-27-90.

Êíèæêiâöi

1.215.000 ãðí. Êíèæêiâöi,
âóë.Æèòíÿ, 40 ñîòîê,

êîëîäÿçü, ñàðàé, ïîãðiá,
ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ.

Òîðã.
Òåë.0-67-253-19-22.

Ïiâäåííî-Çàõiä

3.600.000 ãðí.
Ð-í “Êàòiîíó”, íà äâà

âõîäè, íà äâi ñiì’¿.
Òåë.0-67-824-23-00.

Çäàì
äîâãîòðèâàëî

Êiìíàòè
Âèñòàâêà, ïðîñïåêò Ìèðó, âiçüìó

íà êâàðòèðó äâîõ äiâ÷àò, ÿêi
ïðàöþþòü. Òåë.0-67-866-40-48.

Âiçüìó íà êâàðòèðó äâîõ ëþäåé,
ð-í “Íîâàòîð”. Òåë.0-98-966-07-28.

Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ.
Òåë.0-68-594-26-25.

Ãðå÷àíè, çäàì êiìíàòó ïîðÿäíèì
ëþäÿì. Òåë.0-68-173-04-37.

Ãðå÷àíè, êiìíàòà â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-96-132-87-16.

Äëÿ äiâ÷èíi, ìîæëèâî, æiíöi ç
äèòèíîþ. Òåë.0-96-508-98-74.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, äiâ÷èíi
(áàæàíî ç âiéñüêîâî¿ àêàäåìi¿),
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-96-083-39-60.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, îêðåìà
êiìíàòà äëÿ õëîïöÿ àáî äiâ÷èíè.
Òåë.0-67-759-66-22.

Çàïðîøóþòüñÿ â îêðåìi êiìíàòè
ïî äâi ëþäèíè, 1.500 ãðí./ìiñÿöü.
(êîìóíàëüíi ïëàòÿòü âëàñíèêè).
Òåë.0-63-050-40-55.

Çàði÷àíñüêà âóë., äëÿ õëîïöÿ, íà
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-68-112-80-34.

Çäàì îêðåìó êiìíàòó â
2-êiìíàòíié êâàðòèði, ïðîæèâàííÿ ç
ãîñïîäèíåþ. Íå
ïîñåðåäíèê.Òåë.0-67-879-49-00.

Ìiñüêà ëiêàðíÿ, çäàì îêðåìó
êiìíàòó äiâ÷àòàì, âñi óìîâè,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-63-384-01-74.

Ð-í “Òåìïó” (ÌÀÓÏ), îêðåìà
êiìíàòà, äëÿ ÷îëîâiêà (áàæàíî
âiéñüêîâîãî, ïîëiöåéñüêîãî àáî
âiðóþ÷îãî), ç ãîñïîäàðêîþ.
Òåë.0-97-903-62-77.

Ð-í öóêðîâîãî çàâîäó, êiìíàòà
äëÿ îäíîãî ÷îëîâiêà áåç ø/ç.
Òåë.0-98-315-94-40.

Ðàêîâå, â ãóðòîæèòêó.
Òåë.0-68-646-82-25.

Öåíòð, “ÎùàäÁàíê”, êâàðòèðà
áåç ãîñïîäàðÿ, îêðåìà êiìíàòà äëÿ
äiâ÷èíè, ìåáëi, òåõíiêà. Áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-96-465-70-78.

Öåíòð, âóë.Ñîáîðíà âiçüìó íà
êâàðòèðó îäíó ëþäèíó.
Òåë.0-97-548-49-89.

Öåíòð, äiâ÷èíi ÿêà ïðàöþº
øâà÷êîþ àáî õëîïöåâi, ç áëèæíiõ ñië.
Òåë.0-68-124-47-75.

Öåíòð, ð-í “Ëèáiäü Ïëàçà”,
îêðåìà êiìíàòà äëÿ äiâ÷èíè/æiíêè.
Òåë.0-96-365-70-05.

1-êiìíàòíi
Âèñòàâêà, ìåáëi, òåõíiêà,

ïîðÿäíèì ëþäÿì, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.

2-êiìíàòíi
Âèñòàâêà, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,

ïîðÿäíèì ëþäÿì, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.

Öåíòð, ãàðíi óìîâè, ðåìîíò,
ïîðÿä çóïèíêà, øêîëà, ñàäî÷îê.
Òåë.0-98-077-02-49.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå

Âèñòàâêà, í/á, ìåáëi, òåõíiêà,
ïîðÿäíèì ëþäÿì, òåðìiíîâî.
Òåë.0-97-681-37-11.

Ïiâäåííî-Çàõiä, çäàì 3-êiìíàòíó
êâàðòèðó, 7.000 ãðí. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-316-91-90.

Áóäèíêè
Ãðå÷àíè áëèæíi, çäàºòüñÿ

“âðåì`ÿíêà”, îäíîìó õëîïöåâi, 1.500
ãðí. Òåë.0-96-205-47-68.

Êóïðiíà âóë., “âðåì’ÿíêà”, äëÿ
äâîõ õëîïöiâ àáî äâîõ ëþäåé, áåç
äiòåé. Òåë.0-68-939-06-35.

Ëiñîâi Ãðèíiâöi, çäàì
2-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, 5.000 ãðí. +
êîìóíàëüíi. Òåë.0-67-147-43-00.

Çíiìó

Êiìíàòè
Íà òðèâàëèé òåðìií, ïîðÿäíiñòü

ãàðàíòóþ. Òåë.068-234-87-10.

Ïåðøîêóðñíèê çíiìå îêðåìó
êiìíàòó ç ãîñïîäàðÿìè àáî
ïiäñåëåííÿ. Â÷àñíó îïëàòó,
ïîðÿäíiñòü, îõàéíiñòü ãàðàíòóþ, ð-í
ÕÍÓ. Òåë.0-98-081-34-21.

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó,

ïîðÿäíà ñiì’ÿ îðåíäóº íà
äîâãîñòðîêîâèé òåðìií.
Òåë.0-68-702-19-55.

Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ð-í
ìiñòà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðìií,
çíiìó äëÿ ñåáå, ïîðÿäíiñòü òà
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ.
Ïîñåðåäíèêàì ïðîõàííÿ íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-68-392-73-22.

Äëÿ ïàðè, áåç äiòåé, ìiñöåâi.
Òåë.068-234-87-10.

2-êiìíàòíi
Àáî 3-êiìíàòíó, äëÿ ñiì’¿, íà

òðèâàëèé òåðìií. Òåë.068-234-87-10.
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Áóäèíêè
Äëÿ ñiì’¿, ïîðÿäíiñòü ãàðàíòóºìî,

ìiñöåâi. Òåë.068-234-87-10.

Êóïëþ

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó, áóäü-ÿêèé ðàéîí.

Òåë.068-234-87-10.

Ó áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24. Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi

Âiä âëàñíèêà, ïåðøèé òà
îñòàííié ïîâåðõ íå

ïðîïîíóâàòè. Ðîçãëÿíó
ðiçíi âàðiàíòè.

Òåë.0-97-982-10-30,
Îëåíà.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ

Çäàì
Ãåîëîãiâ,1, áiëÿ ðå÷îâîãî ðèíêó,

ìåòàëåâèé, îõîðîíà.
Òåë.0-98-288-51-55.

Ãðå÷àíè, âóë.×êàëîâà,20/1, 40
êâ.ì. Òåë.0-67-398-88-24.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)

Ïðîäàì
80.000 ãðí. Òèðàíiâñüêå

ïåðåõðåñòÿ, 10 ñîò., áóäèíî÷îê 4õ3, ç
âåðàíäîþ, âåëèêèé
ñàä.Òåë.0-96-401-48-19.

260.000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
ÒÎÂ “Ñòåïîê”, ìàëåíüêèé áóäèíîê,
11 ñîò., êðèíèöÿ, òåïëèöÿ, òîðã.
Òåë.0-97-775-23-60.

600.000 ãðí. Âèäðîâè Äîëè,
öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõîâèé, 10õ7,5 ì,
ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè, ãàðàæ, ïiäâàë,
ãàç, ãðóáêà, 8,5 ñîò.
Òåë.0-97-709-29-00.

600.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,

Çàõiäíî-Îêðóæíà,
70 êâ.ì, ÷óäîâå ìiñöå,

11 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

925.000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
2-ïîâåðõîâà, êàïiòàëüíà áóäîâà, 82
êâ.ì, 6 ñîò., ãàç, ñâiòëî ïîðó÷, ïîðó÷
çóïèíêà, òîðã. Òåë.0-67-580-07-47.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî, îêîëèöÿ)

Ïðîäàì
25.000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè, 10 ñîò.

Òåë.0-98-854-34-12.

120.000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,
áëèæíi, ìàñèâ “Ìåäèê”, 6 ñîò.,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-68-589-37-58.

150.000 ãðí. Êíèæêiâöi, ìàñèâ
“Òðàíñïîðòíèê”, 5,6 ñîò., õîðîøèé
ïiä’¿çä, º âñi äîêóìåíòè.
Òåë.:0-97-587-27-61, 61-45-37.

240.000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
äà÷íèé ìàñèâ “Äæåðåëüöå”, 6 ñîò.
Òåë.0-68-202-16-54.

350.000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, çàâîä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî. Òåë.0-68-589-37-58.

400.000 ãðí. “Åëåêòðîíiêà”, 2,5
êì âiä “Êàòiîíó”, 6 ñîò.
Òåë.0-50-257-34-67.

600.000 ãðí. Äóáîâå, 10 ñîò.,
ðiâíà, º ôóíäàìåíò i 1-é ïîâåðõ, 7õ12
ì, âiä ìàðøðóòêè ¹30 10 õâ.
Òåë.0-67-253-19-22.

945.000 ãðí. Äàâèäêiâöi,
Äæåðåëüíà, 120/-/12,

÷óäîâå ìiñöå. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Äiëÿíêè ïiä
çàáóäîâó (ìiñòî,

îêîëèöÿ)

Ïðîäàì

210.000 ãðí. Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, â íîâîìó

ìàñèâi, 10 ñîòîê, õîðîøå
ìiñöå äëÿ áóäiâíèöòâà

âëàñíîãî áóäèíêó, 100 ì
âiä êîìïëåêñà “Ðàí÷î”,
äiëÿíêà ðiâíà, ñâiòëî

ïîðÿä, ãàðíèé êðàºâèä.
Íå ïîñåðåäíèê.

Òåë.0-98-436-69-61.

250.000 ãðí. Ëiñîâi Ãðèíiâöi, 23,8
ñîò., ïðèâàòèçîâàíà, ãàçèôiêîâàíà,
õëiâ, êðèíèöÿ, ëüîõ, ñâiòëî,
âîäîïðîâiä. Òåë.0-67-762-79-14.

350.000 ãðí. Îëåøèí, 20 ñîò. ïiä
çàáóäîâó, ïî äîðîçi íà Iâàíêiâöi,
ïðèâàòèçîâàíà. Òåë.0-67-271-99-00.

350.000 ãðí. Øàðîâå÷êà-2,
Öàðñüêå îçåðî, çàâîä “Êàòiîí”,
îáðîáëåíà, ñàä, ïîðÿä ãàç, âîäà,
ñâiòëî. Òåë.0-68-589-37-58.

650.000 ãðí. Ïiâäåííî-
Çàõiä, ïiä áóäiâíèöòâî òà

îáñëóãîâóâàííÿ
iíäâiäóàëüíîãî áóäèíêó,

âóë.Çîðÿíà,17/1, 10 ñîò.,
êîìóíiêàöi¿ ïîðó÷.

Òåë.0-67-276-46-08.

ÎÊÎËÈÖß
Áîãäàíiâöi ñòàíöiÿ, Äàâèäêiâöi,

Iâàíêiâöi, Êàðïiâöi, Êîïèñòèí, Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, Ìàöüêiâöi, Îëåøèí, Ïðèáóçü-
êå (×åðâîíà Çiðêà), Ðîçñîøà, Ðóæè-
÷àíêà, Ñòóô÷èíöi, Øàðîâå÷êà, Øóìiâöi.

Êâàðòèðè ïðîäàì
250.000 ãðí. Ñêiáíåâî,

Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12 êì äî
ì.Õìåëüíèöüêèé, 2- êiìíàòíà,
îêðåìèé âõiä, âîäà, ãàç, ðîçñòðî÷êà.
Òåë.0-96-756-28-99.

Áóäèíêè ïðîäàì
520.000 ãðí. Øóìiâöi,

ãëèíîáèòíèé, îáëèöüîâàíèé
ïëèòêîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïiäâàë, ãàç,
âîäà, 20 ñîò. ãîðîäó. Àáî çäàì.
Òåë.0-67-951-03-09.

600.000 ãðí. Äàâèäêiâöi,
âóë.Øêiëüíà, 60/-/7,

âiäìiííå ìiñöå, æèòëîâèé
ñòàí, 2 ãàðàæà, 30 ñîòîê.

Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

660.000 ãðí. Ñòóô÷èíöi,
âóë.Öåíðàëüíà, 80 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí, 21 ñîòêà,

ìàëüîâíè÷å ìiñöå.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.440.000 ãðí. Îëåøèí, öåãëÿíèé
ãàçèôiêîâàíèé, ñàðàé, ïîãðiá,
êðèíèöÿ, îãîðîæà, 35 ñîò., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-97-880-61-96.

ÎÁËÀÑÒÜ
Êâàðòèðè ïðîäàì

600.000 ãðí. Òåîôiïîëü,
1-êiìíàòíà êâàðòèðà, 3/5, 30 êâ.ì.
Òåë.0-97-453-84-07.

680.000 ãðí. Ãîðîäîê,
âóë.Øåâ÷åíêà,60,

3-êiìíàòíà, 2-é ïîâåðõ,
òåðìiíîâî. Òîðã.

Òåë.0-50-461-34-50.

Áóäèíêè ïðîäàì
5.000 ãðí. Êóí÷à, Òåîôiïîëüñüêèé

ð-í, áóäèíîê, ãàç, âîäà, ãîñïîäàðñüêi
áóäiâëi, 30 ñîò. çåìëi. Òåë.096-355-08-51.

55.000 ãðí. Ëàæåâà,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãàç,
ñâiòëî, ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá, ëiòíÿ
êóõíÿ, 50 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.067-735-88-87.

80.000 ãðí. Ðåøíiâêà, Ñòàðîêîñ-
òÿíòèíiâñüêèé ð-í, ãëèíîáèòíèé, 45
ñîò. ãîðîäó, æ/ñ, ïîðÿä ëiñ, ñòàâêè.
Òåë.0-98-635-99-73.

87.000 ãðí. Çàêóïíà ñìò,
×åìåðîâåöüêèé ð-í, øëàêîáëî÷íèé,
ãàç, âîäà, ñâiòëî, ë/ê, ïîãðiá, ñàðàé,
15 + 40 ñîò. Òåë.0-67-940-47-00.

100.000 ãðí. Áàðàíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 38 êì âiä ì.
Õìåëüíèöüêèé, 22 êì âiä
ßðìîëèíåöü, 30 ñîò. (15 ñîò. ãîðîä),
ïðèâàòèçîâàíî, êðèíèöÿ, ïîãðiá,
ñàäîê, ïîðÿä ëiñ òà ñòàâîê, òîðã.
Òåë.0-96-246-05-54.

100.000 ãðí. Ëiòêè,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, 70 ñîò.,
ãàçèôiêîâàíèé, áåç çðó÷íîñòåé,
ãîñïïðòáóäîâè, ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-97-709-57-89.

110.000 ãðí. Iâàíêiâöi,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, öåíòð ñåëà,
ïiäêëþ÷åíi âñi êîìóíiêàöi¿, öåãëÿíèé
ãàðàæ, ãîñïïðèáóäîâè, çåìåëüíà
äiëÿíêà 30 ñîò., áiëÿ õàòè ñàä,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.:0-97-88-28-355
(Àíäðié), 0-68-082-50-63.

115.000 ãðí. Ìàéäàí
Îëåêñàíäðiâñüêèé, Õìåëüíèöüêèé
ð-í, áiëÿ òðàñè, ãàç, 32 ñîò., ïîãðiá,
ñàðàé, ñàä. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-98-355-20-48.

150.000 ãðí. Âiä ì.Õìåëüíèöüêèé
25 êì, Õìåëüíèöüêèé ð-í, áóäèíîê,
87 ñîòîê, 2 öåãëÿíi ñàðà¿, ãàç, ñàä,
ãîðîä. Òåë.0-67-384-22-68.

150.000 ãðí. Æèëèíöi,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, âóë.Ïóøêiíà,47,
áóäèíîê, ãîñïïðèáóäîâè, ïîãðiá, 18
ñîò. ãîðîäó, òîðã.
Òåë.0-98-291-74-91.

160.000 ãðí. Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò 6õ10. Òåë.0-98-037-58-72.

170.000 ãðí. Ðàéêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 12õ6 ì, ñàðàé,
ïîãðiá, êðèíèöÿ, îãîðîæà, 43 ñîò.
Òåë.:0-67-163-85-11, 067-758-12-69.

175.000 ãðí. Òàðàñiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 70
êâ.ì, ãîñïïðèáóäîâè, ãàç,
âîäîïðîâiä, êðèíèöÿ, 34 ñîò., òîðã.
Òåë.0-67-947-77-58.

200.000 ãðí. Ãîëîñêiâ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, äiëÿíêà 68 ñîò.,
ñòàðèé áóäèíîê i ãîðîä, ñàä.
Òåë.0-68-589-37-58.

277.500 ãðí. Ñîñíiâêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í,

3 êiìíàòè, ë/ê, êðèíèöÿ,
ïîãðiá, ñàðàé, ïi÷êà,
ãàçîâèé êîíâåêòîð,

25 ñîò., ðiâíèé ãîðîä,
âèõîäèòü äî îçåðà,

ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-96-027-49-46,

Êiðà.

360.000 ãðí. Îñòàøêè,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé 8õ12 ì,
ñàðàé, ïðèáóäîâè, êðèíèöÿ, 25 ñîò.,
ìåòàëåâà îãîðîæà.
Òåë.0-98-535-22-30.

360.000 ãðí. ×åðåïîâà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåãëÿíèé, 100
êâ.ì, ïi÷íå i ãàçîâå îïàëåííÿ, ñàðàé,
ïîãðiá, 0,45 ãà çåìëi.
Òåë.0-67-148-93-10.

600.000 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.

700.000 ãðí. Àíòîíiíè,
Êðàñèëiâñüêèé ð-í, áiëÿ ïàðêó, 82
êâ.ì, äîáðîòíèé áóäèíîê, âñi
çðó÷íîñòi, 12 ñîò.
Òåë.0-97-432-76-07.

1.125.000 ãðí. Êðàñèëiâ, 10 õâ âiä
öåíòðó, 73 êâ.ì, âñi çðó÷íîñòi, ãàðàæ,
õëiâ, ñàäîê, 14 ñîò., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-97-266-08-68.

Õìåëiâêà, Ãîðîäîöüêèé ð-í, 35
êì âiä ìiñòà, áóäèíîê æèòëîâèé,
âìåáëüîâàíèé, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàç,
ë/ê, ãàðàæ. Òåë.0-67-384-84-05.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

69.000 ãðí. Äðóæáà (ñàäiâíè÷å
òîâàðèñòâî), Ìàëàøîâåöüêà ñiëüñüêà
ðàäà, äiëÿíêà 0,12 ãà, º áóäèíî÷îê,
êðèíèöÿ, òîðã. Òåë.0-96-245-54-05.

80.000 ãðí. Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ïåðåä ðîçâèëêîþ,
ïiä ñàäiâíèöòâî, çà “Àìåðèêîþ”, 12
ñîò. Òåë.0-99-190-57-49.

100.000 ãðí. Ïèæiâêà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, 500
ì âiä ð.Äíiñòåð, 4 ñîò.,

õîðîøå ìiñöå äëÿ
áóäiâíèöòâà, º äåðæàâíèé

àêò, âèòÿã ç
äåðæçåìêàäàñòðó,

ðiâíèíà, ãàðíèé êðàºâèä,
âèõiä äî âîäè íà äâi

ñòîðîíè, áåðåã “ãàëüêà”,
ñâiòëî ïîðÿä. Íå

ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-436-69-61.

140.000 ãðí. 20 êì âiä ìiñòà,
äà÷íèé öåãëÿíèé áóäèíîê, öåãëÿíèé
ñàðàé, ñàä, îáðîáëåíèé ãîðîä, 35
ñîò., áiëÿ ði÷êè. Òåë.0-98-241-14-28.

160.000 ãðí. Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà, êàäàñòðîâèé íîìåð,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.

200.000 ãðí. Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äiëÿíêà ïiä
çàáóäîâó, 25 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà,
ôóíäàìåíò. Òåë.0-98-037-58-72.

200.000 ãðí. Ïðàâäiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 34 ñîò., öåíòð
ñåëà, ïðèâàòèçîâàíà, º êàäàñòðîâèé
íîìåð. Òåë.0-96-579-63-41.

300.000 ãðí. Ñòàâíèöÿ,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í (ð-í ñìò
Ìåäæèáiæ), æ/ñ, ïî òðàñi, ë/ê,
ñàðàé, ãàðàæ, 12 ñîò.
Òåë.0-99-190-57-49.

325.000 ãðí. Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25 ñîò., áiëÿ òðàñè,
ïiä áóäiâíèöòâî, ïåðåä íîâîþ
îá’¿çíîþ. Òåë.0-99-190-57-49.

500.000 ãðí. Ñòàðà
Óøèöÿ, 7 ñîò., ïåðøà
ëiíiÿ âiä ð.Äíiñòåð,

ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-97-919-45-94.

5.000 ãðí./ñîòêà. ×åðåïiâêà,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 1,2 ãà.
Òåë.0-67-783-45-10.

10.530 ãðí./ñîòêà. Áàõìàòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, íà áåðåçi ñòàâêà,
10õ100. Òåë.0-97-125-26-35.

Êëèìêiâöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, 17
êì âiä ì.Õìåëüíèöüêèé, äâi çåìåëüíi
äiëÿíêè, 25 ñîò. òà 17 ñîò.
Òåë.0-97-508-06-13.

Êóçüìèí, Ãîðîäîöüêèé ð-í, äà÷à,
äiëÿíêà 8 ñîòîê, áóäèíîê 1-ïîâ.,
11õ6,5 ì, 72 êâ.ì, çðó÷íîñòi,
áàðáåêþ, ÷àí. Òåë.0-67-393-53-91.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

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

Çäàì áóäèíîê, âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé 20 êì, ïðèáóäîâè,
25 ñîò. ãîðîäó. Òåë.0-67-381-11-70.

Çäàì áóäèíîê, ñ.Øïè÷èíöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, äâi êiìíàòè,
ëiòíÿ êóõíÿ, 40 ñîò. ãîðîäó, ñàðàé ç
ïîãðiáîì, ãàç, ì/ï âiêíà, òóàëåò íà
âóëèöi, íà òðèâàëèé òåðìií, 800 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.0-67-777-96-63.

Çäàì áóäèíîê, ñìò Ìåäæèáiæ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, º âñi çðó÷íîñòi,
ìåáëüîâàíèé, º ïîáóòîâà òåõíiêà.
Òåë.0-99-190-57-49.

Êóïëþ áóäèíîê àáî çåìåëüíó
äiëÿíêó â ñìò Ìåäæèáiæ.
Òåë.0-99-190-57-49.

Îáìií
1(Êàì’ÿíåöü-Ïîäiëüñüêèé, 37 êâ.ì,

5/9) = 1(Õìåëüíèöüêèé), áåç
äîïëàòè. Òåë.0-67-850-53-68.

Äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó (ñ.Ìàñiâöi,
25 ñîò.). Àáî ïðîäàì = àâòî.
Òåë.0-98-037-58-72.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÇÀ
ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Îáìií
3(Õìåëüíèöüêèé,112 êâ.ì, 1/9,

öåãëà, êóõíÿ 23 êâ.ì, òðè âõîäè,
ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ) = Êè¿â.
âàðiàíòè. Òåë.0-98-336-49-42.

Îôiñè

Ïðîäàì

Âèñòàâêà, âóë.Îçåðíà,
117,1 êâ.ì, 2.310.000 ãðí.

Òåë.0-68-496-90-67.

Çäàì

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë,
îôiñíi ïðèìiùåííÿ âiä

25 êâ.ì, ðåìîíò, ñàíâóçîë.
Òåë.0-67-910-36-06.

Îôiñ, 36 êâ.ì, 5-é
ïîâåðõ, îôiñ-öåíòð

“Ãðàíàò”, äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò.

Òåë.0-97-976-80-97.

Îôiñ, 51 êâ.ì, 3-é
ïîâåðõ, îôiñ-öåíòð

“Ãðàíàò”, äèçàéíåðñüêèé
ðåìîíò.

Òåë.0-97-976-80-97.

Ìàãàçèíè,
ïàâiëüéîíè,

òîðãîâi öåíòðè

Çäàì

Öåíòð, ïiä ì’ÿñíèé
ïàâiëüîéîí, ç

îáëàäíàííÿì, + îôiñíå
ïðèìiùåííÿ, + âèðîáíè÷å

ïðèìiùåííÿ.
Òåë.0-67-381-11-70.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè

Ïðîäàì
(ðå÷îâèé ðèíîê)

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”, êîíòåéíåð, ðÿä
3, ìiñöå 14. Ïðîäàì çà ïîìiðíó öiíó,
òåëåôîíóéòå - äîìîâèìîñü. Âëàñíèê.
Òåë.0-67-380-96-76.

Êiîñêè: “Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
ð.42; “ÑÓÌÑ”,

öåíòðàëüíèé ðÿä; Ñòàðèé
ðèíîê, 2-ïîâåðõîâèé,
êóòîâèé. Àáî çäàì.

Òåë.0-67-383-31-31.

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

“Ïàêî”, êiîñê 47Á,
êóòîâèé, ïðîõiäíèé ðÿä,
âèõiä íà Æèòîìèðñüêó

ñòîÿíêó.
Òåë.0-97-935-12-87.

Êiîñêè: “Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
ð.42; “ÑÓÌÑ”,

öåíòðàëüíèé ðÿä; Ñòàðèé
ðèíîê, 2-ïîâåðõîâèé,
êóòîâèé. Àáî ïðîäàì.
Òåë.0-67-383-31-31.

Ñòàðèé ðèíîê (íèç), áiëÿ
“Çîëîòî¿” àëå¿, êîíòåé-
íåð, íà òðèâàëèé òåðìií.

Òåë.0-63-055-37-02.

Îá’ºêòè ñôåðè
îáñëóãîâóâàííÿ

Ïðîäàì
Îáëàñíà ëiêàðíÿ, ïðèìiùåííÿ 13

êâ.ì òà 19 êâ.ì, öîêîëü, êîìóíiêàöi¿,
ïiä àïòåêó, ìåäêàáiíåò òîùî.
Òåë.0-67-741-70-41.

Ãðå÷àíè,
êîìåðöiéíå ïðèìiùåííÿ

35 êâ.ì, çðîáëåíèé
ñâiæèé ðåìîíò,
1.184.000 ãðí.

Òåë.0-96-133-27-90.

Çäàì

Ïðèìiùåííÿ
âiëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ,

2 ïîâåðõè, ïiä
ñïîðòêëóá, àïòåêó,

ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ,
øâåéíèé öåõ, äî

200 êâ.ì, 380Â, 220Â,
ðåìîíò, âñi êîìóíiêàöi¿,

çðó÷íîñòi.
Àáî ïðîäàì.

Òåë.0-67-276-46-08.

Âèðîáíè÷i,
ñêëàäñüêi

ïðèìiùåííÿ

Ïðîäàì

Çàãîòçåðíî,
Çàâîäñüêà, 100 êâ.ì,

îãîðîäæåíà òåðèòîðiÿ,
âiäìiííå ìiñöå, 10 ñîò.,

1.056.000 ãðí.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Çäàì

Ãðå÷àíè, ñêëàäñüêå
ïðèìiùåííÿ, 70 êâ.ì,

ïiä’¿çä, ðàìïà.
Òåë.0-50-376-43-99.

Ãðå÷àíè,
ñêëàäñüêi òà îôiñíi

ïðèìiùåííÿ, êàïiòàëüíà
ñïîðóäà, öiëîäîáîâà

îõîðîíà.
Òåë.0-67-381-29-29.

Òîëñòîãî âóë., áiëÿ
ìàãàçèíó “Ìîáië”,

ïðèìiùåííÿ 200 êâ.ì â
îðåíäó, áóâøèé
ñòîëÿðíèé öåõ.

Òåë.0-67-384-77-53.
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ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ëåãêîâi ïðîäàì

Àóäi À6, 2006 ð.â., 2,0, áåíçèí,
170 ê.ñ., ÷îðíîãî êîëüîðó, ñåäàí,
280.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-67-380-77-25.

ÁÌÂ X1 Xdrive 28I, 2014 ð.â.,
ïðîáiã 141 ò.êì, ÷îðíèé, ñâiòëà øêiðà,
ãàðíèé ñòàí, îáñëóæåíà, 580.000 ãðí.
Òåë.0-99-190-57-49.

ÂÀÇ Íèâà, 2013 ð.â., ãàç,
áåíçèí, â ãàðíîìó ñòàíi,

65 òèñ.êì ïðîáiãó,
260.000 ãðí.

Òåë.0-67-751-81-50.

ÂÀÇ-2106, 1992 ð.â., êóçîâ ñåäàí,
ó ãàðíîìó ñòàíi, ïîâàðåíà òà
ïîôàðáîâàíà, 24.500 ãðí., òîðã.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-914-52-94.

ÂÀÇ-2107, 2000 ð.â., çåëåíèé
êîëið, áåíçèí, 90.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-174-82-75.

ÂÀÇ-21099, 1994 ð.â., ãàðíèé
ñòàí, ñiðèé êîëið, ëþê, ìàãíiòîëà,
45.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-028-56-36.

ÂÀÇ-21111, 2010 ð.â., çåëåíîãî
êîëüîðó, ïðîáiã 56 ò.êì, íå
ôàðáîâàíà, íå áèòà, 137.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-217-67-49.

ÇÀÇ “Ñëàâóòà”, 2006 ð.â., 1,2,
áåíçèí, êàðáþðàòîð, 70 ò.êì ïðîáiã,
52.500 ãðí. Òåë.0-98-240-94-60.

Ìîñêâè÷ 412, 1989 ð.â., 8.000
ãðí. Òåë.0-97-719-35-06.

Ñóáàðó Òðiáåêà Â10, 2008 ð.â.,
215 ò.êì, 3,6, áåíçèí, àâòîìàò, ëþê,
øêiðà, “ñiðèé ìåòàëiê”, 200.000 ãðí.
Òåë.0-99-190-57-49.

Ôîëüêñâàãåí Ïîåíòåð, 2006 ð.â.,
ïðîáiã 168 ò.êì, çðîáëåíå ÒÎ, ãàðíèé
ñòàí, 112.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-96-454-96-80.

Ëåãêîâi êóïëþ
Àâòî âiò÷èçíÿíîãî òà çàðóáiæíîãî

âèðîáíèöòâà, äî 2015 ð.â., ó áóäü-
ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-98-860-50-70.

Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ ìàðîê,
äîðîãî, ó ðîáî÷îìó ñòàíi, äî 2017
ð.â. Òåë.0-67-646-05-17.

Íà çàï÷àñòèíè. Òåë.067-242-37-74.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

Ïðîäàì
Ðåíî Åñïåéñ (ìiíiâåí), 2007 ð.â.,

2,0Ä, 6ÊÏ, ðîçõiä 6,2/100 êì, ñiðèé,
ÃÐÌ - ëàíöþãîâèé, êîíäèöiîíåð,
âiäìiííèé ñòàí, 250.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-97-661-04-85.

Òðàêòîðè, ìàøèíè
ñïåöòåõíiêè,

íàâiñíå
îáëàäíàííÿ

Ïðîäàì
Ìiíi-òðàêòîð DW-160L, íîâèé,

75.000 ãðí. Òåë.0-97-252-57-05.

Ìîòîòðàêòîð Ôîðòå-25, 2000
ð.â., 30 ìîòîãîäèí, ç ôðåçîþ òà
ïëóãîì, âiäìiííèé ñòàí, 70.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-96-193-75-24.

Ìîòîòðàíñïîðò

Êóïëþ
Ìîòîöèêë ßâà òà çàï÷àñòèíè äî

íüîãî. Òåë.0-67-242-37-74.

Ìîòîöèêë ßâà, “ñòàðóøêà”.
Òåë.0-67-984-82-48.

ÀÂÒÎÒÎÂÀÐÈ
Àâòîõiìiÿ,
ìàñòèëà òà

ïàëüíå

Êóïëþ
Êóïëþ äèçïàëèâî, 100-200 ë.

Òåë.0-50-376-32-00.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

Àêóìóëÿòîð ÑÒ-100, 1.600 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇÀÇ Òàâðiÿ, äâåði á/â, ëiâi, äèñêè
òà ãóìà 185/65/14, 450 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

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

ÇIË-130, ãîëîâêà áëîêó, 2.800 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË-130, çàìîê çàïàëþâàííÿ,
íîâèé, ÑÐÑÐ, 500 ãðí., ñòàðòåð, á/â,
1.900 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË-130, êîëiíâàë, ðîçìið
íîðìàëüíèé, 0,25, 2.000 ãðí., êiëüöÿ
äâèãóíà, íîðìàëüíi, ðåìîíòîâàíi,
550 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË-130, íàñîñ ïiäéîìó êóçîâà,
ÑÐÑÐ, íîâèé, 1.400 ãðí., ïi÷êà, íîâà,
â çáîði ç ðàäiàòîðîì, 700 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË-130, ïåðåäíº îáëèöþâàííÿ,
íîâå, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÃÀÇ, ÌÀÇ, êàìåðè êîëiñíi,
400 ãðí., ÓÀÇ, ðàäiàòîð
îõîëîäæåííÿ, 1.500 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÃÀÇîí, Óðàë, ðàäiàòîð
îõîëîäæåííÿ, 3.600 ãðí., ÇIË,
ÃÀÇîí, ðåñîðè ïåðåäíi, çàäíi, 2.400
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÊàìÀÇ, áàêè ïàëèâíi, íîâi,
1.500 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÊàìÀÇ, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ òà
ïàëèâíà àïàðàòóðà, 1.950 ãðí.,
ÇIË-130, êîìïðåñîð, íîâèé, 1950 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé òà
ïðîñòèé, 5.250 ãðí., ÇIË, ÃÀÇîí,
ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, äèñêè êîëiñíi, 1.200
ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÊàìÀÇ, ÇIË, ÌÀÇ, ÿùèêè äëÿ
iíñòðóìåíòó, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÌÀÇ, ÃÀÇ, ÇIË, ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ,
ñiëüãîñïòåõíiêà, àâòîáóñè, òðàêòîðè.
Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Âèãîòîâëåííÿ
êàðäàíiâ. Òåë.0-97-954-36-65.

Ïiäðåñîðíèêè ÇIË, ÌÀÇ,
ïiäðåñîðíèêè, 1.200 ãðí., Óðàë, ãóìà,
1.300 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

Ôîëüêñâàãåí, 1,9TDI, äâèãóí, â
ðîçiáðàíîìó âèãëÿäi, ç íàâiñíèì
îáëàäíàííÿì, 14.000 ãðí.
Òåë.0-97-515-88-85.

Ïðîäàì

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ

Îïåëü Âåêòðà, 1996 ð.â., 1,8, 1,6,
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.

Ôîðä Ìîíäåî, 1998 ð.â., 1,8,
äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Êóïëþ
Ïiäøèïíèêè: 100-330,

7202-7634, 3182120, 3182128,
697920, 17716. Òåë.0-68-376-21-21.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ
Äiàãíîñòèêà,

ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ

àâòî,
øèíîìîíòàæ

Âèêîíóþ çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Òåë.0-97-525-06-65.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ

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

Àáñîëþòíî âñi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ äî 3 ò (ìiñòî, îáëàñòü,
Óêðà¿íà). Ïîñëóãè âàíòàæíèêiâ. Öiíè
äîñòóïíi. Òåë.0-67-701-07-45.

Àâòîìîáiëü Ìåðñåäåñ
Ñïðiíòåð-316, äî 3 ò,

çäiéñíþº ÿêiñíi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ.

Òåë.0-97-009-26-24.

Áóäü-ÿêi âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, 1,5-3 ò, ïî
ìiñòó òà îáëàñòi. Öiíè
ïîìiðíi. Äîïîìîãà iç

çàâàíàòàæåííÿì.
Òåë.0-67-701-07-45.

Ôîëüêñâàãåí LT-46,
äî 3 ò, ÷åêàº ïðîïîçèöié.

Áàæàíî ïîñòiéíà
ðîáîòà.

Òåë.0-98-726-27-71.

Ôîëüêñâàãåí Ò-4, âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ, 1 ò, ïî Óêðà¿íi, ÷åêàº
ïðîïîçèöié. Òåë.0-97-391-67-71.
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